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ض المواطنون التركمان العراقيون 
لقد تعر

ومية 
تهم الق

عديدة لطمس هوي
إلى محاوالت 

طقهم 
منا من  النزوح  على  اجبارهم  أو 

المحاوالت  ذه 
لم تجد ه ا 

صلية، وعندم
األ

م تغيير السياسة إلى إغراق هذه 
، فقد ت

نفعا

لتغيير   
األخرى القوميات  بأبناء  ق 

المناط

ثم تقليل 
ه المناطق ومن 

ي لهذ
الواقع القوم

ي فيها.
وذ المجتمع

النف

سياسة  سابقة 
ال المتسلطة  راقية 

الع الحكومات  بعض  اعتمدت  كما 

أو  الخنوع  على  واجبارهم  القومي  الشعور  لطمس  للعيان   
واضحة

تغيير  ب 
بطل الواقع  لألمر  االستسالم  أو  جية 

والخار الداخلية  رة 
الهج

صية وهذا من أغرب وسائل السطو على 
ي الهويات الشخ

يتهم ف
قوم

كل ثوابت وأخالقيات حقوق االنسان.
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لقد تعرض المواطنون التركمان العراقيون 

إلى محاوالت عديدة لطمس هويتهم القومية 

مناطقهم  من  النزوح  على  اجبارهم  أو 

المحاوالت  لم تجد هذه  األصلية، وعندما 

، فقد تم تغيير السياسة إلى إغراق هذه 
نفعا

لتغيير  األخرى  القوميات  بأبناء  المناطق 

الواقع القومي لهذه المناطق ومن ثم تقليل 

النفوذ المجتمعي فيها.

سياسة  السابقة  المتسلطة  العراقية  الحكومات  بعض  اعتمدت  كما 

أو  الخنوع  على  واجبارهم  القومي  الشعور  لطمس  للعيان  واضحة 

تغيير  بطلب  الواقع  لألمر  االستسالم  أو  والخارجية  الداخلية  الهجرة 

الهويات الشخصية وهذا من أغرب وسائل السطو على  قوميتهم في 

كل ثوابت وأخالقيات حقوق االنسان.
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أرشد اهلرمزي

التركيــة- العالقــات  تشــب  مل 

ــع  ــذ مطل ــائبة من ــة ش ــة أي العراقي

القــرن الماضــي وتأســيس الدولــة 

البلــدان  عمــد  فقــد  العراقيــة، 

العالقــات  وتعضيــد  تقويــة  اىل 

ــة  ــة ودولي ــات ثنائي ــا باتفاقي بينهم

العالقــات  عــّززت  أخــرى، 

ــارزا  ــا ب ــات عنوان ــن. كانــت هــذه المعاهــدات واالتفاقي ــح الطرفي لصال

لحســن العالقــة بيــن البلديــن الجاريــن، واشــارة واضحــة عــى رغبتهمــا 

ــارة  ــوق والتج ــن والحق ــا األم ــترك يف قضاي ــاون المش ــة يف التع الحقيقي

ــن  ــة م ــدول المتقدم ــه ال ــو الي ــا تصب ــع م ــي ومجي ــل الدبلوماس والتمثي

تعــاون مشــترك.

ــن  ــان أم ــة لضم ــات دولي ــن اىل اتفاقي ــام البلدي ــك انضم ــبق ذل ــد س وق

ــات  ــن اضطراب ــا م ــض اجزائه ــاب بع ــا أص ــم م ــة رغ ــتقرار المنطق واس

وقالقــل وانقالبــات عســكرية ومداخــالت أيديولوجيــة عصفــت بأمنهــا 

ــالمتها. وس

وإذ نعلــم مجيعــا أن األوســاط الفكريــة قــد أتخمــت وخاصــة بعــد انتشــار 

ــن  ــة ع ــار مضلل ــة وأخب ــررات واهي ــي بمب ــل االجتماع ــائل التواص وس

ــة  ــذور الفتن ــات لغــرض نشــر ب طبيعــة ومغــزى ومســتقبل هــذه االتفاقي

بيــن البلديــن، فســيقوم هــذا الكتــاب بعــرض مجيــع الحقائــق أمــام انظــار 

الــكل بنظــرة شــاملة تحــدد مســيرة وتطــور هــذه العالقــات
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Irak Türkmen edebiyatının en ilgi çekici türü olan hoyrat, 

geniş halk kitleleri tarafından sevilen örneklerdir. Yedi he-

celi olan hoyratların cinaslı veya cinassız çeşitleri vardır.  

Halk ağzı ile ifade edildiği için hoyratlar, sadece edebiyat 

çevreleri değil, bütün bir halk kesimi tarafından da rağ-

bet görmüştür. Anonim örnekleri yanında hoyrat, istisnah-

sız bütün Türkmen şairleri tarafından yazılmıştır. A
ncak 

hoyrat halk şiiri örneği olduğu için, bu dili iyi bilen şairler 

bu türde başarı sağlamışlardır.  

Halk şairi olan Cumhur Kerküklü de bu vadide başarı gös-

terenlerin başında yer almıştır. Söylediği hoyrat dörtlükle-

rinin çoğu sanatçılar tarafından okunduğu için geniş halk 

kitleleri arasında da yayılmıştır. H
alk dilini ve hoyrat gelea-

neğini iyi kavramış olan Cumhur’un başarısı da bundandır. 

Elinizdeki kitapta yer alan örnekleri okuyunca, sizlerin de 

aynı kanaate varacağınızdan eminiz.    
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HULUSİ

H
U

LU
SİMahşer günüydü sanki. Her taraf barut, kan ve 

ölüm kokuyordu. O zaman her şey akla gelirdi. 

Güneş bir daha doğmayabilir, yer delinebilirdi. 

Fakat asker bir karış toprağı düşmana vermeyecekti. 

Düşmanların çıkarma teşebbüsleri sarsılmaz bir ira-

de gücüyle önlenmişti. 

Sıcak bir yaz günüydü; 15 Ağustos çarpışmalarını 

hiç unutmayacağım. Milletimin genç kuşakları gör-

medikleri Çanakkale zaferlerini gönüllerinde yaşat-

tıkları halde, ben o muharebelere tüm hissiyatımla 

katılmış, müttefik donanmalarının bir kısmının batı-

rılmasına yardım etmiştim.
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Mustafa Argunşah ile 
Dilimiz Üzerine
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Dil bir milletin en önemli hazinesidir dersek 
hata etmiş olmayız. Hayat dille oluşur, dille şe-
killenir, dille bezenir. Dil düşüncelerimizin ku-
rucusu 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 asi-
milasyon tuzaklarından kurtulmayı başarmış 
ve hayatına devam etmektedir. Ancak dilin 
ilelebet baki kalabilmesi için, gelecek nesille-
re 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 

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. Düşünebili-
yor musunuz? İnsanlar birbirleriyle anlaşmıyor-
lar, konuşmuyorlar, yazmıyorlar, hatta işaret di-
lini bile kullanmıyorlar... Ne çok şeyi kaçırmış 
olurduk, değil mi? Dilin olmadığı bir âlemde 
tarih, edebiyat, müzik, şiir, bilim... aklınıza ge-
lenlerin hiçbirisi olmazdı. Öyleyse özetleyeyim. 
Dil varsa insan var, insan insanlığının farkına 
ancak diliyle varabilir.  

Konuyu özelleştirelim isterseniz. Türkçe ol-
masaydı 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 mil-
letler mezarlığıdır bir anlamıyla. Dilini koru-
yamamış, kimliğini koruyamamış, bu yüzden 
eriyip gitmiş yüzlerce milletin varlığından bah-
sediyor 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 mil-
letler için soruyor olsanız, mesela Bulgarlar, 
Romenler, Makedonlar, İtalyanlar kendi dille-
riyle ne kadar ilgileniyorlar? Acaba dil milletin 
tamamından ilgi bekler mi? Bunu da sorgula-
mak lazım. İnsanlar dili akıllarına geldiği gibi, 
aydınlar ise bilinçle konuşurlar. Aydınlar ne 
söylediklerinin, nasıl söylediklerinin farkın-
dadırlar. Bu söylediklerim olması gerekenler 
tabii. Yoksa her aydın dilini bilinçle konuşur 
iddiasında bulunamam, bilinçle konuşmalıdır, 
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* Öğr. Gör., Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 
Eğirdir MYO. 
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demek istiyorum. 

Dil meselesi öncelikle bir devlet politikası ol-
malıdır. Devlet eğitim öğretimin bütün kade-
melerinde her yaştaki öğrencinin devlet dilini, 
yani resmî dili en iyi biçimde konuşması ve 
yazması için müfredat hazırlar, bunu yürütecek 
öğretmenleri yetiştirir. Yazılı ve görsel basınıy-
la halkı sürekli uyarır ve doğruya yönlendirir. 
Türkiye için bunları söylemek şimdilik müm-
kün değil. Ama yine de ümitsiz olmayalım. 
Bugün kim olduğu, nereden gelip nereye git-
tiği, 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 bö-
lümünde bazı kesimler dilin yozlaştığını söylü-
yorlar. Öyle ki içlerinde “dil elden gidiyorcu” 
gruplar oluşmuş. Dil insanların hassas olduğu 
bir varlık. Kaybetmekten korkuyorlar. Biraz 
önce de bahsettim, çünkü dillerini kaybedin-
ce kimliklerini kaybedeceklerini düşünüyor ve 
kahroluyorlar. Ama mesele bu kadar basit değil. 
Türkçenin yozlaştığını iddia edemem, bunun 
sağlam gerekçeleri olmalı. Oysa biz bunun ter-
sini savunuyoruz. Türkçeyi koruyalım, büyük 
Atatürk’ün dediği gibi, yabancı dillerin boyun-
duruğu 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. yüzyıl-
larda edebiyat dilinde kullanılan kelimelerin 
yarıdan fazlası Arapça ve Farsça idi. Fuzuli de 
bu yazarların içinde... Fuzuli bu kelimeleri kul-
landı diye siz onun gazellerine Türkçe değil di-
yebilir misiniz? Ya da yozlaşmış bir dil kullandı 
iddiasında bulunabilir misiniz? Hayır. Edebiyat 
dili ile yazı dilini, hatta konuşma dilini birbi-
rinden ayırmak lazım. Fuzuli şiirlerinde yüzde 
elliden fazla alıntı kelime kullanırken sizin gibi, 
benim gibi konuşuyordu. 

KERKÜK VAKFI

PROF. DR. MUSTAFA ARGUNŞAH KİMDİR

1961 yılında Tokat’ta doğdu. İlk, orta ve liseyi bu 
şehirde tamamladı. 1983 yılında İstanbul Üni-
versitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiya-
tı 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 Enstitü-
sünde Prof. Dr. Mehmet Akalın danışmanlığında 
1986’da yüksek lisans, 1989’da doktora tezini ta-
mamladı. 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 Kıbrıs Türk 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 lehçeleriy-
le 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) 
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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 bö-
lümü çıkarırsanız, hepsi Türkçe eğitim yapıyor. 
Türkçe bugün çok yaygın olarak kullanılıyor. 
Osmanlı döneminde son iki yüz yılda yakla-
şık 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 yapı-
lıyor. 90 milyon insanın yazı dilinin bitmesi, 
tükenmesi, ölmesi asla söz konusu olamaz. 

Türk dünyası hiçbir dönemde bu kadar birbi-
rine 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 

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 dünya-
sını doğru okumaya çalışan birisi olarak hem 
Türklerin hem Türkçenin geleceğinden çok 
ümitliyim. Bunun için onlarca sebebim var. 
Karabağ’da olup bitenleri hatırlamak bile yeter-
li sanıyorum. 

Irak Türkmenleriyle olan ilişkilerinizi anla-
tabilir misiniz? 
Ülkücü-milliyetçi camianın içinde büyüdüm. 
1970’li yıllarda Türk dünyasının her tarafıyla 
ilgiliydik. Sovyetler Birliği’nde ne olup bitti-
ğini çok bilemiyorduk. Fakat Irak öyle değil. 
Yüzlerce öğrenci Türk üniversitelerinde oku-
yor, öğretim üyeleri gidiyor, oradan Kardaşlık 
Ocağı’nın yayınlarından bazıları Türkiye’ye 
ulaşıyordu. Yani Irak Türkmeni kardeşlerimizin 
acısını, çilesini, Saddam’ın gaddarlığını, baskı-
ları, idamları biliyorduk. 

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 bu-
lunmuşlar, orada görev yapmışlardı. Buluç’un 
Türkmen ağızlarıyla ilgili yayınlarını okumuş-
tuk lisans yıllarında. Hacıeminoğlu ve Kafalı 
Hoca’nın güzel hatıralarını dinlemiştik. 

12 Eylül döneminde bütün dernekler kapatıl-
dı, 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 Mu-
allimler Birliği, Irak Türkmenleri Yardımlaşma 
Derneği gibi milliyetçi dernekler vardı. Mual-
limler Birliği yeniden açıldı ama faaliyet yapa-
madı. 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 hiz-
met eden birçok Türkmen kökenli bilim insa-
nı, sanat insanı tanıdım. Akademide iki kişiyi 
daima diğerlerinden ayırırım. Çünkü bir taraf-
ta Türkmenler için çırpınan, diğer tarafta kılı-
nı kıpırdatmayan, şartlar iyileşmesine rağmen 
lütfedip memleketini, büyüklerini, mezarlarını 
ziyaret etmeyenler var. Bu iki kişinin birisi Prof. 
Dr. Mahir Nakip. Kayseri’ye geldiğinden bu-
güne 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. Her-
kesin 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. Bi-
risinin doktora yeterlilik sınavını geçen hafta 
yaptık. Hepsinin adını hatırlayamam diye isim 
vermesem daha iyi...  

Irak Türkmenleriyle bir ilgimizden daha bah-
sedeyim. 2007 yılıydı, Irak’ta durum çok kö-
tüydü. Üniversitelerde eğitim yapılamıyordu. 
Mahir Nakip Bey’in girişimleriyle Bağdat Üni-
versitesindeki Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü-
nün hocaları ve öğrencilerini Kayseri’de misa-
fir 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 bö-
lümümüzde doktora yapıp dönenler de oldu.  

Türkiye’de Kerkük hassasiyetinin oluşmasında 
şairlerimizin üzerimizdeki etkilerini, katkıları-
nı 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 tür-
küleri var. Gönül telimizi titretiyorlar. Al-
tun hızmav mülayım, Kerkük’ün kalasıyam, 
Kerkük’ten yola çıhah... Daha niceleri yüreği-
mize Kerkük sevgisi aşıladı ve Kerkük duyarlı-
lığımızı artırdı.

2008 yılında Erciyes Üniversitesinde Irak 
Türkmenlerinin dil ve edebiyatı hakkında 
bir sempozyum düzenlenmişti. Bu faaliyette 
siz öncü bir konumdaydınız sanırım. Bun-
dan biraz söz edebilir misiniz?   

Birinci Körfez Krizinden bugüne savaşlarla, 
patlamalarla, bölünmelerle, siyasi istikrarsız-
lıklarla Irak’ta 30 yıl geçti. 2000’li yıllarda üni-
versitelerde doğru dürüst eğitim-öğretim yapı-
lamıyordu. Özellikle Türk bölgesi büyük bir 
kaos yaşıyordu. Kuzey Irak’ta kurulan bölgesel 
yönetim ile Bağdat Yönetimi arasına sıkışmış 
bir Türk coğrafyası vardı. Oradaki insanları-
mızın biraz rahat nefes alabilmesi, kardeşleri-
mizin Türkiye’de kendilerini ifade edebilmesi, 
Türkiye’de çok fazla bilinmeyen şair ve yazar-
ların, 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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ması, dil ile ilgili nelerin yapıldığının ortaya 
konulması, Türkmen akademisyenlerle Tür-
kiyeli akademisyenleri bir araya toplamak, ta-
nıştırmak, fikir alışverişinde bulunmak ve pay-
laşmak düşüncesi de vardı. Bir de Türkiye’nin 
desteğini Türkmen kardeşlere yakından hisset-
tirmek, onların yalnız olmadığını vurgulamak 
düşüncesindeydim. 

İyi bir iş yaptığımızı sanıyorum. Erciyes Üni-
versitesinde bölüm başkanıydım, aynı zamanda 
Türk Dil Kurumunda Türkçe Sözlük ve Yazım 
Kılavuzu komisyonunda çalışıyordum. O dö-
nemin Kurum Başkanı Prof. Dr. Şükrü Halûk 
Akalın Bey’e Kayseri’de böyle bir faaliyet yap-
mak istediğimizi, Kurum olarak maddi destek 
verip veremeyeceklerini sordum. Memnuniyet-
le 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 ka-
tılmıştı? Hepsini hatırlamıyorum ama hatırla-
dıklarımı 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 

Paşayev, Sekine Kabalıyeva katıldı. Irak’tan ge-
lenlerden 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 sun-
muştu. Katılımcıların bazıları aradan geçen on 
iki yılda vefat ettiler. Onlara Tanrı’dan rahmet 
diliyorum. 

Sorunuzun ikinci kısmına geçeyim. Neden 
kitap hâlinde basamadık? Bunu gerçekleştire-
mediğimiz için üzgünüm. Sempozyuma ka-
tılanların aşağı yukarı yarısı Irak’tan gelmişti. 
Bunların da bir ikisi haricindekiler bilim insanı 
değildi, üniversitelerde çalışmıyorlardı. Ön-
celikle bazı katılımcıların bildirileri gelmedi, 
kendilerine ulaşmaya çalıştık ama olumlu bir 
sonuç alamadık. İkinci olarak gelen bildiriler-
de akademik bir üslup yoktu. Bazılarının dili 
popülerdi. Kaynak kullanılmamış, ciddi yazıl-
mamıştı. Türkiye Türkçesi bakımından zayıftı. 
Elimize yirmiye yakın bildiri metni ulaştı, bun-
ları 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 yayımla-
mama kararı aldık. Bu bildiriler hâlâ bilgisa-
yarımda duruyor. Bazıları değerini yitirmedi, 
yazarlardan izin alarak derginizde yayımlayabi-
lirsiniz.

Akademik faaliyetleriniz kapsamında Irak 
Türkmenleriyle ilgili çalışmalarınızdan söz 
edebilir misiniz? 
Çağdaş Türk lehçeleri benim asıl alanım de-
ğil. Daha çok Türkçenin tarihî dönemleriyle 
ilgilendim. Çağdaş lehçelerden Gagauz Türk-
çesiyle ilgili yayınlarım var, diğerleriyle ilgili 
olanları söylemeye değmez. Irak Türkmenle-
riyle 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 kitap-
ların 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 hazır-
ladı. 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 Kuru-
munda 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 ettiği-
miz 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 ma-
kaleme bir başlık atmıştım: “Ağla Kerkük ağla, 
hicran yaraşır / Vatansız Türklere zindan ya-
raşır.” Bu beyit Aka Gündüz’ün yurdumuzun 
işgali üzerine yazdığı şiirin nakaratından biraz 
değiştirilerek alınmıştı. O dönemde epey öfke-
liydik. Aşiret reisleri sık sık Türkiye’ye geliyor, 
ağırlanıyor, Türkmenlerin hakkı gasp edilerek 
gözümüzün önünde Kuzey Irak’ta bir devlet 
kuruluyor, Türkiye yeterli tepkiyi göstermiyor-
du. Yazılarda heyecanımı ifade etmiştim. Ara-
dan bunca zaman geçti, Irak’ta Türkmen yine 
mağdur, yine eziliyor, Kerkük yine mahzun...

Sizce Irak Türkmen ağızlarıyla ilgili daha 
başka ne gibi araştırmalar, çalışmalar yapıl-
malıdır?  
Türkmen ağızlarıyla ilgili çalışmalar çok yeter-
siz. En azından Türkiye’de basılanlar yetersiz 
diyeyim. Rahmetli Hüseyin Şahbaz’ın tezi hâlâ 
basılmadı, Hıdır Çoban’ın tezi hâlâ basılma-
dı. 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 aka-
demisyenler görev yapıyor. Türkiye’de kullandı-
ğımız yöntemle, Irak Türkmen ağzı derlenmeli, 
işlenmeli ve yayımlanmalı. Dil Kurumu’nda 
veya başka yayınevlerinde bu konuda bir ça-
lışma ararsanız bulamazsınız. Yapılanlar vardır 
belki ama onlar yayımlanmadığı sürece yok sa-
yılır. Oysa Irak hemen yanı başımızda. Genç 
meslektaşlarım İran ve Suriye’deki bazı yörele-
rin ağızlarıyla ilgili akademik kitaplar yayım-
ladılar. 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 ye-
terince tanınmıyor. Biz hâlâ Ata Terzibaşı’nda 
takılıp kaldık. Yeni yeni romanlar, hikâye ve şiir 
kitapları bekliyoruz.

Sizce Türkiye Cumhuriyeti’nin Türk dün-
yasıyla ilişkileri tatmin edici bir seyir takip 
etmekte midir?  
Türkiye’nin Türk dünyasıyla ilgili bir politikası 
var mıdır? Tabii ki var. Ama bazen bu konu-
da şüphe etmiyor değilim. Ankara’da her Türk 
coğrafyasıyla ilgili resmî masalar var. Irak ma-
sası da var. Ama ne kadar etkili oluyor, burası 
sorgulanabilir. Türkiye’nin Irak Türkmen poli-
tikası daha aktif olabilseydi Kerkük’ün statüsü 
bugünkünden farklı gelişebilirdi. Türkiye’nin 
ağırlığını yeterince koyduğunu düşünmüyo-
rum. Tabii bunda bazı aktörler var. Bir tarafta 
Bağdat yönetimi, diğer tarafta Erbil yönetimi... 
Bir de PKK terör örgütü ve IŞİD’in açtığı ya-
ralar... 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 Fetöcü-
lere bırakılmıştı. Çok büyük zarar verdiler. 
Açtıkları yaralar hâlâ tam onarılmış sayılmaz. 
Balkanlardaki politikayı daha iyi görüyorum. 
Belki Osmanlı coğrafyasına pozitif ayrımcılık 
yapılıyor, diye düşünebilirsiniz.

KERKÜK VAKFI
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Devletimizin Irak Türkmenlerine yönelik 
politikasının diğer Türk topluluklarına göre 
bir farkı olmalı mıdır?   
Biraz önceki sorunuzda bunu kısmen cevapla-
dım. Irak hemen yanı başımızda, büyük güç-
ler 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 or-
tamında Türkiye etkili olamadı. 2003 yılın-
da 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 Ame-
rikan ordusuyla Irak’a girseydi kuzeyde bir 
devletçik oluşabilir miydi? Türkmenlerin hak-
kını daha iyi koruyabilir miydik? Bunlar hep 
tartışıldı.  

Evet, Türkiye’nin Irak Türkmen politikası 
daha farklı olmalıdır. Çünkü Türkmen böl-
gesi Misak-ı Millî sınırlarımızın içerisinde yer 
alıyor. Büyük Atatürk, Türkmenlerin de bu sı-
nırların içinde olmasını çok istedi. Ama Musul 
meselesi Türkiye’nin imkânlarının yetersizliği 
ve dönemin şartları yüzünden çözümlenmeden 
bırakıldı. Bu bölge her ne kadar fiilî sınırları-
mızın dışında olsa da hâlâ Türk yurdudur, asla 
terk edilmemeli, unutulmamalıdır. Türkiye’nin 
Irak Türkmen politikasında elini güçlendirecek 
bir faktör de Türkmenlerin birliğidir. Türk-
menler bugüne kadar tek bir güç olarak politi-
ka 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 okulla-
rında Latin harfleriyle ve Türkiye Türkçesin-
de 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 gelişti-
rilmeli. Türkiye desteğini artırmalı, ders kitap-
larının tamamı Türkiye’den gitmeli... Bu doğru 
bir politika olur. Biliyorsunuz, Irak Türkmen 
Türkçesi Oğuz Türkçesinin bir ağzı. Bu ağızlar 

unutulmasın, her Türkmen ana dilini koru-
sun ve konuşsun. Ama eğitim dilinin Türkiye 
Türkçesi olması doğru bir politika. 90 milyon-
luk 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 üniversi-
telerinde okutmalı. Bu birliktelik Türkmenleri 
psikolojik olarak besler. Dış dünyayı da etkiler 
tabii. Türkmenlerin Türkiye’nin bir parçası ol-
duğu gerçeğini bütün dünyaya kabul ettirmiş 
olur.

Son söz olarak Irak Türkmenlerine bir me-
sajınız var mı? 
İlk mesajım, kendi aralarında birlik olmaları, 
bunu çok istiyoruz. Aradaki ayrılığı gayrılığı, 
mezhep farklılıklarını kaldırmak ve birlikte 
hareket etmek gerekir. Birlikten kuvvet do-
ğar. 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 fark-
lı dinde de olabilirler. Ana yurdunda azınlığa 
düşmüş, küçük bir topluluğun bu tür gerekçe-
lerle daha fazla bölünmemesi lazım. Türkmen 
toplumu okumuş, aydın insanlardan oluşuyor. 
Bu duygu birliğini rahatlıkla geliştireceklerini 
sanıyorum. 
 
Kerkük’ün, Musul’un, Telâfer’in, Altunköp-
rü’nün, Mendeli’nin, Diyala’nın ve sayamadı-
ğım daha başka birçok şehir, kasaba ve köyün 
güzel insanlarının bin yıllık ana yurtlarında 
kendi kültürlerini, dillerini, edebiyatlarını, her 
türlü sanatlarını gelecek nesillere taşıyarak hu-
zur 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 doğ-
ru bir Kerkük türküsü söylemek istiyorum. Son 
arzum budur. 

Çok teşekkürler Hocam. 

KERKÜK VAKFI
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لقد تعرض المواطنون التركمان العراقيون 

إلى محاوالت عديدة لطمس هويتهم القومية 

مناطقهم  من  النزوح  على  اجبارهم  أو 

المحاوالت  لم تجد هذه  األصلية، وعندما 

، فقد تم تغيير السياسة إلى إغراق هذه 
نفعا

لتغيير  األخرى  القوميات  بأبناء  المناطق 

الواقع القومي لهذه المناطق ومن ثم تقليل 

النفوذ المجتمعي فيها.
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كل ثوابت وأخالقيات حقوق االنسان.

ISBN 978-975-6849-89-7 

KERKÜK VAKFI

مؤسسة وقف كركوك

KERKÜK VAKFI

مؤسسة وقف كركوك

KE
RK

Ü
K 

VA
KF

I

وك
رك

ف ك
وق

سة 
ؤس

م

ISBN 978-975-6849-87-3 

قية
عرا

ة ال
ركي

 الت
ت

القا
الع

ئية
لثنا

 وا
لية

دو
ت ال

هدا
معا

ء ال
ضو

يف 

أرشد اهلرمزي

التركيــة- العالقــات  تشــب  مل 

ــع  ــذ مطل ــائبة من ــة ش ــة أي العراقي

القــرن الماضــي وتأســيس الدولــة 

البلــدان  عمــد  فقــد  العراقيــة، 

العالقــات  وتعضيــد  تقويــة  اىل 

ــة  ــة ودولي ــات ثنائي ــا باتفاقي بينهم

العالقــات  عــّززت  أخــرى، 

ــارزا  ــا ب ــات عنوان ــن. كانــت هــذه المعاهــدات واالتفاقي ــح الطرفي لصال

لحســن العالقــة بيــن البلديــن الجاريــن، واشــارة واضحــة عــى رغبتهمــا 

ــارة  ــوق والتج ــن والحق ــا األم ــترك يف قضاي ــاون المش ــة يف التع الحقيقي

ــن  ــة م ــدول المتقدم ــه ال ــو الي ــا تصب ــع م ــي ومجي ــل الدبلوماس والتمثي

تعــاون مشــترك.

ــن  ــان أم ــة لضم ــات دولي ــن اىل اتفاقي ــام البلدي ــك انضم ــبق ذل ــد س وق

ــات  ــن اضطراب ــا م ــض اجزائه ــاب بع ــا أص ــم م ــة رغ ــتقرار المنطق واس

وقالقــل وانقالبــات عســكرية ومداخــالت أيديولوجيــة عصفــت بأمنهــا 

ــالمتها. وس

وإذ نعلــم مجيعــا أن األوســاط الفكريــة قــد أتخمــت وخاصــة بعــد انتشــار 

ــن  ــة ع ــار مضلل ــة وأخب ــررات واهي ــي بمب ــل االجتماع ــائل التواص وس

ــة  ــذور الفتن ــات لغــرض نشــر ب طبيعــة ومغــزى ومســتقبل هــذه االتفاقي

بيــن البلديــن، فســيقوم هــذا الكتــاب بعــرض مجيــع الحقائــق أمــام انظــار 

الــكل بنظــرة شــاملة تحــدد مســيرة وتطــور هــذه العالقــات
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Irak Türkmen edebiyatının en ilgi çekici türü olan hoyrat, 

geniş halk kitleleri tarafından sevilen örneklerdir. Yedi he-

celi olan hoyratların cinaslı veya cinassız çeşitleri vardır.  

Halk ağzı ile ifade edildiği için hoyratlar, sadece edebiyat 

çevreleri değil, bütün bir halk kesimi tarafından da rağ-

bet görmüştür. Anonim örnekleri yanında hoyrat, istisnah-

sız bütün Türkmen şairleri tarafından yazılmıştır. A
ncak 

hoyrat halk şiiri örneği olduğu için, bu dili iyi bilen şairler 

bu türde başarı sağlamışlardır.  

Halk şairi olan Cumhur Kerküklü de bu vadide başarı gös-

terenlerin başında yer almıştır. Söylediği hoyrat dörtlükle-

rinin çoğu sanatçılar tarafından okunduğu için geniş halk 

kitleleri arasında da yayılmıştır. H
alk dilini ve hoyrat gelea-

neğini iyi kavramış olan Cumhur’un başarısı da bundandır. 

Elinizdeki kitapta yer alan örnekleri okuyunca, sizlerin de 

aynı kanaate varacağınızdan eminiz.    
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HULUSİ

H
U

LU
SİMahşer günüydü sanki. Her taraf barut, kan ve 

ölüm kokuyordu. O zaman her şey akla gelirdi. 

Güneş bir daha doğmayabilir, yer delinebilirdi. 

Fakat asker bir karış toprağı düşmana vermeyecekti. 

Düşmanların çıkarma teşebbüsleri sarsılmaz bir ira-

de gücüyle önlenmişti. 

Sıcak bir yaz günüydü; 15 Ağustos çarpışmalarını 

hiç unutmayacağım. Milletimin genç kuşakları gör-

medikleri Çanakkale zaferlerini gönüllerinde yaşat-

tıkları halde, ben o muharebelere tüm hissiyatımla 

katılmış, müttefik donanmalarının bir kısmının batı-

rılmasına yardım etmiştim.
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