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Messi: Bugüne kadar sadece tek bir
futbolcudan forma istedim

Erbil
Arjantinli yıldız, “Rakipte bir
Arjantinli varsa onunla formamı değiştiririm, ya da benden
formamı isteyen bir futbolcuyla... Bugüne kadar bir kişi
dışında kimseden formasını
istemedim. Tek istisna Zidane” dedi
Lionel Messi, bugüne kadar
kaç futbolcuyla maç sonunda
forma değiştirdiğinin sayısını
bile hatırlamaz. Ne de olsa
en çok talep edilen formaların
başında geliyor ve bu nedenle
oynadığı bir maçtan sonra formasının değiştirmemiş olması
neredeyse mümkün değil.

Ancak Messi’nin formasını
istediği futbolcu sayısı bir elin
parmaklarını, hatta bir parmağını geçmiyor. Kariyerinde
tek bir futbolcudan forma istemiş... İşte Messi’nin ağzından
forma değişimi prensipleri:
“Hiç forma istemem. Rakip
takımda bir Arjantinli varsa
onunla formamı değiştiririm.
Arjantinli yoksa ve biri bana
sorarsa onunla değiştiririm
ama ben hiçkimseden formasını gidip istemem. Bugüne
kadar bunun tek bir istisnası
oldu. Bir kez bir futbolcudan
formasını istedim: O da Zinedine Zidane idi.”

Beşiktaş kupasına kavuşuyor
Erbil
Hentbol Erkekler Süper Lig’de
sezonun bitimine 4 hafta kala
şampiyonluğunu ilan eden
siyah-beyazlı takım, yarın
Maliye Piyango ile oynayacağı son hafta maçının ardından
kupasını alacak.
Hentbol Erkekler Süper Lig’de
sezonun bitimine dört hafta
kala üst üste 9, toplamda ise
13. şampiyonluğunu ilan eden
Beşiktaş Mogaz, yarın kupasına kavuşacak.

Siyah-beyazlı takım, ligin 26.
ve son haftasında yarın saat
16.00’da Süleyman Seba
Spor Salonu’nda Maliye Piyango ile oynayacağı maçın
ardından düzenlenecek törenle kupasını alacak.
Beşiktaş Mogaz’ın tecrübeli
oyuncusu Ivan Nincevic de
karşılaşmada jübilesini yaparak parkelere veda edecek.
Siyah-beyazlılar, akşam saatlerinde de şampiyonluk yemeğinde bir araya gelecek.

Galatasaray’a UEFA’dan müjde!
Erbil
UEFA’dan Galatasaray’a takım harcaması adına müjdeli
haber geldi.
Galatasaray kulübüne UEFA
tarafından verilen 65 milyon
Euro’luk bütçe harcaması
sınırı kaldırıldı. Sarı kırmızılı
kulübün yetkili isimleri, UEFA’nın belirli bir dönem boyunca Galatasaray kulübüne
65 milyon Euro’luk takım harcaması yapabilmek için sınır
koyduğunu ifade ederek, bu
sınırın kalktığını belirtti.
Galatasaray, sezon sonunda Avrupa kupalarına katılım
hakkı elde ederse, UEFA ile
yeniden masaya oturup 4 yıllık yeni bir mali planlama yap-

mayı amaçlıyor. Başkan Dursun Özbek, geçtiğimiz aylarda
UEFA yetkilileri ile yaptığı
görüşmelerde önceliğin sezon
sonu olduğunu vurgulamıştı.
Sarı kırmızılı kulübün yetkilileri sık sık UEFA görevlileri ile
bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapıyor.
Başkan Dursun Özbek, 4 yıllık planlama doğrultusunda
Galatasaray’ın transfer harcamalarının ve bütçesinin
yeniden düzenleneceği yeni
bir anlaşma ile yola devam
etmeyi planlıyor. Sezonun
bitiminden sonra sarı kırmızılı
yöneticiler UEFA yetkilileri ile
masaya oturup durum değerlendirmesi yapacak.
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Gençlere
Yetkili Engeli

Erbil’in İlk Kadın Doktoru
Şahnaz Hanım

doktorudur. Hastalarını
şifalı ot ve bitkiler kullanarak tedavi eden
Şahnaz Hanım, aynı
zamanda ebelik de yapardı. Uzun bir hizmetten süresinden sonra
hayata gözlerini yuman
Şahnaz Hanım’ın İzzet
Bantur, Seyit Abbas ve
Seyit Muhiddin adlarında üç erkek çocuğu
vardı.

Sami Hattat

Ahmet Seyit Yakup
Bir toplumun ilerlemesi ve bekasında
gençler önemli rol oynar. Aksi takdirde
o toplum yok olup gider. Dolayısıyla bu
kesime özel bir önem vermek gerekir.
Özellikle de eğitim alanında…
Orta Doğu’ya ve kendi ülkemize bakarsak, genç nüfus sayısının çok yüksek
olduğunu göreceğiz. Genç; yeni fikir
ve yeni icat demektir. Burada şöyle
bir soru gündeme geliyor; acaba genç
ülkeler olarak tanınan İslam ülkelerinde
neden yeni fikirler göremiyoruz, neden
ilerleme ve gelişme yoktur, neden hiçbir
yeni icada imza atılmıyor? Neden bizim
toplumlarda gençler uyuyor?
Bunun cevabı, gençlerin desteğe ihtiyacı olduğudur. Birilerinin bunların
elinden tutması gerekir. Büyüklerimizin,
bu kesimle tecrübelerini paylaşması ve
nasihat vermesi lazım.
Ne var ki; bizim toplumda gençlere böyle bir destek verilmiyor. Bırakın destek
vermeyi, gençler bir kısım yetkililer tarafından engelleniyor ve önleri kesiliyor.
Başarılı gençlere destek vermek yerine
çalışma istekleri yok ediliyor.
Peki, gençlerin neden önleri kesiliyor,
neden destek görmüyorlar?
Sözde bazı yetkililer, ne zaman başarılı bir genç görseler, “Yolsuzluklarımızı
ortaya çıkaracaklar” endişesiyle onlara
destek vermek yerine, önlerine engel
koymaya çalışıyorlar.
Dolayısıyla bu gibi yetkililerin tek derdi
ve çabası başarılı gençleri susturmak
ve önlerini kesmektir. Ancak bu gibi
yetkililer basına konuşurken milliyetçilik lafları havada uçuşuyor ve ağız
dolusu Türkmen haklarından söz etmekten geri çekilmiyorlar. Ancak bunların hedefleri milliyetçilik ve Türkmen
haklarına sahip çıkmak değil hedefleri;
yolsuzluk yapmak suretiyle vatandaşları kandırmak ve daha fazla zengin
olmaktır.
Gençlere burada büyük görevler düşüyor. Gençlerimiz bu gibi yetkililerin kirli
emellerini yerine getirmelerine engel
olmalıdırlar. Basına ve topluma gerçekleri anlatarak bunların kirli çamaşırlarını ortaya dökmeleri gerekir.
Gençlerimiz gelişen teknolojiyi kullanarak bunu yapabilirler. Türkmenleri
kullanarak, söz ve hareketleriyle birbirlerine karşı tuzak kuran ve bizi bölen
bu yetkilileri deşifre etme zamanı artık
gelmiştir.
Türkmen gençleri olarak artık bizi hiçbir
engel alıkoyamaz. Faaliyetlerimize devam edeceğiz. Biz kimseden teşekkür
beklemeyeceğiz. Biz ancak ve ancak
görevimizi yerine getireceğiz.
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Erbil’de 1887’de dünyaya gelen Şahnaz Hanım, kentteki ilk kadın
doktor olarak tanınıyor.
1972’de hayata veda
eden Şahnaz Hanım
kadınları şifalı otlar ve
bitkilerle tedavi ederdi.
Hanaka Mahallesi’ndeki evinde hastalarını
karşılayan Şahnaz Hanım, ilk Türkmen kadın

Erbil hamamları

Hamam yapımı
Zamanında umuma açık hamamlar, buradaki sıcaklık derecesini
belli bir seviyede tutmak suretiyle
inşa edilirdi. Ayrıca hamam duvarları geniş tutulur, pencereleri çok
küçük tasarlanırdı.
Yer seviyesinden alçak olarak
inşa edilen hamamlar soyunma
yerleri ve hamam bölümünden
oluşurdu. Soyunma yerlerinde
bulunan bir metre yüksekliğindeki
seki üzerinde insanlar elbiselerini
çıkararak hamam kıyafeti giyerdi.
İkinci bölüm ise hamam bölümü
oluştururdu. Kubbe şeklindeki tavanıyla hamam bölümü çok geniş
olurdu. İnsanlar yıkanmak için bu
bölümü kullanırdı. Ancak fazla
sıcaklığa katlanmayanlar soyunma yeri ile hamam arasında kalan
düşük sıcaklıktaki bölümü tercih
ederdi.
Isıtma yeri-külhan
Hamamın altında olup burada
ateş yanar. Külhandaki ocağın
üzerinde sıcak su kazanır bulunur. Eskilerde külhanlar hayvan
atıkları kullanarak ısıtılırdı. Ardından odun ve kömür yirminci yüzyılın ortalarında ise siyah petrol
denilen bir yakıt türü kullanılmaya
başlandı.
Erbil’in eski hamamları
Kale hamamı: Erbil’in en eski
hamamlarından biri olarak kabul
edilir. Yapılış tarihi bilinmemekle

birlikre Kale hamamının Sultan
Muzaffereddin Gökbörü döneminden beri inşa edildiği söylenir.
Kale’deki Büyük Camii’nin yanındaki Saray mahallesinde bulunan
hamam akşama kadar kadınlara
akşamdan geceye kadar erkerlere açıktı. Hamam herkese açıktı.
Aliağa hamamı: Yirminci yüzyılın
başında Aliağa’nın Haneka mahallesinde inşa ettiği hamamın
bir kapısı da Kale’ye bakardı.
Hamam bina olarak hala ayakta
duruyor. Değişik dönemlerde hamamı merhum Mustafa Hamamcı, Salih Hamamcı ve Osman
Pismam idare etmiştir.
Cüthamam: Reşitağa tarafından
inşa edilen hamam Haneka’nın
Halidiye camiinin karşısındaydı.
İki bölümden oluşan hamamın küçük bölümü erkeklere açıktı. Büyük hamam ise akşam ve geceler
erkeklere sabahlar ise kadınlara
açıktı. Cüthamam altımışlı yıllarda
yıkıldı.
Hacı Kadir hamamı: Hamam,
Hacı Kadir Debbag camiinin inşasıyla birlikte yapıldı. Camiin batı
tarafına inşa edilen hamam çok
eski ve güzel bir hamamdı. Erbil’in en büyük ve en geniş hamamı olarak kabul edilirdi. Altımışlı
yıllara kadar gece gündüz hizmet
verirdi.
Moda Hamamı: Erbil’in ileri gelenlerinden Ataul Ağa tarafından
Haneka mahallesinde inşa edilen

hamam seksenli yıllara kadar
hizmet verdi.
Asri Hamamı: Çağa uygun tarzda yapıldığı için bu adı alan Asri
hamamı, altımışlı yıllarda Araplar
Mahallesinde inşa edildi. Tüm bölümlerine karo döşenen hamamı
Hacı Muhammet Hamamcı yaptı.
Hamam bugüne kadar hizmet
veriyor.
Erbilli Türkmenler’in hamama
gitme geleneği
Hamama gidilirken ilk önce bohça
hazırlanırdı. İçine havlu, peştemal,
rakı sabun, traş takımı, iç çamaşır,
diş fırçası ve macunu konulurdu. Hamama gelindiğinde soyunma yerinde
seki üzerinde peştemal takılarak yıkanma yerine gidilirdi. İlk olarak halk
dilinde “Küreken taşı” denilen göbek
taşı üzerinde oturulurdu. Belinde
sorun yaşayan birisi arkadaşından
belini fiks maddesi ile yağlamasını
isterdi. Ardından halk dilinde cürüm
denilen kurna başına oturulur yıkanılırdı. Arasıra dışarı çıkılıp hava
alınırdı. Sonra tekrar kurna başına
oturularak üç kat yıkanılırdı. Temiz
yıkandıktan sonra natır denilen hamam çalışanı çağrılarak kendisinden
havlu getirmesi istenirdi. Soyunma
yerine gidilerek dinlenirdi.
Hamamda çay, sıcak süt ve sıcak
tarçın satılırdı. Herkes istediği
içeceği talep edebilirdi. Kısa bir
dinlemeden sonra elbiseler giyilir
ve eve gidilirdi.
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Kucaklaşalım, birleşelim...

Serdar Köprülü
İkinci ve Son Bölüm
Yazımızın birinci bölümünde birlik ve beraberliği, Irak ve Kürdistan
sahasındaki aktif siyasi
gruplarla diyalog zemini
yaratmak amacıyla ortak
bir karar ve stratejinin
oluşturulması gereğini
vurgulamıştık. Ki böyle
bir Türkmen projesinin,
ikinci etnik grup olduğumuz Irak Kürdistan Bölgesi’nde siyasi ve idari

haklarımızı talep etmekte
etkili olacağını düşünüyoruz.
Kürdistan bölgesel hükümetinden ve parlamentodaki ana partiler KDP,
KYB ve Değişim Hareketi’nden ümidimiz; medeni
ve demokratik bir adım
atarak, Irak Kürdistan
bölgesinin inşasının Türkmensiz tamamlanmayacağını idrak etmeleridir.
Burada şuna da işaret
etmekte yarar vardır ki;
birbiriyle iç içe olduğu için
ayrılması ve bölünmesi
mümkün olmayan ortak
bir coğrafyayı paylaşıyoruz. Şöyle ki; Kürdistan
Bölgesi ile iç içe olan
Türkmeneli Bölgesi Telafer’den Mendeli ve Aziziye’ye kadar uzanıyor.
Bu gerçeği kimse inkâr
edemez.
Bölgemiz 625 yıl Osmanlı
idaresinde kalmıştır. Bu
durum Lozan anlaşması-

na kadar devam etmiştir.
Ardından bölgemiz İngiliz
mandası altına girmiştir.
Kürtler ve Türkmenler
Irak’ı ve Kürdistan’ı müdafaa etme şerefine nail
olan iki millettir. Bunun
en bariz örneği ise; Şeyh
Mahmut Hafid ve Barzani
devrimleri ile Telafer’den
başlayan İşrin Devrimidir.
Irak kurulduktan sonra
başta Baas dikta rejimi
olmak üzere yönetime
gelen hükümetler Kürt ve
Türkmenlere tecrit politikası uygulayarak bu iki
milletin haklarını çiğnemiştir. Birlikte Enfal operasyonuna maruz kaldık,
göçe zorlandık, katliamlara uğradık, idam edildik.
Halepçe, Altunköprü ve
Taze katliamları en bariz
örneklerdir. İş bununla da
kalmadı Türkmence ve
Kürtçe ad koymamızı ve
kendi dilimizde konuşmamızı da yasakladılar.

Kürtler ve Türkmenler
olarak birbirimize kız
vermiş ve kız almış iki
akraba milletiz. İkimizin de komşu ülkelerde
uzantılarımız vardır. Ben
Altunköprü’de doğdum.
Hâlâ Kürt dostlarımla
gurur duyuyorum. Aynı
şekilde onlar da benimle
gurur duyuyor. Bu durum
hepimiz için geçerlidir.
Beraber aynı mahalleyi
paylaştık, aynı çarşıda,
aynı tarlada ve aynı fabrikada beraber çalıştık.
2003’ten sonra özgürlük
ve demokrasi güneşi çıkınca siyasi bir dönüşüm
başladı. Buna hepimiz
sevindik. Kürdistan Bölgesi meşruiyet elde ederek gelişti. Burada istikrar
ve emniyet güçlendi.
Türkmenler muhalefet
döneminde bölge hükümetine desteklerini hiçbir
zaman esirgemediler.
Dolayısıyla bölgenin

ikinci milleti olarak bölge hükümeti bize bugün
daha fazla haklar tanımalıydı. Örneğin başbakanın
ikinci yardımcısı neden
Türkmen olmasın? Neden bölge hükümetinde
en az 4 Türkmen bakan
olmasın? Kerkük valisi ve
Erbil vali yardımcısı neden Türkmen olmasın?
Bu sorulara cevabımız:
Evet böyle olmalıydı ve
bu bir yaz bulutudur, geçecektir.
Buradan hareketle ortak
projemizi ortaya atıyoruz. Ümit ediyoruz ki, bu
ebedi bir kardeşlik projesi olacaktır. Ve şunu
düşünüyoruz ki, iki taraf
arasında yapıcı bir diyalog ve karşılıklı ödünlerle
kanun devleti kuracak,
refah, hak ve görevlerde
fırsat eşitliği sağlayacağız.
İnşallah bizi aydınlık yarınlar bekliyor.

Telafer Operasyonu Neden Gecikti?
Irak’la sınırlı değildir. Bu,
ülkelerin savaşıdır. Muhtemelen Irak’ın arzusuyla
örtüşmeyen uluslararası bir
irade var ve bu irade Telafer’e operasyon konusunda
bizden farklı düşünüyor.
Kuşkusuzdur ki; “Uluslararası İttifak” görmezlikten gelinemez ve kendisiyle tüm detaylarda koordineli hareket
etmek gerekir. Çünkü ittifak,
sesi duyulan bir taraftır.
-Sağ kıyısında DAİŞ’le mücadele henüz bitmedi ve devam ediyor. Ki tahminler, buCafer Telaferi
radaki savaşın Musul’un sol
Musul’un kuzey batısına
kıyısından daha kolay olacadüşen Türkmen Telafer’i
ğını söylüyordu. Ancak terör
kurtarma operasyonunun
örgütünün, dar sokaklarıyla
gecikme sebepleri konusun- bilinen sağ kıyısında sivilleri
da birçok analiz ve yorumlar kalkan olarak kullanması bu
yapılmaktadır. Bu analiz ve
tahminleri boşa çıkardı. Doyorumların bir kısmı manlayısıyla sağ kıyısında savaş
tıklıyken bir kısmı mantıkla
bitmeden yeni bir harekâta
bağdaşmıyor. Kentin bugüne başlamak istenilen sonucu
kadar DAİŞ’in terörü altında vermeyebilir.
kalmasında hükümet, siyasi -Askeri operasyonlarda duypartiler, bölgesel ülkeler ve
gusallığa yer yoktur. Burada,
kıtaların arkasından gelen
zemindeki planlar etkili olur.
ülkeler suçlanıyor.
Dolayısıyla ne zaman askeri
Şehrin bir an önce geri alın- şartlar oluşacaksa o zaman
masını kuşkusuz ki hepimiz Telafer’e veya başka bir
istiyoruz ve operasyonun
bölgeye operasyon başlar.
sürekli olarak ertelenmesiÜlkenin geçirdiği karmaşık
ni hayret verici buluyoruz.
şartlar itibariyle siyasi basGerek Telafer’i bırakmak
kıları yok sayamayız. Dozorunda kalan gerekse DAİŞ layısıyla siyasi faktörü yok
terörü altında inleyen Telasayarsak belki bu birçok sivil
ferliler belki de aralarında
ve askerin canına mal olahiçbir zaman bu kadar hem- caktır, yeraltı yapısı tahrip
fikir olmadılar, şehirlerinin
olup istenilen hedef gerçekbiran önce geri alınmasını
leşmeyecektir.
istemeleri kadar. Ancak belki - Askerlerin canı, er ya da
“bazıları” arasında şehri
geç geri alınacak birkaç
kimin geri alacağı ve nasıl
kilometre topraktan daha
alacağı konusunda anlaşdeğerlidir. Çünkü bu canlar
mazlık olabilir.
giderse geri gelemez. Telafer’in kendi sınırı dışındaki
Ancak hepimiz şunları bilmuharebelerde verdiği 700
meliyiz ki;
-DAİŞ’e karşı savaş sadece şehit yetmiyor mu? Ki bu

muharebeler, kentin beklediği muharebeye nazaran
hiç zor muharebeler değildi. Daha iyi sonuçlar elde
etmek için biraz beklersek
iyi olmaz mı? Kaldı ki, Telafer’de uğruna savaşacağımız bir şey kalmadığı için
geri alınmasında acele etmemeliyiz. Çünkü haberler,
kaçırılan Yezidi ve Türkmen
kadınlarının hepsinin Irak’ın
dışına çıkarıldığını söylüyor.
DAİŞ, Telafer’de taş üstünde
taş bırakmamış, sakinleri ise
sürgün hayatı yaşıyor.
-Stratejik konumu nedeniyle
herkesin gözü Telafer’de. Bir
tek kendi halkı bu gerçeği anlamıyor. Telaferliler, bu kentin
taşının toprağının altın olduğunu bilmiyor. Eğer bu zenginlik iyi değerlendirilirse kente
istikrar ve huzur gelecek.
-Diğer bir taraftan Telafer’in
batısındaki Baaj, Sincar’ın
bir bölümü ve Hadar’ın yanı
sıra Suriye tarafında geniş bir
alan hâlâ DAİŞ’in kontrolünde.
Dolayısıyla bu bölgeleri geri
almadan Telafer’i almanın bir
faydası olmaz.
-Telafer üzerinde, tarihte eşi
benzeri görülmeyen cinayetler yaşanmıştır. Bu cinayetleri
DAİŞ kendisi belgelemiştir.
DAİŞ’in işgal ettiği hiçbir
bölgede Telafer gibi cinayetler
yaşanmadı. Kentte insanlar
kaçırıldı, kadınlara tecavüz
edildi ve pazarda satıldılar,
ev ve kutsal yerlere girildi. Bu
çirkin uygulamalar sadece Telafer halkına karşı değil, etraftan getirilen diğer din ve millet
mensuplarına da yapıldı.
Telafer toprakları üzerinde bu
çirkin uygulamalara maruz kalan çevre bölgelerindeki halk
şimdi Telafer’e ve halkına nefretle bakıyor ve çok kızgınlar.

Bunlar, kent geri alınmadan
önce kendileriyle uzlaşmaya
gidilmezse belki Telafer halkına yönelik kanunlara aykırı
eylemlerde bulunabilirler.
-Telafer, Irak toprağıdır ve öyle
de kalacaktır ve hiçbir yabancı
ülke onu Mezopotamya haritasından koparıp kendi toprağına katamaz. Ancak biz bugünkü gibi bölünürsek, o zaman
kolay ele geçirilebiliriz. Ayrıca
hiçbir taraf ne kentin Türkmen
olmadığını iddia edebilir ne de
etnik yapısını değiştirebilir.
Bu veya şu ülke, Telafer’de
sırf kendi çıkarlarını gerçekleştirmek için bazı tarafları
kullanabilirler. “Biz Telafer
halkının menfaatlerini düşünüyoruz” iddiasında bulunsalar
bile, yalan söylüyorlar. Kimileri
isteyerek veya istemeyerek
bu ülkelere alet olabilirler ve
planlarını hayata geçirebilirler.
Ancak hesap günü geldiğinde
arkalarında kimseyi bulamazlar. Dün yaşadıklarımız buna
örnektir. Bize o zaman kimse
sahip çıkmamıştı.
-Başkalarından güç almak ve
tehditler savurmak, asırlardır
barış içinde yaşayan ancak
araları 15 yıldır bozuk olan
Telafer halkı adına ayıp olmanın yanında kente barış ve
huzur getiremez. Ancak ne
zaman hemşehrinden güç alırsan kuvvetlenip huzur içinde
yaşarsın.
-Telafer’in geri alınması,
göçmenlerin sorununun biteceği anlamına gelmez. Belki
de bu daha büyük bir acının başlangıcı olacaktır. Yol
haritası olmadan kent geri
alınırsa gelecek geçmişten
daha iyi olmaz.
Telafer halkına sesleniyorum;
Cüce siyasetçileri dikkate

almayın. Seslerini duyurabilmeleri için bunların önünde
uzun bir yol vardır. Bunlar,
yaygaradan ve boş sansasyondan hoşlanırlar, gündemde kalmak için yaygara
ve kargaşa yaratmaktan
kaçınmazlar. Sosyal paylaşım sitelerinde fazla zaman
harcamayın. Zaten paylaşımlarınızı ve yorumlarınızı
aileniz, arkadaşlarınız ve akrabalarınızdan başka kimse
görmüyor.
Gençlerinizin kurtuluş
muharebelerinde verdiği
kurbanları, Telafer operasyonunun gecikmesine
bağlamayın. O kahramanlarınız, DAİŞ’in Bağdat
kapısında olduğunda savaşıyor ve şehitler veriyordu ve bu kurbanlar Telafer
geri alınana kadar da verilecektir. Bu kahramanlar,
yakın zamanda 2014’te
Telafer’den uzak El-Kaide’ye karşı da savaştılar.
Ey Telafer halkı, seyirci
kalmayın. Kimseden çözüm beklemeyin. Herkes
kendini sorumlu kılsın.
Herkes kendi ağırlığına
göre bir şeyler verebilir.
Ancak ne var ki kimseden
bir kıpırdama ve hareket
görülmüyor ve herkes
rastgele bir çözüm bekliyor.
Operasyonun gecikme
sorumluluğunu kimseye
yüklemeyin. Bir kere kendi
bölünmüşlüğünüze bakın.
Sorumluluğu kendinize
yükleyin. Eğer görevinizi
yerine getirmezseniz ne
tarih size merhamet eder
ne de torunlarınız. Telafer
işgalinin üçüncü yıldönümü yaklaşırken biz hâlâ
bir masada oturamıyoruz.
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Erbil’de Sarı Köşk’ün Tarihi
Halit Ahmet
Gazetemizin arşivinde merhum Yazar Halit Ahmet’in bir
yazısını bulduk. Vefatından
önce, yazarın yayınlanması
için gazetemize gönderdiği,
“Erbil’de Sarı Köşk’ün Tarihi” adlı yazısı belli ki o günlerde kaybolmuştu.
Arşivlerimizde bulduğumuz
yazıyı olduğu gibi yayınlamayı uygun bulduk.
Erbil’de Sarı Köşk’ün Tarihi
Merhum Abdülhalik Çelebi, kırklı yılların başında Ali
Paşa Doğramacı’nın kızı
Sadiye hanımla evlenmiş,
evlilik hediyesi olarak da
eşine Erbil etrafında çok
güzel bir köşk yaptırmıştır.
Şehir merkezinin bir kilometre uzağında inşa edilen
köşk sarıya boyandığı için
“Sarı Köşk” ismini almıştır.
3600 metrelik arsa üzerine
inşa edilen köşkü çevreleyen 3 metre yüksekliğinde
bir duvar vardır. Köşkü
süsleyen ve çevreye güzel-

lik kazandıran ve envaı çeşit
meyvelerin yetiştiği büyük
bir bahçe bulunuyor.
Abdülhalik Çelebi, o zamanlar şehir dışında olduğundan köşkü korumak
için birkaç bekçi tutmuş ve
kendilerine iki kurt köpek
vermiştir.
Kurt köpekler, gündüzleri

zincirle bağlanır geceleri ise
serbest bırakılırdı ve köşkü
korumakla yükümlü bekçilerle birlikte sabaha kadar
nöbet tutarlardı. Köşke ne
zaman yeni bir bekçi alınsaydı, kurtlara aşina olması
için bir süreliğine eğitimden
geçerdi.
Köşkte bekçilik yapan biri

5

bekçi hem kâhya görevlerinde bulunmuştu.
Babamla Muhammet Acem
ve Gafur Amca adında iki
İranlı bekçi de görev yapıyordu. Ardından Settar
Amca adında bir İranlı bekçi
daha geldi.
Akşamları Erbil’in ileri gelenleri Sarı Köşk’te buluşarak Çelebi’nin misafiri olurlardı. Sohbet ederek, görüş
alışverişinde bulunurlardı.
Çelebi’nin oğulları, eski
tarzını bugüne kadar koruyan Sarı Köşk’ü babalarına
bir vefa borcu olarak yine
sarı renge boyatarak restore
ettirdiler.
Eskiden iki kişi kavgaya
tutuşunca birbirlerine; “Erde babamdı. Musa Reşit
keksen Sarı Köşk’ün yanına
Ağa, babamın köşkte bekçi gel!” derdi. O zamanlar şehtakımına alınması için Çele- rin dışında kaldığı için Sarı
bi’yi ikna edebilmişti. Çünkü Köşk’ün yanından geçmek
Dizayiler yaylasında meşhur cesaret isterdi.
olan babam yiğitliğiyle taNot: Sarı Köşk, Erbil’in mernınıyordu. “Ahmet Nimçe”
kezindeki Zanyari Mahallelakabını taşıyan babam,
si’nde bulunan Erbil Ulus1963 yılına kadar Rakhtav
lararası Futbol Stadyumu
ve Sirava köylerinde hem
karşısındadır.

Erbil’i Anlatan Eserler
Erbil şehrini konu alan
eser sayısı çoktur. Ancak bu kitaplara ulaşma
imkânı az olduğu için
bu sayımızda ancak bir
kaçına ışık tutacağız.
Erbilla Kronolojisi
Hazreti Muhammed’in
doğumu öncesi Birinci
Hüsrev hükmü döneminde miladi 550 yılında kaleme alınan bu
eserde Erbil şehrinin
siyasi ve dini hayatına
ışık tutuluyor.
Meşiha Zikha adlı bir
Hıristiyan papaz tarafından yazılan eser,
Edward Zakhao tarafından Almancaya çevrildi.
Abdülmümin Deşti’nin
2012’de çevrilen eserde
Edward Zakhao şu bilgilere yer veriyor: “Erbil’in
asil sakinleri tahammüllü ve cesurdurlar. Evsiz
ve mültecilere kapılarını
açan bir halktır”.
Erbil Kalesini Savunmak
Abdülrakip Yusuf ve
Hayni Kadir tarafından
1990’da hazırlanan
eser, 2009’da basıldı.
Erbil Kalesi ve Kürdistan’ın diğer bölgelerinin
orijinal yapısını korumak için 40 yıl boyunca
mücadele eden Abdülrakip Yusuf’un eserinde
bir takım bildiri, el yazısı
ve Kaleden görüntüler
yer alıyor.
Erbil’in aydınları Kale’yi

korumak amacıyla Baas
rejimine karşı medeni
şekilde mücadele etmişlerdi.
1958-1975 Arası Erbil’de Kültürel Hayat
Bu mastır tezi öğrenci Hoşang Salih Şerif
tarafından hazırlandı.
2011’de hazırlanan tez
Selahaddin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde tartışıldı.
Giriş kısmı ve üç
bölümden oluşan
tezde Erbil’in kültürel hayatına
temas ediliyor.
Din eğitimi,
basın, edebiyat ve sanat
hayatının da
ele alındığı eserde
siyasi gelişmelerin
kültürel
hayata
etkisi
de ele
alınıyor.
Erbil
Livasında Hiwa
Partisi
Avukat Tarık Cembaz
tarafından 2005’te kaleme alınan eserden 500
adet basıldı. 1933-1940
yıllarında Erbil Kalesi’nde Nevruz, Erbil’de

Hiwa Partisi tarihi ve
diğer bölümlerden oluşan eser 136 sayfadan
oluşuyor. Eserin son bölümünde yer alan belgelerde 15 fotoğraf
ve el yazısı
bulu-

Erbil Hakkında Tarihi Bir
Araştırma
Prof. Dr. Muhsin Muhammet Hüseyin tarafından hazırlanan eser,
2012’de Aras basımevinde basıldı. Arapça
kaleme alınan eser 216
sayfadan oluşuyor.
Eserde Atabek,
Moğol ve
Hezbani
dönemindeki Erbil
tarihine
ışık tutuluyor.
Osmanlı
dönemindeki Erbil’in
de gündeme
alındığı eserde kentte tarım
hayatı ve nüfus
dağılımına da
ışık tutuluyor.

nuyor.
Yazar, eseri
için 100 kaynaktan yararlanmış.

1958-1963 Arası
Erbil
Şuan Muhammet
Emin tarafından kaleme alınan eserde Erbil’de siyasi duruma ışık
tutuluyor. Mastır tezi
olarak hazırlanan eser,
2009’da Selahaddin

Üniversitesi’nde tartışıldı. “Çok iyi” notunu alan
tezde Kürtçe, Arapça,
İngilizce ve Rusça kaynaklar kullanılmış.
Tezde,1958-1963 arası
Erbil ile ilgili bazı önemli
bilgi ve sırlara da yer
veriliyor.
1914-1930 Arası Erbil
Dr. Mehdi Kadir tarafından hazırlanan
eserde Erbil’in siyasi,
ekonomik ve idari durumuna ışık tutuluyor.
Dört bölümden oluşan
eserin önsözünü Selahaddin Üniversitesi
Tarih Fakültesi Bölüm
Başkanı Dr. Ersen
Musa Reşit yazmış.
Dr. Reşit önsözde,
Erbil’in içinde insanların bugüne kadar yaşadığı en eski şehirler
arasında yer aldığına
işaret ediliyor. Dr. Reşit
kentteki imar ve sivil
kalkınmaya da ışık
tutuyor.
Erbil’de Bilimsel Hayat
Dr. Ümit İbrahim Cozali tarafından kaleme
alınan eser, esasında
bir mastır tezidir. Selahaddin Üniversitesi
Tarih Bölümü öğretim
görevlisi Cozali’nin
tezi, 1992’de mastır
diplomasına layık görüldü. Eserde Erbil’deki bilimsel hayata ışık
tutuluyor.
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DAİŞ Sonrası Musul ITC, KDP ve KYB’nin Türkmen Partileriyle
Tek Tek Görüşmesini İstiyor

Nazım Saiğ
İkinci Bölüm
DAİŞ Sonrası Siyasi ve İdari Yapı
Musul’un bugün yaşadığı anormal durumda siyasi grupların büyük payı olmuştur.
Dolayısıyla DAİŞ sonrası Musul’da yeniden
gerginliği önlemek için siyasi parti ve hareketlerin şehre girmesine bir süre izin verilmemelidir. DAİŞ öncesi şehri idare eden kişilerin görevlerine dönmesi gibi bir şart söz
konusu değildir. Şehri yönetmek için başkaları getirilmelidir. Bunlar illa ki seçimle
gelsinler diye bir zorunluluk yoktur. Bunlar
Irak’ta yeni bir seçim yapılana kadar şehrin
yönetiminde görev alabilirler. Önümüzdeki
süreçte Musul’da yapılacak seçimde, diğer
etnik grupların haklarını göz önünde bulundurmak suretiyle, siyasi çoğunluk şartı
konulmalı ve şehri bu duruma getiren kota
sisteminden kaçınılmalıdır.
Olağanüstü Hâl ve Askeri Hâkim
Bir bölgede iç veya dış savaş yaşanırsa,
savaş sonrası orada olağanüstü hâl uygulanır. Bu tüm dünyada böyledir. Dolayısıyla Musul’da da uygulanması garip bir şey
olamaz. Dolayısıyla DAİŞ sonrası Musul’da
olağanüstü hâl ilan edilerek askeri bir hâkim tarafından yönetilmelidir. Bu uygulama
bir süre için geçerli olabilir ve gerekirse
uzatılabilir. Askeri hâkim, doğrudan Irak
Askeri Kuvvetler Genel Komutanlığı’na
bağlı olup iyi vasıflara ve yüksek ahlaka
sahip olmalıdır. Askeri hâkimin illa ki Musul’dan olması veya belli bir etnik gruba,
mezhebe bağlı olması şart değildir. Kendisi
uluslararası insan hakları beyannamesine
bağlı kalarak ferdi haklara, dini faaliyetlere,
gösteri ve dini hürriyetlere saygı göstermelidir. Askeri hâkim gerek gördüğü hallerde,
vatandaşların uygulamalardan rahatsızlık
duymayacağı şekilde, sokağa çıkma yasağı ilan edebilir ve bazı yasaları askıya alabilir.
Şehir Sakinlerinin Yaşam Şartlarını İyileştirmek
Musul, DAİŞ’ten geri alınır alınmaz hükümetin ilk yapacağı iş; kent sakinlerinin
yaşam şartlarını iyileştirmek olmalıdır.
Evlerini terk etmek zorunda kalan insanların evlerine dönmelerini sağlayarak
işsizlere özel ve kamu sektörlerinde iş fırsatı yaratılmalıdır. Musullu olmayanların
şehre girişi kısıtlanarak ziyaret sebebi ve
ziyaret edecekleri yerler konusunda bilgi
alınmalıdır.
Burada Musulluların da üzerine görevler
düşüyor. Bunlar askeri hâkimle işbirliği
içinde hareket ederek acil bir durum ortaya çıktığında ilgili makamlara bilgi vermelidirler. Toplumsal barışı sağlamak için
insanlar birbirlerine tolerans göstermelidir.

Erbil
İki büyük Kürt partisi KDP
ve KYB’nin geçtiğimiz hafta
Erbil’de Türkmen taraflarıyla
toplanması ITC’yi rahatsız
etti. İki Kürt partinin tüm
Türkmen partilerini bir
araya getirerek toplantı
yapmasını uygun görmeyen
ITC, KDP ve KYB’nin diğer
Kürt partilerine gösterdikleri
yaklaşımın aynısını
Türkmen partilerine de
göstermesini istiyor. Ancak
ITC’nin bu tavrına karşı
çıkan bir kısım Türkmen
parti, ITC’yi Türkmenleri
bölmekle suçluyor.
KDP ve KYB tarafından
oluşturulan ortak heyetin
geçtiğimiz hafta Türkmen
partileriyle gerçekleştirdiği
toplantı, Irak Türkmen
Cephesi’ni (ITC) rahatsız
etti. ITC, iki Kürt parti nasıl
ki diğer Kürt partileriyle tek
tek görüşüyorsa Türkmen
partileriyle de tek tek
görüşsün istiyor. ITC, iki
Kürt partiye tavır koyarak
son toplantıya katılmayı
reddetti.
Konuyla ilgili Erbil’e
konuşan ITC yöneticisi
Aydın Maruf, “Gerek KDP,
KYB, Değişim Hareketi
olsun gerekse Arap partileri
olsun, bir partiyi ziyaret
ettiklerinde diğer partileri
de ziyaret etmeleri gerekir.
Tüm Türkmen partilerini
bir yerde toplamak yerine
bunları tek tek ziyaret
etmeleri lazımdır” dedi.
“Türkmen partileri KDP-KYB
toplantısına katılmamalıydı”
diyen ITC Siyasi Büro
Üyesi Aydın Maruf, hedefin
Türkmenleri küçültmek
olduğunu söyledi. KDP-

KYB heyetinin, milletvekili
çıkaramayan partileri bile
tek tek ziyaret ederken
Türkmenleri ziyaret
etmemelerini eleştiren
Maruf, Türkmen partilerinin
birlikte KDP-KYB ile
toplanmasının bir âdet hali
aldığını, ITC olarak bunu
kabul etmeyeceklerini
kaydetti.
Diğer partileri de
Türkmenleri küçültmemeye
çağıran Maruf, “KDP-KYB
Türkmen ve Hıristiyanlarla
yarım saat toplanıyorlar. Bu
iki partinin hedefi, Türkmen
ve Hıristiyanların görüşünü
almak değil, belki de reklam
yapmaktır” diyerek sert
tepki gösterdi.
Ancak KDP-KYB
toplantısına katılan diğer
Türkmen partileri ITC gibi
düşünmüyor. Bu partiler
ITC’yi Türkmenleri bölmekle
suçluyor. ITC’yi bahane
bulmakla suçlayan bir
Türkmen parti başkanı ,
“ITC sadece son toplantıya
değil, vaktiyle KYB ve
Değişim Hareketi’nin
Türkmen partileriyle
gerçekleştirmiş oldukları
toplantıya da katılmamıştı.
Mesele toplantı falan
değil, mesele ITC kendini
Türkmenlerin tek temsilcisi
olarak görüyor, KDP ve
KYB’den kendisini ziyaret
etmesini istiyor. Ayrıca ITC,
diğer Türkmen partilerinin
kendisini bu şekilde kabul
etmelerini de istiyor. Ancak
ITC bizi kabul etmezse biz
de onu kabul etmeyiz” dedi.
Türkmen Liberaller Cemiyeti
Başkanı Sami Şebek, “Ne
yazık ki ITC politikasında
bir mağrurluk var. Umarım

hepimiz Türkmen bayrağı
altında toplanıp aradaki
hassasiyeti gidermiş oluruz”
dedi.
ITC’nin Kerkük’te Kürt
bayrağına karşı tavır
koyduğunu hatırlatan
Şebek, “ITC, Kerkük’teki
tavrına aykırı davranmamak
için KDP-KYB toplantısını
boykot etti” diye konuştu.
Toplantıda konuştuğunu
ifade eden Türkmen parti
başkanı Şebek, “Toplantıda
hiçbir sorun yaşanmadı.
Kendi görüşümüzü
dile getirdik. İç ve dış
heyetlerinde temsil edilmeyi
talep ettik” diyerek noktayı
koydu.
Türkmen Demokratik
Partisi Başkanı Dilşat
Çavuşlu ise; “ITC kendi
kendini yalnızlığa sokuyor”
dedi. Erbil’e konuşan
Çavuşlu, ITC’nin söz
ettiklerinin hepsinin
bahaneden ibaret olduğunu
söyledi. “ITC kendi kendini
yalnızlığa sokuyor. Örneğin
ITC bir töreni veya belli
bir günü kutladığında
tüm Türkmen partilerinin
kendini ziyaret etmesini
ister ama kendisi hiçbir
partiyi ziyaret etmez” dedi.
“ITC’yi mağrurluk sarmış”
diyen Türkmen parti
başkanı Dilşat Çavuşlu,
“Her bir Türkmen parti
ağırlığına göre Türkmenleri
temsil ediyor. Dolayısıyla
ITC ben Türkmenlerin tek
temsilcisiyim dememelidir.
ITC bu şekilde hareket
etmemeli ve Türkmenler
arasındaki huzurun
bozulmasına sebebiyet
vermemelidir” diye
konuştu.

Erbil
Mahmut Çelebi
Erbil şehri, üzerinde hâlâ yaşamın devam ettiği dünyanın
en eski şehridir. Erbil şehri,
hasbelkader veya burada bir
şehir yapalım şeklinde irticali
bir şehir değildir.
M.Ö. 2200 yıllarında Ural Altay
ırkına mensup Sümerler tarafından kurulmuştur. Kral Şiloki,
Sümer Devleti’ni kuzeyden
gelecek akınlara karşı müdafaa etmek için bugünkü Erbil
şehrinin yapılmasına karar vermiştir. Şehrin adını da “Erbilim”
koymuştur. Erbilim’in Sümerce
anlamı ‘’ Eri bil, Askeri tanı ‘’
gibi anlamları vardır. Elimizde mevcut olan en eski Erbil
haritasına bakılırsa; M.Ö. 3000
yıllarında Erbil’de coğrafi olarak büyük bir tepe ve o tepeyi
kuşatan iki büyükçe nehir vardır. O nehirlerin kalıntıları hâlâ
mevcuttur. Bu nehirlere Erbil
lisanı ile “Kanlı Dere” ve “Küreciler Deresi” denirdi. Bu iki
nehirden 1960’lı yıllara kadar
az da olsa su akardı. Ancak
kışın her iki nehir de taşar ve
çevreye büyük zarar verirdi.
Kral Şiloki, bu bölgeyi iyice
araştırdıktan sonra iki nehir
arasındaki mevcut olan o
tepenin üzerinde bir şehir, bir
kale yaptırma kararına vardı.
Sümer yazıtlarına göre kalenin
yapılması 20 sene sürmüştür.
Binlerce köle çalıştırılmıştır.
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Erbilli Şehrini Tanı

Ayrıca Kale’nin dip kısmında
muazzam mabetlerin oluşturulduğu da bir gerçektir.
Sümerlerden sonra Erbil ve
Sümer imparatorluğu Sami
ırkına mensup Akadların hükümdarlığına giriyor ancak
uzun bir süre sonra Sümerler
istiklallerini tekrar alıyorlar
ve bu sefer M.Ö. 2350 – 700
Sümer ve Akad devletini kuruyorlar. Daha sonra Asurlular ki
onlar da Sami ırkına mensup
bir millettir, onlar Mezopotamya’da muazzam bir imparatorluk kuruyorlar ve Sümer Akad
Devleti’ni yıkıyorlar. Böylece
Erbil, Asurluların eline geçiyor.

ve Ortadoğu, 1920 yılına kadar
Türk hâkimiyetinde kalıyor. O
tarihten sonra Irak’ta 6 Türkmen devleti kuruluyor ve bu
Türkmen devletleri Irak ve Orta
Doğu’ya 1920 yılına kadar hükmediyor. “Irak’ta Türkmenler
azınlıktadır diyene şaşarım!”.
Bunu iddia eden ya yeterince
bilgi sahibi değil ya da bilmezlikten geliyor. Irak ve Orta
Doğu’ya hükmeden devletlerin
adları şöyledir;
. Irak Selçuklular Devleti1
2. Atabeg Devleti
3. İlhanlı Devleti
4. Celairi Devleti
5.Karakoyunlu Devleti
6. Akkoyunlu Devleti
Bunlardan sonra 500
yıl boyunca Osmanlı Devleti
Zamanla da Asurların en göz- yetine giriyor. 30 sene sonra
Irak’a hükmediyor. Irak, Osde şehri haline geliyor. Asurlar- Emeviler ve 83 sene sonra da manlı zamanında 3 vilayete
dan sonra Kildaniler ki onlar da Abbasilerin hâkimiyetine giribölünür; Musul, Bağdat ve
Sami ırkından olan bir milletir,
yor.
Basra vilayetleri. Erbil, Osonlardan sonra da Aryan ırkıTürkmen Selçuklu Sultanı
manlıların zamanında Musul
na mensup Akhminiler Irak’ı
Ertuğrul, Abbasi Halifesinin
vilayetine tabi bir şehir olarak
işgal ediyor. M.Ö 300 yılına
isteği üzerine Hilafeti, Büveyhi kalacaktır. 1923 yılında Lokadar bu işgaller devam ediyor. Oğullarından kurtarmak için
zan’da, Türkiye Cumhuriyeti
M.Ö. 330 yılında Gaugamela
davet ediyor ve Selçuklu Sulbütün çabalarına rağmen MuSavaşı’ndan sonra Erbil ve
tanı 23 Aralık 1055 tarihinde
sul vilayetini alamıyor. Musul
Babil Makedon Kralı Büyük
150,000 asker ve 24 Türkmen vilayeti halkı Türkiye’ye bağİskender’in hâkimiyetine giriaşireti ile birlikte Irak’a giriyor.
lanmak istediyse de İngilizler
yor. Daha sonra da Irak tekrar Ertuğrul, Bağdat’a fatih olarak mani oldular, böylece Musul
Farisi ırkına mensup Persler,
değil, kurtarıcı olarak giriyor.
vilayeti Irak’a bırakıldı. Musul
Perslerden sonra da Sasanile- Böylece Abbasi hilafeti Irak
vilayetinin bugünkü kargaşası,
rin hükmü altına giriyor.
ve diğer bölgeleri Erbil, Musul
Lozan’da Türkiye’nin Musul’u
İslam dininin ortaya çıkmasıyla dâhil hepsi Selçuklu Devleti’nin kaybetmesinin sonucu olarak
Irak, Raşidin devleti hâkimibir parçası haline geliyor. Irak
ortaya çıkmıştır.

Neden Türkmenlerin Milli Bir Günü Yok?

Erbil
Bölge ve Irak genelindeki tüm
etnik grupların her yıl kutladıkları milli bir günleri vardır.
Ancak bölgenin ikinci en büyük
etnik grubu olan Türkmenlerin
böyle bir günü yoktur. Türkmen
aktivist ve yetkilileri, toplumlarına milli bir gün belirlemek
için bir konferansta buluşacak.
Uzmanlar milli günlerin, yeni
nesilde birlik olma ve milli
bilincin yerleşmesinde, kuvvetlenmesinde etkili olduğunu
düşünüyor.
Irak Türkmen Cephesi (ITC)
Erbil Teşkilat Sorumlusu Azat
Küreci, Türkmenler için milli
bir günün belirlenmemesinde,
İngilizlerin tarih boyunca bu
topluma beslediği düşmanlığın
etkili olduğunu söyledi.
Kürt tarafların ve diğer etnik
grupların Türkmenlere milli bir
günün tayin edilmesine engel olmadıklarını dile getiren
Küreci, zamanında İngilizlerin
Türkmenleri Irak’tan sürekli
silmeye çalıştıklarını kaydetti.
“Bu düşmanlık, Türkmenler için
milli bir günün tayin edilmesine
engel oldu” diyen ITC yetkilisi,
“Türkmen devletleri ardından
1534’te Irak’a gelen Osmanlı
Devleti Türkmenler için milli bir
gün belirlemedi. Çünkü herkesin bildiği gibi Türkmenler
sadece kendilerini değil diğer
toplumları da adaletli şekilde
yönetiyordu. Öyle değilse şimdi
diğer toplumlar yok olarak

Türkmen potası içinde eriyecekti. Ancak ardından ülkeyi
işgal eden İngilizler, kendilerine
tehdit olarak gördükleri Türkmenleri Irak’tan silme politikasını uygulamaya başladılar. Bu
durum Türkmenleri kendileri
için milli bir gün belirlemekte
alıkoydu” dedi.
Irak Türkmen Cephesi (ITC)
Erbil Teşkilat Sorumlusu
Azat Küreci şöyle devam etti:
“Bugün Yezidilerin kutladığı
Çarşamba Sor Bayramı’na
Türkmence Çarşamba Sürü
deniliyor. Sürü topluca demektir. Bu aslında Göktürklerin bir
geleneğidir. Zamanında halk
Erbil’de, Çarşamba Sürü gününde topluca dışarı çıkardı
kimse evde kalmazdı. Bu bir
dini gelenekti ve cumhuriyetin
kurulduğu tarihe kadar sürdü.
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memiştik” dedi.
Milli bir gün belirlemek için gündemde iki düşüncenin hâkim
olduğunu ifade eden Türkmen
aktivist şöyle konuştu: “Milli
gün olarak gündemde iki düşünce var; birincisi Türkmen
Cephesi kuruluşundan önce
bazı parti ve tarafların oluşturduğu Birleşik Türkmen Cephesi’nin kuruluş tarihi. İkincisi ise;
Osmanlı’nın Abbasi halifesinin
talebiyle Irak’ı kurtardığı tarih.
Ancak bu meseleyi anlaşmayla
kesinleştirmek lazım”.
Türkmen aktivist, “Gündemde
referandum ve parlamento
seçimleri gibi altın değerinde
iki fırsat bulunuyor. Türkmenler
zım” diyerek noktayı koydu.
İnsanlar günahtan arınmak
olarak bölge hükümetini bize
Konuyla ilgili olarak gazetemiiçin kırlara çıkardı. Demek ki
milli bir günü belirlemesine razı
dinlerin hepsi birbirine yakındır ze konuşan bir aktivist, suçu
etmek için altın değerinde bu
Türkmen vekillere attı. Türkve hepsinin temelinde Allah’a
iki fırsatı değerlendirmemiz
men aktivist Ahmet Seyit Yakup lazım ” diyerek noktayı koydu.
inanmak vardır. Ancak tekrar
Erbil’e yaptığı konuşmada, bir
söylüyorum ki; Türkmenlere
Hukukçu ve öğretim görevlisi
milli bir günün belirlememesin- önceki dönem parlamentoda
Osman Hamza, Türkmenlerin
de İngiliz faktörü etkili olmuştur. görev yapan Türkmen milletkendileri için milli bir gün belirvekillerin toplumlarına milli bir
İngiliz politikasının temelinde
lemeleri amacıyla iyi bir fırsatın
gün belirlemek için yeterli çaTürkmen varlığını silmek varoluştuğuna dikkat çekti. “Milli bir
dır”.
bayı göstermediklerini söyledi. gün belirlemek için Türkmenler,
Türkmen yetkili Küreci, toplum- Yakup: “Bu dönem parlamento Hıristiyan ve Yezidiler gibi bölge
larına milli bir gün belirlemek
milletvekillerine bir şey diyeme- hükümeti nezdinde girişimde
yiz, çünkü zaten parlamento
için geniş katılımlı bir konfebulunsunlar” diyen Hamza,
ransın düzenlenmesini istedi.
pasifleştirilmiştir. Yine de Türk- “Böyle bir kararı Türkmenler
menlerin bölünmüşlüğü ve kimi kendi içlerinde alabilirler. Ardın“Kimse kafasından milli gün
belirlemesin diye bir konferan- fırsatları değerlendirememedan ne zaman parlamento aktif
sa ihtiyaç vardır” diyen Küreci: leri altın değerindeki fırsatları
hale gelirse bunu orada kabul
“Acaba o gün Yezidilerin de
kaçırmamıza neden olmuştur.
ettirebilirler. Bence Türkmenlekutladığı Çarşamba Sürüsü
Türkmenler olarak milli bir gün rin bu kararına ne Kürt parti ve
mü olacak, yoksa Osmanlı’nın belirlememiz için zamanında
tarafları karşı çıkar ne de diğer
Irak’ı fethettiği gün mü? Buna
bazı siyasi şartlar oluşmuştu.
etnik gruplar” diye konuştu.
konferansın karar vermesi laFakat biz bunu değerlendire-
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Irak’ta Haksızlığa
Uğrayan Türkmenler

Türkmenler Şartlı
Referandum İstiyor

Abdulselam Abdulmecit Şakir
Öğretim üyesi, araştırmacı ve yazar
Üçüncü Bölüm
ABD önderliğinde müttefik güçlerin Irak’a
girmesi ile Nisan 2003’te Saddam yönetimine son verilmiştir. ABD’nin kurtarıcı
olarak Irak’a girmesi, önceleri halk tarafından büyük bir sevinçle karşılanmıştır.
O güne kadar baskı ve zulümlere maruz
kalan Türkmenler, kurulan yeni dönemde
artık her şeyin demokratik ve insan haklarına saygılı bir anlayışla ele alınacağını
ümit ediyordu. Fakat Türkiye’nin, ABD
talebini reddederek Irak’a güç göndermemesi, Irak’ın mevcut siyasi yapısı ve işgal
sürecinde hazırlanan anayasada maalesef Türkmenleri Arap ve Kürtlerden sonra
Irak’ın üçüncü temel unsuru olarak tespit
etmemesi Türkmen toplumu içinde derin
bir üzüntü bırakmıştır. Aynı zamanda siyasi yapının ulusal uzlaşıdan ziyade etnik
– sekter kimlik düzleminde kurulması, derin gerginlikleri mümkün kılmış ve çatışmalara zemin hazırlamıştır. Bölünmüşlük
üzerine kurulan mevcut siyasi yapı, bazı
Iraklı gruplar ve bölgesel, küresel aktörler
için kısa vadeli kazanımlar sağlasa da
orta ve uzun vadede Irak’taki siyasi istikrarsızlığı kronik hale getirmektedir.
Kürdistan Bölgesi’nin, hazırlanmakta olan
anayasa taslağında her ne kadar Türkmenler için merkezi yönetimin anayasasına göre daha fazla haklar tanınmış olsa
da Türkmenlerin beklediği düzeyde değildir. Kürtlerin Irak’ın ikinci milleti olarak
Bağdat’ta elde ettikleri hakların aynısını,
Erbil’de de Türkmenler Kürtlerden sonra
bölgenin ikinci milleti oldukları için talep etmektedirler. Kürdistan Bölgesi’nin
anayasa taslağının birinci maddesinde
Kürtlerin, Irak Devleti’nin tarihi boyunca
maruz kaldıkları zulüm ve katliamlardan
bahsedilmektedir, ancak hiçbir şekilde
Türkmenlerin uğradıkları zulümlerden
bahsedilmemektedir. Öte yandan beşinci maddede Türkmenlerin birçok hakkı
garanti altına alınmaktadır ve bu hakların
elde edilebilmesi için devletin maddi ve
manevi desteği zorunlu kılınmaktadır.
Fakat şu ana kadar icraata gelindiğinde hiçbir adım atılmamıştır. Hâlihazırda
bölgede Türkmenlere ait hiç bir televizyon
kanalı bulunmamaktadır. Türkmenlerin il
meclisleri, parlamento ve hükümette temsil oranları çok düşüktür. Bizce bu durum
bir yasa ile düzenlenmeli ve Türkmenlere
adı geçen makamlarda en az %15 temsil
hakkı tanınmalıdır. Şu an itibariyle, Kürdistan Bölgesi’nde mevcut olan yönetimde Türkmenlerin az da olsa temsil hakları
vardır. Fakat birçok Türkmen, çalıştığı
kurumlarda ya da mensup olduğu Türkmen partilerde Kürtlerin vesayeti altında
çalışmaktadır. Bu durumda Türkmen
halkının bu kişilere güvenmediği, aynı
zamanda bu kişilerin Türkmen halkına
hizmet etmek için değil de kendi çıkarları
için çalıştığı çok aşikârdır. Artık herkes
bunun farkına varmalıdır. Türkmenler hiç
kimse için asla tehlike unsuru olamaz,
geçmişteki bin yıllık süreç de bunu kanıtlıyor. Türkmenler bu bölgenin istikrar ve
huzura kavuşması için temel yapılardan
biridir.

Erbil
Erbil’de faaliyet gösteren
Türkmen partilerinin çoğu
referandumun yapılmasından
yanadır. Ancak şart ve talepleri var. Siyasi bir gözlemciye
göre; bölgedeki Türkmenlerin
hakları garantiye alındığı için
referanduma katılmaları gerekiyor. Gözlemci, bu toplum
referandumdan önce haklarının garantiye alınmasına
çalışmalıdır, diye düşünüyor.
Bölgenin iki büyük partisi
KDP ve KYB tarafından oluşturulan heyet, referandum konusunda Türkmen partilerinin
nabzını tuttu. Heyet ziyaret
ettiği Türkmen partilerinden
tam destek aldı. Ancak Türkmen partileri, herhangi bir
referandum öncesi haklarının
garantiye alınmasını istiyor.
Türkmeneli Partisi Siyasi
Büro Üyesi Salar Enver, düşünce olarak referanduma
karşı olmadıklarını söyledi.
Halkın belli konularda görüşünün alınması için referandumun iyi bir yöntem olduğunu
savunan Enver, “Şaibesiz bir
referandum istiyoruz” dedi.
Türkmen partili şöyle konuştu: “Ancak burada bazı sorular gündeme geliyor. Acaba
referandum sadece Erbil’de
mi gerçekleşecek? Bölgenin
sınır meselesi kesinleşti mi?
İhtilaflı bölge sorunu çözüme
kavuştu mu? Referandum
Erbil ve Duhok dışında diğer
kentlerde de gerçekleşecek
mi? Tüm bu sorular yanıt bekliyor. Referandumdan önce
Türkmenlerin hakları garanti-

ye alınmalıdır ve bu topluma
ne gibi haklar verileceği kesinleşmelidir. Türkmenlerin bir
derece hakları verilmiş durumda. Ancak bazı Türkmen
tarafları temsil haklarının arttırılmasını istiyor. Mesela bölge
başkanı Kürt ise, yardımcısı
Türkmen olacak mı? Üç kilit
makamın birisi Türkmenlere
verilecek mi? Bu konularda
önceden mutabakat sağlanmalıdır. Sağlanmalıdır ki;
bölge dışındaki Türkmenler,
bölgedeki soydaşlarının haklarının garantiye alındığından
emin olabilsinler.”
Türkmen Milliyetçi Kurtuluş
Partisi Başkanı Bılınd Şirzat
Üzeyri, parti olarak referandumun gerçekleşmesinden
yana olduklarını söyledi.
Erbil’e konuşan Üzeyri, bölge hükümetinin Türkmenleri
esasi bir unsur olarak kabul
ettiğini kaydetti. Irak’ta kalmanın Türkmenlere hiçbir fayda
sağlamayacağına dikkat çeken parti başkanı, “ Türkmenler bölgede daha fazla avantaj sağlayabilir. Milli haklarını
elde eder” diye konuştu.
Siyasi gözlemci Mesut Abdülhalik, Irak’ta mı yoksa bölgede mi kalacakları konusunda
Türkmenlerin zor bir sınavdan
geçtiğini söyledi. Erbil’e konuşan tanınmış araştırmacı
Abdülhalik, eskilerde bu toplumun Irak’ın tüm bölgelerine
yayıldığına dikkat çekti. Abdülhalik, “Eskiden Türkmenler
Basra’da, Bağdat’ta, Hille’de,
Kerkük’te ve Erbil’de vardı.
Ancak Araplaştırma politika-

sının etkisiyle bu bölgelerin
çoğundan silindi ve sadece
Kürdistanlı bölgelerde varlığını sürdürdü. Dolayısıyla
Irak’ta kalmayı seçen Türkmenler pişman olacaklar,
bölgede kalmak isteyenler ise
iyi bir tercihe imza atacaklardır. Tarihe bakın; ne zaman
Kürt devrimi geliştiyse Türkmen hakları o kadar gelişmiş.
Dolayısıyla bölgede kalma
yönünde tercih yapanlar doğru olanı seçmişlerdir. İktidar
partilerinin, bu doğru tercihlerine karşılık olarak Türkmenleri zor durumda bırakacak
harekette bulunmaması gerekir” dedi.
“Türkmenlerin Kürdistan’da
hakları şimdiden garantiye
alınarak yasalaşsın” diyen
siyasi gözlemci, “Yok, referandum sonrasına bırakacağız
demesinler. Bunu yaparlarsa
Türkmenlere haksızlık yapmış
olacaklar. Şimdiden mutabakat imzalanarak Türkmen
hakları tespit edilsin” diye
konuştu.
Türkmenlere birçok haklarının
henüz verilmediğini itiraf eden
Kürt gözlemci, “Türkmenler
bölgede güçlü bir varlık gösteriyorlar. Bu sevindirici bir
durumdur. Ancak buna yasal
bir statü kazandırılmalıdır. Bu
toplum bölge başkanlığında,
emniyet konseyinde, içişleri
ve peşmerge bakanlıklarında
temsil edilmelidirler. Bu sadece lafta kalmamalı uygulamaya konulmalıdır ve yasalaşmalıdır” diyerek noktayı
koydu.

Basra, Irak’ın Ekonomi Başkenti Seçildi
Erbil
Irak parlamentosu, ülkenin en büyük
üçüncü kenti olan Basra’yı ‘Ekonomi
Başkenti’ olarak seçti. Oybirliğiyle
alınan kararı değerlendiren
bir yetkili, ülkenin Basra’nın
zenginlikleri sayesinde yaşadığına
dikkat çekti. Irak Temsilciler Meclisi
Ekonomi ve Yatırım Komisyonu
Başkanı Ahmet Kinani, kararın

oybirliğiyle alındığını söyledi. Kinani
düzenlediği basın toplantısında
Basra’nın ülkenin gelecekteki
ekonomik hamlelerinde büyük bir
yer alacağını kaydetti.
Mecliste Basra’yı temsil eden Halaf
Abdussamat, karar tasarısına göre;
Basra’daki ekonomik faaliyetlere hız
kazandırılacağını söyledi.
Irak’ın Basra’nın zenginlikleri
sayesinde yaşadığına dikkat çeken

Abdussamat, kentteki Vau su
limanının tamamlanması sayesinde
Irak’ın dünyaya açılacağını, limanın
Asya ve Avrupa kıtaları arasında
ticari bir merkez haline geleceğini
belirtti.
Bilindiği gibi Irak Temsilciler
Meclisi’nin Selim Cuburi
başkanlığında geçtiğimiz Perşembe
günü düzenlediği oturumda yapılan
oylamaya 180 vekil katılmıştı.
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Onbeş günde bir çıkan siyasi,
kültürel ve tarafsız gazete

Peşmerge Bakanlığı Bünyesinde Türkmen Gücü Kurulacak

Erbil-Özel
Parlamento Asayiş ve
İçişleri Raportörü, Bölge Hükümeti’nin Türkmenler için özel bir güç
oluşturacağını söyledi.
Bilindiği gibi hükümet,
Peşmerge 4. Mihver’de
operasyonlara katılması beklenen Türkmen
gücüne benzer askeri
güçleri, diğer etnik grup
ve din mensupları için
de oluşturmuştu.
Kürdistan Parlamentosu
Asayiş ve İçişleri Raportörü Kadir Vatman,

Erbil’e yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun

kararıyla Bölge Başkanlığı’nın Türkmenler için

Obama 400 Bin Dolara Konferansta
Konuşma Yapacak

gösteren Cantor Fitzgerald adlı
şirketin, eski başkan Obama›ya
yapacağı konuşma için 400 bin
Dolar ödeyeceği belirtildi.
Cantor Fitzgerald firmasının
Eylül ayında düzenleyeceği
sağlık konferansında ana
konuşmacı olarak boy
gösterecek olan Obama›nın,
konferansın öğle yemeğinde
konuşacağı kaydedildi.
başvuru yapan adaylara
bir numara gönderileceğini
sözlerine ekledi.
Bilindiği gibi adaylık için
bugüne kadar hiçbir Türkmen
başvuruda bulunmadı.

askeri güçler kuracağını
ifade eden yetkili, hedefin bölgedeki etnik grup
ve din mensuplarını korumak olduğunu belirtti.
Türkmen ve diğer din ve
etnik grup mensupları
için askeri güç oluşturmanın doğru bir karar
olduğunu dile getiren
Kürdistan Parlamentosu
Asayiş ve İçişleri Raportörü Kadir Vatman, güçlerin partisel ve mezhebi
yaklaşımlardan uzak
tutulacağını ve katılımın
milli kritere dayanacağını sözlerine ekledi.

Dream City’de Arsa ve Ev
Satışlarına Yasak Getirildi
Erbil-Özel

Erbil
ABD›nin eski başkanı Barack
Obama, bir Wall Street
firmasının konferansında
konuşacak. Obama›nın bu
programa katılması karşılığında
400 bin Dolar ücret alacağı
öğrenildi.
ABD eski başkanı Barack
Obama›nın, bir Wall Street
firmasının düzenleyeceği
konferansta konuşma yapmak
için 400 bin Dolar ücret alacağı
bildirildi. ABD basınında yer
alan haberlere göre, ülkenin
finans merkezi olarak kabul
edilen Wall Street›te faaliyet

özel bir güç oluşturacağını söyledi.
Gücün yapısı ve sayısı
hakkında bilgi veren Vatman, güce 706 unsurun
alınacağını ve operasyonel olarak Peşmerge
4. Mihver’de görev yapacağını kaydetti. Erbil,
Telafer ve Kerkük’ten
adayların alınacağı gücün Zerevani’ye mi,
Peşmerge Bakanlığı’na
mı bağlanacağı henüz
kesinlik kazanmadı.
Bölge Hükümeti’nin
Türkmen, Yezidi, Kakayi,
Şebek ve diğerleri için

Erbil’in ele geçirdiği yazıya göre;
Dream City konut projesindeki ev
ve arsaların satışı Yatırım Kurumu
Başkanı Dr. Nuri’nin kararıyla
durduruldu. Yatırım Kurumu Başkanı
Dr. Nuri’nin Emlak Dairesi Genel
Müdürlüğü’ne gönderdiği yazıda,
Dream City konut projesindeki ev
ve arsa satışlarının, Eşşark Alavsat
şirketinin kamu arazilerine yaptığı
tecavüzler gerekçe gösterilerek
durdurulmasını istedi. Yazıda
ayrıca Eşşark Alavsat şirketinin
Dream City’deki projelerini 100%
tamamlanana kadar ev ve arsa
satışlarının yasaklandığı, aksi takdirde
şirkete karşı tedbir alınacağı da ifade
ediliyor.
Bilindiği gibi Niştiman Pazarı,
yanındaki mezarlık, adalet kulesi,
Dream City ve diğer bazı yerlerde
arazi tecavüzleriyle bilinen Eşşark
Alavsat şirketi defalarca mahkemelik
olmuştu.

