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Suphi SAATÇİ

Editör’den

Irak Devlet Olmaktan
Çok Irak

K

ral Faysal’ın 1933 yılında İsviçre’de ölümü üzerine oğlu Gazi yerine tahta geçmiş
oldu. Kral Gazi’nin genç ve deneyimsiz
oluşunu fırsat bilen bir kısım siyasetçiler, ülkenin
kaderini etkileyen ve kendi menfaatleri uğruna
bazı entrikalar çevirmeye başladılar. Kral Faysal
döneminde ortaya çıkan bu gruplar arasında eski
bakanlar, ileri gelen devlet memurları, milletvekilleri, bazı aşiret reisleri ve toprak ağaları da yer
alıyordu. Halk adına hareket ettiklerini ileri süren
bu fırsatçılar pek çok tarım arazilerini ele geçirdiler. Ayrıca Kral Gazi’nin zaaflarından yararlanarak devlet yönetimine giden ve hükümet içinde
önemli görevlere sızma girişimlerinde bulundular.

Irak’taki siyasetçilerin iktidar hırslarının kurbanı ne yazık aşiretler oldu ve bu yüzden ülkede
yapılması beklenen reformların uygulanması
engellendi. Daha da kötüsü ülkenin ordusu tarafından vatan evlatlarının bu şekilde öldürülmeleri halkı geniş çapta yılgınlığa ve ümitsizliğe
sürükledi. Bu gelişmelerden büyük tedirginlik
duyanların bir kısmı yurt dışında eğitim görmüş olan aydınlar kesimi idi. Bunların bir kısmı batıda yaşanan demokrasi ve sosyal adalet
gibi kavramlardan etkilenen gençlerdi. Bunlar
Ahali Kitlesi ile hareket etmeye başlayan ve ülkede bir an önce reform hareketlerinin başlamasını isteyen gençlerdi.

İktidarda olan siyasîler de makamlarını korumak için bu gruplara karşı şiddetli biçimde
mücadele etmeye başladılar. Bu yüzden Fırat
bölgesindeki aşiretlerin ayaklanmaları da ikiye bölünmüş oldu. Bir kısmı iktidarı, diğerleri
ise muhalefet tarafını desteklemeye başladılar.
Muhalefet yanlılarının başını çeken Yasin elHaşimî liderliğindeki Hizip el-İha’ el-Vatanî
(Ulusal Kardeşlik Partisi) idi. Muhalefetin artan
baskısı sonucu Başbakan Ali Cevdet el-Eyyûbî
kabinesi Şubat 1935’te düşmüş oldu.

Bu sıkıntı ve bezginlik orduya da sirayet etti.
Ordunun vatan topraklarını korumak gibi kutsal bir görevi varken, aşiretlerin ayaklanması gerekçesiyle binlerce vatandaşı katletmesi, milletin
orduya olan güvenini sarsmıştı. Özellikle birçok
genç subay bu durumdan rahatsız olmuştu. Öte
yandan Yasin el-Haşimî Hükümeti ordunun bazı
subayları ile okumuş gençler ve muhalefete mensup siyasetçilerle yakınlaşmalar sağlamaya çalışıyordu. Bütün bu gelişmeler Irak Ordusunun ileri
gelen ve büyük subaylarından olan Bekir Sıtkı’yı
Yasin el-Haşimî hükümetine karşı askerî darbe
yapmaya sevk etti.

Kanla Bastırılan Ayaklanmalar
Arkasından Cemil el-Medfaî kabinesi göreve
başladı ise olaylar yatışmadı ve aşiretlerin ayaklanması devam etti. Bunun üzerine el-Medfaî
Mart 1935’te istifasını vermek zorunda kaldı.
Yeni kabine Yasin el-Haşimî tarafından kuruldu. Ancak muhalefet yine rahat durmadı ve aşiretleri, isyanlarını sürdürmek için teşvik etmeyi
sürdürdü. Bu sefer Rumeyse ve Suk el-Şüyuh
aşiretleri de ayaklanmaya katıldı. Bu sefer
Haşimî Hükümeti sert tedbirler alarak ayaklanmasını bastırmak için orduyu aşiretlerin üzerine
sürdü. Bu da isyancıların büyük çapta can ve
mal kayıplarına yol açtı.
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Bekir Sıtkı Olayı
Bağdat üzerine yürüyen Bekir Sıtkı 20 Ekim 1936
tarihinde Yasin el-Haşimî’den istifa edip görevini
Hikmet Süleyman’a tevdi etmesini talep etti. Irak
hava kuvvetlerine bağlı uçakların Bağdat üzerine
bombalar yağdırması üzerine Yasin el-Haşimî hemen istifasına krala sundu. Kral da aynı hızla hükümeti kurma görevini Hikmet Süleyman’a verdi.
Yeni başbakan reform hareketini başlatmak üzere geniş bir program hazırladı. Halka geniş vaatlerde bulunan Hikmet Süleyman, diğer yan-
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dan darbenin kahramanı gibi görünen ve Genel
Kurmay Başkanlığı görevinde bulunan Bekir
Sıtkı’nın baskısı altında bulunuyordu. Hükümetin her işine karışan Bekir Sıtkı bakanlıkların
da icraatlarına müdahale ederek hükümet üyelerinin üzerinde bir çeşit dikta baskısı uygulamaya başlamıştı. Bu yüzden bazı bakanların görevlerinden istifa etmelerine yol açmıştı. Bütün
bunlar Hikmet Süleyman hükümetini zayıflatmış ve buna karşı muhalefetin sesini arttırmıştı.
Diğer yandan Yasin el-Haşimî’nin sürgün edilmesi ve öldürülmesi yüzünden darbe hükümetinin ve dolayısıyla Bekir Sıtkı’nın halk arasında
millî hüviyeti ve prestiji zedelenmeye başlamıştı. Bekir Sıtkı’nın Türkiye’deki bir askerî manevraya katılmak üzere yola çıkarken Ağustos
1937’de Musul’da öldürülmesi, siyasî ortamı
daha da gerginleştirdi. Bu olay üzerine Bağdat
hükümeti, Bekir Sıtkı’nın suikastını gerçekleştiren zanlıların teslim edilmesini Musul’daki
ordunun komutanı olan Muhammed Emin
el-Ömerî’den istedi. Ancak komutan Bağdat’ın
bu isteğini reddetti. Bunun üzerine hükümet
Bağdat’taki el-Vaşşaş karargâhının komutanına
Musul üzerine yürümesini istedi. Bağdat’taki
subaylar da bu isteği yerine getirmeyeceklerini
ifade edince Hikmet Süleyman da istifa etmek
zorunda kaldı.
Bunun üzerine Ağustos 1937’de Cemil elMedfaî yeni bir kabine oluşturdu. Ancak hükümetin gerçek gücü yarbay rütbesinde olan 4
subayın elinde idi: Salahattin el-Sabbağ, Fehmi
Sait, Mahmut Selman ve Kâmil Şebib. Bekir
Sıtkı’nın ölümünden sonra, vatansever ve milliyetçi olarak bilinen bu subaylar, kısa da olsa
Irak’ın tarihinde önemli bir rol oynadılar.
İkinci Dünya Savaşı ve 1941 Darbesi
Kral Gazi’nin 4 Nisan 1939 tarihinde bir trafik
kazası sonucu ölümü üzerine oğlu Faysal tahta oturdu. Kral küçük yaşta olduğu için dayısı
Abdülilah vasi olarak tayin edildi. 1939 yazında
Almanya ile İngiltere ve Fransa arasında patlayan savaş, kısa sürede bütün dünyayı etkilemiş
oldu. Tarihe İkinci Dünya Savaşı olarak geçen
bu büyük savaşta Irak genelde tarafsız kalmak
rağbetinde idi. Ancak iktidarda olanlar arasında
iki farklı görüş meydana geldi.

Vasi Abdülilah ile Nuri Sait İngiltere tarafında
kalmak ve Almanya ile ilişkileri kesmek görüşünde idi. Zaten savaşın başından Nuri Sait Almanya ile Irak’ın ilişkilerini fiilen kesmişti. Diğer
yandan bazı siyasetçiler savaşa müdahil olmayıp
tarafsız kalmayı görüşünde idi. Bu grubun başını çeken Reşit Âli el-Geylanî ve yanında yer alan
ordunun yüksek rütbeli subaylar idi.
Nisan 1941 tarihinde Irak Ordusu darbe girişiminde bulununca, İngiliz yanlısı olan Vasi ve
diğer ileri gelen siyasetçiler ülke dışına kaçtılar.
Darbenin ardından başbakanlık görevine başlayan Reşit Âli el-Geylanî, yeni bir kabine oluşturdu. İngiltere ile bozulan ilişkilerden dolayı
Irak İtalya ile ilişkilerini kesmeyi reddetti. Bu
arada İngiliz ordusunun Irak’ta kalmasına da
izin vermedi. Buna karşılık, 1930 Antlaşmasına
dayanarak İngiliz kuvvetlerinin Irak topraklarından sadece geçişine izin verildi.
İyice bozulan ilişkiler üzerine Irak’ın izni olmadan İngiliz kuvvetleri Basra’ya çıkarma yaptı.
Irak hükümeti de kendi topraklarını savunmak
ve ülkenin onurunu çiğnetmemek gayesiyle İngiliz ordusuna karşı çatışmaya girdi. Son olarak
Habbaniye bölgesinde şiddetlenen çatışmalarda
Irak ordusu direnmeye çalıştı. Fakat hem teknik
hem de sayı bakımında İngiltere’nin üstünlüğü
karşısında ordu çekilmek zorunda kaldı. Daha
sonra İngiliz ordusu Bağdat’a ulaşarak başkenti
işgal etti. İngilizler Vasi Abdülilah ile Nuri Sait
beraberlerinde Bağdat’a getirdiler.
Bunun üzerine Reşit Âli ve taraftarları olan bazı
subaylar Irak dışına kaçmak zorunda kaldılar.
İngiltere kendine bağlı bir hükümet oluşturarak
ülkenin bütün kurumlarına el koydu. Bütün özgürlükleri rafa kaldıran İngiltere, resmî dairelerde İngiliz danışmanlar atadı. Irak naziler ve faşistlerle mücadele etme kararı aldı. 1943 yılında
Irak Almanya, İtalya ve Japonya’ya savaş ilan etti.
Aynı yıl Irak Birleşmiş Milletler Teşkilatının San
Francisco Konferansı tarafından hazırlanan Evrensel Barış Beyannamesini de imzalamış oldu.
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Erşat HÜRMÜZLÜ

Bize Göre

Bir Resim…
Bin Mesaj

Y

ıl 1980, günlerden 15 Ocak. Ertesi gün
Bağdat’ta kötü itibarlı Devrim Mahkemesinin, Irak Türklerini evsaf ve liderlik
bakımından onlara öncülük edeceğinden korktuğu 4 kahramanın şehit edilmesi için verilen
kararı ailelerine tebliğ ediyordu.
Üç şehidin söyleyeceği çok şey vardı. Dördüncü
ise listelerde kayıp ve ailesi ile görüşmesi mukadder
olamıyordu, o kahraman önder Rıza Demirci idi.
Sıra Nejdet Koçak’a gelince, eşi ile uzun uzun
konuşabildi. Bunu bizzat rahmetli eşi Ayten
Koçak’tan duydum.

1981 yılında Ankara, Maltepe’deki evinde ziyaret etmiştik. Benimle beraber rahmetli Galip
Erdem ağabeyimiz ve Allah selamet versin Nuri
Gürgür, Acar Okan ağabeylerimiz ve Mahir
Nakip kardeşim vardı.
Çıktığımızda, Şehidimizle son görüşenin kendisi olduğunu, arkadaşlarına kaygılanmamaları
gerektiğini ve tahkikatta kimsenin adının bulaşmadığını anlattığını söyledi.
Belki korkmasınlar anlamında söylendiği dile
getiriliyordu, ancak biz mesajı anladık. Siz bildiğim kadarıyla tehlike zinciri içinde değilsiniz,
atışa devam, olarak anladık.
Ve Rahmetli Ayten Koçak bir umre ziyaretinde,
ağlayarak bana dedi ki: Nejdet, son görüşümüzde, tüm kitaplarının sana verilmesini istedi.
Ben o esnada tabii ki Kerkük’ten çıkmıştım.
Çıkışım, bana iletilen bir mesaj üzerine ülküdaşlarımın ısrarıyla oldu. Mesajı, bir Ankara
dönüşü bana ileten, Kerkük Yuvarlak Kahve
arkasında o zamanın Şarkıyye Ortaokulu karşısında, Evkaf caddesine çıkan çakıllı bir yolda,
Şehidin kardeşi, İsmet Koçak’tı.
Bizim çizgiye diş bileyen ve türlü tezviratlar yapanların uğraşı önce boşa gitmedi ve bu kitaplar 40 yıl saklandı, ancak sonunda hak yerini
buldu ve şehidin ailesi tarafından bu kitaplar,
Kerkük’te baba ocağımız olan Türkmen Kardaşlık Ocağı’nın şubesine devredilerek mutena
yerini buldu.
Fakat 40 yıl mahrum olduğumuz bazı mesajları ancak şimdi görmek nasip oldu. Kardaşlık
Ocağı yönetimi, kitapların arasında 120 adet
resim, mesaj, kupür ve el yazısıyla öğütler buldu. Sağ olsunlar bunları tertipleyip yakında
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millî çizgimizdeki ülküdaşlarının dikkatine bir
şekilde sunacaklardır.
Yukarıdaki resme bakmanızı çok isterim. Hani
rahmetli şehidimiz, ağaç budandıkça yeşerir
demiş, derler ya. Hayır, ağaç gövdesinden kesilse dahi mutlaka dal atar, yeşerir ve bir anlamda
küllerimizden doğarız, diyor.
Bundan daha kalıcı bir mesaj var mı? Ancak
belki Allah’ın takdiridir ki bu mesajlar, belki o
zamanki nesle değil, şimdi Irak Türkleri bölgesinde yetişmekte olan gençlere yönelsin diye bu
bekleme mukadder olmuştur.
Bizce bu ufak kâğıt parçasında anlatılan tespit,
bin mesaja bedeldir. Yeter ki bizim insanlarımız
ve bu çizgiyi yaşayan insanlar bunu algılasın,
kalbine ve vicdanına sığdırsın.
Bu mesajlarda bir hayat hikâyesini göreceksiniz. Rıza Nur mu, Abdülhak Hamit mi, Yahya
Kemal mi? hepsinin dizeleriyle verilen mesajları içinize depolayabilirsiniz.
Bakın Tanrı Selamı ne diyor:
Salla elini
Sen bir defa..
Bir avuç Tanrı selamı,
Bırak ta,
Git

Rıza Nur’un haykırışıyla o da haykırıyor:
Ya Rabbi, Namussuz Bir tek Türk yaratacağına,
dünyayı yık daha iyi.
Türkü daima uyanık yap. Türk, Türk için, namus için, şeref için ölüme düşünmeden atılsın.
İşte onun mesajlarını özleyenler,
Var mı başka diyecek?
1 Sıtkı Yırcalı’dan.

Ne bu kavga bu argüman
Men men men
Yerlere batsın bu seçim
Billah kan ağlıyor içim
Mertliğe sığmaz ey koçum
Yurdunu soysun kölemen
Men men men
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Boş takırdı bir encümen
Men men men
Göç etti çoktan yiğitler
At izinden koştu itler
Yazık olsun der şehitler
Ne yığınak bu ne dümen
Men men men

Biliyorum ki,
Beni terk edeceksin
Bırakıp gideceksin,
O zaman gittiğin kapıyı,
Ardından aralık bırak ta,
Git
O zaman kapa pencereni,
Çek perdelerini,
Fakat söndürme ışığını.
Yaşadığını, dolaştığını, Kim bilir belki bir an,
Beni hatırladığını,
Tahayyül edeceğim.
Salla elini, Son bir defa, Bir avuç Tanrı selamı,
Bırak ta,
Git.1

Tekeroğlu

Birer üçer beşer Türkmen
Men men men
Ne lal biri ne de sağır
Vurdum duymaz sen bin bağır
Boş dolanır lağır lağır
Eğri büğrü bir değirmen
Men men men

Uçan kuşa
Akan suya,
Geçen yolcuya,
Seni sual edebileyim.
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Mahir NAKİP

Türkmeneli’nden Türk’ün dilinden

Sembolizme Dair
Niye Semboller?
Irak Türkmen Cephesi Başkanı Sayın Erşat
Salihî’nin bazı Türkmen Haşd Şaabi kuvvetlerini ziyareti sırasında gençlerle birlikte bozkurt
işareti yapmışlar ve Türkmen halkını selamlamışlar; bunun üzerine de bir Kürt siyasî partisi
yanlısı olan Rudaw tv bunu bir haber yaparak
Kerkük’ün Kürt ve Arap milletvekillerini kışkırtarak konuyu bölücülük girdabına çekmek
istemiştir. Aslında Kürt ve Arap milletvekillerinin verdikleri demeçlerde de “Irak halkı arasında ayrımcılık yapan ve parçalanmaya neden
olan bu tür tavırlar kabul edilemez. Biz Irak’ın
coğrafi birliğini savunuyoruz” ve “Toplumsal barışa hizmet etmeyen, bir arada yaşama
kültürüne saygı göstermeyen ve kışkırtıcılığa
neden olan yaklaşımları reddediyoruz” gibi
yuvarlak yorumlar yapılmıştır. Belli ki mahut
gazetenin muhabiri onları kışkırtmaya yeltenmiştir, onlar da buna alet olmuşlardır. Çünkü
2003 yılından beri Türkmenlerin siyasi figürleri dahil büyük bir kesimi bozkurt işaretini
yaparak halkı selamlamakta oldukları halde,
bugün bunun bir sansasyon kaynağı yapılması tuhaf değil, kasıtlıdır. Ancak ‘be’si yok’ demek lazım. Bu
yorumları, onların cehaletine
demeyelim de,
bilgisizliklerine
yoralım ve esas
Türkmen aydınını bu konuda
sorumlu tutalım. Demek ki
Türkmen aydını
bugüne kadar
birlikte yaşadıkları Kürt ve Arap
vatandaşlarını
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Bozkurt’un bir siyasî sembol değil, Türkmenlerin de ortak oldukları eski Türk efsanelerinde
var olan bir sembol olduğunu anlatamamışlar
veya anlatma fırsatı bulamamışlardır. Onun
için de bozkurt, bugün böyle istismar edilerek
eleştiri konusu, hatta bölücülük olarak değerlendirilebiliyor.
İşin Aslı
Belki Bozkurt işaretini yapan bazı Türkmen
gençleri de Bozkurt’un ne olduğunu ve nasıl
sembolleştiğini bilmeyebilir. Dünyada birçok
köklü milletin hayvanlara atfen sembolleri ve
tarihlerine kaynaklık eden mitolojik efsaneleri
vardır. ABD’nin beyaz başlı kartalı, Fransızların horozu, İngilizlerin aslanı, Rusların ayısı, İspanyolların boğası, Çinlilerin pandası,
Hintlilerin kaplanı ve Türklerin de bozkurdu
tarihî sembolleridir. Bu sembollerin bir kısmı
genelde o milletin mitolojisini oluşturan destanlarında da yer alır. Mesela Türklerde Bozkurt Destanı ile Ergenekon Destanı bunlardan
ikisidir. Bu iki destanı kısaca anlatalım.
Bozkurt Destanına göre düşman askerleri
Türklere ansızın saldırır ve bütün erleri (askerleri) kılıçtan geçirerek öldürür. Bu kıyımdan
sadece 10 yaşlarında bir oğlan sağ kalır, onun
da kollarını kesip kendi kaderine terk ederler.
Orada bir dişi bozkurt çocuğu etle besler. Çocuk ergenlik çağına gelince bu dişi bozkurtla
evlenir ve Türkler bozkurttan doğarak yeniden
çoğalır. Ergenekon Destanı ise bir Göktürk
destanı olup, daha sonraları ortaya çıkmıştır.
Destan, komşuları tarafından tuzak kurularak
yok edilen Türklerden geriye kalan birkaç kişi
saklanmak için dağlık bir alanda yol araması
ile başlar. Dağların arasında gizlenmiş bir ova
bulan Türkler, ovaya yerleşir ve çoğalır. Yüzyıllar sonra oraya sığmaz hale gelince, çıkmak is-
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terler. Ancak çıkışı bulamazlar. Bunun üzerine
çevredeki dağların demir madeninden yapıldığını fark ederler ve demiri eriterek çıkmaya
çalışırlar. Çıkışta kendilerine Börteçine adında
erkek bir bozkurt rehberlik eder.
Türklerin, 840 yılında kurdukları Karahanlı
Devleti sırasında Müslümanlığı kabul etmelerinden sonra da bozkurt, sembol olarak kalmıştır. Keza Selçuklu devletinde de bu gelenek
devam etmiştir. Bozkurt, aslında Moğollar tarafından da kutsanan bir semboldür. Irak Selçuklularının dağılmasından sonra Erbil’de bir
Beylik kuran Muzafferüddin Gökbörü (11541233) bozkurdu kutsal görmüş olacak ki,
Gökbörü lakabını kullanmıştır. Bilindiği gibi
gökbörü, bozkurtun bir diğer adıdır. Nitekim
bugün Kazak ve Kırgız Türkleri yani Kıpçaklar, hâlâ bozkurda, gökbörü demektedirler.
Sıradan kurda da kasgır diyorlar. Gökbörü
kutsal addedilirken kasgırın bir diğer adın
canavar olup, koyun sürülerine saldırılarını
önlemek için çoban köpekleri yanında kartal
beslediklerini görüyoruz. Buradan da anlıyoruz ki Irak’ta yaşayan Türkler gökbörüyü yani
bozkurdu, Anadolu Türklerinden hem daha
önce hem de daha çok benimsemişlerdir.
Türkiye’de Bozkurt
Rudaw tv’nin bu haberi yapmakla esas niyetinin Türkmenleri Türkiye’de faaliyet gösteren
MHP ile Ülkücü harekete bağlamak olduğu
aşikârdır. Buna da yine ‘be’si yok’ diyebiliriz. Çünkü Milliyetçi Hareket Parti ve Ülkü
Ocakları da aynı mantıktan hareketle bu sembolü seçmişlerdir. Bundan bir mana çıkarmak
abestir. Kaldı ki MHP ve Ülkücü hareket bozkurdu altmışlı yılların sonunda sembol olarak
seçerken, daha önce 1912 yılında kurulan
Türk Ocakları da bozkurdu amblem olarak
seçmiş ve bütün Türk dünyasını kucaklayan
bu kültür ocağında Haşim Nahit Erbil, Nazım Neftçi ve Mehmet Rasih Öztürkmen gibi
Türkmenler de faaliyet göstermişler ve ocağın
yayın organı olan Türk Yurdu’nda yayın yapmışlardır.

Cumhuriyeti Merkez Bankası da beş liralık
kâğıt paranın üstüne yine bozkurt sembolü koymuştur. Bunun bir başka tezahürünü
Kazakistan’da görüyoruz. Kazakistan Merkez
Bankası hatıra parası olarak 2017 yılında gökbörü adı ile gümüş para basmış ve özel devlet adamlarına göndermiştir. İşin ilginç tarafı
Kazakistan Devleti’nin seçtiği bozkurt figürü,
Türk Ocağı’nın 1912 yılında seçtiği amblemin
aynısıdır.
Sonuç
Bütün bu anlatımlar ve deliller bize gösteriyor
ki bozkurt veya gökbörü figüründen siyasî bir
malzeme çıkarıp, Sayın Erşat Salihi’yi ve Türkmen gençlerini Türkiye’nin belli bir partisine
mal ettirmek kötü niyetli ve kasıtlı bir eylemdir. Türkmen siyasetçisi, aydını ve özellikle
gençliği uyanık ve müteyakkız olmalıdır. Bu
gibi suçlamalar ve çamur atmalara karşı hazırlıklı ve bilgi ile mücehhez olunmalı ki
yeri geldiğinde hemen cevap verilebilmeli, kötü niyetli ve
kasıtlı olan ithamlar anında bertaraf
edilebilinmelidir.
Bunu yaparken de
elbette medeni bir
üslup kullanılmalı
ve itham eden mercilerin kanallarını
kullanarak o medyanın hitap ettiği
kesime
ulaşmaya
çalışılmalıdır.

Buna ilave olarak 1927 yılında Türkiye
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Mehmet GÜNEŞ

41 Yıl Önce Uçmağa Varan ve
Kerkük’te Dalgalanan Bir Bayrak:

Şehit Nejdet Koçak
O erler ki gönül fezâsındalar
Toprakta sürünme ezâsındalar
Yıldızları tesbih tesbih çeker de
Namazda arka saf hizâsındalar
İçine nefs sızan ibâdetlerin
Birbiri ardınca kazâsındalar
Günü her dem dolup her dem başlayan
Ezel senedinin imzâsındalar
Bir ân yabancıya kaysa gözleri
Bir ömür gözyaşı cezâsındalar
Her rengi silici aşk ötesi renk
O rengin kavuran beyzâsındalar
Ne Cennet tasası ve ne Cehennem
Sâdece Allah’ın rızâsındalar
Necip Fazıl Kısakürek
16 Ocak 1980 günü Kerkük’te îdâm edilen
ve 41 yaşım şehadet şerbetini içen Nejdet Koçak; “Bütün bir ömrü bir cephedeymiş gibi
yaşayan”; Allah, vatan ve bayrak sevdâsını
her dem yüreğinde taşıyan, Türk-İslâm
mefkûresini ve mücâdelesini bayraklaştıran,
tanıyan herkesin ittifak ettiği üzere ve kâmil
mânâsıyla; zarif bir gönül adamı, gerçek bir
cesâret âbidesi, yüksek îman, irfan ferâset,
ferâgat ve fedâkârlık şâhikası diye tesmiye
olunan ve her hücresi Kâlu Belâ’dan beri Türk
oğlu Türk olan gerçek bir ülkü deviydi.
Ahlâk, karakter ve fazîlet timsâli, Irak Türkmenlerinin sembol ismi ve bir liderde sağlamak gereken bütün vasıflara sâhip bir alperen
olan Doç. Dr. Nejdet Koçak; “İnanmış bir
aşamayacağı engel, ulaşamayacağı hedef
yoktur!” diyen ve söylediği bu sözü diline
tespih etmeyip, hayâtıyla yazan tâvizsiz bir
ideâlist ve “Allah rızâsı için yapılmayan
milliyetçilikte samimiyet aramayın!” diyen
kâmil bir Türk milliyetçisiydi.
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Bundan 41 yıl önce, -Enver Paşa gibi- 41
yaşında Kerkük’te; “Türk olduğunu her
zeminde beyan ettiği, Türkçe konuştuğu
ve Türkmenleri bir araya getirerek Türklük şuçu iş arıyor için” (!?) îdam cezâsına
çarptırılan ve kadim ülkücülerin yüreğine
târifsiz bir acı, firkat ve çaresizlik âteşi düşüren “Şehîd-i Âlâ” Nejdet Koçak; 7 Nisan
1939’da Kerkük’te doğmuştur.
Nejdet Koçak; ilk, orta ve lise tahsilini
Kerkük’te tamamlarken Irak Türkmenlerinin önde gelen isimlerinde Ata Hayrullah’ın
rahle-i tedrisinde yetişmiş, Irak’ta 14-16
Temmuz 1959 tarihinde vukû bulan ve üç
gün üç gece insanlık dışı akıl almaz işkencelerin yapıldığı Kerkük katliamını bizzat
yaşamış, Allah (c.c.)’tan başka hâmisi olmayan Irak Türkmenlerine ve Kerkük dâvâsına
o günden beri kendisini adamış çok yiğit bir
mücâdele adamıdır.
Nejdet Koçak; üniversite öğrenimini Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Makine
Bölümü’nde yaptığı gibi, yüksek lisans ve
doktora eğitimini de Türkiye’de tamamlanmıştır. Bilâhare Irak’a dönmüş, doçent olarak
Bağdat Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmış, Irak Türkmenlerinin meselelerini sahiplendiği gibi, Kerkük dâvâsının da en büyük
savunucusu ve bayrak ismi olmuştur.
Kerkük’ün aziz evlâdı olan ve yeri doldurulamayan Nejdet Koçak; bir ömür Türk milliyetçiliği dâvâsının peşinden gitmiş; inancı,
îmanı, millî şuuru, vakur duruşu, dünya meselelerine vukûfiyeti, Turan ülküsüne, Türk
kültürüne ve Kerkük dâvâsına bağlılığıyla,
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ilmiyle âmil olan bilgeliğiyle, tebliğini hayatıyla temsil eden mümtaz şahsiyetiyle; örnek
ahlâkı, zarâfeti, güler yüzü, gönül zenginliği
ve ruh güzelliğiyle kalplerde taht kurmuş,
ülküsü uğrunda her türlü çileyi cana minnet
bilmiş ve kadim ülkücüler tarafından da hiç
unutulmamıştır.
İşte bu gün; Türk olmaktan başka hiç bir
suçu olmadığı hâlde hakkında hâlde hakkında îdam cezâsı verilen ve rahmet-i Rahmân’a
vuslat için urganlı şafaklardan nurlu basamaklara kâvî bir îman ile yürüyen bu güzel
insanın şehâdetinin 41. sene-i devriyesidir.
16 Ocak 1980 günü, bir Kerkük hoyratının;
“Bu alma dört olaydı
Karnıma dert olaydı
Boynumu vuran cellat
Keşke bir mert olaydı”
diye ifâde ettiği gibi, Ebû Cehil vahşetinin ve
Ebû Leheb hiddetinin vârisi olan Türk düşmanı Saddam Hüseyin’in emri ile “Türkçe
konuştukları” (!?) ve “Türklük suçu” (!?) işledikleri için Doç. Dr. Nejdet Koçak’la birlikte
Albay Abdullah Abdurrahman, Dr. Rıza Demirci ve iş adamı Âdil Şerif de îdam edilmiştir.
İşlediği “bu büyük suç” (?!) sebebiyle hakkında kovuşturma açılan Nejdet Koçak 22
Mart 1979 tarihinde gözaltına alınmış, on
aylık tutukluluk süresindeki ilk ve son görüşmesinde eşine ve Türkmen kardeşlerine
şu konuşmayı yapmak vedâ etmiştir: “Arkadaşlar, ağaç budandıkça göverir. Sizden
ricam dâvâyı bırakmayın, sürdürmeye devam edin. Şunu bilin ki, bütün korkunç
ve dayanılmaz işkencelere rağmen kimsenin adını vermedik. Bize karanlık odalarda bizzat kendilerinin düzenlediği listeyi
imzâlatmak istediler, imzalamadık. Zâten
bildikleri bir şey de yok… Ben şu anda
her zamankinden daha çok huzurluyum.
Allah’ımın huzûruna gönül rahatlığıyla
çıkıyorum. Bayrağı sizlere teslim ediyo-

rum, bu bayrağı şerefle taşıyacağınızdan
emînim. Doğruluktan ve Allah yolundan
ayrılmayın. Allah’a emânet olun!..”
Ve bu vedâ konuşmasından birkaç saat sonra
Nejdet Koçak ve üç dâvâ arkadaşı “Sonsuzluğun Sâhibi”ne vuslat için îdam sehpasından Hakk’a yürüyerek uçmağa varmıştır.
Kerkük meşhedinde kıyâmete kadar dalgalanacak bir turkuaz bayrak olan Nejdet
Koçak’ın şehâdetinin ardından, onu îdama
mahkûm eden Katil Saddam, bu yiğit Türkmen liderin na’şından bile korkmuş ve şehidimizin cenâzesi Irak Gizli Servisi’nin gözetiminde, Kerkük Türklerinin katılımı zorla
engellenerek gizlice defnedilmiştir.
Bu hâli dizelere döken şâir Salah Nevres de
şiir diliyle şunları söylemiştir:
“Yolcu edemedik, yası yasaktı,
Saygı duruşuna gizlice durduk...
İnce boynumuzu sessizce burduk,
En sıcak yaşımız ardından aktı...”
Türk milletini sevmenin bedelini hayâtıyla
ödeyen; Kıble yürekli, “Gül” gönüllü, Hilâl
bakışlı, Bozkurt duruşlu, Turan düşünceli güzel insanlardan birisi olan ve Kur’ân ahlâkını
derin bir tevekkülle yaşayan Şehit Nejdet Koçak Ağabeyimizi ve cümle şehitlerimizi hürmet, minnet ve rahmetle yâd ediyor, ruhları
şâd, mekânları Cennet, makâmları âlî olsun
diyoruz.
Hatm-i kelâmımızı da bir dörtlükle yapıyoruz:
Allah Türk’e yâr olsun,
Turan iller vâr olsun,
Bir turkuaz şafakla;
Kerkük bahtiyâr olsun.
Ve sözün bittiği yerde İlâhî Kelâm başlar,
Nejdet Koçak ve bilcümle şühedâ için;
El-Fâtiha...
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Önder SAATÇİ*

Mustafa Argunşah ile
Dilimiz Üzerine
Dil bir milletin en önemli hazinesidir dersek
hata etmiş olmayız. Hayat dille oluşur, dille şekillenir, dille bezenir. Dil düşüncelerimizin kurucusu ve ileticisidir de. Bu yüzden dil üzerinde
düşünmek, onu güzel ve etkili kullanmak her
kişinin ideali olmalıdır. Türkmeneli toplumu
da bugüne kadar diliyle zengin halk edebiyatı
mirasıyla kendisine karşı kurulmuş olan asimilasyon tuzaklarından kurtulmayı başarmış
ve hayatına devam etmektedir. Ancak dilin
ilelebet baki kalabilmesi için, gelecek nesillere âdeta bir gümüş tepside sunulabilmesi için
onu candan seven ve bilimin imkânlarıyla onu
koruyan, kollayan neferlere de ihtiyacı vardır.
İşte bu yüzden biz bu sayımızda Türk diline
akademik çalışmalarıyla kol kanat gerenlerden
biri olan, Irak Türkmenlerini ve onların dilini
seven bir bilim adamını sayfalarımıza konuk
etmeyi arzu ettik. Prof. Dr. Mustafa Argunşah

*
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Öğr. Gör., Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi,
Eğirdir MYO.

Hocamızla dilimizi konuştuk. İşte o sohbetten
damlalar:
Sizce insan için dil ne ifade eder?
Dilin olmadığı bir dünyanın, bir hayatın nasıl
olduğunu hayal bile edemiyorum. Düşünebiliyor musunuz? İnsanlar birbirleriyle anlaşmıyorlar, konuşmuyorlar, yazmıyorlar, hatta işaret dilini bile kullanmıyorlar... Ne çok şeyi kaçırmış
olurduk, değil mi? Dilin olmadığı bir âlemde
tarih, edebiyat, müzik, şiir, bilim... aklınıza gelenlerin hiçbirisi olmazdı. Öyleyse özetleyeyim.
Dil varsa insan var, insan insanlığının farkına
ancak diliyle varabilir.
Konuyu özelleştirelim isterseniz. Türkçe olmasaydı ne olurdu? Orhun Yazıtları olmazdı
mesela... Türkçe olmasaydı Türk de olmazdı.
Bugün Türk diye bir millet varsa yeryüzünde,
bu onun dili sayesinde, dilini korumuş olması
sayesindedir. Çünkü tarih dediğimiz şey milletler mezarlığıdır bir anlamıyla. Dilini koruyamamış, kimliğini koruyamamış, bu yüzden
eriyip gitmiş yüzlerce milletin varlığından bahsediyor tarih... Biz çok şanslıyız ki dilimizle var
olmuşuz, dilimizle varlığımızı sürdürüyoruz.
Türk Toplumu ekonomi, spor, siyaset kadar
kendi diliyle ilgili midir? Değilse niçin?
Cevabım tabii ki hayır. Bu soruyu başka milletler için soruyor olsanız, mesela Bulgarlar,
Romenler, Makedonlar, İtalyanlar kendi dilleriyle ne kadar ilgileniyorlar? Acaba dil milletin
tamamından ilgi bekler mi? Bunu da sorgulamak lazım. İnsanlar dili akıllarına geldiği gibi,
aydınlar ise bilinçle konuşurlar. Aydınlar ne
söylediklerinin, nasıl söylediklerinin farkındadırlar. Bu söylediklerim olması gerekenler
tabii. Yoksa her aydın dilini bilinçle konuşur
iddiasında bulunamam, bilinçle konuşmalıdır,
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demek istiyorum.
Dil meselesi öncelikle bir devlet politikası olmalıdır. Devlet eğitim öğretimin bütün kademelerinde her yaştaki öğrencinin devlet dilini,
yani resmî dili en iyi biçimde konuşması ve
yazması için müfredat hazırlar, bunu yürütecek
öğretmenleri yetiştirir. Yazılı ve görsel basınıyla halkı sürekli uyarır ve doğruya yönlendirir.
Türkiye için bunları söylemek şimdilik mümkün değil. Ama yine de ümitsiz olmayalım.
Bugün kim olduğu, nereden gelip nereye gittiği, ana dili gibi hassas konularda bilinçlenmiş
büyük bir kitle var. Ümidimiz ve beklentimiz
bu kitlenin daha da büyümesi.
Dilimizde bir yozlaşmadan mı söz etmeliyiz,
yoksa dilimizin yeni bir mecraya girdiğini
mi düşünmeliyiz?
Yalnız biz değil, sanırım dünyanın büyük bölümünde bazı kesimler dilin yozlaştığını söylüyorlar. Öyle ki içlerinde “dil elden gidiyorcu”
gruplar oluşmuş. Dil insanların hassas olduğu
bir varlık. Kaybetmekten korkuyorlar. Biraz
önce de bahsettim, çünkü dillerini kaybedince kimliklerini kaybedeceklerini düşünüyor ve
kahroluyorlar. Ama mesele bu kadar basit değil.
Türkçenin yozlaştığını iddia edemem, bunun
sağlam gerekçeleri olmalı. Oysa biz bunun tersini savunuyoruz. Türkçeyi koruyalım, büyük
Atatürk’ün dediği gibi, yabancı dillerin boyunduruğu altına bırakmayalım. Ama kaybetme
korkusu içinde yaşamak için şu anda herhangi
bir sebebimiz yok. Türkçe çok sağlam bir dildir.
Yapısı gerçekten çok sağlamdır. Her dönemde
içerisine başka dillerden kelimeler almıştır, ama
bu sağlam yapı sayesinde ana yapısını korumuş
ve bozulmamıştır. Dış etkiler her zaman olur.
Osmanlı döneminde, mesela 16-17. yüzyıllarda edebiyat dilinde kullanılan kelimelerin
yarıdan fazlası Arapça ve Farsça idi. Fuzuli de
bu yazarların içinde... Fuzuli bu kelimeleri kullandı diye siz onun gazellerine Türkçe değil diyebilir misiniz? Ya da yozlaşmış bir dil kullandı
iddiasında bulunabilir misiniz? Hayır. Edebiyat
dili ile yazı dilini, hatta konuşma dilini birbirinden ayırmak lazım. Fuzuli şiirlerinde yüzde
elliden fazla alıntı kelime kullanırken sizin gibi,
benim gibi konuşuyordu.

PROF. DR. MUSTAFA ARGUNŞAH KİMDİR
1961 yılında Tokat’ta doğdu. İlk, orta ve liseyi bu
şehirde tamamladı. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. 1984-1988 yılları arasında
Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk
Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde araştırma görevlisi
olarak görev yaptı.
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Prof. Dr. Mehmet Akalın danışmanlığında
1986’da yüksek lisans, 1989’da doktora tezini tamamladı. 1988 yılı sonunda Erciyes Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi’ne öğretim görevlisi oldu.
Aynı üniversitede 1989’da yardımcı doçent, 1995’te
doçent, 2001’de profesör oldu. Hâlen bu fakültede
görevine devam etmektedir.
Mustafa Argunşah, Kuzey KıbrısTürk Cumhuriyeti’nde
Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kazakistan’da Uluslararası
Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde misafir öğretim
üyesi olarak görev yaptı.
2002-2012 yılları arasında Türk Dil Kurumu’nda
Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu komisyonlarıyla,
2006-2013 yılları arasında Büyük Osmanlı Türkçesi
Çalışma Grubunda yer aldı. 2018 yılından beri Türk
Dil Kurumu Bilim Kurulu üyesidir, ayrıca Türkçe
Sözlük Kolu Başkanlığını yürütmektedir.
Mustafa Argunşah, tarihî ve çağdaş Türk lehçeleriyle ilgili çeşitli çalışmalar yaptı. Ulusal ve uluslararası
bilimsel toplantılarda bildiriler sundu. Akademik
çalışmaları yanında Türkçenin güncel sorunlarıyla
ilgili makaleler yazdı.
Eserlerinden bazıları şunlardır:
Selimname (1997)
Tuhfe-i Muradi (1999)
Gagauz Türkleri (Harun Güngör ile, 2002)
Kesik Baş Destanı (2002)
15. Yüzyıl Osmanlı Mutfağı (Müjgân Çakır ile,
2005)
Dil Yarası (2005)
Sözüm Türkçe Üstüne (2008)
Muinülmürid (Recep Toparlı ile, 2007),
Dil ve Edebiyat Yazıları (2012)
Karahanlıca, Harezmce, Kıpçakça Dersleri (Gülden
Sağol Yüksekkaya ile, 2012)
Çağatay Türkçesi (2013)
Codex Cumanicus (Galip Güner ile birlikte, 2015)

KARDAŞLIK/QARDASHLIQ/ • ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖYıl/Year 23  • السنةSayı/Issue 89  • العددOcak-Mart/January-March 2021 آذار-كانون الثاني

11

KERKÜK VAKFI

Türkçesini konuşmakla yetinmeyip ortak bilim
dili yaptıkları da mümkün olabilecektir.
Bu çok uzun ve önemli bir konu. Uzun uzun
konuşmak lazım. Türkiye’yi ve Türk dünyasını doğru okumaya çalışan birisi olarak hem
Türklerin hem Türkçenin geleceğinden çok
ümitliyim. Bunun için onlarca sebebim var.
Karabağ’da olup bitenleri hatırlamak bile yeterli sanıyorum.
Irak Türkmenleriyle olan ilişkilerinizi anlatabilir misiniz?
Ülkücü-milliyetçi camianın içinde büyüdüm.
1970’li yıllarda Türk dünyasının her tarafıyla
ilgiliydik. Sovyetler Birliği’nde ne olup bittiğini çok bilemiyorduk. Fakat Irak öyle değil.
Yüzlerce öğrenci Türk üniversitelerinde okuyor, öğretim üyeleri gidiyor, oradan Kardaşlık
Ocağı’nın yayınlarından bazıları Türkiye’ye
ulaşıyordu. Yani Irak Türkmeni kardeşlerimizin
acısını, çilesini, Saddam’ın gaddarlığını, baskıları, idamları biliyorduk.

Tekrar edeyim. Türkçe bugün yozlaşmış bir dil
değildir. Çok güçlü bir dönem yaşamaktadır.
Bakın, bugün ülkemizde 25 milyon öğrenci
var. Yabancı dille eğitim yapan küçük bir bölümü çıkarırsanız, hepsi Türkçe eğitim yapıyor.
Türkçe bugün çok yaygın olarak kullanılıyor.
Osmanlı döneminde son iki yüz yılda yaklaşık 25 bin çeşit kitap basılmışken 2019 yılında
61 bin çeşit kitap basıldı Türkiye’de. Yazılı ve
görsel basın çok güçlü. İnsanların evinde yirmi
dört saat yüzlerce kanaldan Türkçe yayın yapılıyor. 90 milyon insanın yazı dilinin bitmesi,
tükenmesi, ölmesi asla söz konusu olamaz.
Türk dünyası hiçbir dönemde bu kadar birbirine yaklaşmamıştı. Ayrı devletler, ayrı özerk
bölgeler olsa da Türkiye Türkçesi çok hızlı bir
biçimde 220 milyonluk Türk dünyasının ortak
iletişim dili olma yolunda ilerliyor. Bunu inkâr
edemeyiz. Biz görmeyeceğiz ama belki elli yıl
sonra bütün Türk dünyası aydınlarının Türkiye
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1980 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesinde öğrenci idim. Doç. Dr. Necdet
Koçak ve arkadaşları Saddam rejimi tarafından
Türkçülük ile suçlanıp 16 Ocak 1980’de idam
edildiklerinde içimiz yanmıştı. Günlerce bu
durumu kabullenememiştik. Prof. Dr. Sadettin
Buluç, Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu ve
Prof. Dr. Mustafa Kafalı’nın öğrencisi olduk.
Bu hocalarımız 1970’li yıllarda Bağdat’ta bulunmuşlar, orada görev yapmışlardı. Buluç’un
Türkmen ağızlarıyla ilgili yayınlarını okumuştuk lisans yıllarında. Hacıeminoğlu ve Kafalı
Hoca’nın güzel hatıralarını dinlemiştik.
12 Eylül döneminde bütün dernekler kapatıldı, siyasi partiler kapatıldı. Hiç kimse, hiçbir
dernek faaliyet yapamadı. Ancak 1983 yılının
sonlarına doğru dernekler yeniden açılmaya
başlamıştı. İstanbul’da şimdiki Birlik Vakfı’nın
bulunduğu medresede 12 Eylül öncesinde Muallimler Birliği, Irak Türkmenleri Yardımlaşma
Derneği gibi milliyetçi dernekler vardı. Muallimler Birliği yeniden açıldı ama faaliyet yapamadı. Çünkü ortam henüz müsait değildi. O
yıllarda Irak Türkmenleri Derneği açıldı, hatta
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açılışta güzel bir yemek ziyafeti vardı, Türkmen
yemekleri sunuldu. Zaman zaman uğradık,
ama şartlar aktif faaliyete fazla izin vermiyordu.
Türkmen kültürüne, edebiyatına, sanatına hizmet eden birçok Türkmen kökenli bilim insanı, sanat insanı tanıdım. Akademide iki kişiyi
daima diğerlerinden ayırırım. Çünkü bir tarafta Türkmenler için çırpınan, diğer tarafta kılını kıpırdatmayan, şartlar iyileşmesine rağmen
lütfedip memleketini, büyüklerini, mezarlarını
ziyaret etmeyenler var. Bu iki kişinin birisi Prof.
Dr. Mahir Nakip. Kayseri’ye geldiğinden bugüne kadar yani otuz yıldır tanırım, Türkmen
edebiyatı, müziği için kitaplar ve makaleler
yazdı. Siyasi olarak Türkmen davasının peşinde
koştu. Diğeri ise hep ağabey diye hitap ettiğim
Prof. Dr. Suphi Saatçi. Çok özel bir insan. Herkesin sayıp sevdiği, bilim yönü oldukça güçlü,
gece gündüz Kerkük’ü, Musul’u düşünen ve
yazan bir Türkmen. Allah uzun ömür versin
her ikisine de...
Tabii çok kıymetli öğrencilerimiz oldu. Hâlâ
bölümümüzde doktora öğrencilerimiz var. Birisinin doktora yeterlilik sınavını geçen hafta
yaptık. Hepsinin adını hatırlayamam diye isim
vermesem daha iyi...
Irak Türkmenleriyle bir ilgimizden daha bahsedeyim. 2007 yılıydı, Irak’ta durum çok kötüydü. Üniversitelerde eğitim yapılamıyordu.
Mahir Nakip Bey’in girişimleriyle Bağdat Üniversitesindeki Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün hocaları ve öğrencilerini Kayseri’de misafir ettik. Bölüm başkanıydım, bir aydan fazla
Kayseri’de kaldılar. Bölümümüzde bir program
yaptık ve onlara öğretim üyelerimiz sürekli ders
verdiler. Onların içinde Ahmet Yolcu gibi bölümümüzde doktora yapıp dönenler de oldu.
Türkiye’de Kerkük hassasiyetinin oluşmasında
şairlerimizin üzerimizdeki etkilerini, katkılarını unutmamak gerekir. Mesela Niyazi Yıldırım
Gençosmanoğlu’nun “Şikâyet” adlı şiirinin bazı
satırları kırk yıldır zihnimdedir: “Oyar meni /
Uyhudan oyar meni / Söz veribdi gelmedi /
Unuttu o yâr meni...” Bu mısralarda Türkiye’ye
sitem ve şikâyet vardır. Üstadın “Kerkük Des-

tanı” adlı şiirindeki “Irak derler / Kerkük’e Irak
derler / Gözden yakın görünür / Gönülden
Irak derler.” mısraları da zihnimde tekrarlanıp
durur. Yavuz Bülent Bakiler’in “Kerkük Ağıdı”
da bizim nesli derinden etkilemiş bir şiirdir.
Bir de TRT radyolarında çalınan Kerkük türküleri var. Gönül telimizi titretiyorlar. Altun hızmav mülayım, Kerkük’ün kalasıyam,
Kerkük’ten yola çıhah... Daha niceleri yüreğimize Kerkük sevgisi aşıladı ve Kerkük duyarlılığımızı artırdı.
2008 yılında Erciyes Üniversitesinde Irak
Türkmenlerinin dil ve edebiyatı hakkında
bir sempozyum düzenlenmişti. Bu faaliyette
siz öncü bir konumdaydınız sanırım. Bundan biraz söz edebilir misiniz?
Birinci Körfez Krizinden bugüne savaşlarla,
patlamalarla, bölünmelerle, siyasi istikrarsızlıklarla Irak’ta 30 yıl geçti. 2000’li yıllarda üniversitelerde doğru dürüst eğitim-öğretim yapılamıyordu. Özellikle Türk bölgesi büyük bir
kaos yaşıyordu. Kuzey Irak’ta kurulan bölgesel
yönetim ile Bağdat Yönetimi arasına sıkışmış
bir Türk coğrafyası vardı. Oradaki insanlarımızın biraz rahat nefes alabilmesi, kardeşlerimizin Türkiye’de kendilerini ifade edebilmesi,
Türkiye’de çok fazla bilinmeyen şair ve yazarların, akademisyenlerin ülkemizde tanıtılması,
orada neler okunup yazıldığının öğrenilmesi
gibi birçok gerekçeyle kafamda bir sempozyum
yapma fikri doğmuştu. Tabii ki en önemlisi,
Irak Türkmen edebiyatının ülkemizde tanıtıl-
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Paşayev, Sekine Kabalıyeva katıldı. Irak’tan gelenlerden adlarını unuttuklarım vardır, aradan
çok zaman geçti. Bunların yanı sıra Türkiye’den
Tuncer Gülensoy, Metin Karaörs, Ümit Tokatlı,
Bilgehan Atsız, Mahmut Sarıkaya, Nesrin Sis,
Nevzat Özkan, Serkan Şen, Sibel Bayraktar,
Turhan Kaya gibi meslektaşlarım da bildiri sunmuştu. Katılımcıların bazıları aradan geçen on
iki yılda vefat ettiler. Onlara Tanrı’dan rahmet
diliyorum.

ması, dil ile ilgili nelerin yapıldığının ortaya
konulması, Türkmen akademisyenlerle Türkiyeli akademisyenleri bir araya toplamak, tanıştırmak, fikir alışverişinde bulunmak ve paylaşmak düşüncesi de vardı. Bir de Türkiye’nin
desteğini Türkmen kardeşlere yakından hissettirmek, onların yalnız olmadığını vurgulamak
düşüncesindeydim.
İyi bir iş yaptığımızı sanıyorum. Erciyes Üniversitesinde bölüm başkanıydım, aynı zamanda
Türk Dil Kurumunda Türkçe Sözlük ve Yazım
Kılavuzu komisyonunda çalışıyordum. O dönemin Kurum Başkanı Prof. Dr. Şükrü Halûk
Akalın Bey’e Kayseri’de böyle bir faaliyet yapmak istediğimizi, Kurum olarak maddi destek
verip veremeyeceklerini sordum. Memnuniyetle kabul etti. Irak’tan gelecek misafirlerin yol
giderleriyle bütün katılımcıların konaklama
giderlerini Türk Dil Kurumu üstlendi. İki gün
süren güzel bir toplantı oldu. Irak’tan kimler katılmıştı? Hepsini hatırlamıyorum ama hatırladıklarımı söyleyeyim. Mehmet Salihi, Mustafa
Ziya, Necat Kevseroğlu, Ahmet Ferman Yolcu,
Hıdır Çoban, Fazıl Bayat, Kahtan Hürmüzlü,
Şemsettin Türkmeoğlu, Şemsettin Küzeci...
Yine Türkiye’den Mahir Nakip, Suphi Saatçi,
Habib Hürmüzlü, Azerbaycan’dan Gazanfer

14

Sorunuzun ikinci kısmına geçeyim. Neden
kitap hâlinde basamadık? Bunu gerçekleştiremediğimiz için üzgünüm. Sempozyuma katılanların aşağı yukarı yarısı Irak’tan gelmişti.
Bunların da bir ikisi haricindekiler bilim insanı
değildi, üniversitelerde çalışmıyorlardı. Öncelikle bazı katılımcıların bildirileri gelmedi,
kendilerine ulaşmaya çalıştık ama olumlu bir
sonuç alamadık. İkinci olarak gelen bildirilerde akademik bir üslup yoktu. Bazılarının dili
popülerdi. Kaynak kullanılmamış, ciddi yazılmamıştı. Türkiye Türkçesi bakımından zayıftı.
Elimize yirmiye yakın bildiri metni ulaştı, bunları yayına hazırlamaya çalıştık. Bölüm olarak
değerlendirdiğimizde kitap hâline getirmekten
çekindik. Bunu ne Erciyes Üniversitesi ne de
Türk Dil Kurumu basardı, hakemlere gitse
müspet cevap gelmesi zordu. Biz de yayımlamama kararı aldık. Bu bildiriler hâlâ bilgisayarımda duruyor. Bazıları değerini yitirmedi,
yazarlardan izin alarak derginizde yayımlayabilirsiniz.
Akademik faaliyetleriniz kapsamında Irak
Türkmenleriyle ilgili çalışmalarınızdan söz
edebilir misiniz?
Çağdaş Türk lehçeleri benim asıl alanım değil. Daha çok Türkçenin tarihî dönemleriyle
ilgilendim. Çağdaş lehçelerden Gagauz Türkçesiyle ilgili yayınlarım var, diğerleriyle ilgili
olanları söylemeye değmez. Irak Türkmenleriyle ilgili olarak yazdıklarım hem sayıca hem
de akademik olarak fazla bir değer taşımaz.
Karınca kadarınca bir şeyler yapmak gerekti.
Ben de Paşayev’in ve Mahir Nakip Bey’in Irak
Türkmen edebiyatı, dili ve musikisiyle ilgili
kitaplarına tanıtma yazıları yazdım. Bu kitapların Türkiye’de mutlaka tanınması lazımdı.
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Çeşitli dergilerde tanıtmaya çalıştım. Bakü’den
Gazanfer Paşayev’i unutmayalım. Sanırım Irak
Türkmen edebiyatı ve dili için en çok çalışan
bilim insanı odur. Çok değerli kitaplar hazırladı. Hepsi birbirinden kıymetli bu kitapların.
Ben de elimden geldiğince Türkiye’de tanıttım.
2003 yılında Habib Hürmüzlü Bey bir gün
beni aradı. Dedi ki, “Sevgili Argunşah, Kerkük
Türkçesi Sözlüğü” hazırladım. Sen Dil Kurumunda çalışıyorsun, tecrüben vardır. Bu sözlüğü
bir kontrol eder misin?” Hiç düşünmeden evet,
dedim. Sözlüğü baştan sona kadar okudum.
Sistemle ilgili bazı tekliflerde bulundum, kimi
düzeltmeler yaptım. Sağ olsun, Habib Bey de
bunları düzeltti, bana da teşekkür etmiş. Sözlük
geliştirilerek yeniden basıldı. Hâlâ istifade ettiğimiz kıymetli bir çalışma.
Kerkük meselesinin Türkiye gündeminde sıcak
tutulması için birkaç yazı yazdım. Mesela 2003
yılı Nisan ayında “Mum Kimin Yanan Kerkük”,
Eylül ayında “Ağla Kerkük, Ağla!..”, 2005 yılı
Mart ayında “Bin Yıllık Türk Yurdu Kerkük”
adlı yazılarımı hatırlıyorum. Bunlar Kayseri
Türk Ocağı dergisinde yayımlandı. Sonra Dil
Yarası adlı kitabımda da yer aldılar. Son makaleme bir başlık atmıştım: “Ağla Kerkük ağla,
hicran yaraşır / Vatansız Türklere zindan yaraşır.” Bu beyit Aka Gündüz’ün yurdumuzun
işgali üzerine yazdığı şiirin nakaratından biraz
değiştirilerek alınmıştı. O dönemde epey öfkeliydik. Aşiret reisleri sık sık Türkiye’ye geliyor,
ağırlanıyor, Türkmenlerin hakkı gasp edilerek
gözümüzün önünde Kuzey Irak’ta bir devlet
kuruluyor, Türkiye yeterli tepkiyi göstermiyordu. Yazılarda heyecanımı ifade etmiştim. Aradan bunca zaman geçti, Irak’ta Türkmen yine
mağdur, yine eziliyor, Kerkük yine mahzun...
Sizce Irak Türkmen ağızlarıyla ilgili daha
başka ne gibi araştırmalar, çalışmalar yapılmalıdır?
Türkmen ağızlarıyla ilgili çalışmalar çok yetersiz. En azından Türkiye’de basılanlar yetersiz
diyeyim. Rahmetli Hüseyin Şahbaz’ın tezi hâlâ
basılmadı, Hıdır Çoban’ın tezi hâlâ basılmadı. Basılan tek ciddi çalışma rahmetli Hidayet
Bayatlı’nın çalışması. Bugün bile hocam Sadet-

tin Buluç’un 1970’lerde yayımlanan makaleleri
aşılmadı. Irak’ta artık Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümleri var. Bu bölümlerde de kıymetli akademisyenler görev yapıyor. Türkiye’de kullandığımız yöntemle, Irak Türkmen ağzı derlenmeli,
işlenmeli ve yayımlanmalı. Dil Kurumu’nda
veya başka yayınevlerinde bu konuda bir çalışma ararsanız bulamazsınız. Yapılanlar vardır
belki ama onlar yayımlanmadığı sürece yok sayılır. Oysa Irak hemen yanı başımızda. Genç
meslektaşlarım İran ve Suriye’deki bazı yörelerin ağızlarıyla ilgili akademik kitaplar yayımladılar. Demek ki daha fazla gecikmeden Irak
Türkmen ağızları da derlenmeli, işlenmeli ve
yayımlanmalı. Bunun için zaman geçiyor, biraz
hızlı hareket etmek lazım.
Bir de Irak Türkmen edebiyatı Türkiye’de yeterince tanınmıyor. Biz hâlâ Ata Terzibaşı’nda
takılıp kaldık. Yeni yeni romanlar, hikâye ve şiir
kitapları bekliyoruz.
Sizce Türkiye Cumhuriyeti’nin Türk dünyasıyla ilişkileri tatmin edici bir seyir takip
etmekte midir?
Türkiye’nin Türk dünyasıyla ilgili bir politikası
var mıdır? Tabii ki var. Ama bazen bu konuda şüphe etmiyor değilim. Ankara’da her Türk
coğrafyasıyla ilgili resmî masalar var. Irak masası da var. Ama ne kadar etkili oluyor, burası
sorgulanabilir. Türkiye’nin Irak Türkmen politikası daha aktif olabilseydi Kerkük’ün statüsü
bugünkünden farklı gelişebilirdi. Türkiye’nin
ağırlığını yeterince koyduğunu düşünmüyorum. Tabii bunda bazı aktörler var. Bir tarafta
Bağdat yönetimi, diğer tarafta Erbil yönetimi...
Bir de PKK terör örgütü ve IŞİD’in açtığı yaralar... Türkiye Suriye’de gösterdiği kararlılığı
Irak’ta göstermedi, kanaatindeyim.
Sovyetler Birliği’nden ayrılan cumhuriyet ve
topluluklarla ilişkiler de inişli çıkışlı maalesef.
Bir dönem Türk dünyası politikamız Fetöcülere bırakılmıştı. Çok büyük zarar verdiler.
Açtıkları yaralar hâlâ tam onarılmış sayılmaz.
Balkanlardaki politikayı daha iyi görüyorum.
Belki Osmanlı coğrafyasına pozitif ayrımcılık
yapılıyor, diye düşünebilirsiniz.
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Devletimizin Irak Türkmenlerine yönelik
politikasının diğer Türk topluluklarına göre
bir farkı olmalı mıdır?
Biraz önceki sorunuzda bunu kısmen cevapladım. Irak hemen yanı başımızda, büyük güçler geçmişte Türkiye ile Türk dünyası arasına
Ermenistan’ı soktuğu gibi, burada da Kuzey
Irak’ta Bölgesel Kürt Yönetimi’ni soktular.
Birinci Körfez Savaşı sonrası oluşan kriz ortamında Türkiye etkili olamadı. 2003 yılında 1 Mart Tezkiresi de kırılma noktası oldu.
Yıllarca tartışıp durduk. Bu tezkere geçseydi
acaba Türkiye Irak’ta olabilir miydi? Bugün
Suriye’de olduğu gibi. Türk ordusu da Amerikan ordusuyla Irak’a girseydi kuzeyde bir
devletçik oluşabilir miydi? Türkmenlerin hakkını daha iyi koruyabilir miydik? Bunlar hep
tartışıldı.
Evet, Türkiye’nin Irak Türkmen politikası
daha farklı olmalıdır. Çünkü Türkmen bölgesi Misak-ı Millî sınırlarımızın içerisinde yer
alıyor. Büyük Atatürk, Türkmenlerin de bu sınırların içinde olmasını çok istedi. Ama Musul
meselesi Türkiye’nin imkânlarının yetersizliği
ve dönemin şartları yüzünden çözümlenmeden
bırakıldı. Bu bölge her ne kadar fiilî sınırlarımızın dışında olsa da hâlâ Türk yurdudur, asla
terk edilmemeli, unutulmamalıdır. Türkiye’nin
Irak Türkmen politikasında elini güçlendirecek
bir faktör de Türkmenlerin birliğidir. Türkmenler bugüne kadar tek bir güç olarak politika yapamadılar. Mezhep farklılığı gibi çağ dışı
gerekçeler artık geride kalmalı. Bir ve bütün
bir Türkmen topluluğu hem daha güçlü durur
hem de Türkiye’nin elini güçlendirir.
Irak Türkmenleri 2003’ten bu yana okullarında Latin harfleriyle ve Türkiye Türkçesinde eğitim alabilmekteler. Bunun getirileri
neler olabilir sizce?
Çok önemli bir konu. İhsan Doğramacı
Hoca’yı rahmetle anmak gerekir. Çok emek
verdi Türkmen halkının kimliğini koruması,
ana dilini unutmaması için. Bu okullar geliştirilmeli. Türkiye desteğini artırmalı, ders kitaplarının tamamı Türkiye’den gitmeli... Bu doğru
bir politika olur. Biliyorsunuz, Irak Türkmen
Türkçesi Oğuz Türkçesinin bir ağzı. Bu ağızlar
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unutulmasın, her Türkmen ana dilini korusun ve konuşsun. Ama eğitim dilinin Türkiye
Türkçesi olması doğru bir politika. 90 milyonluk büyük Türkiye ile bütünleşmek anlamına
gelir. Türkiye, Irak’taki Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümlerine daha çok destek vermeli, öğretim
üyesi desteği, kitap desteği, başka destekler...
Oradan daha çok öğrenciyi Türkiye üniversitelerinde okutmalı. Bu birliktelik Türkmenleri
psikolojik olarak besler. Dış dünyayı da etkiler
tabii. Türkmenlerin Türkiye’nin bir parçası olduğu gerçeğini bütün dünyaya kabul ettirmiş
olur.
Son söz olarak Irak Türkmenlerine bir mesajınız var mı?
İlk mesajım, kendi aralarında birlik olmaları,
bunu çok istiyoruz. Aradaki ayrılığı gayrılığı,
mezhep farklılıklarını kaldırmak ve birlikte
hareket etmek gerekir. Birlikten kuvvet doğar. Türkiye millet olmanın şuuruna vardı ve
mezhep farklılıklarını çoktan geride bıraktı.
Türkmen kardeşlerim de bırakabilir. Önemli
olan kan birliğidir, aynı kandan gelen insanlar
farklı inanabilirler. Farklı mezhepte, hatta farklı dinde de olabilirler. Ana yurdunda azınlığa
düşmüş, küçük bir topluluğun bu tür gerekçelerle daha fazla bölünmemesi lazım. Türkmen
toplumu okumuş, aydın insanlardan oluşuyor.
Bu duygu birliğini rahatlıkla geliştireceklerini
sanıyorum.
Kerkük’ün, Musul’un, Telâfer’in, Altunköprü’nün, Mendeli’nin, Diyala’nın ve sayamadığım daha başka birçok şehir, kasaba ve köyün
güzel insanlarının bin yıllık ana yurtlarında
kendi kültürlerini, dillerini, edebiyatlarını, her
türlü sanatlarını gelecek nesillere taşıyarak huzur içinde yaşamaları en büyük dileğimdir.
Altaylara, Tanrı Dağlarına, Çin Seddi’ne,
Estergon’a çıktım. Tanrı’dan bir dileğim daha
var. Ölmeden Kerkük kalesine çıkıp şehre doğru bir Kerkük türküsü söylemek istiyorum. Son
arzum budur.
Çok teşekkürler Hocam.
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Oy bahtı kara Kerkük
Düştü bir yara Kerkük
Hicrânı yüreğimde
Asırlık yara Kerkük

Yaralı yaslı Kerkük
Çilesi paslı Kerkük
Sevdâsı tarih boyu
Oğuz’a yaslı Kerkük

Dilsiz sağır kör dünya
Mazluma nankör dünya
Mum kimin yanar Kerkük
Türk’e bakar-kör dünya

Ayrıyız kaç senedir
Hasretin hükmü nedir
Sınırlar boynumuzu
Sıkan bir mengenedir

Gönül dağında hüsran
Bağdaş kurmada isyan
Ankara duy sesimi
Kerkük dünden perişan

Türkmen yatağı Kerkük
Yârân otağı Kerkük
Özüm özüne gurban
Vatan toprağı Kerkük

Zalim elinde Kerkük
Hoyrat dilinde Kerkük
Yarım kalmış sevdâdır
Türkmeneli’nde Kerkük

Kalpteki ülkü Kerkük
Dildeki türkü Kerkük
Bağrına taş basar da
Terk etmez Türk’ü Kerkük

Baharda geldi hazan
Tekrar kuruldu mîzan
Vakit karar vaktidir
Bıçak sırtında zaman

Dinmiyor gönül sızım
Derdimiz büyük bizim
Herkesin hâmisi var
Neden ben sahipsizim

Umduğun destek kimden
Utanırım kendimden
Gölge vermeyen dağın
Hüznü çıkmaz içimden

Yetim kalan yer Kerkük
Yardıma gel der Kerkük
Kerkük ağyâr elinde
Bu dert beni yer Kerkük

Her dem ağlayan Kerkük
Yürek dağlayan Kerkük
Üvey evlât değildin
Şimdi ağla yan Kerkük

Yan için için Kerkük
Yalnızsın niçin Kerkük
Şimdi kara yazının
Derdi kim için Kerkük

Kerkük zulüm çarkında
Kılıç paslanır kında
Kerkük târumâr olur
Korkarım çok yakında

Ağıt saklı sözlerim
Bulut yüklü gözlerim
Men Kerkük’te yıllardır
Al Bayrağı gözlerim

Hükmederse haksızlar
Göz ağlar vicdan sızlar
Türk’ü yok etmek ister
Kerkük’te vicdansızlar

Türkmen kal’ası Kerkük
Türk’ün sılası Kerkük
Ay-Yıldızlı bayrağın
Mahzun balası Kerkük

Sadakatli yâr Kerkük
Tâlihsiz diyar Kerkük
Muhabbetin kalbimde
İnanmazsan yar Kerkük

Kefen biçilen Kerkük
Kanı içilen Kerkük
İblis’in tezgâhında
Dörde biçilen Kerkük
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Ay Yıldızlı Bayrağın Mahzun Balası

KERKÜK

Mâziyi anan gardaş
Hasretle yanan gardaş
Düşlerine kar yağıp
Sıcakta donan gardaş

Mehmet GÜNEŞ

Irak’tan eyvâh dense
Hüzünlü bir âh dense
Kerkük düşer yâdıma
Yâd ellerde nedense
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Suphi SAATÇİ

Türkmen Dağarcığı

Ahmet Tevfik Ozan’ın
Ardından
Şair ve yazar, akademisyen, tıp doktoru Ahmet Tevfik Ozan’ı 15 Ocak 2021 tarihinde
geçirdiği bir kalp krizi sonucu hakka yürüdü. Kendisine rahmet, ailesi ve yakınları ile
dava arkadaşlarına sabır ve metanet diliyorum. Öncelikle yeni kuşaklara tanıtmak için
rahmetli Ahmet Tevfik Ozan’ın kısa biyografisini sunmak yararlı olur.

Harput/Elâzığ 1953 doğumlu olan Ahmet
Tevfik, halk şairi Mehmet Rasim Ozan’ın
oğludur. Liseye kadar olan ilk ve orta öğrenimini Elâzığ’da tamamladıktan sonra
1971 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp
Fakültesine girdi. Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi’nde aktif bir öğrencilik hayatı
yaşadı. Tıp Fakültesi öğrencisi iken Öğrenci
Derneği Başkanı bulunduğu sıralarda, Türkiye üniversitelerinde öğrenci olayları yaşanıyordu. Ahmet Tevfik Ozan da ister istemez
olayların hem de tam ortasında yer almıştı.
Nitekim 1974 yılında öğrenci hareketleri ve
basın davaları suçlamasıyla tutuklandı. Ankara, Kırşehir ve Niğde cezaevlerinde tutuklu kaldı. Tutukluluk hali 4 yıl kadar sürdü ve
nihayet 1978 yılında serbest bırakıldı.
12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra
Ceza Yasasının 163. maddesine göre tekrar
tutuklandı. 1981 yılında Mamak Askeri Cezaevinde kısa bir süre hapis yattı. Aynı yıl
tıp öğrenimine Gevher Nesibe Tıp Fakültesinde yarıda kalmış olan eğitimine devam
etti ve 1986 yılında mezun oldu. Balıkesir İl
Sağlık Müdürlüğünde göreve başladı, askerliğinden sonra 1990 yılında Kayseri İl Sağlık
Müdür Yardımcılığı görevine (1990-93) getirildi. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsünde yüksek lisans yaptı.
Bir süre serbest hekim olarak çalıştı. Daha
sonra mesleğini Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinde sürdürdü. Emekli olana kadar Fırat
Üniversitesi Tıp Fakültesinin bünyesi içinde
görev yaptı. Emekli olmasının hemen ardından bir kalp krizi sonucu vefat etti. Ahmet
Tevfik Ozan, Türkiye Yazarlar Birliği, İLESAM ve GESAM üyesiydi.
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Adeta doğuştan şair olan Ahmet Tevfik’in şiirle ilgisi çocukluk yaşlarında başladı. Şiirleri
1977 yılından itibaren Türk Edebiyatı, Töre,
Doğuş, Hasret, Boğaziçi, Yağmur, Konevi,
Hedef, Erciyes gibi dergilerde yayımlandı.
Yazı, resim, karikatür çalışmaları da olan
Ozan şiirlerinde; vatan, millet, aşk, ölüm ve
doğa temalarına yer verdi. Türkiye’yi temsilen 1994 yılında Struga Şiir Akşamlarına
katıldı. Basılmış eserleri şunlardır:
Şiir: Kâinat Şiiristan (1986), Dağlar Ardı Şiirleri (1990), Şeyma Ceylan Yüreği (1991),
Dağlar Ardı Şiirler (2002); Deneme: Şiirden
Taşan Sözler (1992); Anı: Taş ve Tebessüm.
Kişiliği
Ahmet Tevfik Ozan’ın adını yıllar önce
duymuştum. Özellikle Kerkük Güldestesi
kitabı için şiirler toplarken Ahmet Tevfik
Ozan’ın Kerkük Türküsü başlıklı bir şiirine
rastlamıştım. Bu şiirden bile değerli bir şair
olduğu anlaşılıyordu. Daha sonraları Irak’ta
yaşanan dramlar yüzünden Türkmenlerin
göçleri başlamıştı. Türkiye’ye sığınan Türkmenler Sivas ve Kayseri illerindeki kamplarda yerleştirilmişlerdi. Ahmet Tevfik de bu
kamplardaki Türkmenleri ziyaret etmiş ve
yaşadıkları acıları öğrenmişti. Duyarlı ve içli
bir kişiliğe sahip Ozan, bunlardan etkilenmiş ve duygularını “Şeyma Ceylan Yüreği”
başlıklı şiiriyle dile getirmişti. Hatta bu şiirinin başlığını kitabına ad olarak seçmişti.
Her iki şiiri de kitaba dahil etmiş ve yayımlamıştım. Ancak Ahmet Tevfik ile yüz
yüze henüz gelmemiştim. Onunla ilk kez
karşılaşmam Elâzığ’da düzenlenen Hazar
Şiir Akşamlarında olmuştu. Kendisiyle tanışınca bana sarıldı ve ağlamaya başladı. Meğerse o da beni gıyaben tanıyor ve görmek
istiyormuş. Bana karşı duyduğu ilginin de
Irak Türkmenlerine ve Kerkük’e olan düşkünlüğünden kaynaklandığını hemen anladım. Doğal olarak bu yakınlığı sağlamada
Harput halk kültürü ve geleneği ile Kerkük
arasındaki benzerliğin büyük bir rolü vardı.
Hele hele Kerkük ile Harput arasında görülen musiki geleneğinin yakınlığı, özellikle

hoyrat denilen o sihirli ezgilerin varlığı, iki
bölge arasındaki sevgiyi daha bir perçinleştirmiştir. Böylece aramızda aziz bir dostluk
başlamıştı.
Vatansever, milliyetçi ve mütedeyyin bir kişiliğe sahip olan Ahmet Tevfik, istikameti
düzgün, içi dışı bir, açık yürekli ve ömrünün
birkaç yılı heder olmuş bir insandı. Hapis
yıllarında bile içerde yatan mahkumların
fikrini zikrini, dinini imanını ayrıştırmadan, herkese umut ve sevgi kaynağı olmuştu. Harput’un gakkoş sıfatını hiçbir zaman
kaybetmeyen, takva sahibi, çelebi meşrepli,
gönül ehli, mütevekkil ve sabırlı bir derviş
gibi yaşadı. Yaşadığı çileleri içine gömen,
asla şikâyet etmeye tenezzül etmeyen yürekli
bir ülkü eri idi.
Ozan’ın şairliği üzerinde de birkaç söz söylemek isterim. Şiirlerinde her zaman düşünceye önem verir, bazen biçimi ikinci
plana atardı. Fakat biçim yönünden bazen
şahlandığını görebiliyoruz. Kafiye, vezin ve
ses musikisi bakımından yapısı sağlam dört
dörtlük örnekler vermiştir. Aşağıdaki parçayı dikkatle okursak onun kafiyede gösterdiği
başarıyı anlayabiliriz:
Ölüm sen kar mısın şerbet tasında?
Sılada yâr mısın gurbet yasında?
Ak oldun saçımda taşıdım seni
Bir çiçek nar mısın dert ortasında?
Bu şiirde kullandığı redifli kafiyeyi ele almıştır: “kar mısın, yâr mısın, nar mısın” kafiyesini devam ettirmiş, “şerbet, gurbet, dert”
akışını sürdürmüş ve sonda da yine “tasında,
yasında, ortasında” kafiyeyi sağlam biçimde
bağlamıştır. İşte böyle güçlü şiir diliyle de ön
plana çıkan bir Ahmet Tevfik, sevenlerinin
kalbinde derin acılar bırakarak ebediyet alemine göç etti. Bu değerli şairi ve aziz dostu
kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken, onun
Kerkük ile ilgili iki şiirini de okuyucularla
paylaşmak istedim. Mekânı Cennet olsun…
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Ahmet Tevfik OZAN

KERKÜK VAKFI

KERKÜK TÜRKÜSÜ

ŞEYMA CEYLAN YÜREĞİ

“Bilen bilir pırlantanın kıymetini
Bilmeyene cam görünür cam gelir”
Seni bilmez seni görmez seni duymaz yüreğim
Sen ağla da kanlı Kerkük ben günahkâr güleyim
Gece bitmez seher gelmez gün ışımaz kim demiş
Kim demiş ki “Bu yaralar iflah olmaz” bileyim
Güneşi görmeyen gözler ne bilsin
Ne bilsin ışığın buzda raksını
Kerkük bir türküdür dudaklarımda
Almış yüreğine Türk’ün Harsını
Hain olur ekimine el orağın çalması
Ağlar başak gözyaşları tane tane dökülür
Böldüm soframdaki sıcak somunu
Her parçadan sıcak bir “Ah” dökülür
Seni bilmez seni görmez seni duymaz yüreğim
Sen ağla da kanlı Kerkük ben günahkâr güleyim
Gün gelir üstüne döşer de bayrak
Üstüne ansızın lâkin neyleyim

Şeyma bir ceylandır Kuşçu Dağı’nda
Ürkek yorgun bitap Kerkük’ten sekmiş
Ne tuhaf dert bitmez yar kucağında
Yürekteki sızı Kerkük demekmiş
Bir gece rüyalar ateş kanar ya
Boncuk boncuk terle uyanır insan
Yağan kurşunlardı şakaklara dün
Hayaller tutuşur o günü ansan
Bizde ekmek nimet dosta bölünür
Vefa sabır şükran nar çiçekleri
Nur bir tebessümdür tende görünür
İman öbek öbek kar çiçekleri
Gördüm bildim duydum burda baykuşlar
Viran olmuş gönüllerin bekçisi
Gönül gönül olsa şu kara taşlar
Ekmeğin kaymağın balın Türkçesi
Sahralarda taşlar taşda karınca
Hepsi hepsi nazarında Rabbimin
Ne mümkün zulm ile abad olunsun
Yankısı olmasın kırık kalbimin

Osman OĞUZ

MASAL

Şeyma bir ceylandır Kuşçu Dağı’nda
Ürkek yorgun bitap Kerkük’ten sekmiş
Ne tuhaf dert bitmez yar kucağında
Yürekteki sızı Kerkük demekmiş
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Uzun kış geceleri
Ninem toplar bizleri
Ormanda dolaşırken
Parlar devin gözleri

Masallar dünyasında
Hem oynar hem coşarız
Uçan halı üstünde
Kaf dağını aşarız

Evvel zaman içinde
Kalbur saman içinde
Bir Çin’de bir Maçin’de
Kel oğlanla koşarız

Prens âşık olunca
Fakir köylü kızına
Türküler dile gelir
Ozan vurur sazına

Masallarda her şey var
Aslan keçi tilki at
Koyun kuzu ve kuşlar
Uçarlar kanat kanat
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Belli bir toplum içinde ve kültür çerçevesinde,
öncelikle aile ve yakın çevrede edinilen, daha
sonra okulda pekiştirilen ve geliştirilen dil “ana
dil” olarak adlandırılır. Ana dillerini etkili kullanmaları ve ana dillerinin inceliklerine vâkıf
olmaları için bireylerin ana dili eğitimi almaları
gereklidir. Ana dili eğitimi, hem bireyin hem de
toplumun sorumluluklarının olduğu bir süreçtir. Bireyin düşünce ve duygu evreninin gelişmesi, kendini gerçekleştirmesi, etkili bir iletişimci
olması, mensubu olduğu milletin kültürü ile
evrensel kültürü tanıması ve kendi kültürünün
gelecek nesillere aktarılmasını sağlaması ana dilindeki yeterliliğine bağlıdır. araştırıcı, sorgulayıcı, paylaşımcı ve iletişimde başarılı, kendini gerçekleştirmiş insanlar yetiştirmek eğitimin temel
amacıdır. Eğitim araç ve gereçlerinin bu amacın
gerçekleştirilmesinde önemli bir rolü vardır.
Irak Türkleri Selçuklu’nun, Osmanlı’nın kalıntıları gibi görüldüklerinden, her devirde Irak
Türkmenlerinin varlığı Irak hükûmetlerince
görmezden gelinmiş ve Irak’taki rollerinin her
alanda kısıtlanması için türlü yollara başvurulmuştur. Ancak 2003 yılında Irak’ta başlayan
yeni dönemle birlikte, Irak Türkmenleri de
kendilerini ifade edecek bazı imkânlar ve ortamlar bulabilmişlerdir. Her şeyden önce, Irak
Türkmenleri, 1975’ten beri gasp edilmiş olan
Türkçeyle eğitim alma hakkını uzun bir aradan
sonra, bu dönemde, 2006 Anayasası ile yeniden
elde ederek Kerkük, Bağdat, Erbil, Süleymaniye, Diyala, Musul, Telâfer ve Tuzhurmatı’daki
birçok okulda ana dilleriyle eğitim veya ana
dili öğretimi uygulamalarına başlamışlardır.
Bununla birlikte, Irak Türkmen bölgelerindeki okullarda gerçekleştirilen eğitim öğretimin
*

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek
Lisans Öğrencisi.

Aydın DEVLET*

Irak’ta Türkçe Eğitim ve
Musul’da Türkmen Okulları
önünde daha başka sıkıntılar ve zorluklar da
vardır. Aşağıda bunlara değinilecektir.
Irak’ta Türkçe Eğitimin Kısa Tarihi:
1937’de Irak’ta Türkçe eğitim tamamen kesilmiştir. 24 Ocak 1970’te ise Irak Türkmenlerine
bazı kültürel haklar verilmiş ve bu çerçevede ilkokul seviyesinde belli bir oranda Türkçe eğitime izin verilmiştir. Bu uygulama 1975-76 ders
yılı sonunda tamamen kaldırılmıştır. 1991’deki
Birinci Körfez Savaşı’ndan sonra Erbil ve çevresindeki bölgelerde Irak Türkmenleri Türkçe
eğitim almaya başlamışlar. 2003 sonrasında
Irak’ta kurulan yeni rejim 2006 Anayasası ile
bütün etnik gruplara kendi diliyle eğitim alma
hakkı vermiş, Türkmenler de bundan yararlanarak pek çok okulda Türkmence eğitim almaya, bazı okullarda da Türkçe dersi verilmeye
başlanmıştır (Saatçi 2012: 16-18).
Irak’ta Türkçe Eğitimin Niteliği:
Irak eğitim sisteminde ilkokul altı yıl, ortaokul
üç yıl ve lise üç yıldır. Irak’ta Türkçe eğitim ilk,
orta ve lise seviyesinde iki ana koldan yürütülmektedir: Esas ve Şumul okulları. Esas okullarında bütün dersler (Din Bilgisi hariç) Türkçe
okutulurken Şümul okullarında ise belli bir
ders saat sayısı (haftada 3-4 saat) Türkçeye ayrılmıştır.
Irak’ta Türkçe Eğitim Verilen İller ve Öğrenci
Sayıları:
Bugün Irak’ta Türkçe eğitim şu illerde ve ilçelerde
verilmektedir. Kerkük, Bağdat, Erbil, Süleymaniye, Diyala, Musul, Telâfer ve Tuzhurmatı. 20192020 öğretim yılı itibariyle bu okulların illere
göre sayısı ve öğrenci sayıları aşağıdaki gibidir:
Irak Türkmen Eğitiminin Başlıca Sorunları:
Irak Türkmen bölgelerindeki okullarda gerçek-
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leştirilen eğitim öğretimin önünde daha başka
sıkıntılar ve zorluklar da vardır. Irak Türkmenlerinin bugünkü eğitim sorunları daha ziyade
uygulamadan kaynaklanan sorunlardır. Bunları
aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
Ders kitaplarının öğrencilere zamanında ulaşmaması, kaliteli ve yeterli sayıda yardımcı ders
aracının bulunmaması, kapsamlı sözlüklerin ve
donanımlı kütüphanelerin bulunmayışı Irak
Türkmen eğitiminin başlıca sorunlarındandır
(Saatçi 2020: 78).
Okul binaları yetersizdir. Aynı binada günün
farklı saatlerinde Arapça ve Türkçe eğitim verilmektedir. Bundan başka, okul binalarının çoğu
eski ve tefrişatı da yıpranmış durumdadır (Saatçi 2020: 78-79).
Ebeveynlerin Türkiye Türkçesine vakıf olmayışları Türkmen eğitimini dolaylı yönden etkileyen bir sorundur (Saatçi 2020: 79).
Telâfer ve Tuzhurmatı gibi bölgelerde IŞİD’le
mücadele tamamlanmasına rağmen bu ilçelerdeki tahribat bütünüyle giderilememiş, yöre
ahalisi Türkmenler bütünüyle evlerine dönememişlerdir. Bu da Türkçe eğitimin büyük ölçüde
aksamasına sebep olmuştur (Saatçi 2020: 79).
Irak Türkmen okullarının bir başka sorunu da
bilhassa branş öğretmenlerinin Türkiye Türkçesini ders anlatımında yeterince kullanamamasıdır. Çünkü her ne kadar bölgedeki insanların
ana dili Türkçe olsa da Irak Türkmenleri daha
çok Azerbaycan Türkçesine yakın bir şiveyle konuşurlar. Kaldı ki Türkmen öğretmenler
eğitimlerini Arapçayla edinmişlerdir. Bu lehçe
farkı da Türkçe eğitime dolaylı yönden köstek
olmaktadır (Saatçi 2020: 79).
Irak Türkmen eğitimine öğretmen yetiştiren
akademik öğretim kurumlarının da bazı sıkıntıları bulunmaktadır. (Saatçi 2020: 79).
Mevcut Irak hükûmeti Türkmenlerin ana dilleriyle eğitim almalarına şimdilik ses çıkarmasa
da bu hususta ciddi bir destek de vermemekte-

22

dir (Saatçi 2020: 79).
Türkmen esas okullarına giden öğrenci sayısının hâlâ Arapça eğitim veren şümul okullarına
giden öğrenci sayısından az olması da düşündürücüdür. Soruşturmalarımıza göre, Türkmenlerin önemli bir kısmının, bu okulların
geleceğinden kaygılı olduklarını söyleyebiliriz.
Türkmen toplumu içindeki dedikodu ve menfi
propagandanın da bu okullara olan ilgiyi azalttığı bildirilmektedir (Anwar 2012: 26).
Bunun yanında, Türkmenler Türkçe eğitim veren okulları birer parti okulu1 gibi görmekte ve
bunların etkinliğinden şüphe duymaktadırlar.
Bu durum Türkçe eğitime Türkmen toplumunun yeterince inandırılmadığının göstergesidir.
Musul’da Türkçe Eğitim:
Irak’taki Türkmenlerin en önemli yayılma alanlarından biri de Musul’ dur (Neyneva). Musul
ilinde Türkmenler ikinci büyük nüfus olarak
sayılmaktadır. Musul’a bağlı Telâfer ilçesi Türkmenlerin kentidir. Telâfer yüzde yüz Türkçe
konuşan bir şehirdir. Türkmen okulların bu
bölgede olması çok önemlidir. Musul ilindeki
okul ve öğrenci sayıları da şöyledir:
Esas Türkçe Okulları:
Bugün Musul’daki iki anaokulunda; Reşidiye’deki Yengi (Yeni) Dünya Anaokulu ve Karakoyunlu’daki El-Bustan Anaokulunda Türkçe eğitim verilmektedir. Musul merkezindeki
Reşidiye’de El-Turkmaniye (Türkmen Reşidiye) İlkokulu da bütünüyle Türkçe eğitim veren
bir okuldur. Musul içinde bulunan semtlerden
Reşidiye, Şirihan ve Karakoyunlu semtlerinde
42 şümul okulunda da haftada 3-4 saat Türkçe
dersi verilmektedir.
Musul’a Bağlı İlçeler ve Beldeler:
1. Telâfer İlçesi:
Bayrak İlkokulu ve Bayrak Ortaokulunda
Türkçe eğitim, ayrıca 110 şümul okulunda
Türkçe dersi verilmektedir. Hâlbuki, Telâfer’de
1 Irak Türkmen Cephesi Türkmen okullarıyla yakından ilgilenmekte ve bünyesinde bu okullarla ilgili bir daire
bulunmaktadır.
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IŞİD işgalinden önce 202 şümul okulu vardı
ve hepsinde Türkçe dersi veriliyordu. Telâfer’e
bağlı beldelerden İyaziye’deki 15 okuldan 10
şümul okulunda Türkçe dersi veriliyor.

Teklifler:
Çeşitli kaynaklarda Irak Türkmen eğitiminin çeşitli sorunlarına yönelik şu hususların
teklif edilmiş olduğunu tespit ettik:

2. Sincar İlçesi:
Musul’a bağlı Sincar ilçesinde de 15 okuldan yalnızca 2 şümul okulunda Türkçe dersi verilmektedir. Bu ilçede esas okulu bulunmamaktadır.

Irak Türkmenleri her alanda olduğu gibi eğitim
alanında da Türkiye’nin etkili desteğine ihtiyaç
duymaktadırlar. Bu desteğin kendilerine Irak
devletiyle imzalanacak çeşitli alanlardaki anlaşmalarla etkili bir şekilde verilmesi gereklidir
(Saatçi 2020: 80).

3. Muhallebiye Beldesi:
El-Emel (Umut) Anaokulu ve Süleyman ElKanuni El-Turkmani ilkokulu ile Süleyman
El-Kanuni El-Turkmani Ortaokulunda Türkçe
eğitim verilmektedir. Ayrıca, bu ilçedeki 14 şümul okulunda Türkçe dersi veriliyor.
4. Hamdaniye Beldesi: 5 şümul okulunda
Türkçe dersi veriliyor.
5. Başika Beldesi: 5 şümul okulunda Türkçe
dersi veriliyor2.
Yukarıda Musul okullarına dair verilen bilgiler
şu tabloda daha iyi anlaşılacaktır:
Sıra

Bölge

1
2

Musul İli
Musul’a Bağlı Muhallebiye Kasabası
Musul’a Bağlı Hamdaniye Kasabası
Musul’a Bağlı Başika Kasabası
Telafer İlçesi
Telafer İlçesine Bağlı
İyaziye Kasabası
Sincar İlçesi

3
4
5
6
7

Türkçe Şümul
Okulları Sayı
42 Okul
14 Okul

Esas Türkçe
Okulları Sayısı
3 Okul
3 Okul

5 Okul
5 Okul
110 Okul
10 Okul

2 Okul

2 Okul
Toplam 188 Okulda Toplam 8 Esas
Şümul Türkçe Dersi Okul

Musul Türkmen Eğitim Merkezine bağlı öğretmen sayısı da aşağıdaki gibidir:
Önceden Atanan Öğretmen: 180 Türkçe öğretmeni
Yeni Atanan Öğretmen: 68 Türkçe öğretmeni
Sözleşmeli Öğretmen: 146 Türkçe öğretmeni
Toplam Öğretmen Sayısı: 394 Türkçe öğretmeni vardır.
2 Bu bilgi Türkçe Öğretmeni Taha Kandil’den alınmıştır.

İkili eğitim anlaşmalarıyla Türkiye’de daha fazla
Türkmen öğrencinin orta ve yükseköğrenim alması sağlanmalıdır (Saatçi 2020: 80).
Türkiye üniversitelerinde Irak Türkmen eğitimi için belli sayıda öğretmen yetiştirilmeli
veya Irak’ta öğretmen yetiştiren yükseköğretim
kurumlarının sürekliliğinin sağlanması için bu
gibi birimlerin, Türkiye’den gönderilecek akademik personelle takviye edilmesi gereklidir
(Saatçi 2020: 80).
Merkezi Ankara’da bulunan Türkmeneli Vakfının öncülüğünde, bugüne kadar 800 civarında
Türkmen öğretmen Bilkent Üniversitesinde ve
Yunus Emre Enstitüsünde hizmet içi eğitime
alınmıştır. Bu gibi destekleyici hizmetlerin artarak devam etmesi gereklidir (Saatçi 2020: 80).
Irak’taki Türkçe eğitim müfredatı mutlaka Türk
eğitim uzmanlarının da katıldığı komisyonlarda, pedagojik ilkeler doğrultusunda hazırlanmalıdır (Saatçi 2020: 80).
Türkiye, Irak Türkmen eğitimine araç gereç ve
kırtasiye yardımını düzenli ve planlı bir şekilde
gerçekleştirmelidir (Saatçi 2020: 80).
KAYNAKLAR:
ANWAR, İbrahim. “Irak’ta Türkçe Eğitimin Dünü
ve Bugünü”. Kardaşlık, S: 53, s. 22-26.
SAATÇİ, Önder (2012). “Irak Türkmen Eğitiminin
Kronolojisi”. Kardaşlık, S: 54, s. 16-18.
SAATÇİ, Önder (2020). Irak Türkmenleri İçin.
“Irak Türkmenlerinin Yakın Geçmişinde Türkçe
Eğitim”. İstanbul: Kerkük Vakfı yayınları.
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Yasin Cemal GALATA*

Irak Türkmeneli’nden Kıbrıs’a
1964 Tarihli Mektup
I. Cihan Harbi sonrasında Osmanlı
İmparatorluğu’nun dağılmasıyla Türkiye sınırları dışında yaşayan Türkler için zor günlerin yaşanacağı bir döneme giriliyordu.
Rumeli’den Doğu Türkistan’a, Kafkasya’dan
Irak Türkmeneli’ne ve Kıbrıs’a kadar uzanan
coğrafyada sahipsiz kalan Türkler birçok soykırıma maruz kalmıştır.
Tarihe 93 Harbi (1877-78) olarak geçen Osmanlı Rus savaşı neticesinde büyük toprak kayıpları yaşanmış, Rumeli’den ve Kafkasya’dan
Anadolu’ya akın akın göçler gerçekleşmiştir.
Osmanlı devleti Ruslara karşı müttefik olarak
İngiltere’yi yanında bulmuş ve Kıbrıs Adasının idaresini geçici süreliğine üzerinde güneş
batmayan imparatorluğa vermiştir. 1821 Mora

İsyanıyla Rumlar büyük hayalleri olan Megola
İdea yolunda ilk adımlarını atarak bağımsızlığına kavuşmuş, devam eden yıllar içinde sınırlarını genişleterek Osmanlı Devletinden topraklar
almıştır. Kıbrıs’a İngiliz bayrağının çekilmesiyle
birlikte Türklere yönelik baskıcı tavırlarını şiddetlendirerek arttıran Rumların hedefinde artık
adayı Yunanistan’a bağlamak vardı.
Kıbrıs’ta Rumların ayaklanması yolunda en
büyük destekçileri kiliseler ve adada bulunan
yabancı dış temsilciler olmuştur. 1960 Kıbrıs
Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla Rumlar büyük
ideallerini gerçekleştirebilmek için önemli bir
adım atmışlar ve sistematik olarak 1974 Kıbrıs
Barış harekâtına kadar adadaki Türk izlerinin
silinmesi için kanlı eylemler yapmışlardır.
1963’te Kanlı Noel olaylarıyla eli silahlı Rum
çeteleri tarafından Türk köylerine yapılan
saldırılar sonucunda Türkler adanın güvenli
bölgelerine sığınmak durumunda kalmış ve
Türkiye’den gelen Kızılay çadırlarında mülteci
olarak yaşam mücadelesi vermişlerdir. Sözde
Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olan Kızıl Papaz Makaryos tarafından 1960’lı yıllardan itibaren Kıbrıslı Türkler sistematik olarak
İngiltere ve Avusturalya’ya göçe teşvik edilmiştir. Türkiye kamuoyu Kıbrıs meselesiyle yakından ilgilenmiş, gerek basın gerekse gençlik
örgütleri meydanları doldurarak yaşanan kanlı
olayları gündemde tutmayı başarabilmiştir.
Iraklı Türk gençlerinin tahsil gördüğü Bağdat
Üniversitesinde Türk öğrenci birliği 1964 yılının şubat ayında Bağdat Türk Büyükelçiliği
vasıtasıyla Bağdat’tan Ankara’ya TBMM Başkanlığına, T.C. Başbakanlığa, T.C. Dışişleri
Bakanlığına hitaben bir dilekçe yazmışlardır.

*
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Dr. - Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi
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Cumhuriyet arşivlerinde tespit ettiğimiz dilekçede şu ifadeler yer almaktadır; “Kıbrıs
Türklerinin her zaman kahramanca duruşlarını
ve kahraman milletimizin canlı bir örneği olarak milli düşmanlarımıza karşı çetin bir mücadele veren bir millete mensup olmaktan gurur
duymaktayız; fakat oradaki Türk kanlarının
Rumlar eliyle dökülmesi ve Rumların devamlı
bir şekilde tecavüze devam edip Türklüğü hiçe
saymalarının yarası derinden etkilemiştir.
Rumlar sadece Kıbrıs Türklerine yönelik değil
bütün Türklere karşı bir cinayet işlemiş oluyorlar, Rumlar güzel İzmir’de yaptıkları yetmiyormuş gibi Kıbrıs’ta da aynı cinayetleri işliyorlar
ve Türkleri suçlu göstermeye çalışıyorlar. Kıbrıs
davası yalnızca Kıbrıs’taki Türklerin değil bütün
Türkleri ilgilendiren bir meseledir.

kıntılar karşısında yanlarında yer almaları ve
Kıbrıs’a gerekli askeri müdahale için dönemin
Türk hükümetine çağrı yapmaları bir yiğitlik
destanıdır.
Irak Türkleri Türk Dünyasının önemli bir
parçasıdır, yüzyıllardır yaşadıkları Irak coğrafyasına önemli katkılar sunmuşlar ve sunmaya
devam etmektedirler. Milli kültürel unsurlarının unutulması ve yok olması için çeşitli dönemlerde katliamlara ve soykırımlara uğrayan
Irak Türkleri kendileriyle aynı kaderi yaşayan
Akdeniz’in kilit noktasındaki soydaş Kıbrıs
Türklerinin acılarını yakından hissetmişler ve
1964 tarihinde yazıya döktükleri dilekçeyle
milli duygularını ifade etmişlerdir. Türk Dünyası bir ve beraber olduğu sürece hiçbir baskı
ve soykırım Türklüğü yıkamayacaktır.

Biz Bağdat Üniversitesindeki Irak Türkleri
öğrencileri, Irak Türklüğünün gençliği adına
Türkiye hükümetinden daha ciddi bir şekilde Kıbrıs’taki ırkdaşlarımızın haklarını korumaya çalışması ve Kıbrıs’ı istenilen Kıbrıs etmesini istiyoruz.
Bütün Türklere karşı olan tecavüzü önlemek tabii bir şekilde Türkiye hükümetinin inkar edilmez haklarından olduğu için bu hususta ciddi
bir durumda bulunulması ve Türk kanlarının
beyhude yere dökülmeyeceğini ispat etmesi, bu
feci mesele durumda gereken işlemleri yapması, Kıbrıs’ta Türk kardeşlerimizin geçirdikleri
buhranlı duruma bir çare bulması lazım geldiğinden icap ederse her şekilde tasarruf edilmesi
gerektiği ortadadır.
Kıbrıs’ta Türk kardeşlerimizin bu olaylarda yurt
ve millet uğrunda verdikleri şehitleri hürmetle
anarken, Türkiye hükümetimizden hepimizin
fikirlerini işgal eden bu mesele hususunda razı
edici icralarda bulunulması beklenilmektedir.”
Bağdat Üniversitesi’nde okuyan Irak Türkleri
Öğrencileri Türk dünyası dayanışma ruhuyla
ve yüksek Türklük bilinciyle iki sayfalık dilekçe kaleme almışlardır. Kıbrıs meselesinin
dünya kamuoyunda tartışıldığı bir dönemde mazlum Kıbrıs Türklerinin yaşadıkları sıKARDAŞLIK/QARDASHLIQ/ • ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖYıl/Year 23  • السنةSayı/Issue 89  • العددOcak-Mart/January-March 2021 آذار-كانون الثاني
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Hüseyin YÜRÜK

Yitik Coğrafyanın Şehirleri
KERKÜK ve ERBİL
KERKÜK / Coğrafya ve Tarihçe
Kerkük Ülkenin başkenti Bağdat’ın 236
km kuzeyinde, Erbil’in 83 km güneyinde, Musul’un 149 km güneydoğusunda,
Süleymaniye’nin 97 km batısında, Tikrit’in
116 km kuzeydoğusunda yer almaktadır.
Günümüzde şehrin büyük çoğunluğu Kürtler, Araplar ve Türkmenlerden oluşmaktadır.
Misak-ı Milli sınırları içinde kalan Kerkük,
tıpkı Musul vilayetimiz gibi 1926 yılında yapılan Ankara Antlaşması ile birlikte toprak
bütünlüğü sağlanması şartıyla terk edilmişti.
Şahitlikler /Ebubekir Hazım Tepeyran,1901
yılındaki Musul Valiliği sırasında gördüğü
ve gözlemlediği Kerkük şehrini de çeşitli
yönleriyle Hatıralarında anlatıyor: Kerkük
ve Süleymaniye Livalarını, bütün bağlı olan
yerleriyle devir ve teftiş etmek niyetiyle 1316
Eylül’ünün ikinci günü Musul’dan hareket
ettim. Zaptiye Kumandanı Hüsnü Paşa, İdare Meclisi Başkâtibi Ali Bey de birlikte idiler.
Uğradığımız köylerde ziyadece durulduğu
için Musul’a mesafesi 14-15 saat olan Erbil’e
üç günde vardık. Hükümet dairesine indik.
Ahalisi kâmilen Türk olan Erbil Kasabası büyük ve oldukça yüksek bir tepededir. Erbil’de
İki gün kaldık. Kapı veya kepenkli bir mağazası, dükkân bulunmayan çarşıyı; birer, ikişer
direk ve bazan tahta ile ayrılmış olan çarşı iskeletini, harap rüştiye mektebiyle kasabanın
etrafını gezdim. Çarşı iskeletine hayat ve intizam vermek imkânı olmadığından bunların
çarşıya benzetilmesi yolunda lazım gelenlere
beyhude tavsiyelerle hayli nefes tükettikten
sonra, harap mektebin işe yarar kısmını iptidai mektebi yaptırmak üzere tamirine başlattım. (Tepeyran, 1998 : 505)
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Kerkük başlangıçta geniş bir tepe üzerinde ve
sur dahilinde kurulduğu halde ‘son asırlarda
genişleyerek evler ve bilhassa çarşılar ovaya
inmiştir. Bütün resmi binalar aşağıda yapıldığı için hâsıl olan emniyet ahalinin rağbetini celbederek bahçeler dahilinde de Kerkük’e
göre pek âlâ sayfiyeler ve daimî ikametgâhlar
vücuda gelmiştir. Özellikle esnafın çoğunu
Müslüman ve Türkler‘in teşkil ediyordu.
Tepeyran, Musul’daki eğitimin halini şu çarpıcı ifadelerle anlatıyor: Kerkük’te orta halde bir iptidaî kadar da öğretim kuvvetinden
mahrum olan rüştiye mektebini ziyaretten
pek müteessir olmuştum. Hemen her yerde
gördüğüm ve hatta okuduğum. Isparta, Antalya ve Niğde rüştiyelerinde olduğu gibi bu
rüştiyenin birinci hocası; mektep açıldığı zaman genç gönderilip mektep binası ile beraber harap ve ihtiyar olan hocalardan biri idi.
Yirmi kadar vilayet merkeziyle bunlara bağlı
yerlerde, evlenerek oraları vatan ittihaz eden
ihtiyar olmamış bir rüştiye başmuallimine
tesadüf ettiğimi hatırlamıyorum. (Tepeyran,
1998 : 525)
Kerkük, Erbil Kazalarının merkezleri ve onlara bağlı köylerden birçoğu gibi Tel-Afer Nahiyesi nüfusunun ekseriyetini de Sultan Dördüncü Murad zamanında oraya yerleştirilmiş
olan Türkler teşkil ediyorlardı. Kerkük, Erbil
Türkleri gibi Tel-Afer Türkleri de ana dilimizi konuşmakla beraber hemen hepsi Arapça
ve Kürtçe de bilirlerdi.
İmparatorluk topraklarında başka gelişmeler
de oluyor, galip medeniyetin devletleri daha
iyi bir gelecek kurmak için yeni hamleler yapıyorlardı.
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Büyükelçi Oğuz Gökmen bu anlamda manidar bir gelişmeyi şöyle nakleder: 1912 yılında Balkan Savaşları sırasında Hollandalılar,
Osmanlı sarayından elde ettikleri imtiyazla
Musul ve Kerkük dolayında petrol arama ve
çıkarma ruhsatı almışlardı. (Gökmen, 1999
: 446)
Kerkük de Musul gibi, Misakı Milli sınırları içerisinde olduğu için ilk başlarda yeni
cumhuriyetin bütün ileri gelenleri tarafından
savunuluyor, bizim topraklarımızda kalacağı
söyleniyordu. Mustafa Kemal Paşa bunların başında geliyordu. M. Kemal kendisine
Berlin’den mektup yazan Talat Paşa’ya “Türkçe ve Kürtçe konuşulan bütün vilâyetlerimiz
bizim olacaktır” der. Bu tarifçe, ilk kurtarılacak yerler arasına, bugünkü vatan sınırlarından öte Musul-Kerkük, Batı Trakya, 12 Ada,
hattâ (o tarihte, Türklerin %70 çoğunlukta
olduğu) Yunan Makedonyası da giriyordu.
(Kabaklı,1989:33)
Atatürk’ün kurmay kadrosundan Binbaşı
Hüsrev Gerede, Lozan’da bu anlamda yaşananları ‘bir feda edilme’ olarak niteledikten sonra sebebini şöyle izah eder: 24 Temmuz 1923: Lozan Antlaşması imzalandı.
Anadolu’nun uzantıları sayılabilecek Süleymaniye ve Kerkük petrol yüzünden, Hatay,
İskenderun limanı yüzünden feda edilmekle birlikte, Ulusal egemenlikle, hukuki ve
ekonomik bağımsızlığımız kurtarılmış oldu.
(Gerede - Önal, 2003 : 225)
Misakı Milli Sınırlarımız içinde olmasına
rağmen 1. Dünya Savaşı sonrası masa başında yapılan paylaşımla İngilizlere terkedilen
bu iki vilayetimiz o gün bugündür bu oldu
bittinin ve ayrılığın yasını tutuyorlar.
ERBİL
Coğrafya ve Tarihçe / Zağros dağlarının batı
eteklerinde Büyük ve Küçük Zap nehirlerinin arasında, Musul-Bağdat yolu ile Anadolu ve İran’dan gelen başlıca kervan yollarının
birleştiği askerî ve ticarî açıdan önemli bir

noktada yer alır. İskender’in Pers İmparatoru III. Darius’u son defa mağlûp ettiği büyük meydan savaşının bu şehrin kuzeyindeki
Gavgamela mevkiinde cereyan etmesi sebebiyle de adı tarihe geçmiştir.
Erbil’in, Hz. Ömer’in bölgeye tayin ettiği
ilk vali İyâz b. Ganem veya onun vefatından
sonra 20 (641) yılında Musul valiliğine getirilen Utbe b. Ferkad es-Sülemî tarafından
18 (639) veya 20 (641) yılında fethedildiği
tahmin edilmektedir.
İslâmî kaynaklarda Erbil adına ilk defa,
Emevî hâkimiyetini sona erdiren ve Abbâsî
dönemini başlatan Büyük Zap Suyu Savaşı
(16 Ocak 750) münasebetiyle rastlanmaktadır. Bu savaşın Musul ile Erbil arasındaki
Yukarı Zap bölgesinde ve nehrin kenarında cereyan ettiğini bildiren kaynaklar daha
sonra Erbil adını yine uzun bir süre zikretmemekte ve şehir hakkında ancak IX ve X.
yüzyıllarda bilgi vermeye başlamaktadırlar.
İbn Hurdâzbih (ö. 300/913) ve Kudâme b.
Ca‘fer’in (ö. 337/948 [?]) Irak’taki idarî taksimattan bahsederken Erbil’i Hulvân eyaletinin beş bölgesinden biri olarak göstermeleri
bu tarihlerde şehrin önemli bir merkez haline
geldiğini ortaya koymaktadır. Bundan sonra
Erbil el-Cezîre’nin (Kuzey Irak), özellikle de
Musul bölgesinin başlıca yerleşim merkezlerinden biri haline geldi.
1236 yılında Erbil’e saldıran Moğollar aşağı şehri işgal ederek binaları yıkıp kaleyi
kuşattılarsa da sonuçta geri çekilmek zorunda kaldılar; ancak Bağdat’ın 1258’de
Hülâgû’nun eline geçmesinden sonra burası
da zaptedildi.
Bu tarihten itibaren Erbil, Irak’ın düştüğü
karışıklık içinde birbiriyle çekişen emirliklerin, zaman zaman da şehirdeki hıristiyanların
idaresinde kaldı ve bu durum bölgenin Osmanlı idaresine girmesine kadar devam etti.
Muzafferüddin Kökböri, son Abbâsî halifesi
Müsta‘sım-Billâh, Moğol hükümdarlarından
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Hülâgû, Argun, Geyhatu, Gāzân Han ve
Ebû Said Bahadır Han Erbil’de para bastırmışlardır.
Erbil, Kanûnî Sultan Süleyman’ın Irakeyn
Seferi sırasında (1535) Bağdat’la birlikte Osmanlı topraklarına katıldı. Celâlzâde Mustafa Çelebi’nin Luristan beylerbeyiliğine bağlı
bir sancak olarak zikrettiği Erbil XVI. yüzyılın ikinci yarısında Bağdat eyaletine, XVII.
yüzyılda ise Şehrizor eyaletine bağlanmıştı
ve IV. Murad’ın Bağdat seferinde tutulan
menzilnâmede zikredildiğine göre de Şemamek adlı menzilin yakınlarında önemli bir
kale idi. Şehir, I. Dünya Savaşı’ndan sonra
ise İngilizler tarafından işgal edilerek yeni kurulan Irak Hâşimî Krallığı’na verildi.
Cuinet’ye göre 1892’de 330 köyü bulunan
ve köyleriyle birlikte nüfusu 12.000 olan
Erbil’in 1898 de kaza merkezinde 1600 hâne
vardı ve nüfusu 6000 idi (Sakkar, 1995 :
272-273).
Erbil’in Nişanesi: Esad Erbili Hazretleri
Erbil denilince akla gelen ilk şahıslardan biri
1847-1931 yılları arasında yaşamış meşhur
Nakşibendî-Hâlidî şeyhi Esad Erbîlî Hazretleridir. Erbil’de doğan Esad Erbili Hazretlerinin dedesi, Hâlidiyye’nin kurucusu Hâlid
el-Bağdâdî’nin Erbil’de inşa ettirdiği tekkeye
şeyh olarak tayin ettiği halifesi Hidâyetullah
Efendi, babası daha sonra aynı tekkede şeyhlik görevinde bulunan Muhammed Said
Efendi’dir.
Medrese tahsilini doğduğu bölgede tamamlayan Esad Efendi yirmi üç yaşında Hâlidî
şeyhi Tâhâ el-Harîrî’ye intisap etti. Beş yıl
sonra sülûkünü tamamlayarak hilâfet aldı
(1875). Aynı yıl hac farîzasını yerine getirdi. Dönüşünde şeyhinin vefat ettiğini öğrenince İstanbul’a gitmeye karar verdi. Fâtih
Camii’nde Hâfız divanını okuttu. Bu sırada
Beyazıt Camii imaretinin meydanı gören bir
odasına taşındı. II. Abdülhamid’in damadı
Hâlid Paşa kendisini saraya davet ederek soh-
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betlerinden istifade etti. Bu arada Meclis-i
Meşâyih üyeliğine tayin edildi. İlim ve irşad faaliyetlerini sürdürdüğü Şehremini’nin
Odabaşı semtindeki Kelâmî Dergâhı’nın
şeyhliğine tayin oldu. Bu dergâhta Kādirî ve
Hâlidî âdâb ve erkânı üzere irşad faaliyetinde
bulundu. Bir süre Fatih Halıcılar’daki Feyzullah Efendi Dergâhı’na da devam etti.
Sultan Mehmed Reşad tarafından surre emini olarak hacca gönderildi. Ertesi yıl Meclis-i
Meşâyih’teki görevinden istifa etti. Üsküdar
Çiçekçi’deki Selimiye Dergâhı’nın meşihatını
da üzerine alarak oğlu Mehmed Ali Efendi’yi
vekâleten bu dergâhın şeyhliğine tayin ettirdi. Esad Efendi, Kelâmî Dergâhı’ndaki
görevinin yanı sıra zaman zaman Selimiye
Dergâhı’na da giderek irşad faaliyetini tekkelerin kapatıldığı 1925 yılına kadar sürdürdü.
Tekkeler kapatıldıktan sonra inzivaya çekildiği Erenköy Kazasker’deki evinde sürekli polis
gözetimi altında tutuldu (9 Şubat 1931 tarihli
polis raporunun metni için bk. Kısakürek, s.
161). Menemen olayı ile (Aralık 1930) ilgisi
olduğu iddia edilerek oğlu Mehmed Ali Efendi
ile birlikte Menemen’e götürülüp idam talebiyle yargılandı. Hakkında verilen idam cezası yaşlılığı sebebiyle müebbet hapse çevrildi.
Oğlu Mehmed Ali Efendi ise idam edildi. Esad
Efendi Menemen’de askerî hastahanede tedavi
görürken 3-4 Mart 1931 gecesi vefat etti.
Onun zehirletilerek öldürüldüğü şeklinde bir
kanaat de vardır. Cenazesi ailesine verilmeyerek resmî makamlar tarafından Menemen’de
defnedildi. Mezarının bulunduğu arsa üzerinde 1962-1963 yıllarında bir cami yaptırıldı. Mahkeme zabıtları açıklanmadığından
Esad Efendi ile oğlu hakkında verilen idam
cezasının hangi delillere dayandırıldığı bilinmemektedir (Yılmaz, 1995 : 348 - 349)
Bir grup gazeteci arkadaşıyla birlikte Erbil,
Kerkük, Selahaddin illerini içine alan Kuzey
Irak’a bir gezi yapan Yazar Akif Emre, Erbil’i
şöyle anlatıyor: Kürt yönetiminin önde ge-
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len isimleri, Türkmen cephesinin liderlerini
de kapsayan görüşmeler yaptık. Kürtler yeni
oluşumu nasıl yorumluyor, Türkiye’ye bakışları nasıl ve beklentileri neler? Türkmenler denklemin neresinde duruyor? Sonucu
belirleyecek bir siyasi güç ve vizyonları var
mı? Kürtler gerçekten ayrı bir devlet mi istiyor soruları ister istemez gündeme geldi
görüşmelerimizde. Erbil’in güvenli ortamına karşın Kerkük’te kurşun gibi ağır havayı
gördük. Tüm bunlardan Kürtler geleceğe
dair neler düşünüyor, gelecek beklentileri
ve Türkiye’nin oradan görünüşüne dair izlenimleri anlatmaya bugün başlıyoruz.
Amerikan işgaliyle parçalanan Irak’a
Türkiye’den bakmak pek çok gerçekliği paranteze almak anlamına geliyor. Bu bakışın somut
yansımaları hemen hiç değişmedi. Aslında küçük ayrıntıların tüm coğrafyayı rehin aldığı
bir bakış açısından söz ediyoruz. Türkiye’de
özellikle dış politika yapımcılarının medya
kanalıyla topluma empoze ettikleri çevre algısı
sadece Irak’ta olup bitenleri doğru algılamamızı engellemiyor, bizzat toplumun kendine
olan güveni ve doğallığını zorlayan bir sürece
dönüşüyor. Kuzey Irak, Kürtler ve Türkmenler üzerinden yürütülen dış politikanın savaş
sonrası oluşan dengeleri kavramaktan uzaklaştırdığı gibi Türkiye’nin imkanlarını da tüketen
bir sürece dönüşebileceğini fark etmiş bile değiliz (Emre, 2019 : 223).
Emre, Erbil’de yaşadıklarını anlatmaya şöyle devam ediyor: Türkiye’nin sınır ötesine
operasyon yapmasından hemen önce Erbil
Havaalanı’na indiğimizde şehirdeki atmosfer
bu zamana kadar oluşan “işgal altındaki Irak”
imajından hayli farklı görünümüyle buraya ilk
kez gelenleri şaşırttı. Havaalanından şehre varan ana yol boyunca, Erbil şehir merkezinde
savaştan yeni çıkmış ya da işgal altındaki bir
ülkeyi hatırlatacak çok az ayrıntı yakalayabiliyoruz. Bazen rastlanan kontrol noktaları,
önemli resmi binaların etrafına yığılmış kum
torbaları ve silahlı muhafızların dışında olağanüstülük yok gibi. Her şeye rağmen daha önce

yaşananlardan kalma bir tedirginlik herkese
yansımış. Erbil, geleneksel dokunun bozulmadığı bir şehir. Şehrin orta yerinde yüksekçe bir
tepede Erbil Kalesi eski çağlardan beri ayakta
duruyor. Mezopotamya’da gelip geçen medeniyetlerin tümü bu kalede özetlenmiş gibi.
Şehir iç içe halkalar halinde birbirine paralel
ve onları kesen dikey caddelerden oluşuyor.
Kürt yöneticiler nedense Irak bayrağından hiç
hoşlanmıyor. Mesela Erbil’de hiçbir resmi ve
sivil binada Irak bayrağına rastlamadık. Resmi binalarda Talabani ve Barzani’nin yan yana
resimleri görülüyor. Bir zamanlar bölgede
hâkimiyet için birbirleriyle kanlı savaş veren
Kürt siyasetinin bu iki lideri savaştan en çok
yararlanan isim olarak önemli siyasi aktör haline geldiler (Emre, 2019 : 224)
Erbil’in havasına sinen sarı rengin hâkim
olduğu tek katlı şehir doku onun ortasında
yükselen büyük alışveriş merkezleri, inşaatlar sembolik düzeyde kaba bir modernizmin
temsilcisi... Bu durum önümüzdeki dönemde, savaş mağduru halkı hamaset dalgasıyla
arkasına alan bir söylemle toplum arasında
kaçınılmaz çatışmanın da habercisi olabilir
(Emre, 2019 : 226).
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Şeyh Abdürrezzak Hürmüzlü
Hakka Yürüdü
Kerkük’ün yetiştirdiği çağdaş din adamları arasında ün kazanan tanınmış, çok yönlü din bilgini, İmam Hatipli, eğitimci, ülkücü ve Türkmen
Milli mefkuresine bağlı idealist bir hoca olan
Abdürrezzak Hürmüzlü, 14 Kasım 2020 günü
sabahleyin aramızdan ayrılarak Hakka yürüdü.
Aynı gün, akşam sularında sevenleri, (Covid–19) yeni Korona virüs salgınından korunma kurallarını hiçe sayarak, kalabalık Hürmüzlü
Aşireti bireyleri, din adamları ve çok sayıda dava
arkadaşlarının katılımıyla Kerkük’te Seyit Allavi
Mezarlığında göz yaşlarıyla toprağa verildi.

Irak okullarında, ders olarak tiyatro bölümü olmadığından dolayı, Hürmüzlü, Kerkük’e bağlı
Havice ilçesinde Havice Ortaokulunda resim
ve din eğitimi öğretmeni olarak atandı. Bir süre
sonra Kerkük’e transfer oldu. Abdürrahman
el-Gafiki Ortaokulunda görev aldı. Sonradan
kendi branşı olan tiyatro öğretim görevlisi olarak, Kerkük Genel Eğitim Müdürlüğüne bağlı,
Okul Faaliyetleri Bölümü Merkezinde, geçici
olarak transfer oldu. Orada, Kerkük’te tanınmış tiyatro usta sanatçı meslektaşlarıyla beraber
başarılı çalışmalar yaptı.

Abdürrezzak, Kerkük’te resmi yazışmalarda Korya, ancak halk arasında daha yaygın deyimiyle
Koyra yakasına düşen Sarıkâhya mahallesinde
1949 tarihinde dünyaya gözlerini açmıştır.

Hürmüzlü, 1970 yılında, Türkmen Milli Takımının Tiyatro Bölümü kümesine katıldı,
meslektaşları, rahmetli Türkmen Tiyatro şehidi
Hüseyin Ali Demirci “Tembel Abbas” ile, Şehit
Aydın Iraklı, Mehmet Kasım Oçuşlu ve diğerleri ile Türkmen toplumuna başarılı sahneler
sundular. Bu çalışmalar yanında da Kahtan
Hürmüzlü’nün yazdığı “Bitmeyen Gece” adlı
piyes yanında şair Salah Nevres’in yazdığı
“Yolcu” adı piyes ve Vecdi Reşit Gedik’in yazdığı “Zaman ve Merdiven” adlı piyeslerde Hürmüzlü rol alarak büyük katkı sağladı.

Hürmüzlü, ilk, orta, Lise öğrenimini Kerkük’te
tamamladıktan sonra, 1972–1973 ders yılında
Bağdat’ta Güzel Sanatlar Akademisine kabul
oldu. 1976 yılında Tiyatro bölümünden mezun oldu.

Bu milli çalışmalar sırasında, 1971 tarihinde
Irak yönetiminin Türkmenlere tanınan milli
ve kültürel hakları kısıtlaması, yozlaştırması ve
Türkmen okullarının kapatılması tüm Türkmen öğrenci ve öğretmenlerden başka Türkmen halkını öfkelendirdi. Bu haksız uygulamalara karşılık, ilk olarak rejime karşı 2 Kasım
1971’de Kerkük’te bütün okullarda dersler boykot edildi. Tüm Kerkük halkı boykot ve protestolara katıldı, iş yerleri kapatıldı.
Bu hareket karşısında yönetim büyük bir şok
yaşadı; Kerkük’te öğrenci ve öğretmenlerden
oluşan elliye yakın kişi tutuklandı ve birçoğu
ağır işkencelere tabi tutuldu. Bunların içinde
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Kerkük’te tanınan, çok sevilen “Tembel Abbas”
adıyla bilinen büyük şöhret sahibi sanatçı Hüseyin Ali Demirci, ağır işkence altında can vererek, şehit oldu. O sırada Hürmüzlü de sıkıntılar ve baskı altında hep kritik günler yaşadı.
Hürmüzlü, gençlik yıllarından, din eğilimli,
millet sever, mücadeleci, ülkücü bir kişiliğe sahip idi, Kur’an-ı Kerim’i doğru okuması için
eğitimini, Kerkük’te tanınan, meşhur makamşinas Molla Abdullah Ömer Lobyacı ustadan,
tüm makam türlerinin usulünü öğrendi. Tecvit
bilimini her yanıyla öğrendiği için, Hürmüzlü
çok güzel bir Kur’an okuyucusu olarak, kendine mahsus bir usul ile ve o güzel sesiyle Kuran’ı
okurdu.
2004 tarihinde, Hürmüzlü din bilimleri kurslarına katılarak, sevdiği din bilimi konusunda
çok kabiliyetli olduğundan, üstün çalışmalarıyla başarı göstererek sanat eğitimini değiştirdi
ve İslam din eğitim branşını aldı, din bilim uzmanlık mertebesine yükseldi.
Dolayısıyla Hürmüzlü, “Din Eğitimi Müfettişi” görevine yükseldi. Kerkük’te ortaokullarda
okutulan din eğitimini denetleyen Hürmüzlü
2016 tarihine kadar, müfettişlik görevini güzelce yerine getirmiştir.
Hürmüzlü, yalnız Kur’an’ı usulüne göre okuma
tecvit ve kıraat ilmiyle yetinmedi, daha çok din
bilimi almak sanatıyla, Kerkük Camii İmam ve
Hatibi ve Kerkük Din Adamları Başkanı Şeyh
Mehammed Emin Efendi’den Molla Ömer
Fettah Şeyh’ten ve diğer din adamlarından Fıkıh, Belagat, Hadis, İslam Hukuku, Kelam,
Tasavvuf ve Tefsir gibi İslam bilim dallarını
okudu. Ayrıca zengin bir özel kütüphaneye
sahip olan Hürmüzlü, Türkçe, özellikle eski
Osmanlıca İslam dininin temel kaynaklarını
doğrudan anlayarak, klasik ve modern eserleri
inceleyebilmiştir. Sevdiği din bilimini özellikle
tasavvuf bilimini kendisine gaye edinmiştir.
Hürmüzlü, kendini İmamlık ve Hatiplik alanında iyi hazırladıktan sonra 1998 yılında Beyler Mahallesinde olan Halife Kerim Mescidi,
sonradan Hürmüzlü’nün girişimiyle camiye
dönüştürüldü. Yani Cuma hutbesi ve namazı

camide icra oldu. Bu Camide gönüllü olarak
görev yapmaya başladı. Daha sonra, Hacı Behiye Emin Camii ve daha sonra Molla Kavun
Camii’nde İmam ve Hatip olarak görev yaptı.
Kerkük’te Baas Partisi döneminde, şehirde parmakla sayılan camilerde Türkçe hutbe verilirdi.
Hürmüzlü, bunların arasında adı geçen İmam–
Hatip idi. Cuma hutbesini, Kur’an ve Hadis-i
şerif meallerini hep Türkçe anlatan ve kasetlere
dolduran bir din ve milli dava mücadelecisi olduğundan dolayı, dikta rejiminin hışmına uğradı. Verilen bir emre göre, Hürmüzlü İmam–
Hatiplik görevinden alındı, hatta Kerkük’te
camiye girmesi yasaklandı.
Bir süre emniyet adamlarının sıkı takibatına
maruz kaldı. O günlerde Hürmüzlü mücadelesine devam etti. Kur’an-ı Kerim tefsirlerini ve
zulme karşı ayet ve hadisleri toplayarak devletin uyguladığı zulmü, kasetlere doldurarak milli ve dini mücadelesini bu yolla sürdürdü; hiç
de geri adım atmadı, doğru yolun bir rehberi
olarak halka seslendi.
Hürmüzlü, 2003’ten sonra demokrasi yönetimi altında mücadelesini hızlı bir şekilde sürdürdü. Türkmen eğitimine bir eğitim müfettişi
olarak katkısı takdire şayandır. Ayrıca Türkmen
Milli davasına hayatı boyu kendisini adayan bir
ülkücü olarak inanmıştır. Özellikle yerel TERT
ve Türkmeneli uydu televizyonu yoluyla sunduğu programlar yoluyla toplumuna doğru yolun anlatımında Türkmen davasının mücadelesine hizmetine devam etti. Ayrıca, Türkmen
istişare ve Türkmen Meclislerinde üye olarak,
etkin bir yeri vardır.
Kerkük Sarıkâhya Mahallesinde, yeni yapılan
Mehmet Fatih Camii’nin yapılışında etkin ve
büyük katkısı vardır ve aynı camide İmam-Hatiplik görevini gönüllü olarak üstlendi ve camiye büyük hizmetler sundu.
Şeyh Abdürrazzak ömür boyu yakın dostum
ve dava arkadaşımdı. Askerliğimiz bir arada
geçmiştir. Rahmetliye Ulu Tanrı’dan mağfiret
dilerim. Mekânı cennet olsun, nur içinde
yatsın. Onun verdiği hizmet her zaman toplumun takdirini kazanmıştır.
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Mehmet Ömer KAZANCI

Maarif Dergisi Üzerinden
Türkmen Edebiyatçılarının
Dili Sadeleştirme Çabaları
Maarif dergisi Türkmenlerin Irak’ta çıkardıkları ilk edebiyat dergisi olduğu gibi, Irak genelinde yayımlanan üçüncü edebiyat dergisi
olarak da bilinmektedir1. Kerkük’te çıkarıldığı
için, Türkmenlerin her konuda düşüncelerini
yansıtan bir özelliğe sahip olduğunu söylemek
yanlış olmaz sanırım.
Dergi 24 Nisan 1913 ile 20 Kasım 1913 tarihleri arasında yayımlanan 11 sayısıyla, birinci sayıının önsözünde belirtilen misyonlarını tam olarak yerine getirmeye çalışmıştır2.
Vefat etmiş olan edebiyatçılardan yayımladığı
örnekler yanında, etrafına toplanan dönemin
edebiyatçılarının da katkılarını paylaşmıştır.
Bunlar yalnız şiirleriyle değil, düzyazıları ve
bu yazılarda değişik konular üzerine ileri sürmüş oldukları görüş, öneri ve düşünceleriyle
de dikkatleri çekmektedirler. Bu konulardan
biri dil ve dilin sadeleştirilmesi konusudur.
Dil ile doğrudan doğruya ilgili olarak yayımlanan ilk yazıya, derginin 4. ve 5. sayısında
rastlıyoruz. “Lisana Dair” başlıklı bu yazı, Fethi Safvet (1896-1966)3 tarafından iki bölümde kaleme alınmıştır4. Yazıyı incelediğimizde
Dr. Suphi Saatçi’nin Fethi Safvet hakkında
söylemiş olduğu haklı bir cümleyi hatırlamış
oluyoruz: Fethi Safvet’in “ileri sürdüğü gö1

Ata Terzibaşı (2005) Kerkük’te Matbuat Tarihi. Kerkük Vakfı yayınları nu: 14. İstanbul.

2 Bu misyonları detaylı olarak öğrenmek için bkz:
Mehmet Ömer Kazancı (2019) Hışırtılar. Sayfa
87. TBA yayınları, nu: 2.
3 Fethi Safvet’in hayatı ve çalışmaları için bkz: Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatı Antolojisi: cilt 6,
Azerbaycan- Irak (Kerkük) Türk Edebiyatı. Sayfa
416. (Hazırlayan: Suphi Saatçi) Kültür Bakanlığı,
Ankara.
4 Maarif dergisi: Lisana Dair 1, sayı 4, sayfa 30 (13
Haziran 1329) Lisana Dair 2: sayı 5, sayfa 37 (17
Haziran 1329).
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rüşler, dönemi için yeni ufukların müjdecisi
olmuştur”5.
Fethi Safvet “Lisana Dair” yazısına, tanıdıklarının birisi tarafından, hele kendi dilini kavramadan Fransızca öğrenmek istediğini ve bu
isteğin ne kadar anlamsız, yersiz olduğunu giriş bölümü yaparak, dil hakkındaki görüşlerini
anlatmaya başlamaktadır. Fethi Safvet’e göre:
1- Yaşadığımız ortamda dile karşı nezaketle
davranılmıyor.
2- Memlekette üst düzeyde olan insanların
sayılı kısmının dışında, diğerleri dili
doğru dürüst konuşamıyor, yazamıyor,
kurallarına saygı gösteremiyor.
3- Bunlar, dilimize “muhabbetimiz” olmadığından, her türlü “amâl ve irfanın” dil
ile başladığını bilmediğimizden, “lisanı/
dili sevmek, milleti muhafaza etmek
olduğunu anlamadığımızdan, anlamak
istemediğimizden” ileri gelmektedir.
4- Dilimizin ne kadar “beliğ, râk’sân, müessir” bir dil olduğunu bilseydik, kuşkusuz
ki, onu bu derecede ihmale uğratamazdık.
5- “Teâli, terakki, tekâmül” için dil bir ihtiyaçtır.
6- İnsanlar tarih boyunca dillerini geliştirmek
için her zaman yeni sözcükler üretmek
gereğine zorlanmışlar ve bu konuda göstermiş oldukları çabalarla konuştuğumuz
dil, bugünkü kıvamını kazanmıştır.
7- Dilimiz sanıldığı kadar “güç/zor/ olmadığı
gibi kolay da değildir”. “Türkçeden başka bir de Arapçada ve Farsçada pek vâsi’
değilse bile, az, fakat temelli” bilgi ister.
5 Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatı Antolojisi: cilt
6, Azerbaycan- Irak (Kerkük) Türk Edebiyatı.
(Hazırlayan: Suphi Saatçi) Kültür Bakanlığı, Ankara, sayfa 41.
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8- Dil yanlışlıklarıyla dolu bir yazıda “sanat,
meziyet” aramak boşunadır.
9- Daha önceki dönemlerde dilimiz pek “bulutlu, boğuk, müphem ve muğlâktı”.
Belirli, bir sınıfa özgüydü. Ama Akif Paşa,
Ethem Pertev Paşa gibi bazı aydınlarımızın girişimiyle “kolaylığa, sadeliğe, inceliğe” kavuştu. Daha sora bu kervana katılan Şinasi’ler, Ziya Paşa’lar, Namık Bey’ler
gibi “garbi taklit ederek” “yeniliğe daha
ziyade kudret, selaset bahş” ettiler.
10- “Bununla beraber, havâ-yı teceddüt
vâdi-yi edebiyatın bütün bu boşluklarını
dolduramamıştı. Yine pek renksiz, yine
cansız, yine hareketsizdi. Evza’ ve etvarımıza hakkıyla tercüme olmuyordu”.
11- Abdulhak Hamit ve Ekrem devrine
gelince de bu cansızlık devam etti. Ancak bunların yetiştirmiş olduğu Fikret’ler,
Halit Ziya’lar, Cenap Şahabettin’lerin de
içinde bulunduğu kuşak, “bina-yı teceddüdün esaslarını, temellerini” kurmuş
oldular. O yolu tuttular, ilerlediler. Dil
açısından “kelimelerin ahengini, ruhunu” yakaladıkları bir üslupla eserler yazmaya başladılar.
12- İşte böyle bir dil istiyoruz ki, – yazar,
Halit Ziya’nın bir yazısına atfen - “onda
o ezgiler, o örnekler, o derinlikler olsun. Bedii ile elyaf-î ruhu teh’ziz edip /
titretip/ okşayacak, efkârı tenvir, ahlaki ve hissiyatı teh’zip ve terbiye edecek
bir lisan” olsun.
Bu yazı, bildiğimiz kadarıyla, dilimizin sadeleştirilmesiyle ilgili olarak yerel basın organlarımızda yayımlanan ilk net yazıdır. Yazarı
Fethi Safvet o tarihlerde on yedi yaşındadır.
Tek edebiyatta değil, hatta günlük konuşma
dilinde yapılan yanlışlıkların, zamanla milletin
varlığını bile etkiyeceğini vurguladığı gibi, dili
daha cana yakın kılabilmek için sadeleşmeye
yönelmenin gerektiğini önermekle birlikte,
ihtiyaç duyulduysa, yeni sözcükler üretme konusunda da bir sakınca görmemektedir.
Bu görüşlerin, zamanında edebiyat ortamı
tarafından ilgi ile karşılanarak, az çok yan-

kı yaratmış olduğunu söylemek bir dereceye
kadar mümkün. Bu yankının bir belirtisini,
Maarif dergisinin kurucusu ve baş editörlüğünü yapan Ahmet Medeni’nin “Osmanlı
Lisanı”6 adı altında kaleme almış olduğu yazıda görmekteyiz. Yazıda Medeni, aynı düşünceleri, ufak tefek farklarla benimsemektedir.
Medeni’ye göre:
1- Edebiyatta en dikkat edilmesi gereken
sorun dildir. Dilimiz ne kadar “incelir,
tasfiye ve tevsi’ edilirse” edebiyatımız
da o kadar yükselir ve yücelir. Onun için
her şeyden önce dile ve dilin “tanzimine”
bakmalıyız.
2- Dedelerimiz Türkçemizi “cevelânî edebilerine” uygun görmemişler. Dolayısıyla
Türkçe, Arapça ve Farsçadan oluşan bileşik “lisan-ı Osmanlıyı tesis” etmişler.
3- Oysa dilimiz, zaman akışı içerisinde
gerçekleşen bütün gelişmeleri izleyerek
bugüne gelmeliydi. Ama bu olmadı. Bunun yerine “bir başka lisan meydana
çıkarıldı”. Bunu hâlâ, tamamıyla beceremeyerek takip etmekteyiz. “Nakıs bir lisana razı olmak, teceddüdün lisana bağlı
oluğunu bilmemek demek değil mi”?
4- Dedelerimizin, böyle bir ihmal ile izlerinde
yürümek doğru değil, “istikbal-ı edebimiz
noktasından elbette caiz değildir”.
5- Dilimiz zamanla öyle bir muğlâk ve
karışık hale geldi ki, insanlarımız artık
kendi dillerini anlamıyorlardı. Yazı dili ile
konuşma dili arasında büyük bir uçurum
oluştu. Oysa “lisan-ı tekellüm ile lisan-ı
kitabet birbirinden farklı değildir”.
6- Muhatabın anlayamadığı bir edebiyatın
dilinde eksiklik vardır, kusur vardır.
Çünkü “söylemek ve yazmaktan maksat, bir fikri başkalarına anlatmaktır. O
zaman niçin herkesin anlayacağı surette” yazmayalım. Dilimiz geçmişte bu “il6 Maarif dergisi: sayı 5, sayfa 33 (17 Haziran 1329).
Yazının yeni harflerle metini için bkz:
1- Ata Terzibaşı (2013) Kerkük Şairleri. kitap 2,
sayfa 231. Ötüken yayınları, İstanbul.
2- Suphi Saatçi: (1997) Dışındaki Türk Edebiyatı
Antolojisi: cilt 6, Azerbaycan- Irak (Kerkük) Türk
Edebiyatı. Sayfa 410. Kültür Bakanlığı, Ankara,
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let ile malûldü” . Bunu ilaç edenler başka
bir hastalığa düşürdüler dilimizi. İngilizce, Fransızca, Almanca gibi batı dillerinden yabancı sözcükler almaya başladılar.
Dilimizin yeni derdi bu.
7- Yabancı dillerden yeni terim, yeni deyiş
ve deyimler adına aldığımız sözcüklerin
yerine, kendi dilimizden bunları türetmeye çalışmalıyız. Olanaksızsa, dilimize
“tev’em/ ikiz” diller olan Arapçadan,
Farsçadan yararlanabiliriz. Değil yalnız
dil, hiçbir şey kendiliğinden hâsıl olmamıştır.
8- Özet olarak: “lisanımızın tekâmülünü,
istikbâl-i edebimizin te’minini istiyorsak…. Bu meseleye, bu meseleye-i
lisanîyeye bir sai’-yi ciddi ve hakiki ile
tevessül ve teşebbüs etmeliyiz”.
Fethi Safvet’in yazısı gibi, Ahmet Medeni’nin
imzasıyla yayımlanan bu yazıda da dilin sadeleştirilmesi konusunda gereken adımların bir
an önce atılmasına doğru bir çağrı vardır. Dil
o kadar anlaşılmaz bir duruma gelmiştir ki, artık okurlar yazarların ürünlerini izlemekte zorlanmaktadırlar. Edebiyatta kullanılan dil, günlük konuşmada kullanılan dilden fazlaca farklı
olmamalıdır. Yabancı sözcük ve terkiplerden
arındırılmalıdır. Ancak batıya yaklaşım sonucu dile sızmaya başlayan deyim ve deyişlere de
dikkat edilmelidir. Onlar da zamanla dilimizi
zedeleyebilir. Bu sorunu çözmek için sözcük
üretimine gidilebilir. Bu konuda Arapça ve
Farsçadan yararlanmak, dilimizi batı dillerinin
sömürgeciliğinde çiğnenmeye bırakmaktan
daha doğrudur. Arapça ile Farsça, dilimizin
ikizleri gibidir. Beraber yaşamışlar, gelişmişler.
Birbirlerine yabancı sayılamazlar.
İki yazı da ayni amaç ile kaleme alınmıştır.
Ancak Fethi Safvet’in yazısı dil bakımından
daha sade, daha yalındır. Çok daha kolay
anlaşılır bir niteliğe sahiptir. Sanki yazısını
kaleme alırken, ileri sürdüğü düşüncelerin
doğrultusunda hareket etmeyi yeğlemiştir.
Sözcüklerden öz Türkçe olanlarını seçmiş,
cümlelerden en kolay anlaşılır olanlarını
kullanmaya özen göstermiştir. Bu konuda
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büyük bir dereceye kadar başarılı olmuştur.
Oysa Ahmet Medeni’nin yazısında Osmanlı
Türkçesinin etkisi, diğer yazılarında olduğu
gibi, bütün ağdalığıyla, ağırlığıyla devam
etmektedir. Bu yüzden yazısında ileri
sürdüğü sadeleşme tezi, bir iddianın ötesine
geçmemiştir. Sözde, havada kalmıştır. Bunu,
daha sonradan gerek Maarif dergisi gerekse de
diğer gazete ve dergilerimizde yayımladığı şiir
ve yazılarından da öğreniyoruz7.
Ya Fethi Safvet söylediklerinin ne kadar arkasında durmuştur, uygulamaya çalışmıştır?
Fethi Safvet aslında bu yazıdan sonra elini
eteğini edebiyat dünyasından çekmiştir. Değil
dil konusunda, edebiyatla ilgili hiçbir konunun peşinde olmamıştır. Havadis gazetesinde
katkısı olmuş mu olmamış mı, bu gazetenin
tüm koleksiyonları elimizde bulunmadığı
için- bilmiyoruz. Fakat Maarif dergisinden
sonra çıkan basınlarımızın hiçbirinde adına
rastlamıyoruz8. Maarif dergisinde de yayımlamış olduğu yazılarının sayısı dört yazıyı
geçmemektedir9. Edebiyattan böyle erken
uzaklaşmasının nedenlerini kesin olarak bilmemekle birlikte, birinci dünya savaşının
başlamasıyla askere alınması, bu nedenlerden
biri olarak düşünülebilir. Uzun bir süre memleketken uzak cephelerde savaşmıştır. Savaş sırasında tutsak düşmüştür. Serbest bırakılınca
İstanbul’a yerleşmiş ve burada hayatının yönü,
yordamı değişmiştir. Resim ve heykeltıraş sanatlarına kendini vermiştir.
Demek istediğim, dili sadeleştirme amacıyla
yazılan bu yazlardan beklenen sonuçlar elde
edilmemiştir, edebiyat ortamını fazlaca etkilememiştir. O tarihlerde, hatta daha sonra çı7 Bu konuda Ata Terzibaşı şunları söylemektedir:
Ahmet Medeni “dilde sadeleşmeyi savunmakla
birlikte bunu da -şiirde olduğu gibi- pek başaramamıştır”. Bkz: Kerkük Şairleri, kitap 2, sayfa
228.
8 Ata Terzibaşı Kerkük Matbuat Tarihi kitabında
Fethi Safvet’in adını ne Havadis gazetesi ne de
vefat ettiği tarihe kadar çıkan diğer gazete ve dergilerde katkısı olan yazarlar arasında göstermiştir.
9 Bunlar sırasıyla 2. , 3. , 4. ve 5. sayılarda (Bir
Mektup), (Yazmak Sanatı), (lisana Dair - 1) ve
(Lisana Dair- 2) başlıklarıyla yayımlanmıştır.
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kan dergi ve gazetelerimizde kullanılan kapalı,
yapmacık, yapay, zor anlaşılır dil, olduğu gibi
yolunu alıp yürümüştür. Ancak bu yazılar,
edebiyat tarihimizde birer farklı metin olarak
yerlerini almışlardır.
Aslında Türk edebiyatında sadeleştirme hareketi çok erken başlamıştır. Şinasi’nin “umum
halkın kolaylıkla anlayabileceği” bir edebiyat
dili peşinde olması, Ziya Paşa’nın edebiyatı “ ‘avam beyninde/ arasında” araması, Ali
Suavi’nin bilinçli olarak sade bir dil kullanması, Mütercim Asım’ın, Şemsettin Sami’nin
dil ile ilgili çalışmaları, Mehmet Emin
Yurdakul’un “Türkçe Şiirler” adlı eseri etrafında yapılan tartışmalarla başlamıştır10. Ancak
ikinci meşrutiyetten sonra gerçek kıvamını
bulmuştur. Selanik’te çıkarılan Genç Kalemler11 dergisinin etrafında toplanan yazarlar,
bu konuyu ciddiyetle benimsemiş, ele almış
ve ilk doğru temellerini atmışlardır. Bunların
Başında Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Ali Canip Yöntem gelir. Ömer Seyfettin’in dergide
dizi halinde yayımladığı “Yeni Lisan” başlıklı
yazılarının birincisi12, dilde sadeleşme hareketinin bildirgesi sayıldığı gibi, milli edebiyat
akımının ilkelerini beraberinde getiren bir yazı
niteliğinde olduğu şeklinde de değerlendirilmektedir13.
O yazının, dili sadeleştirme konusunda içerdiği temel ilkeleri, Türk araştırıcıları şu şekilde
özetlemektedirler:
10 İslam Ansiklopedisi (1996) Genç Kalemler maddesi, cilt 14, sayfa 21-23. Türkiye Diyanet Vakfı,
İstanbul.
11 Genç Kalemler dergisi,8 sayı çıkan “Hüsün ve
Şiir” dergisin isminin 9. sayıdan itibaren “Genç
Kalemler” olarak değiştirilmesiyle yayın hayatına
1911’de girmiştir. Dört cilt halinde toplam 33 sayı
çıkan derginin yayını, Balkan Savaşı’nın başlamasının ardından Selanik’in Kasım 1912’de Osmanlı Devleti’nin elinden çıkmasıyla son bulmuştur.
12 Bu birinci yazı derginin 2. cilt, Nisan 1912 tarihinde yayımlanmıştır.
13 Ahmet Bozdoğan (2007) birinci Yeni Lisan Makalesini Milli Edebiyat Akımının Bildirgesi Olarak Okumak. C. Ü. İlahiyat Fakültesi dergisi.
X1/2, sayfa 251- 266.

1- Arapça ve Farsça gramer kurallarının
kullanılmaması, bu kurallarla yapılan terkiplerin kaldırılması,
2- Arapça ve Farsça kelimelerin Türkçede
söylendikleri gibi yazılması,
3- Başka Türk Lehçelerinden kelimeler
alınmaması,
4- İstanbul konuşması esas alınarak yeni bir
yazı dilinin meydana getirilmesi.
5- Dil ve edebiyatın doğu-batı taklitçiliğinden kurtarılması,
Başlangıçta kimi edebiyatçılar tarafından tepki
ile karşılanan ve sert tartışmalara yol açan bu ilkeler, daha sonra herkes tarafından kabul edilmiştir. Çünkü arkasında duranlar olmuştur.
Doğruluğunu, verdikleri ürünlerle saptayanlar
olmuştur. Yazı, Genç Kalemler dergisinden ya
tümüyle ya da önemli bölümlerinden alıntılar
yapılarak bazı basın organlarında tekrardan
yayımlanmıştır14. Daha önemlisi, dili sadeleştirme konusunda hangi yöntemlere başvurulması gerektiği birer birer öne sürülmüş,
anlatılmış ve açıklanmıştır. Yani yalnız dilin
yaşadığı sıkıntıların nedenlerini ileri sürmekle
yetinilmemiştir. Bu nedenlerin önüne geçilmesinin metotları da söz konusu edilmiştir.
Yukarıdaki ilkeleri yeniden incelediğimizde,
tek bunları görmekteyiz. Oysa asıl yazı, on altı
yan başlıkla birkaç sütunda yayımlanmış uzun
bir yazıdır15. “Türkçe Muvazenesini kaybetmiştir” kaygısından yola çıkarak, Türkçeye
dengesini kazandırmak amacıyla yazılmış ve
günümüz Türkçesinin geldiği noktayı sağlamasında atılan ilk olumlu, ilk gerçek adım
olmuştur.
Genç Kalemler dergisinde çıkan bu birinci
yazıyı, aynı başlık altında bir sürü yazı takip
etmiştir. Bu dergi ile Maarif dergisinde Ahmet
Medeni ve Fethi Safvet’in yayınlamış oldukları
yazılar arasında iki yıl kadar bir süre vardır. Bu
14 Nazım H. Polat (2020) Yeni Lisan”da Divan Edebiyat Eleştirisi. Türk Dili. Yıl 69, sayı 821, sayfa
18- 29
15 Yazının tam metnine: internette arama sistemleri
yoluyla (Ömer Seyfettin’in “Yeni Lisan” birinci
makalesi) adresiyle ulaşabilirsiniz.
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iki yıl içerisinde, Genç Kalemler dergisi ve bu
derginin benimsemiş olduğu sadeleştirme hareketinden bizimkilerin haberleri olmuş mu?
Dergiden bazı nüshalar ellerine değmiş mi? O
yazıları okumuşlar mı? Onlardan etkilenmişler
mi? bu soruların yanıtlarını hem Fethi Safvet’in
“Lisana Dair” hem de Ahmet Medeni’nin “Osmanlı Lisanı” yazılarından, kesin olarak değilse
de, bir dereceye kadar kanaat verici delillerle çıkarabilir ve “hayır” Genç Kalemler dergisinden
ve bu dergide yayımlanan “Yeni Lisan” yazılarından haberleri olmamış, etkilenmemişlerdir
diyebiliriz. Bu deliller şunlardır:
1- Yazılarda son dönem divan edebiyatçılarına karşı hâlâ bir saygı gösterisi
bulunmaktadır. Dilde bazı düzeltmeler
yaptıklarına, edebiyatta bazı gelişmelere imza attıklarına inanılmaktadır. Oysa
“Yeni Lisan”ın ilk satırlarından başlayarak, divan edebiyatçılarına özellikle de
şairlerine hakaret boyutuna varan sert
eleştiriler söz konusudur. O şairlerin bir
kısmı “ahlaksızlık ve eşcinsellikle” suçlandırılmaktadırlar16.
2- Yazılarda dilin, dolayısıyla da edebiyatın
gelmiş olduğu acıklı duruma ışık tutmakla yetinilmektedir. Bu durumu düzeltmek
için hangi yolların denenmesi ile ilgi herhangi bir öneriye, veya bir düşünceye yer
verilmemektedir. Oysa “Yeni Lisan”da bu
gibi düşüncelere açık ve net olarak değinilmekte, birer birer açıklanmaktadır.
3- Yazılarda, “Yeni Lisan”da görüldüğü
gibi milli edebiyat anlayışına vurgu
yapılmamaktadır. Yalnız dilde sadeleşme
konusu öne çıkarılmaktadır.
4- Yazılarda “Yeni Lisan”a işaret edilmediği
gibi -özel incelememize göre- azından
“Yeni Lisan”ın ilk yazısından (birinci
makalesinden) herhangi bir cümle alıntısı
yapılmadığı gibi, cümle benzerliği de bulunmamaktadır.
Genç Kalemler Kasım 1912 yılında, yukarıda belirttiğimiz sebepten dolayı yayın hayatına son verince, derginin yazar kadrosunun
16 Nazım H. Polat (2020) adı geçen yazı.
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önemli bir kısmı İstanbul’a geçerek “Türk
Yurdu” dergisi yoluyla, Selanik’te başlattıkları
dilde sadeleştirme hareketini savunan yazılarıyla birlikte, edebiyatın değişik dallarında
kolay anlaşılır bir dille verdikleri örneklerle
de emeklerini sürdürmüşlerdir. Ve bu emeklerin barına, devlet genelinde, otuzlu yıllardan
başlayan “Dil Devrimi - Harf Devrimi” ile
varmışlardır. O tarihlerde dil konusu devlet
politikası haline gelmiştir. Yeni harfler kabul
edilmiş, Türk Dil Kurumu kurulmuştur. Dil,
günden güne sadeleştirilmesi, zenginleştirilmesi yanında engin araştırmalara, derin incelenmelere konu olmuştur. Divan edebiyatında
kullanılan dil artık tarihe kavuşmuştur.
Oysa bizim yörede bu sonucu varmak için bir
süre daha beklememiz gerekmiştir. Osmanlı
döneminde çıkarılan gazete ve dergilerimizde
kullanılan dil neyse17, İngiliz işgalinden tutun
otuzlu yılların başına kadar (Türkiye’de herif
ve dil devrimlerinin başarıyla sonuçlandığı
tarihe kadar) çıkarılan basın organlarımızda,
aşağı yukarı aynı ritim ile devam etmiştir. Bu
tarihten sora milli bilince sahip kimi yazar, şair
ve gazetecilerimiz18, dilde sadeleşme konusuna
özenle bakmaya başlamışlardır. Konuyu milli bir görev olarak algılamış üstlenmişlerdir.
Basın organlarımızda kullanılan dilin şekli,
günden güne değişmiştir. Ancak Cumhuriyet
17 Ata Terzibaşı, Osmanlı döneminde çıkarılan Havadis gazetesinin dilinin “inşavî”, Maarif dergisinin
dilini “Osmanlıcanın son yıllarında yaygın olan ve
henüz sadeleşmemiş yazı üslubunu yansıtmaktaydı”
şeklinde değerlendirmektedir. Bkz: Kerkük Matbuat
Tarihi (2005) sayfa 58 ve 64.
18 Bunlara en güzel örnek Bağdat’ta çıkarılan Yeni Irak
gazetesinin sahibi ve başyazarı Celil Yakup’u bir örnek olarak gösterebiliriz. Dil Savaşı adlı yazısında
Türkçenin sadeleştirilmesini şu cümleyle savunmaktadır: “Türkçe değişmiyor, yalnız özlülüğe doğru yürüyor, öz benliğine kavuşuyor”. Bkz: Mehmet Ömer
Kazancı (2011) Yeni Irak gazetesi, Türkmen Kardeşlik Ocağı, yayın nu: 24, sayfa 41. Tevfik Celal’i bir
diğer örnek olarak gösterebiliriz. İleri gazetesinin 9
May 1935 tarihli 9. sayısında öz Türkçe bir şiir yayımlamıştır. Bkz, Kerkük Matbuat Tarihi, sayfa 110,
(dipnot). Daha sonraki bir tarihte Esat Naip Aruz
vezniyle şiir yazmaktan vazgeçerek hece veznini çok
saf bir dille kullanmaya başlamıştır. Bkz: Öner Saatçi
((2020) Irak Türkmenleri İçin. Kerkük Vakfı Yayınları nu:87. Sayfa 177.
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dönemine girince, gerçek yönünü bulmuştur. Bu işin öncülüğünü rahmet hocamız Ata
Terzibaşı19 Beşir gazetesiyle bilinçli bir şekilde
başlatmış20 ve destek veren edebiyatçılarımızın
katkısıyla artık dili saf ve sade olarak kullanmanın yolu sonuna kadar açılmıştır.
Kaynakça:
1- Adsız (1996) İslam Ansiklopedisi. Cilt 14,
Genç Kalemler maddesi, sayfa 21-23. Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul.
2- Ahmet Bozdoğan (2007) Birinci Yeni Lisan
Makalesini Milli Edebiyat Akımının Bildir19 Ata Terzibaşı’nın dilciliği hakkında detaylı bilgiler
için bkz: Önder Saatçi (2020) Irak Türkmenleri
İçin. Kerkük Vakfı Yayınları nu:87. Sayfa 203226.
20 Ata Terzibaşı, Beşir gazetesinin o tarihe kadar
Kerkük’te (ve hatta Irak’ta Türkçe olarak çıkan)
gazete ve dergilerden ayıran özelliklerinden söz
ederken bu özelliklerin başında “dilinin sade ve
temiz oluşunu” göstermektedir. Bkz: Kerkük
Matbuat Tarihi, sayfa: 142.

gesi Olarak Okumak. C. Ü. İlahiyat Fakültesi
dergisi. X1/2, sayfa 251- 266.
3- Ata Terzibaşı (2005) Kerkük Matbuat Tarihi.
Kerkük Vakfı, yayın nu: 14. İstanbul.
4- Ata Terzibaşı (2013) Kerkük Şairleri. Kitap 2,
Ötüken, yayın nu: 1021, İstanbul.
5- Maarif Dergisi Koleksiyonu, 11 sayı. (11 Nisan 1329 – 7 Teşrinisani 1329)
6- Mehmet Ömer Kazancı (2011) Yeni Irak
gazetesi, Türkmen Kardeşlik Ocağı, yayın nu:
24. Kerkük
7- Mehmet Ömer Kazancı (2019) Hışırtılar.
TBA yayın nu: 2. Kerkük.
8- Nazım H. Polat (2020) Yeni Lisan’da Divan
Edebiyatı Eleştirisi. Türk Dili. Yıl 69, sayı
821, sayfa 18- 29.
9- Önder Saatçi ((2020) Irak Türkmenleri İçin.
Kerkük Vakfı, yayın nu:87. İstanbul.
10- Selahattin Sakı Vali ve Mehmet Hurşit Dakuklu (1980) Basın Tarihi. Kültür Bakanlığı,
yayın nu:32. Bağdat.
11- Suphi Saatçi (1997) Türkiye Dışındaki Türk
Edebiyatı Antolojisi. Cilt 6, Azerbaycan- Irak
(Kerkük) Türk Edebiyatı. Kültür Bakanlığı.
Ankara.

AL BAYRAK

Kan kırmızım dalgalan gök kubbede özgürce sen
Irkımın nişanı sensin var mı bunu bilmeyen?
Dökülen bu kanların silinmez izi misin sen?
Yoksa sen şehitler ruhusun ey göklerde yüzen?

Kudret KEVSEROĞLU

Öyle göklerde dalgalan ay yıldızlı al bayrak
Sen Allah’tan sonra baş eğeceğimiz tek dayanak
Anam kadar bana yakınsın sen sütü kadar ak
Sana olan bu tutkumuz ilelebet kalacak

Şehitlerin kanı ile sulanmıştır bu toprak
Sulanan bu topraktan filizlenmiştir al bayrak
Sensin ulusumun en son bekçisi ey yüzü ak
Göklerde öyle dalgalan ki çatlasın el ayak
Hep öyle göklerde kal feda olsun sana binler
Kahrolsun ırkıma bayrağıma uzanan diller
Bu ırk ki kükrediyse eğer bil ki yer gök inler
Şahittir ona oğul nice çağlar nice dinler
Kimse süremez hiçbir lekeyi senin alnına
Evelallah okuruz o gafillerin canına
Turanın sancağısın sen gönül verdik biz sana
Gölgende içilsin zafer şerbeti kana kana
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Hüseyin ŞÜKÜR

Arapça ve Türkiye Türkçesi
Kıskacında Irak Türkmen Ağızları
Irak Türkmen Türkçesi, Oğuzca’nın batı kısmında; Türkiye, Kuzey-Güney Azerbaycan,
Türkmenistan ve Gagavuz Türkçeleri ile
aynı grupta yer almaktadır. Irak Türklerinin
(Türkmenlerinin) konuştuğu ağızlar başta
Azerbaycan olmak üzere; Harput, Elâzığ,
Diyarbakır, Urfa ve yakınlarındaki şehirlerle birçok yönden benzerlik göstermektedir.
Ancak yazı dilinde Türkiye Türkçesi kullanılmaktadır.
2003’e kadar Irak Türkleri (Türkmenleri) arasında Osmanlıca (Arap harfleri) kullanılıyordu. Daha sonra Latin harflerine geçmelerine
rağmen, bazı yazarlar günümüzde, yine Osmanlıcayı (Arap harflerini) tercih etmektedirler. Ancak bu yazarların bir kısmının kullandıkları Osmanlıcaya, günlük konuşma dilinin
(ağzın) yansıdığı görülmektedir. Hâlbuki yazı
dili ile günlük konuşma dili birbirine karıştırılmamalıdır. Bu yansımalar Yeni Türkiye
Türkçesi ve Osmanlıca dil bilgisine göre yanlış kabul edilir. Onun için Arap harfleri ile
Irak Türkmen Türkçesini yazmak; Osmanlıca yazılmış bir yazı anlamına gelmemektedir.
Çünkü Osmanlıcanın kendine özgü kuralları
vardır ve kurallara uyarak yazmalıyız. Kurallara göre yazmamız için Osmanlıcaya mahsus
kuralları iyice öğrenmeliyiz. Bilindiği üzere
bu kuralların birçoğu Farsça ve Arapçadır.
Yeni Türkiye Türkçesinin ana dilimize daha
yatkın kuralları varken; yabancı dilin kurallarına uymaya gerek var mı?
Son zamanlarda ağzımızın kaybolma belirtileri görülmeye başlandı. Bunun sebebi ise
2003’ten önceki yasaklar ve kısıtlamalardan
kaynaklanmıştır. Ana dilini kullanma alanının daralması, okullarda eğitim dilinin
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Arapça olması, Türkçe gazete ve dergilerin
yasak veya kısıtlı olması, her eserin sansürden geçirilmesi ve Arapça konuşan veya
konuşmasında Arapça kelimeleri kullanan
kişinin kültürlü ve eğitimli olduğu algısı;
Irak Türkmen Türkçesine birçok Arapça kelimenin yerleşmesine yol açmıştır. 2003’ten
sonra Irak’ın dünyaya açılışı ve uyduların
girmesiyle de yeni bir dönem başladı, bu
sefer ağızlarımız Türkiye Türkçesinin etkisi altında kaldı. Bu yüzden Irak Türkmen
Türkçesi gün gün yozlaşmaktadır. Dilimizi
(diyalektimizi), korumak için ve kaybolmaması için bazı önlemler alınması gerekmektedir. Bunların bir kısmını bu yazımızda belirtmeye çalışacağız.
İlk olarak Türkiye Türkçesi veya Irak
Türkmen Türkçesi ile konuştuğumuzu
belirtmemiz gerekmektedir. Çünkü iki
Türkçeyi bir arada konuştuğumuzda yeni bir
Türkçe ortaya çıkar ki başka bir Türkçe ağzına ihtiyacımız yoktur. Bu örneklerden başta
bazı insanlarımızın Türkiye Türkçesinideki
–yor ekinin geniş ünlüsünü dar yapmalarıdır; geliyur, görüyur, bakıyur örneklerinde
olduğu gibi ki Irak Türkmen Türkçesinin
(Telâfer ve çevresi hariç) şimdiki zaman eki
-ırı / -iri kullanmaları bilinmektedir. Yönetmen kelimesinin yünetmen kullanışı gibi de
daraltma ve buna benzer birçok örnek ile de
karşılaşmaktayız. Bazı sesleri Türkiye Türkçesinde olduğu gibi telaffuz etmemiz, Türkçenin güzelliğini ortaya koyar. Ancak ġezete,
uyġulama, oḳul, ḳanal örneklerinde olduğu
gibi kalın /k/ sesinin ق, art damak /g/ sesinin
 غtelaffuz edilmesi; Türkiye Türkçesi ve Irak
Türkmen Türkçesini yansıtmayarak kulağı
tırmalamaktadır.
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Diğer taraftan bakacak olursak, Irak Türkmen Türkçesinde olan bazı alıntı kelimeleri
değiştirmek zorunda değiliz. Örneğin; saġ
ol gibi öz Türkçe bir kelime var iken yerine,
kökü Arapça olan Farsçalaşmış teşekkür kelimesi doğru bir kullanım değildir. Bazen Irak
Türkmen Türkçesine, Arapça ya da Farsçadan geçmiş sayara (Ar), zḯbḯl (Fa), caras (Ar)
gibi kelimelerinin yerine araba (Ar), çöp
(Fa), zil (Fa) gibi alıntı kelimeleri kullanmak
da yanlıştır. Yani Türkiye Türkçesinde kullanılan her kelimenin öz Türkçe olmadığını
belirtmekte yarar vardır. Alıntı kelimeleri
dilimizden çıkarmak istersek, Türkçe asıllı
kelimeleri canlandırmak uygun olur. Farsçadan aldığımız bazı kelimeler Türkçeye benzemesiyle bizi yanıltmaktadır. Onun için aldığımız kelimelerin önce köküne bakmamız
gerekir. Ancak her alıntı kelimenin değiştirmesi de doğru bir tutum değildir. Çünkü
bazı kelimeler zamanla Irak Türkleri (Türkmenleri) ağzında yerleşerek Türkçeleşmiştir.

Dilimizi koruma görevi başta aile, edebiyatçılar, ses sanatçıları, tiyatrocular, medyada
çalışanlar ve gençlere düşmektedir. Çocuk,
evin dışında birçok kelime öğrenebilir ve bu
kelimeleri kendi sözlüğüne yerleştirir; ancak
yabancı bir kelime kullandığında annebabanın uyarması gerekmektedir. Çünkü
çocuk, altı yaşına kadar ana dilini edinir ve
bu yaşlarda Türkçe kelimeler edinmesi lazımdır. Rahmetli ses sanatçımız İsmail Terzi,
2003 yılından önce halkımız Tariḳ Beġded
 طريق بغدادifadesini kullandığı zaman bilinçli olarak “Bağdat Yolu” şarkısını çıkararak
halka üstü kapalı bir mesaj vermiştir. Başka
ses sanatçılarımız da Terzi’yi örnek almalılar.
Gençler ise yaşlılarımızla sohbette bulunmalıdırlar. Yaşlı insanlarımızın konuşmalarında
birçok Türkçe asıllı kelime bulunurken yabancı kelimeler genellikle az bulunur. Onlarla sohbet ederek bilinçli ya da bilinçsiz
Türkçe kelimeleri dillerine yerleşir.

Irak Türkmen Türkçesine, aslında son yarım asırda yerleşen kelimeleri atmamız lazım. Çünkü Araplaştırma politikası ile öz
Türkçe kelimeleri bile kaybettik. Halkın
yarısı, Arapça eğitimin zorunluluğu ve
Türkçenin yasaklanmasından etkilenerek
konuşmalarında birçok Arapça kelime
yerleşmeye başlamıştır. Örneğin; “geç kal-”
yerine “teḫir ( )تأخيرol-”, “yol” yerine “tariḳ”
( )طريقvb. Onun için son elli yılda dilimize
giren yabancı kelimeleri atmamız gerektiği
düşüncesindeyiz.

Bu yanlışlara karşı önerdiğimiz önlemler tüm
Türkmeneli bölgeleri için geçerlidir. Unutmamalıyız ki Türkmeneli’nin farklı ağızları
da dilimize başka bir güzellik katmaktadır.
Her ağzın ayrı bir özelliği vardır ve hiçbir
ağız diğerine göre daha doğru ya da üstün
değildir. Kerkük’ün geldḯṿ, gé:ttḯṿ, Telâfer ve
çevresinin geliyem, gé:dḯyem, Erbil’in celdḯṿ,
cé:ttḯṿ, Bayat köylerinin geldiy, gé:ttiy kullanmalarının hiçbiri yanlış değildir ve bunlar
Türkmeneli ağızlarının zenginliğidir.

Ekler ve edatlarda ise dil yozlaşması genellikle zaman veya tarihlerden konuşulduğunda
görülür. Örneğin: Türkçe yönelme (-a, -e)
eki yerine Arapçada olan (ile  )الىyönelme
edatı kullanışı, yaşlılarımızın doğru kullandıkları sözde kelimesinin yerine genç ve orta
yaşların (alaesas )على اساس, yer yer de sennen
ṿayı kelimesini bazılarının (keennehu )كأنه
kullanmaları ve İçinde edatı varken (min
zımnıhi  )من ضمنهkullanımnı da dilimizden
atmalıyız.

Yabancı kelime ve edatları mümkün oldukça
Türkçe kelimelerle değiştirerek dilimizi korumalı, ağızlarımızı (Irak Türkmen Türkçesini) muhafaza etmeliyiz.
........
ḳ: ق
Ġ: غ
ṿ: و
ḫ: خ
ḯ: e ile i arası bir sestir.
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Hazırlayan:
Nâzım TERZİOĞLU

Gazi Nakip’in
Şiir Defterinden
Salah Nevres
Irak Türkmen çağdaş şiirinin öncü şairlerinden
biri olan Salah Nevres (Kerkük, 1941), hem hece
vezni hem de serbest sitilde yazdığı şiirleriyle büyük bir beğeni kazanmıştır. Aynada Zaman (1972),
Uzaktan Geliyorum (1980) Pencere (1989) ve Vatan Bende Yaşıyor (2011) adlı eserlerinde şiirlerini
toplayan Nevres’in şiir uğraşı dışında yerli ağızla
piyesler yazmış ve besteler yapmıştır. 1969 yılında
doğum sırasında eşini ve çocuğunu kaybetmesinden şair derin bir üzüntü yaşamıştır. Bu acı olay,
sanat anlayışı ve şiirleri üzerinde de büyük bir
etki yapmıştır. Şair, Türkmen toplumunun başına
gelen felaketleri ve kendi acılarının tazeliğini Gazi
Nakip’in şiir defterinde yazdığı takdim yazısı ve
şiirlerin seçiminde de kolaylıkla hissettiriyor.
Gazi’ciğim,
Ne yazayım bilmiyorum. Çünkü hatıra yalnız kâğıt
üzerinde yazıldığı zaman çok gülünç oluyor. Yeter ki
bir zamanlar beraber geçirdiğimiz mutlu veya kederli
demler hâlâ da tütüyor gözlerimde.
Gazi’ciğim, bu günler hep gamlıyım.. Artık hayata olduğu gibi değil da netice itibarıyla bakmaya başladım.
Hoşça kal
Kardeşiniz Salah Nevres / Kerkük /16.1.1970
Marş
Ey esaret örsüne halsiz yaslanan varlık
Şahlan bir tokat indir güneşin suratına
Şaklat kırbacı şaklat yırtılsın bu karanlık
Bahşet kanını coşsun sevgili yurt adına
İrkilme sakın hakka sapan başını dik tut
Sık pençeni azmet ey azat oğlu esir
Emret ozana çalsın şüheda şarkısını
Ne ateş sence revandır ne demir sence demir
Dinlet ta cihan duysun sesinin yankısını
İrkilme sakın hakka sapan başını dik tut
Ey Oğuz nesli ulus silkin hürriyete er
Haykır naranı haykır yüce Tanrı namına
Bükülen bayrağını ta hür bir rüzgâra ser
Kurtar yoksa veda et ömrün son akşamına
İrkilme sakın hakka sapan başını dik tut
Salah Nevres / Kerkük / 16.1.1970
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Feryat
Şakladı zulmün kırbacı indi bitkin sırtımıza
Haçla orağın gölgesi düştü bizim yurdumuza
Hemen hemen birdenbire hazan çöktü ömrümüze
Ne gül kaldı ne gülistan dal sarardı eyvah eyvah
Kanlı bir el gölge saldı gün karardı eyvah eyvah
On Dört Temmuz On Dört Temmuz Bin Dokuz
Yüz Elli Dokuz
Şehit marşını çalıyor yedi ozan yedi kopuz
Nerde Özbek nerde Uygur nerde Kazan nerde Oğuz
Bir de Türkmen toprağına kan veriyor eyvah eyvah
Birbirinin ardı sıra can veriyor eyvah eyvah
Öz derdimizle dümüktük1 geldi ölüm çattı bize
Kancık kadar kurşununu gözetledi attı bize
Ucuz düşük ağusunu pahalıya sattı bize
Buket buket bir bereket saldı gitti eyvah eyvah
Sanki bizi Nuh Tufanı aldı gitti eyvah eyvah
Ölüm hakmış doğru ama paslı döndü saf niyetler
Bağrımızı hırpaladı kızıl domuz kızıl itler
Vatan vatan diye diye şehit düştü koç yiğitler
Sokak sokak sürüklendi temiz canlar eyvah eyvah
Sustu üç gün gamlı gamlı hak ezanlar eyvah eyvah
Bu virane bağ bahçeler bu darmadağın otaklar
Bu gurbete yanan ağlar odun ağlar ta od ağlar
Bizde iki od tutuştu bir bu yakar bir od dağlar
Aktı gitti baht yıldızı göğümüzden eyvah eyvah
Aldı bizi gurbet eller kökümüzden eyvah eyvah
Havar havar Tanrım havar ırkım havar yurdum havar
Bir utansın ehl-i hilal haç taşıyor kanlım havar
Yaylalarım gömüt doldu can harcıyor canlım havar
Bu baharsız yaşayışın güzündeyiz eyvah eyvah
Bu kapkara bahtımızın izindeyiz eyvah eyvah
İnledi bir yetim varlık yüz çevirdi kuzeylere
Ne bir umut ne bir medet yokmuş meğer üveylere
Al canavar elde orak daldı kızıl halaylara
Ana toprak bağır açtı biz atladık eyvah eyvah
Kara gurbet pazarında kul satıldık eyvah eyvah
Şakladı zulmün kırbacı indi bitkin sırtımıza
Haçla orağın gölgesi düştü bizim yurdumuza
Hemen hemen birdenbire hazan çöktü ömrümüze
Ne gül kaldı ne gülistan dal sarardı eyvah eyvah
Kanlı bir el gölge saldı gün karardı eyvah eyvah
Salah Nevres / Kerkük / 16.1.1970

1 Meşguldük
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Babagurgur
Ey sırrımı saklayan tarihin meşalesi
Ey tükenmez baharın bizde solmaz lâlesi
Sen ey Ayla Yıldızın ulvî pembe halesi
Pembe pembe yaldızla gözlerimin yaşını
Yansıt ey Babagurgur içimin ateşini
Sensiz viranemizde yarasalar üşüşür
Yanarken de gönlümüz fitil fitil tutuşur
Bizde gâh kumru ağlar gâh baykuşlar ötüşür
Gâh bakarsın bir ozan geçmişten tele çalar
Bunalır Babagurgur duman duman saç yolar
Maziden yegâne iz hep sensin ilimizde
Dört hecelik adınla ahenksin dilimizde
Ne kalem var ne kılıç ne de mum elimizde
Tasalar hissettirir acı gerçeğimizi
Tanıt ey Babagurgur bize benliğimizi
Sen yurdumun yüreği sen azatlık feneri
Saç nurunu kucakla Mendeli Telafer’i
Yıldırım gibi kolla kuzeydeki minberi
Söyle Kerkük secdede gurbet namazgâhında
Şahit ol Babagurgur bu tarih günahında
Sen ey ulu abide sen ey mukaddes nişan
Sen ey pembe mehtabı karanlığımı aşan
Ben yanıyorum sen de yan perişan perişan
Yak beni yandır beni niyaz için mum gibi
Aşkın ey Babagurgur üstümde zulüm gibi
Salah Nevres / Kerkük / 16.1.1970
Saçmalama
Orak biçer
Haç yırtar
Hilal ağlar
Birleşmiş Milletler gebedir doğar
Salah Nevres / Kerkük / 16.1.1970
Yalnızlık Ülkesinde
Güneş ufuktan kayar da hani
Babagurgur’un
Yağmursuz tarlalara serdiği pembelikler
Heykel heykel dikilir
Ve karanlık irkilir
Gurbetlerin kalbine dolar
Metelerin
Rahmet tanrıçası kadar ulu
Hasa’nın bağrında dikili
Hazin bir yadigâr vardır
Taş Köprü’den
Tanrımın can verdiği yer
Dünlerin son hatırası
Nakışlı Minare’de yanıklı bir dua
Yavaş yavaş doluyor gönüllere
Gurbetlerin göğsünde iman tomurcuklanıyor
Ben de gariplerle
Dizüstü çöküyorum odamda
Ve bir dua ilişiyor dilimin ucuna
Bakakalıyorum belirsiz bir noktaya
Sessiz karanlık içinde
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Tan yeri ağrıyor
Od düşüyor uykusuz gözlerime
Yine de uyanıyorum hakikate
Kilisenin çanları
Hızlı hızlı çalıyor
Delice koşuyorum ıssız caddelerde
Kimsesiz
Yalnız
Büyük çarşı kapalı
İniyorum aşağı
Yakıcı sesler duyuyorum
Kirpiklerimde iki damla sıcak yaş
Demir kafes içinde uyuyan dostlarıma koşuyorum
Azatlığın yeşerdiği bahçelerde
Orası yurdumun hazin bir bucağı
Orası toprak ananın kucağı
Orası şehit mezarlığı
İki gamlı ihtiyar
Sakalları tarumar
Ellerinde balta kürek
Tanrıya kapı açıyorlar
Hangi mesut içindir bu? Sorunca
Birisi ah ederek
Ne yazık ki benim için değil! diye
Cevap veriyor
Kötümser bir adam
Kötümser
Bu çocukluk arkadaşımdı işte
Demir kafes içinde asılı resmine bakıyorum
Melekler kadar dalgın
Tutsak bir şahin gibi bakıyor gözlerime
Gençliği lanet okuyor insan zulmüne
Heyecandan titriyorum
Göğsüm kabarıyor
Şimşek düşüyor gözlerime
Dudaklarım bir şeyler kımıldıyor ısrarla
Bir şeyler vaat ediyorum
Burası yurdumun hazin bir bucağı
Burası toprak ananın kucağı
Burası şehit mezarlığı
Güneş yine sessizce kaymadadır
Babagurgur öfkesinden kükremede
Nakışlı Minare’de içli bir dua
Ve ince bir hilal
Beliriyor ufkun son bitiminde
Ben
Binlerce ben
Bağrımızda taş
Gözümüzde yaş
Dalıyoruz ıssız mabetlerimize
Sessiz
Yavaş yavaş
Salah Nevres / Kerkük / 16.1.1970
Biz
Biz biz olsak
Nemize yetmez
Bir gün
Biz biz olsak
Salah Nevres / Kerkük /16.1.1970
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Türkmen Albümünden

Kerkük’ün eski Taşköprüsü

Kerkük Hastanesi
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Teachers
Nadhim Jaffar: He was an exemplary educator,
very serious, authoritarian and took great pride in using the laboratory sessions to reinforce
his lectures in biology and botany; his attitude,
personality, vision for the future of his students,
advice and endless encouragement gained him
considerable respect and reverence among his
students. He resided in our neighborhood; years afterwards, he was promoted to inspector in
the Directorate General of Education in the city.
Qasem Al-Salihi: He was our Arabic literature teacher, who at that time was probably in his seventies. He was a frail old man and had been teaching
in the school since its founding. He cherished
classical Arab poets and was excellent in explaining the meanings of some of the very difficult
poems. One day he asked me to read from the
textbook a famous poem of Nabigha Al-Thubiani,
which was publically displayed 14 centuries ago
in Mecca. My deskmate and friend Nashat Talat
had scribbled a funny comment on the poem in
the textbook. I started reading the poem and paying great attention to the proper pronunciation
of each word. When I came to the line with the
funny comment, I could not control myself and
started to giggle. This angered the teacher, and he
came and grabbed the book from my hand and
slammed it on the table top and kicked me out of
the class. Misbehavior in the class often was punished by depriving the student of the rest of the
lecture and was ordered to leave the classroom. Of
course, this was an embarrassing event for the student, and it taught remorse and discipline. Not
long, behold the turn come to Nashat to read the
famous proclamation of the Hajaj ben Yusuf AlThaqafi, when he took the command of the governorship of Iraq for the Khalifa Abdel Malik Bin
Marwan of the Umayyad dynasty in Damascus at
the beginning of the eighth century. This piece is
considered one of the best rhetorical speeches of
the Arabic language. Nashat, was very good orator

Shaheen M. NAKEEB

My Memories of
School Years in Kirkuk - 2
in imitating a famous Egyptian radio announcer
of that time named Ahmed Saied at the Sawt Ul
Arab radio station. The Voice of the Arabs from
Cairo, Egypt, he had a special style of voice and
reading of powerful speeches that ignited emotions and enthusiasm for Pan Arabism at the time
of Jamal Abdul Nassir, the president of Egypt. So,
I started whispering and encouraging Nashat to
read it in the Ahmed Saied style, and he conceded and gradually started to change the tone and
the pitch of his voice. Not for long, Qassim Bey
approached him, took the book off his hand, reprimanded him and ordered him out of the classroom. I was so delighted to see him punished in the
same manner that he played on me earlier.
Mr. Funk: He was a baseball player with muscular biceps and broad chest gentleman who always
wore a checkered sports coat and had a short haircut. He had returned from the Korean War.
He enthusiastically red and acted for us in the
class the famous poem about the American Baseball “Casey at the Bat” that he had memorized
(if you would like to read that poem you can find
it at http://www.baseball-almanac.com/poetry/
po_case.shtml). At that time, we did not have the
slightest idea of what baseball was and we enjoyed
his earnest teaching apprtoches. As I reflect on
Mr. Funk today, I realize what a great teacher he
was; unfortunately, we did not appreciate what he
was trying to do to inspire us to have an appreciation for literature, poetry, life, and sports.
The following year we had a young Bostonian (Boston, Massachuessettss) teacher of
English named Robert Wagner, a handsome
blonde,humble, friendly and tall gentleman, he
was different from all of our other teachers. He
treated us as friends rather than students and
spent considerable time with us and often invited groups of students to his residence for light
snacks and showed us pictures, movies and we
listened to songs and music on his gramophone.
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He became very friendly with me and my cousin
Farouk, and we invited him often to lunch, and
he enjoyed my aunt’s cooking. We showed him
the city and accompanied him on some errands
in the marketplace, and sometimes he came to
watch us playing basketball and football (soccer). Accompanying him enhanced our learning
process and we even could spell “Massachusetts”
at that time. We were in debt to his sincerity
and earnest attempts to make the process of learning the English language easy and fun. On
one occasion in 1976, when I was attending a
conference in Boston I looked him up in the telephone directory, and to my surprise, there was
half a page of Robert Wagner’s on the list. I was
disappointed and would have loved to see him.
In the curriculum for that year was the book on
Louis Pasteur as a textbook in English language
course. This book conveyed the history of what
is considered as the father of Microbiology, from
his childhood to his college years at the Ecole
Normale in Paris, how he became a chemist,
worked on yeasts and especially the ones affected the spoiling of wines and the wine industry.
He also worked on rabies which was rampant in
Europe, experimented on dogs, sheep, and chicken until he found the vaccine that was used for
almost a century. He started the science of bacteriology, how to culture bacteria and how to differentiate between the many species and genera
of bacteria. Pasteur made a vaccine for typhoid;
he could have saved the life of his daughter that
died with typhoid fever. Pasteur became an inspiration for many of us in the class and led many
of us to get interested in medical sciences.
Karnick: a middle aged Arminian, taught us
English for some time, he was a somewhat short
and overweight with a rounded pinkish face and
red fat skin hanging under his chin, he used to
walk with arms swinging from front to the back
and always carried a book in one hand and was
a pleasant personality. Later, we had American
and British teachers.
Sheet Khattab: was a very respectable authoritarian gentleman, neatly clothed and fast speaking
teacher that taught us social sciences. He had a
unique method of keeping the entire class attentive throughout the lecture and no one could nod
off or get distracted at all from his keen eyes. Immediately and after explanation of a small portion
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of the subject matter at random, he would throw
a question at one of the students, relevant to what
he had said a few minutes before. He was from
Mosul and was a neighbor of my uncle and other
relatives in Teppe section of the city; he was also
the neighbor of our physics teacher. After a few
years, he became the principal of the school
Jebrail Tobiya: He was a very kind, paternal teacher and was loved and respected by all; he was
of medium height and a little bit overweight and
had always a smiling and friendly face. Taught us
algebra and trigonometry, he was an effective and
excellent teacher, made the subject easy to learn,
interesting and used practical examples to deliver
important concepts in a way to make it understood and retained by students. I remember that I
used to score the highest grades in both subjects.
Mohammed Saleh: He was our physics teachers
from Mosel, a large city in northern Iraq on the
Tigris river. He often came to the class fatigued
from the previous night’s poker games and habitually was not shaved; he would explain the derivation of a physics theoretical concept formula on the
blackboard in a few minutes and then would dictate a question and start passing between the rows
of the desks for a while. Afterward, he would ask
if we had finished the answers, and a few students
would raise their hands, and at random he would ask what the number was. If the answer was
wrong, he would ask another student and so on
until he would find one with the correct answer;
he would invite him to the blackboard to solve the
question. Next, he would dictate another question until the end of the period, and sometimes he
would assign homework from the textbook. Once
in a blue moon, he would take us to the laboratory
so we could see what we had already learned in the
class. He had an old car, and he had the reputation of being an excellent car mechanic.
Dhahir Al-Tekriti: He was our Arabic language
teacher, a stern, gloomy, unsociable and with no
teaching talent at all. I never liked him. He came
from the city that the infamous Saddam Hussein
was born.
Mr. Truman: He was our English teacher in our
final year of high school. He was from England,
a serious, tall, well-groomed and half bold gentleman who always carried a book in his hand and
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walked with considerable self-confidence to the
class. He looked like Arthur Miller, one of the
husbands of Merlyn Monroe. Constantly he put
on a dark framed thick eyeglass. That year the
textbook of a novel for the English language course was the famous book of H.G. Wells “The Country of the Blind”. This book was difficult for
us, for it had many words that we did not know
the meanings for, this enhanced our interest in
increasing our knowledge of learning new words
and enriched our vocabulary. Once in a while,
we used to utter funny comments about him in
the class in Arabic and giggle and we thought that
he would not understand what we were saying.
To our surprise, and towards the end of the year
as we were getting ready for the final examinations, one of our friends, Joseph Isaac, came to
us with the embarrassing news that he had heard
Mr. Truman talking Arabic to the buggy driver in
the market. We were so embarrassed that when
he entered the class, I stood up and asked him if
he knew Arabic, and with a perfect articulation
said, “Be il lehje al baghdadiah,” which meant in
the Baghdadi dialect. At that moment, the entire
class stood up and apologized for our misbehavior throughout the year. He was a real sport and
gentleman and with both of his hands motioned
us to sit down, and he forgave us.
Ahmed Jalal: He was our physical education teacher and coach. He was very tall and with wellbuilt athletic body. His friendly and charming
personality overwhelmed all his students, and
everyone looked at him as a friend rather than
a teacher. I was on the school’s football, volleyball, and basketball and track and field teams. We
spent considerable time together with him and
my cousin Farouk and our usual gang. We lived
very close to the school and did not take the usual
road to the school but rather took the shortcut
jumping over the school fence and then entering
the school from the athletic section’s door.
The basketball team at the Kirkuk High school in 1956. Sitting from left: Hanna Rizkullah,
Serjohn Ishaba, Shemoueel, Latif Hassani, Shaheen Nakeeb, Omer Hikmet.
Standing: Ghalib Aga, Ahmed Jalal, Farouk AlNakeeb, Senhareeb, Salah Abdel Rahman, Samuel Isho, Ekrem Razoki, Kemal Abdul Kadir.
Our school was the best in all athletic fields; our

succor team competed in all regional competitions, whether with the other schools or the army
teams in the city or other regions.
We were very lucky when American Olympic
stars visited the city on cultural exchange and
gave their time to train and teach us. Mal Whitfield a 400 and 800-meter gold medalist. (From
1946 to 1955), Whitfield won 66 of 69 major
middle-distance races throughout the world and
reigned as the dominant force in the 800 meters.
He inspired me to run 800 meters, and I was
the first in the regional school’s track and field
competitions in 1956.
Bob Mathias, 1948 decathlon gold medalist at
Helsinki, spent two days training us the techniques for training for decathlon. He taught me
how to jump hurdles and run 100 and 200 meters. I mastered the events so well and took the
talent to the university, and for several years, I
was either the first in 200-meter running, the
second in hurdles and the 3rd in 100-meter races.
We were fortunate that in another year the American Olympic champions in bodybuilding and
weightlifting visited our school, among them
were Tommy Kono and Paul Anderson. Anderson was the 1955 and 1956 world champion
of heavy weightlifting; I remember shaking his
hand, and my hand looked and felt like a baby’s
hand in the hand of a giant.
Those good old days were marked by peace, harmony, mutual respect, and a keen desire to get
properly educated. There was no discrimination
among people in general, and we sincerely worked hard to become good and valuable citizens.
Most people were not rich, but they had rich
morals and values.
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Abdul-Wahad Ahmad
(Abdülvahit Küzecioğlu)
Every once in a while, I like to post a true scarcity – a record which not only has considerable
cultural import, but which is also nearly impossible to locate. I feel I can mention my personal
feelings at the start, and in this direct manner, as
an outsider: today’s post is not my own record.
It is a generous loan from a friend and musicologist, which I transferred and repaired. The
original – possibly the only known copy – is
considerably damaged, but with a new transfer
we were able to make it shine once again.
Early recordings of the stunning classical Arabic
and traditional music from Iraq are quite difficult
to find. What’s more, the few early recordings of
ethnic minority music from Iraq on any of the large, European labels, have nearly vanished without
a trace. Further, the infinitesimal amount of early
recordings of ethnic minority music from Iraq on
local, independently-pressed labels, are truly gifts
to behold. This record falls into that last category.
It is one of the few, extant examples on 78rpm of
the traditional music of Iraqi Turkmen.
At least a half-million Turkmen live in Iraq and
they are the third largest ethnic community in
that country (behind Arabs and Kurds), representing 5% of the population (printed statistics state
the half-million figure, although various Turkmen groups in Iraq claim a population of anywhere between 1-5 million, thus increasing their percentage of the general
populus). Iraqi Turkmen
primarily live in a central
stretch of land from the
Turkish and Syrian borders
in the north of the country,
to the Iranian border in
the center of the country.
This region is known colloquially as Türkmeneli. Descendents of Muslim Oghuz Turks, Turkmen first
entered Iraq from Central
Qoyrat (Beshiri)
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Asia. Though there seems to be disagreement as
to when Turkmen settlements in Iraq began appearing, one date that is mentioned is 650 CE.
There is very little scholarly information in
English on the traditional music of Iraqi Turkmen, as it is different from Turkmen music of
other regions. This is hardly surprising, when
a multi-volume book such as the Encyclopedia
of World Cultures (1991-1996) does not even
list Turkmen as a being a cultural population in
the country of Iraq. Major texts ignore Iraqi
Turkmen music, such as Grove or the Garland
Encyclopedia of World Music, or the Rough
Guide (scoff if you must, but the Rough Guide to World Music provides at least a passing
mention of some extremely obscure traditional
musical styles).  Kurdish music, equally as beautiful and also ridiculously rare on 78rpm, has, by
comparison, been generously studied.
This piece is an example of a particular type of
long-form song of Iraqi Turkmen, called qoyrat (also commonly spelled hoyrat, but pronounced khoyrat). The qoyrats are formed around
a -4line quatrain and defined by their style. This
one is in the beshiri (beşiri) style. Qoyrats are
also sung by Turkmen in Southern and Southeastern Anatolia – it’s a style similar to the bozlak,
another epic folk song type from the region. In
Turkish musical parlance qoyrat could be described as uzun hava – a free-rhythm song that
could also be a lament, a poem, a play on words,
or a wail. The term qoyrat in Turkish actually
means “vulgar” or “boorish” – though this piece
is anything but. Beginning with the strains of a
typical sounding Middle Eastern ensemble, with
qanun, violin, flute, and percussion, the vocals
soon take over. It is a powerful love song and lament – sung in Turkish, albeit in a Turkish that
might sound strange, or indecipherable, to a Turkish-speaking teenager of today. There are universally recognizable moments, however – for instance, when the singer, Ahmad, exclaims “aman
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aman” mid-way through the song…”aman” being understood from the Balkans to the Indian
Ocean as an exclamation of grief and suffering.
Abdul-Wahad Ahmad was known as “Abdülvahit
Küzecioğlu” in Turkey. Born in 1924 in Kirkuk,
Ahmad had a lengthy recording career, even recording for the BBC. He died in 2007.
The Chakmakchi Company had offices and a
showroom on the prestigious and bustling Rashid Street in Baghdad, along with a satellite office in Mosul. If we are to take the name literally,
“chakmakchi” in standard Turkish means “maker
of lighters” or “flint stone maker.” However, this
is simply the surname of the proprietors, one of
whom we know was named Arif Chakmakchi. At
any rate, this small company got into the 78rpm
business in the early 50s and only released at most
about 200-300 recordings on their Chakmakchi
Phon label. What distinguished them was that
they catered to the local – local artists sold in local
stores. What further distinguished them was their
repertoire – not only did they record Iraqi classical maqam (by artists such as Nazim El-Ghazali
and Mohammed El-Qabbandji), but they recorded music of the minorities. Chakmakchi Phon
recorded some of the finest Kurdish singers in
all their rawness – from the well-known, such as
Mohammed Arif Jezrawi and Hassan Jezrawi (not
necessarily related), to the lesser-known, such as
Mahmud Kourouri, Khalil Aqrawi or Rasul Gardi. These records would, in some instances, due
to the political situation, have to be smuggled in
order to be sold in some regions. Since the Persian Gulf region did not have a 78rpm pressing
plant at the time, Chakmakchi outsourced their early pressings to Sweden of all places (see the
label photo), and their later pressings to Greece.
It is strange that neither India nor Pakistan were
considered, as both had thriving pressing plants
– although both were run by the Gramophone
Company, based in the UK. No matter what the
case, Chakmakchi Phon did not last long in the
78rpm record business. They soon ceased producing 78s and moved into pressing 45s. Their musical legacy is only just beginning to come to light.
Abdul-Wahad Ahmad – Qoyrat (Beshiri)
Technical Notes
Label: Chakmakchi Phon
Issue Number: CHAC 127
Matrix Number: SAMI 53
Many thanks to our generous donor! And to
Volkan, for providing further information.

Addendum
I resist using this blog as a platform for too much
self-promotion, but it’s been a busy month or
two, so I figured I’d get it over with at once. First,
my first LP with Dust-to-Digital, Excavated
Shellac: Strings, is now available from all manner
of outlets. Aquarius Records gave it a nice writeup. Sasha Frere-Jones of the New Yorker added it
to his Best of 2010 list. Thanks to Liz Berg and
others for playing it on the radio. We hope to
do more, and have other projects in the works,
too. Also, I am indebted to writer and designer
Meara O’Reilly who gave Excavated Shellac a
nice write-up on BoingBoing. Thanks to Susanna Bolle, I had the chance to play records on her
radio show Rare Frequency a few weeks ago. The
show is now a podcast and you can listen here.
It’s also officially our 3-year anniversary here at
Excavated Shellac. I thought it was high time to
finally register the domain, so you’re now on excavatedshellac.com. Why did I resist doing this
for so long? For one, I wanted to remain under
the radar. There seems little point to that now,
so here we are. I’ll keep the rhapsodic ruminations to a minimum, but thanks to everyone who
keeps coming back here to read text and listen
to music. I obviously don’t have as much time to
spend on the site as I used to, when I was posting
weekly, but it’s still a pleasure for me.
I want to emphasize again that this site is participatory. More and more people are using it as an
information resource. Though it has a long way
to go in that regard, I do think this is positive –
but the site can only be as rich as the people who
contribute. Unlike CDs or LPs, we always have the
chance, with a website, to correct errors, contribute
better translations, and in general, make the information more and more robust. The site, text, and
music all have the potential to last longer than any
hard copy because of this very fact. Some might be
unaware that I edit the text on the site all the time if
new information comes to light or someone sends
a contribution. Sometimes, comments sections on
posts from long ago suddenly spring to life (witness
the family reunion that took place in the comments
section of the Urbano Zafra post). The phrase “permanent beta” comes to mind – existing in a continuing state of upgrade. This, in a sense, is a more
realistic view towards an information resource, if
we want to take it to the next level. I can only do so
much, and besides, there are records to find!
BLOG AT WORDPRESS.COM

KARDAŞLIK/QARDASHLIQ/ • ﻗﺎﺭﺪﺍﺸﻟﻖYıl/Year 23  • السنةSayı/Issue 89  • العددOcak-Mart/January-March 2021 آذار-كانون الثاني

51

KERKÜK VAKFI

الجنود العائدين توا من إجازة مرضية
بعد “تماثلهم للشفاء “ من اصابات مختلفة
في الرأس أو الذراع أو األرجل وكانت
الضمادات ال تزال تلف جروحهم التي
لم تلتئم بعد ،بل وكان قسم منهم اليزال
يستعين بالعكازات.
كانت مخالفاتهم تنحصر في تأخرهم في
االلتحاق الى وحداتهم ،ولم يكونوا كذلك،
حيث ان معظمهم كانوا قد وصلوا ليال
الى “خلفيات” وحداتهم( )3وتأخروا فقط
في الحصول على واسطة تنقلهم الى
المقرات .حاالت أنستنا قضيتنا التي ال
تقل عن هذه الحاالت التافهة ،فقد اتفقت
مع زميل لي على مساعدته لجلب بعض
حاجاته الشخصية من الخلفيات ،حيث
القي القبض علينا ولم يمض على خروجنا
من المقر سوى بضع كيلومترات ،بحجة
ان اذن الخروج غير قانوني!
كل ذلك كان هينا ،ولكن المنظر الذي
علق في ذهني لحد االن وبعد مرور
اكثر من  35سنة على الحادث المأساة،
هو منظر الجنود الجرحى الذين كانوا
يسقطون اثناء الهرولة داخل الحلبة
ويتلقون الضرب بالعصي والسياط على
جروحهم ويجبروننا على الدوس عليهم
وعلى جروحهم وحينما نمتنع عن ذلك
نعاقب بكل قساوة وبدون رحمة.
ستمر الهرولة لغاية ساعة الغداء ،أو
()4
حفلة الغداء ،يقدم خاللها ست قصع
ل 128جندي جائع أي “ قصعة “واحدة

لكل  21 -20جندي ..واذكر أنني جربت
مرة ان امد يدي للحصول على لقمة
واحدة ،وكم كانت فرحتي عندما نجحت
في هذه المغامرة التي تعد من المهام
المستحيلة  ،ولكن المحاولة الثانية باءت
بالفشل الذريع  ،فقد رجعت يدي فارغة
الن القصعة كانت قد فرغت !..
أستمرت “ االستضافة “ لمدة ستة أيام في
الجحر الذي كان يسع ل 25شخص ،تم
في نهاية الليلة االولى حشر  128جندي
فيه  ،حينها لم يبق مكان لمتعة التمدد
على االرض ،وقد كنت انا وزميلي من
القلة المحظوظين الذين حصلوا على
مكان قرب الجدار ،كان هذا المكان
يسع لشخص واحد فقط مما اضطرنا
الى التناوب في النوم ،حيث ينام أحدنا
لمدة ساعتين يبقى اثناءها االخر واقفا
ينتظر دوره في النوم ،وكانت المتعة
التي يحظى بها الواقف هو ان يتمتع
باكل قضمة او قضمتين من التفاح ،تمكن
زميلي من الحصول عليه من حانوت
هذا “المضيف” لنصبح مهيأين لصباح
يوم جديد من قادسية صدام المزعومة.
 )1نائب ضابط  ،رتبة في الجيش
العراقي السابق.
 )2معسكر استحدث اثناء الحرب
العراقية اإليرانية في قاطع الفيلق الثالث.
 )3منطقة ادارية تابعة للوحدات
العسكرية ،تقع خلف الجبهة.
 )4اناء معدني كبير يستخدم لألكل
وغسل المالبس واغراض اخرى.
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أديب جراح اوغلو

مذكرات جندي باالكراه
الحلقة الثانية
كان صباحا كئيبا يقبض القلب ،الجو
بارد برودة تلسع الجلد ،الساعة تشير الى
الخامسة من احدى صباحات كانون الثاني
حيث الغيوم الرمادية تغطي وجه السماء.
نادى المنادي بصوت اجش ان انهضوا
يا ابناء ال ...واخرجوا من الجحر،
كان المنادي العريف “ ”...ويقف خلفه
ن.ض كاظم ( ،)1واذكر ان مالمح االخير
كانت توحي بطمأنينة تخفي الخباثة في
طياتها ،وهو في الخمسينات من عمره
ويمتلك جسما رياضيا ملحوظا .امرنا
باالصطفاف على شكل رتل من صفين
وامرنا بنزع المالبس العليا والبقاء
بالسروال وحده بسرعة وبدون تأخير،
بدأنا باالنصياع لألمر ،فال حيلة لنا
غير ذلك ،فنحن العسكر ال نملك متعة
االختيار ،عدا همهمة هنا وهناك ال
تجدي نفعا بطبيعة الحال ،سوى جندي
واحد اتضح انه سائق سيارة ايفا ،امتنع
عن تنفيذ االمر بحجة المرض فسأله
ن.ض كاظم عن شكواه فقال انه يعاني
من الم في بطنه ولديه التهاب في المعدة،
وقد اوصاه االطباء ان ال يعرّ ض نفسه
للبرد.
استوضح ال ن.ض عن مكان االلم
فأشار الجندي الى مكان في بطنه،
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وهنا فاجأه بضربة إرتدادية قوية على
بطنه ظننت وقتها ان أمعاءه ستخرج
من حلقه ،على إثره تكوم المسكين على
االرض ،وسرعان ما التمت الزنابير “
جنود مدربون” عليه واوسعوه ضربا
وركال على جميع انحاء جسده وكانوا
في هذه االثناء ينزعون عنه مالبسه ،ثم
امروه بالوقوف في الصف ،كان منظرا
صباحيا مفزعا لبداية اول يوم من ايام
()2
معسكر الضبط
كان هذا اول درس من فصول ما سمي
بالتدريب الذي ال يعدو كونه تعذيبا
مبرمجا ،الغاية منه كسر الشوكة والردع
من تكرار(المخالفة) ،التي كانت في
معظمها تافهة ال تستحق هذه القسوة.
وعلى كل حال فقد أبتدأ التدريب بالهرولة
داخل حلبة دائرية محاطة بأكياس
الرمل ،واستمرت لغاية الساعة 10:30
وهي فترة التقاط االنفاس واستراحة
ال تستغرق أكثر من نصف ساعة يقدم
خاللها طبق ال (كونتيننتال) المكون من
صمونة عسكرية يابسة مع قدح ماء كنا
نغمس قطع الصمون فيه لتسهيل بلعه،
ثم تستأنف الهرولة لمدة ساعتين لهضم
االكلة الدسمة .االمر المثير لالشمئزاز
ان بعض الجنود “ المخالفين” كانوا من
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في شتاء عام  1978كنت وجها لوجه أمام رجل
اربعيني وسيم  ،مشرق الوجه ،ذو مالمح نورانية،
يخفي عينيه النافذتين وراء نظارة طبية عريضة  ،ال
تكاد تسمع صوته وهو يحاورك او يرد عليك السالم من
فرط ادبه وكياسته  ..بادر صديقي واستاذي نظام الدين
مصطفى بيرقدار بالتعريف
باالستاذ الدكتور نجدت قوجاق  ..رئيس قسم الهندسة
الميكانيكية في كلية الهندسة بجامعة بغداد  ..يوشك على
االنتهاء من تأليف كتاب علمي غير مسبوق بالعراق،
وفي حقل هندسة المكائن الزراعية  ،وهو كتاب منهجي
جديد مخصص لطلبة كلية الهندسة ويرغب ان تشاركوه
في انجاز هذا المؤلف  ..فقلت لهما  :ومن أنا لكي
اشارك عالما ضليعا بالهندسة واستاذا قديرا في تأليف
كتاب منهجي متخصص ؟! هنا تدخل :الدكتور قوجاق
قائال  :نريد منك التعاون في رفد الكتاب بالرسوم
الهندسية باعتبارك رساما هندسيا كما أخبرني صديقي
نظام الدين  ..فوافقت فورا ودون تردد وبدون مقابل
رغم ارتباطي بعملي الوظيفي ،اضافة الى متابعة عملي
الصحفي التطوعي في مجلة االخاء آنذاك.
زادت اللقاءات مع الدكتور قوجاق وتوطدت العالقة
أكثر لمناقشة رسوم الكتاب ومراجعتها بين فترة واخرى
وفي كل مرة تجدني اشعر بأني أمام شخصية مميزة
يحمل في عينيه نظرة في غاية الجدية وقلب يحمل
الدفء االنساني وروح البساطة ولسان يصوغ طيب
الكالم بتلقائية تسحر االسماع وتخترق األعماق.
بمرور األيام استشعرت بأنه كان يعيش هاجس مراقبة
على تحركاته من قبل الوشاة و رجال االمن فكان
يحرص على اختصار اللقاء كما كان يحرص على
أدبه الجم وحضور ابتسامته العريضة على وجهه
قبل المغادرة وكأنها مرآة صادقة تعكس تصميمه
على تحقيق احالمه الكثيرة في العيش الكريم ،ليس
لشخصه او ألسرته او لعشيرته وانما لكل ابناء شعبه
من التركمان والمكونات العراقية األخرى ،على مبدأ
العدالة والمساواة وخالصهم من الحكم الشمولي الظالم.
كان سعيدا بإكمال رسوم الكتاب كافة ،ونظرا لتشديد
ّ
يتسن لي تسليمها له فتم االستعانة
الرقابة عليه لم
بالصديق نظام الدين بيرقدار لتوصيلها اليه ،والذي
أخبرني بالشروع في طبع الكتاب في حينها.

زاهد البياتي

الشهيد نجدت قوجاق بين الكتاب
والشهادة
وبعد أسابيع قليلة تم القاء القبض على الدكتور قوجاق
من قبل جالوزة النظام مخترقين كل قوانين حقوق
االنسان ومتجاوزين كل نواميس حرمات الجامعات
واالكاديميات العلمية!
ورغم المناشدات العديدة لعقيلة الشهيد الدكتور نجدت
قوجاق ،المرحومة السيدة أيتان قوجاق آنذاك على اعتبار
انها ضيفة العراق ومن الجنسية التركية ،فان السلطات
الجائرة استهانت بكل المناشدات ومحاوالت اطالق
سراحه! بالرغم من جهود الصديق نظام الدين بيرقدار الذي
بذل مع اصدقاء نفوذا وامواال من أجل ذلك دون نتيجة.
وفي يوم السادس عشر من شهر كانون الثاني /يناير
من عام  1980تم تنفيذ حكم اإلعدام بالدكتور نجدت
مع ثالثة من كبار الشخصيات التركمانية وابرز نخبها
االجتماعية واألكاديمية والعلمية ،بشكل تعسفي ودون
توفير محاكمة عادلة!
وال أدري ما الذي حصل بمشروع الكتاب لحد اللحظة !
ولكن ما يهمني تسجيله هنا وبعد مرور اكثر من اربعة
عقود على استشهاد قوجاق ورفاقه الشهيد الدكتور رضا
دميرجى  ،الشهيد الزعيم عبد هللا عبد الرحمن والشهيد
عادل شريف ،واستمرار قافلة شهداء الذات التركمانية
الجريحة في بالد تتميز بالتنوع العرقي والديني والطائفي
العراقي في تسين والتون كوبري وتلعفر وطوزخرماتو
وبشير وقرة تبة وديالى ،وغيرها  ..استطيع القول بأن هذه
الدماء الزكية التي تبلورت في انتصار بطولي باهر ألهلنا
في آمرلي وبمساعدة ابطال الحشد الشعبي  ،رغم الحصار
المفروض عليهم من قبل أذناب النظام الجائر الذي قام قبل
ّ
ومرب اكاديمي ومؤلف
 35عاما باعدام عالم عراقي
يضع عصارة علمه وتجربته وبحوثه في سبيل طلبة العلم
مثل د .نجدت قوجاق ورفاقه  ،الذين رووا ارض العراق
بدمائهم الزكية  ..يقينا بدأت تلوح أحالم قوجاق في االفق
بانتصار الدم على الجالد  ..انتصار المظلوم على الظالم
 ..انتصار الحق على الباطل  ..انتصار العلم على الجهل
 ..انتصار التنوير على التزوير..انتصار الحضارة على
الجهالة  ..انتصار األهداف االنسانية السامية على الغايات
االنحرافية البالية  ..وكل اناء بالذي فيه ينضح  ..فهنيئا
لكم الشهادة وهنيئا لكم عند ربكم ترزقون  ..و هنيئا لكم
عند اهليكم تكرمون ،والسالم على شهداء الحق والحرية
والوطن  ..اسكنكم هللا فسيح جناته ورزقنا هللا سبحانه
وتعالى شفاعة الشهداء والصالحين.. .
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عباس احمد

الشهيد القدوة نجدت قوجاق
في الذكرى  41ليوم الشهيد التركماني
الشهيد قوجاق ابصر نور حبيبته كركوك في عام
 1939و انهى الدراسة االبتدائية و المتوسطة و الثانوية
في كركوك واكمل الدراسة الجامعية في كلية الزراعة
جامعة انقرة ،ثم اكمل دراسته العليا من الماجستير و
الدكتوراه في قسم الهندسة الميكانيكية عام  1969ثم
لم يتوان في ان يعود للعراق وينقل العلوم التي درسها
الى شباب بالده من طالب جامعة بغداد التي عمل
فيها استاذا للهندسة الميكانيكية ورئيسا لنفس القسم.
وحصل الشهيد على درجة استاذ مساعد عام 1976
ومنح جائزة الدولة التقديرية لكفاءته العلمية والبحثية
لخدمة العراق والبحث العلمي العراقي.
مشاريع كبرى في فكر القائد القدوة والذي عاش حياته
يحلم بها وهي ضمن المشاريع الخمسة في فكر الشهيد
(المزرعة – المدرسة – المستشفى – الصحيفة – دار
النشر) كما ذكرها المفكر التركماني الكاتب الكبير
ارشد الهرمزي في مقال بعنوان “ ذوي االردية
الزرقاء “ والذي سطر كلماته في المقال بقلبه قبل قلمه.
واالحالم الخمسة للشهيد قوجاق كانت -:
المزرعة -:التي تنبت الزرع والكأل والتي تؤمن
لإلنسان غذاءه وقوت يومه ليعيش مطمئن البال بان هللا
هو الذي سيرزقه طعامه وطعام اوالده وابناء قومه.
المدرسة  -:التي تبني األجيال ،الصرح العلمي
والتعليمي الذي يبني العقل ويقومه ويهذب النفوس
ويجعلها صالحة للحياة والتطور وتغرس في النفس
قيمة العقل والعلم وتظهر مواطن القوة والضعف
داخل االنسان الفرد ليتعرف على الضعف من اجل
اصالحه وتقويته ويتعرف على القوة إلدامتها وتنميتها
على طريق خدمة الشعب التركماني وقضيته.
والمستشفى  -:الذي يخدم االنسان وبدنه وتقيه من
االمراض والعلل ويحافظ على صحة االنسان
التركماني لينعم بحياة صحية جيدة وتنشئة جيل
تركماني قوي فكريا وبدنيا.
ورابع المشاريع الصحيفة  -:التي هي غذاء العقل والروح.
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بعشرات السنين ونفذت بصيرته الى التطور البشري
قبل ان يحدث ،فالصحيفة ودار النشر هي الوسيلة
التي تمدنا بالمعلومات واالخبار والقيم الفكرية
وغذاء العقل ،ومن خاللها نعرف االحداث التاريخية
واالفكار والفلسفات وغيرها مما سيكون سبيال لنمو
وتطور وتقدم الشعب التركماني.
ان المشاريع في فكر الشهيد كانت بال ادنى شك نعم
المشاريع التي يجب على التركمان ان يكملوها للسير
على نهج الشهيد في خدمة القضية التركمانية.
لقد كانت تلك المشاريع الخمسة هي حلم الدكتور الشهيد
الذي عاش واستشهد وهو يناضل ويجاهد في سبيل
اعالء كلمة الحق التركماني بكل اخالص وامانة ووفاء.
ثم الوصية النصيحة التي قالها قبل اعدامه بيوم واحد
ألهله وألسرته ومن خاللهم الى التركمان جميعا -:
((ان االشجار تخضر وتكثر فروعها كلما تقلّم
ّ
وتشذب ،وها انا افارقكم واملي ان ال تتركوا قضيتنا
العادلة التي نناضل من اجلها واستمروا في الكفاح
وانني االن بصدد الرحيل من هذه الدنيا الفانية وفي
حالة اطمئنان وراحة نفسية اكثر مما كنت عليها
من قبل .ان روحي ستصعد الى السماء لتالقي رب
العالمين آمنة مطمئنة)).
نعم يا استاذنا الجليل ويا ملهم االجيال التركمانية
المتعاقبة
ان نفسك لقيت ربها آمنة مطمئنة.
فهنيئا لك جنة الخلد،
وهنيئا لك منزلة الصديقين والشهداء،
ونحن على نفس الطريق.
نعم ان نفسك لقيت ربها آمنة مطمئنة فهنيئا لك جنة
الخلد وهنيئا لك منزلة الصديقين والشهداء.

وخامس االحالم دار النشر -:لنشر وتوزيع المعلومة
والفكر النير.

وسيظل التركمان شعبا حيا ال يموت،

ويتضح من تلكم المشاريع ان الشهيد قد سبق عصره

وسيشهد التاريخ.
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لالعتراف باستقاللها في الثالثين من أيار
(مايو).1932

الميثاق التركماني الذي نص في احدى فقراته
على ما يلي:

وتمسك التركمان العراقيون باألرض أمر
مشهود لهم ويعلم الكل أن القمع الذي حصل
بعد انتهاء حرب الخليج الثانية وتحرير الكويت
قد أدى إلى هجرة جماعية لسكان المنطقة
الشمالية من العراق بعد توالي القصف على
المدن واألحياء عام  ،1991وإذا كان ربع عدد
المواطنين األكراد قد نزحوا بما يزيد كثيرا عن
المليون إلى إيران وتركيا ،فان عدد النازحين
من التركمان لم يتجاوز خمسة عشرة ألفا،
سرعان ما عاد معظمهم إلى أراضيهم األصلية.

(ونظرة الحراك التركماني إلى العالقة مع
تركيا ومع منظومة الدول الناطقة باللغة
التركية في آسيا الوسطى ترتكز على االستفادة
من الزخم الحضاري والثقافي لهذه الدول،
سيما وأن اللغة التركية هي المستخدمة في
أدب الشعب التركماني ومطبوعاته ،وترى
أن ذلك يشكل إسهاما كبيرا في اغناء الحركة
الثقافية العراقية على وجه العموم).

وقد كثر الحديث عن السياسة التركية تجاه
التركمان العراقيين ،والتركمان ممتنون
لمساعدات الحكومة التركية التي اقتصرت
بشكل تام على النواحي الثقافية واإلنسانية،
ويعلم الكثيرون أن هذه المساعدات لم تقتصر
على التركمان ومناطقهم فقط ،فقد أعلنت
الحكومات التركية المتعاقبة أنهم يريدون عراقا
حرا موحدا كامل السيادة على أراضيه ،وقد
تعدت المساعدات المقدمة إلى انشاء المشاريع
االستثمارية في كامل العراق ،ومعالجة
الجرحى والمصابين من جراء االضطرابات
والتفجيرات التي تعاقبت على العراق سواء
كان المصاب من كركوك أو أربيل او النجف
أو البصرة.
أما الحديث عن تطلع التركمان الى تركيا
في الشؤون الثقافية واإلنسانية فهو أمر غير
مستغرب ،فاذا كان الشعور القومي يوحد
النظرة الكلية إلى أبناء الجبلة الواحدة ،فان
الشعور الذي ينتاب هذا الضمير يتعدى الحدود
الجغرافية ومسميات البلدان ،ولعل أبرز مثال
لذلك ما يشعر به العراقي العربي نحو أبناء
جلته في مصر أو المغرب او فلسطين.
وقد أعلن المواطنون التركمان هذا األمر
بوضوح ال لبس فيه ،كما يظهر في مواد

ويضيف( :إن الحراك التركماني يرفض
التأويالت الخاطئة في هذا االتجاه ويعلن بأن
هذا التواصل ما هو إال تواصل فكري وثقافي
ال يتأثر بالعالقات السياسية إال بمقدار ما تتأثر
بها الشعوب األخرى القاطنة في العراق أو في
المنطقة ،ويرى أن الوقوف ضد هذا التواصل ما
هو إال مثل الوقوف ضد تواصل الشعب العربي
في العراق مع الدول العربية األخرى واإلسهام
في أدبها وحضارتها وقضاياها المصيرية).
كما أن الحراك التركماني يدعو إلى أوسع
العالقات مع أذربيجان ودول القوقاز الناطقة
بالتركية واالستفادة من تجاربها الثقافية والفنية
والحضارية ،إال أن الحركة التركمانية تشدد
على أن القرار السياسي لتركمان العراق ينبع
من التراب العراقي وبالتواصل مع أشقائه من
الشعوب األخرى القاطنة على األرض العراقية).
من هذا المنطلق فإن على العراقيين جميعا
وفي مقدمتهم الحركات السياسية ومنظمات
المجتمع المدني أن يجتمعوا على رأي واحد
ّيقر بشعور المواطنة الصالحة ونبذ الخالفات
العرقية والطائفية لبناء وطن حضاري يحتل
موقعه البارز في الحضارة العالمية دون
التمييز بين المواطنين ألي سبب كان ،ودون
الرغبة في االستئثار بمنافع قومية أو مناطقية
على حساب المكونات األخرى .ونرى أن هذا
هو السبيل الوحيد لالرتقاء بالعراق وبمواطنيه
على حد سواء إلى مصاف األمم المتحضرة.
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ماهر النقيب

التركمان والوطن العراقي
يشكل التركمان العراقيون شريحة واسعة
من النسيج العراقي ،وكان معروفا للكل أنهم
يشكلون القومية الثالثة الرئيسية في العراق
إضافة إلى العرب واألكراد .ولما كان العراق
نسيجا متناغما من القوميات والطوائف
واألديان ،تعمدت الحكومات العراقية السابقة
عدم ذكر هذه الحقيقة واعتبار التركمان بين
األقليات إذا لزم األمر.
وبعد عام  2003وتأسيس النظام الجديد تنبّه
الكثيرون إلى هذا األمر فوضع قانون إدارة
الدولة االنتقالي ومن ثم الدستور العراقي
الذي تم التصويت عليه على اعتبار التركمان
عنصرا أساسيا ورئيسيا في المجتمع العراقي.
نص الدستور العراقي على أنه بل ٌد متعدد
القوميات واالديان والمذاهب ،وهو جز ٌء من
العالم اإلسالمي ،وإذا كان قد اعتبر اللغتين
العربية والكردية لغتين رسميتين في البلد ،فإن
المادة الرابعة منه اعتبرت اللغة التركمانية
(التركية) لغة رسمية في المناطق التي يشكل
فيها التركمان كثافة سكانية.
وإذا كان الدستور العراقي قد نص بكامل
الصراحة على أن (العراقيون متساوون أمام
تمييز بسبب الجنس أو العرق أو
القانون دون
ٍ
القومية أو األصل أو اللون أو الدين أو المذهب
أو المعتقد أو الرأي أو الوضع االقتصادي أو
االجتماعي) ،فإن العبرة بالتطبيق والكل في
العراق يتطلعون إلى نظام ديمقراطي حضاري
تكون األولوية فيه لسيادة القانون واحترام
حقوق االنسان واالعتماد على الكفاءة واللياقة
وليس التمييز العرقي أو الديني أو الطائفي.
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والتركمان العراقيون مخلصون لوطنهم وقد
اعتبروا هذه األراضي وطنا خالصا لهم منذ
ألف عام .ويعلم العراقيون أن معاهدة لوزان
التي ابرمت عام  1923قد نصت في مادتها
الحادية والثالثين على حق األشخاص الذين
تزيد أعمارهم على ثمانية عشر عاما والذين
يفقدون جنسيتهم التركية ويحصلون على
جنسية جديدة بموجب المادة الثالثين وفي
غضون عامين من بدء نفاذ المعاهدة أن
يختاروا الجنسية التركية.
كما قبلت معاهدة  5حزيران (يونيو)  1926أي
ما سميت باتفاقية انقرة في مادتها الرابعة على
قبول حق االختيار خالل اثنتي عشر شهرا بعد
االتفاق على حل خالف والية الموصل وترك
هذه األراضي للمملكة العراقية ،فان المواطنين
التركمان القاطنين في هذه األراضي وباستثناء
عدد ال يتعدى أصابع اليدين لم يلجأوا إلى
هذا الخيار وتبنوا الجنسية العراقية واختاروا
العيش مع أشقائهم من مواطني القوميات
األخرى في وطن عراقي حر وموحد.
ويشهد التاريخ المعاصر وقوف التركمان
ضد األنظمة التبعية والديكتاتورية ،ولذلك فقد
عانى التركمان العراقيون األمرين من تسلط
حكومات العهد الملكي ومحاوالتها الرامية
إلى تهميش الدور التركماني في القرار
السياسي للدولة العراقية بالرغم من العهد
االجتماعي الذي قطعته الدولة العراقية على
نفسها من استيزار الشخصيات التركمانية
في الحكومات األولى والتعهد الرسمي الذي
قطعته باالعتراف بالقوميات العربية والكردية
والتركمانية إزاء عصبة األمم كشرط مسبق
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الوطنية لدى تركمان العراق فقد سبق ان تم
تسجيل هذا اليوم في المحافل الدولية ،ويناقش
الباحث االستفتاء الذي تم في شمال العراق ومدى
سوء التقدير في القيام به ،ويتساءل :هل يتحتم
الرجوع الى دستور عام  1925في العراق،
ويتطرق الى الواقع القومي لمدينة كركوك دارسا
مواد دستور عام  1925والدساتير التي تلت
واحصاءات السكان التي جرت ونسبة التركمان
في العراق ،ويبحث في الدستور العراقي وقضية
كركوك مناقشات احكام المادة ( )140من دستور
عام  2005متسائال من هم سكان كركوك وحقيقة
ارقام احصاء عام  1957ومن هم المرحلون من
كركوك ومجموع المرحلين من اراضيهم واين
يكمن طريق الخالص للعراق الجديد.
وعلينا ان نعلم الشباب ان الروح النظيفة
تجد مطلقا اسباب للشعور بالحب تجاه الكل
وتبحث العذر لما يحصل وتكون متسامحة
وعندما يتحلى االنسان بهذه الروح فانه يحب
اهله وقومه وكل فرد فيه مما يعزز في نفسه
احاسيس التضحية والفداء وعزيمة العمل
البناء ،ان الدفاع عن القضية التركمانية يجب
ان يودع الى الشباب المكافح بشرط تثقيف
انفسهم بأعلى درجات الجد ،ونحن من نريد
من الشباب العيش من اجل القضية التركمانية
بالقلم وبالحديث وباالعالم وبالحراسة وبالقيادة
وليس الموت من اجل القضية.

المقدسة اهدافه بالمغريات والمناصب وال
المباهج المنحرفة ،واصبح وكل من آمن معه،
يدا واحدة انتظمت في خدمة القضية والمسيرة
الصائبة كفريق واحد وبصوت واحد.
ويرسل الكاتب ثالث رسائل مفتوحة الى
القوات االمريكية وحلفائها والى التركمان والى
كل من يمثل دور حصار طروادة واالحزاب
المختلفة ،وتدور مواضيع هذه الرسائل حول
القضية التركمانية في العراق.
ومن المقاالت التي نشرت في الكتاب ،مقاالت
عن االسالم السياسي والفرق بين آمرلي
العراقية وعين العرب السورية والسياسة
التركية بحاجة الى براغماتية اخالقية
والعثمانية الجديدة وليلة القبض على االنقالب
وهل سنتجاوز ثقافة القرون الوسطى قريبا
وبيروت والطيور المهاجرة واالزمة السورية
وفرص الحل السياسي وورقة نقدية في ماضي
ومستقبل العالقات التركية العربية وفي ختام
الكتاب نص الميثاق التركماني.
يضم هذا الكتاب القيم مجموعة من المقاالت
المنشورة في الصحف والمجالت وجميعها
تجمع هما واحدا وهو هم القضية التركمانية في
العراق وفسح المجال للشباب لتسلم المسؤولية
للدفاع عن هذه القضية ،وضرورة تنشئة الشباب
بالفكر القومي واللجوء الى اسلوب االقناع مع
عدم اهمال موجبات السياسة.

ويروي المؤلف عما رآه فيما يرى النائم
الزعيم الخالد الشهيد عطا خير هللا ،والمحاورة
التي جرت بينهما في هذه الرؤيا ،وماذا حل
بالتركمان ،وعندما استيقظ شعر بالسرور
والفخر لرؤية الزعيم الشهيد بنظرة في الحلم
اال ان الحزن قد تملكه لعدم استطاعته رسم
لوحة معبرة وجيدة عن الواقع.

ويالحظ ان هذا الكتاب الذي صدر عن مؤسسة
وقف كركوك في استنبول عام  2019في
( )254من الحجم الصغير ،يعد متكامال مع
كتاب (تاريخ النضال السياسي لتركمان العراق
1923ـ)2003

وتحدث الكاتب عن عملية التناضح العكسي
أي عملية التقطير المخططة لتركمان العراق،
سواء بالتهميش او باالستبعاد من المناصب.
ويعود الى طرح موضوع الطاعة العمياء ام
االيمان بالقضية ،فلم يقايض من آمن بالقضية

فالنهج السياسي لتركمان العراق يمثل توجهات
وافكار ونصائح المؤلف الفاضل المستمدة من
تجربته الثرية والغنية في ميدان العمل العام في
حين يمثل الكتاب الثاني (النضال السياسي)
توثيقا وتسجيال للنضال العام للشعب التركماني.
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الدفاع عن هم منا ،قد ال يعلم الكثيرون عما
يعنيه هذا الشرف الكبير ولكنكم رحلتم دون ان
تطرف لكم عين وتركتم لنا ارثا كبيرا .ونجد
بذلك ان المقال تضمن مجموعة من النصائح
والتوصيات الى الشباب التركماني ،بعدم العمل
ألجل المنفعة الذاتية والموقع والمقام.
وفي مقال آخر يحذر المؤلف الفاضل من
الغرور الذي هو مرض وجداني يستفحل اذا لم
يلجم ،ونظرا الهمية التعليم وخطورته ،يركز
على ان تكون العقول بمواد ومعلومات منتقاة،
وفسح المجال للكل للتعلم والبحث والتقصي،
ويوجه رسالة الى الشباب بعدم الجري وراء
النقود والمال ،بل ان يكون في احسن موقع
في قمة العمل ،وعند ذاك يكون الطريق سالكا
امام من يعمد الى ذلك اذا ما التفتوا الى هذا
االمر ،وينبغي ان نعلم بان االرتقاء الى القمة
يقتضي العمل الجماعي ،فال يمكن ألي كان
ان يقود جماهير غير مؤمنة بالهدف او غير
مبالية به ،فالجماهير الغاضبة التي تنزل الى
الشارع تحديا للظلم انما يستمعون لصوت
ضميرهم ،فالقضايا المقدسة تبنى على االفكار
الصحيحة والمعتقدات الحقيقية ،فمن يريد ان
يقود المجتمع يجب ان يعي ذلك وان يتخلى عن
هواجسه ومصالح الشخصية قدر اإلمكان ،وال
يمكن ان يؤمن بالفكر بل ان يجعل االخرين
يؤمنون به ايضا.
ويجب ان نعي بان التسامح يجب ان يحل محل
الشدة ،وان يحل االقناع محل فرض االمر
وبعكس ذلك فان القضية التي يراد خدمتها
سيصيبها الضرر االكبر وتنكأ الجروح في
ضمير المجتمع.
ويتطرق المؤلف الفاضل الى النضال الذي
خاضه التركمان في عام  1957اثناء اجراء
االحصاء السكاني  ،للوقوف بوجه التغيير الذي
كان يراد القيام به في عدد نفوس التركمان،
ويتطرق بعد ذلك الى تأسيس نادي االخاء
التركماني في بغداد عام  1960وتعبير
التركمان عن االستياء بمناسبة الذكرى االولى
59

لصدور رار اقرار الحقوق الثقافية للتركمان
(عام  )1971واالضراب الطالبي وفي
االستيالء على مقدرات نادي االخاء التركماني
في عام .1977
وكان من المفترض ان يكون عام  2003شعلة
امل ولكنه انقلب الى كابوس مرعب فانتحل
قسم من المظلومين دور الظالم وبقي التركمان
وحدهم في صف المظلومين وبقي النضال
التركماني مستمرا ،حيث ان من يعمل ألجل
القضية طيلة حياته هو هاو ،فازاء تضحياته
وايمانه بان الجهاد االكبر هو جهاد النفس
والتخلص من ادران المغريات البراقة فانه ال
ينتظر أي مردود او نفع او مصلحة ذاتية آنية
ويؤمن بان من يسير في هذا المنهج هو من
يعطي وال يأخذ.
لقد فقدنا الكثير باضاعة الوقت ،والزمن مما
نتج عن ذلك عدم تحين الفرص الالمعة ،ولكن
بدال من ان نندب الحال فانه من الضروري
ان نستكشف مواطن الخلل ونبحث عن الحلول
الناجعة ،وينبغي التفكير عاجال في هذا االمر
وبسبب ذلك فإننا بحاجة الى مؤسسة جديدة.
وفي حديثه عن الشهيد الخالد الدكتور نجدت
قوجاق ،كتب انه كان شغله الشاغل تنشئة الفرد،
وكان حبه للكتاب منقطع النظير ،والتفكير في
مشاريعه الكبرى ،وهو يستهدف ارسال رسالة
الى االجيال القادمة.
وعن مدى حاجة التركمان الى زعيم قومي،
فالتركمان يعانون من التشرذم والتشتت وعدم
االجتماع على رأي واحد ،فالشخص الذي
يجلنا ويحترمنا ويحسن اصدار االوامر الينا اذا
لزم االمر ،فعند ذاك كانت همومنا في اختيار
الزعيم تنتهي اذ كنا سنلقي آذانا صاغية الى ما
يقوله ونتلمس اشارته.
واهمية تحديد يوم ( )25من شهر كانون الثاني
عيدا قوميا لتركمان العراق وحبذا لو تواصل
االحتفال به كل عام بحيث يرمز الى الوحدة
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واخيرا يورد الكتاب القيم معلومات عن
الحركات والمنظمات السياسية في المهجر،
وهي جمعية اتراك العراق للثقافة والتعاون
ومنظمة التركمان العراقيين الديمقراطية
والحزب الوطني التركماني العراق وحزب
توركمن ايلي وحركة المستقلين التركمان
والجبهة التركمانية العراقية واالتحاد
االسالمي لتركمان العراق وحركة الوفاء
التركمانية.
لقد بذل االستاذ الفاضل الباحث ارشد الهرمزي
جهودا كبيرة في اعداد وتأليف هذا الكتاب
الذي سيسد فراغا في المكتبة التركمانية ،ال بل
المكتبة العراقية بصورة عامة ،حيث لم يسبق
ان كتب عن النضال السياسي لتركمان العراق،
ونشاطر المؤلف في امنيته بان يشمر الشباب
التركماني عن ساعد الجد في الكتابة عن
الحياة السياسية للتركمان واالحزاب التركمانية
السياسية وخاصة بعد عام  2003وندعو طلبة
الدراسات العليا في العلوم السياسية في التفكير
جديا في الكتابة عن هذه المواضيع التي تخدم
بني جلدتهم وتعرف نضال ابناء قوميتهم الى
القراء.
يقع هذا الكتاب الذي بين ايدينا في ()327
صفحة وقد طبع طباعة انيقة جميلة من مؤسسة
وقف كركوك في استانبول عام  ،2020واعتمد
المؤلف على مجموعة من المؤلفات والوثائق
باللغات التركية والعربية واإلنكليزية .واالستاذ
ارشد الهرمزي من مواليد مدينة كركوك
وتخرج في كلية الحقوق بجامعة بغداد ومعهد
االدارة (التامين) وله نشاطات وفعاليات
اعالمية وثقافية وتولى منصب كبير مستشاري
رئيس الجمهورية التركية في مختلف العواصم
العربية ورئيس الهيئة االدارية لمؤسسة وقف
كركوك للثقافة واالبحاث وعضو هيئات تحرير
مجلة االخاء وجريدة العراق ببغداد ومجلة
قارداشلق باستانبول ،وله العديد من المؤلفات
بالعربية والتركية واالنكليزية كما له تراجم الى
اللغة التركية.

()2
النهج السياسي لتركمان العراق
من االمور المهمة التي يجب ان ال ننساها ان
خدمة القضية التركمانية واهدافها يحتم على
الجميع معرفة ان االنتماء القومي يحتم على
كل فرد في المجتمع االسهام بما يستطيع فعله،
ويمكن الشد على ايدي الجميع الذين لم يخن
احدهم العقيدة المتأصلة ،وهذه االفكار يجب
نقلها الى القاعدة العريضة  ،وهذا كان هم االستاذ
الباحث ارشد الهرمزي في كتابة مجموعة من
المقاالت نشرت في اماكن مختلفة ،وفي فترات
متباعدة ،على مدى نصف قرن من الزمان،
الن االفكار التي احتوتها تلك المقاالت ليست
ملكا لشخص بعينه او جيل بذاته.
وبتأثير النضج السياسي للتركمان على مر
القرن االخير فقد تشكل الخط القومي لتركمان
العراق وطورت الحركة القومية ايديولوجياتها
واستبعاد االفكار الدخيلة للتطرف والتعصب
السياسي غير العقالني فبرز كخط متماسك
بشرت باتجاه سياسي معتمد مقبول من ابناء
الشعب التركماني في العراق على مختلف
مذاهبه وشرائحه االجتماعية ،وتكفلت الحركات
التركمانية السياسية والثقافية والمنظمات
الطالبية والجمعيات والنوادي المصرح
بإنشائها بالحفاظ على هذا النهج المعتمد
وتغذيته بالعناصر الشابة المؤمنة تمهيدا لنقل
هذه االفكار والمبادئ الى االجيال القادمة.
وفي الكتاب افكار مهمة حول النهج السياسي
لتركمان العراق ومصادر الحركة السياسية
والعالقة مع الحركات السياسية التركية والدولة
التركية ونظرة الى مستقبل العراق والحركات
التنظيمية داخل العراق والتنظيم االجتماعي
والسياسي خارجه.
وفي رسالته الموجهة الى المقدم سليمان حكمت
زين العابدين والجندي عبد هللا حسن ،وقد
استشهدا في صنعاء (اليمن) خاطبهما قائال بانكما
قد رحلتما غير مبالين بما تركتموه ،وخلفتم لنا
امانة يعجز عن حملها االشداء ،رحلتم للصراع
من اجل الوطن والعقيدة واستشهدتم في حمى
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التركمان عن حيثيات القضية واالدلة الثبوتية
حول كون الحادثة مؤامرة مدبرة من الجبهة
الوطنية ،واالدلة الثبوتية حول تعاون بعض
وحدات الجيش مع افراد الجبهة الوطنية،
واالدلة الثبوتية التي تثبت كون المؤامرة قد
دبرها الفوضويون واالنفصاليون ،وكيفية
معالجة الموقف واستتباب االمن.
وتتطرق الوثائق البريطانية الى واقع المجزرة
وتقارير السفارة البريطانية عن مجريات
االحداث والتحليل البريطاني لها ،ونشرت
الصحف الموالية للشيوعيين اخبار احداث
المجزرة من زاويتها ووجهة نظرها ،وتغطية
الصحف المحلية واالجنبية لألحداث ،ويتطرق
الكتاب الى الوثائق التركية المتعلقة بأحداث
المجزرة ،وتعليقات الصحف االمريكية وموقف
الحزب الشيوعي العراقي بشأن المجزرة.
ومن االحداث التي مرت على الشعب
التركماني في العراق ،انعقاد المؤتمر التعليمي
التركماني االول في اب عام  ، 1960وقد شكل
هذا المؤتمر انعطافا في تاريخ النضال السياسي
لتركمان العراق ،واصدر المؤتمر مقررات
حول المدارس الرسمية واالهلية ومكافحة
االمية والدراسات العليا والبعثات والترجمة
والتأليف والنشر ،ثم تأسست المنظمات النسوية
التركمانية والجبهة الوطنية وتركمان العراق،
وتاسيس نادي االخاء التركماني عام 1960
واغتيال نشطاء تركمان عام . 1961
وبمناسبة مرور شهر على وقوع االنقالب عام
 1963نظم التركمان مسيرة الى بغداد للمطالبة
بحقوقهم ،وفي 23حزيران عام  1963تم تنفيذ
احكام االعدام بحق المجرمين ممن ارتكبوا
مجزرة كركوك عام ،1959وقدم التركمان
مذكرة الى رئيس الجمهورية في نيسان عام
 1964لإلسهام في الحياة السياسة في العراق،
والتقى التركمان بالرئيس عبد الرحمن عارف
مطالبين منحهم الحقوق المشروعة ،وجرت
محاولة تأسيس نادي كركوك الثقافي من
عدد من مثقفي واطباء كركوك ،اال ان هذه
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المحاولة باءت بالفشل ،العتبارات خارجة
عن ارادتهم.
وفي ظل حكم البعث المقبور الذي دام  35عاما
تعرض المواطن التركماني الى شتى اساليب
التعسف والظلم ،من اعتقال ونفي ومصادرة
واالستيالء على نادي االخاء التركماني في
بغداد واعتقال زعمائهم واعدامهم بحجج واهية
والتنظيمات التركمانية السرية التي قاومت
الحكم الظالم وتحدت اجراءات حكومة البعث
ثم ارتكاب مجزرة التون كوبري التي راح
ضحيتها  85شابا تركمانيا ابرياء.
ومما يسجل لالستاذ الباحث ارشد الهرمزي
وهو الحقوقي البارع ،مناقشة التهم التي وجهت
الى زعماء التركمان ،واثبات بطالنها بحجج
قانونية قوية ،وهذه هي المرة االولى التي نقرأ
فيها مناقشة للتهم بهذا الوضوح والدقة ،ولكن
يبدو ان احكام االعدام قد صدرت قبل بدء
المحاكمة الصورية ،وهذه االحكام تشكل لطخة
عار في سجل الظالمين الى يوم القيامة.
ويتحدث الكتاب عن معركة اربيل وتجدد القتال
بين الحزبين الكرديين عام  1994ودخول
الجيش العراقي الى اربيل عام  1996وعن
المعارك التي دارت رحاها والتي استشهد فيها
العديد من التركمان من العاملين في االحزاب
التركمانية التي كانت تتخذ من مدينة اربيل
مقرا لها ،وتم قمع التركمان وتعرضوا الى
مضايقات.
وخصص المؤلف الفاضل صفحات مطولة
للحديث عن تغيير الواقع القومي للمناطق
التركمانية ،ومعلومات عن العشائر التركمانية
في العراق وبداية محاوالت التغيير القومي
وقرار تصحيح القومية ومنع تملك التركمان
للعقار والحرمان من مزاولة التجارة وتعريب
االسماء التركمانية واالستيالء على االراضي
الزراعية ومنع استعمال االلقاب التركمانية و
العناوين التركمانية للمحالت التجارية.
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ونقرأ في الكتاب مناقشة علمية حول تعريف
اللغة التركمانية والموقف من االحتالل
البريطاني ،ثم موقف التركمان من العهد
الملكي وتشكيل التركمان في مختلف مناطق
تواجدهم لجمعيات سرية ،وفي المقابل تعقب
االستخبارات البريطانية للمواطنين التركمان
ونشاطاتهم السياسية ،وتأسيس المنتدى التركي
في كركوك ،واحداث مجزرة التياريين في
كركوك عام  1924وتقرير االستخبارات
البريطانية حول المجزرة .ويورد الباحث
الفاضل نص مخطوطة مهمة عن احد شهود
العيان ألحداث المجزرة ،وفي الكتاب قائمة
باسماء المتضررين من التركمان .
ويعرض الكتاب معلومات عن اللغة التركية
وتدريسها بموجب دستور عام  1925وقانون
اللغات المحلية لعام  1931والمناطق المشمولة
بتدريس اللغة التركية ،واالنتقادات الموجهة
ألحكام هذا القانون ،القتصارها على بعض
المناطق دون بعضها والتدريس في المرحلة
االبتدائية فقط ،واصدرت الحكومة العراقية
تعهدا لعصبة االمم عام  ،1932ولكن سرعان
ما تخلت الحكومة عن تنفيذ ما ورد في التعهد.

البعث خالل عامي ( 1980ـ  )1981وتقارير
الجهات االمنية بحق المناضلين التركمان .وبعد
نصف قرن حدثت مأساة اخرى في ( 23اب
عام  )2003حيث عمد الحاقدون الى تخريب
مقام ومزار االمام المرتضى الواقع في اعالي
جبل طوز المطل على نهر آق صو ،وقدم
التركمان الشهداء في الدفاع عن المقام.
ويذكر الباحث الفاضل معلومات دقيقة ومفيدة
عن عدد نفوس التركمان في مدينة اربيل
العريقة واماكن تواجدهم بكثافة ،وجهود ابناء
التركمان في المدينة في مقاومة االحتالل
البريطاني ،وفتح فرع نادي االخاء التركماني،
ويتطرق الكتاب الى نضال التركمان في التون
كوبري وكفري ويورد معلومات عن بعض
شخصيات كفري.
وقبل وقوع انقالب تموز عام  ،1958وقعت
احداث ذات مغزى في سياق التاريخ ،ومنها
مقاومة تزييف االنتخابات عام 1947وفي
عام  1949طلب المواطنون التركمان
تغييرالمحافظ ورئيس البلدية وتعيين اثنين من
التركمان بدال منهما ،واحداث احصاء عام
 1957والمشاجرات التي وقعت خاللها.

وفي الكتاب معلومات دقيقة وموثقة عن
احداث مجزرة كاور باغي في تموز عام
، 1946وبذل الباحث الفاضل جهودا كبيرة
في العثور عن الوثائق البريطانية التي
وثقت احداث المجزرة ،ومطالب العمال في
الحصول على الحد االدنى من حقوقهم المتعلقة
بالسكن والتأمينات االجتماعية وزيادة االجور
والمواصالت وامتناع شركة نفط العراق عن
االنتقام من العمال المضربين ،وبالرغم من ان
االضراب كان سلميا اال ان الحكومة استخدمت
القوة المفرطة في مهاجمة العمال.

وبعد تغيير النظام الملكي الى النظام الجمهوري
في  14تموز عام  ، 1958حضر وفد التركمان
الى بغداد للتهنئة بقيام النظام الجمهوري والقيت
كلمات بهذه المناسبة ،ويذكر الكتاب عن اول
شهيد في العهد الجمهوري وهو (المرحوم
هدايت ارسالن) ثم تفتيش بيوت الوجهاء من
التركمان واعتقالهم ،بشتى الحجج الواهية
والمغرضة ،وافتتاح القسم التركماني في اذاعة
بغداد ،والمد الشيوعي واعتقال ونفي الناشطين
التركمان .

ويتحدث الكتاب عن معاناة المناطق التركمانية
في طوز خورماتو (عام  1954في تزييف
االنتخابات) واحداث عام  1959في مهاجمة
المواطنين لمكتبة تنشر الكتب التي تدعو الى
االفكار الهدامة ،ثم مالحقة النظام اثناء حكم

ويذكر المؤلف الفاضل معلومات دقيقة وموثقة
عن احداث مجزرة كركوك في تموز عام
 ،1959تحت عنوان (الحدث والحقيقة) ويورد
اسماء الشهداء التركمان ومعلوما ت عن
الهيئة التحقيقية .واوردت المذكرة التي قدمها
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اوميد يشار

كتابان عن ماضي التركمان ومستقبلهم
للمؤلف ارشد الهرمزي
()1
تأريخ النضال السياسي لتركمان العراق
1923ـ2003
من المالحظ ان ما كتب عن التركمان في
العراق والتعريف بهم ،كان نزيرا وقليال
البل وكان مبتورا ،في الكثير من االحايين،
واسباب ذلك عديدة ،ومنها ما يعود الى ابناء
القومية التركمانية حيث يتبين ان النتاج الفكري
التركماني كان نادر الوجود ،للظروف التي
مروا بها طيلة سنوات قاحلة مرت بهم والمظالم
التي وقعت عليهم ،من الحكومات المتعاقبة
على الحكم في العراق ،ومنها اسباب تعود الى
تغاظي االوساط العربية واالجنبية عن حقيقة
وجود الشعب التركماني في العراق ،واغفال
مساهماتهم في الحياة االجتماعية والسياسية.
ولقد آن األوان ان يكتب وينشر عن التركمان،
وفعالياتهم في مختلف ميادين الحياة ،ومنها
النضال السياسي الذي خاضوه .تلك سنوات
عجاف ،مرت على العراق .وحسنا فعل
االستاذ الباحث القدير ارشد الهرمزي بتكريس
جهوده العلمية في الكتابة عن تاريخ النضال
السياسي لتركمان العراق للفترة 1923ـ.2003
وفي مقدمة مساهمات التركمان في النضال
السياسي  ،اشعال شرارة ثورة العشرين انطالقا
من تلعفر ،في الرابع من شهر حزيران عام
 1920حيث بدأت الثورة بهجوم مسلح على
الثكنة العسكرية البريطانية الموجودة في قضاء
تلعفر ،وعندما اريد تنصيب الملك فيصل االول
ملكا على العراق ،لم تصوت كركوك للملك
المرشح وكان التصويت ضد االستفتاء ،وهجوم
االهالي على صناديق االقتراع وتحطيمها
تعبيرا عن االحتجاج.
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وعندما بدأت االستعدادات لصياغة اول دستور
للعراق ،قدمت جماهير كركوك مذكرة الى
الحكومة مؤلفة من اربع مواد ،وهي عدم تدخل
الحكومة في مسيرة االنتخابات والحفاظ على
الهوية التركمانية في االدارة المحلية لكركوك
وقبول اللغة التركية لغة رسمية في منطقة
كركوك واعطاء دور للتركمان في جميع
الحكومات التي ستشكل في بغداد ،واجاب
رئيس الوزراء (عبد المحسن السعدون) برسالة
حررت باللغة التركية في تموز عام 1923
معربا عن قبوله بالشرطين الثاني والرابع .
استعرض المؤلف الفاضل مجريات مفاوضات
لوزان ومشكلة الموصل حيث احتلت المسالة
التركمانية في العراق حيزا كبيرا في هذه
المفاوضات ،وقد بذل المؤلف جهودا مضنية
في الحصول على المستندات الخاصة بهذه
المفاوضات واالطالع على االرشيف البريطاني
في لندن والعثور على المذكرة التحريرية التي
تتناول الحجج التي تقدم بها البريطانيون ورد
حكومة المجلس الوطني التركي الكبير عليها،
وتتضمن معلومات عن المناقشات التي دارت
بين الطرفين في المفاوضات ،عن حقيقة التركمان
ووجودهم في العراق .واستند الوفد التركي
في مطالباته الى االسس القومية والسياسية
والتاريخية واالقتصادية واالستراتيجية والعهد
القومي .وتتضمن هذه الصفحات من الكتاب
القيم معلومات دقيقة واحصائيات عن عدد نفوس
االتراك (التركمان) في مختلف انحاء العراق،
ويبدو من المناقشات التي دارت بين الطرفين،
ان الوفد البريطاني كان يعبر عن التوجه الذهني
والنفسي الذي انتاب سلطات االحتالل البريطاني
على مر العصور ،من نظرة احادية الجانب والتي
تعتم على تطلعات الشعوب المقهورة.
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Sıcak bir yaz günüydü; 15 Ağustos çarpışmalarını
hiç unutmayacağım. Milletimin genç kuşakları görmedikleri Çanakkale zaferlerini gönüllerinde yaşattıkları halde, ben o muharebelere tüm hissiyatımla
katılmış, müttefik donanmalarının bir kısmının batı-

Kerkük’ten Çanakkaleye

978 -97 5-6

rılmasına yardım etmiştim.

ISBN 978-975-6849-85-9
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Yeni çıkan kitapları
Kerkük Vakfı’ndan isteyiniz.
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