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15. ve 16. yüz yıllarda İslam
dünyası çok önemli iki gelişimeye
sahne olmuştu.Bunlardan biri
Osmanlı’nın yükselişi ,diğeri
Endülüs’ün düşüşüdür. Osmanlı’nın kurulduğu yıllarda İspanya’da Müslümanların siyasi
hakimiyetleri giderek daralmaktaydı.Nasriler olarakta bilinen
Beni Ahmer Devleti İspanya’da
birkaç şehir ve kaleye sığınmış
vaziyette idi.1492’de Hıristyanların Rekonkista adını verdikleri,İspanya’yı Müslümanlardan temizleme harekatı Gırnata’nın düşüşü
ile son bulmuştu. Böylece İspanya‘da 8 asır süren İslam hakimiyeti de tarihe karışmış oluyordu.
Ancak İspanya’daki Müslüman
varlığı henüz sona ermemişti.
Endülüs işgal edilirken Hıristyanlar yüzyıllarca Müslümanların
kendi varlıklarına zımmi hukuku
çerçevesinde duydukları saygıyı
,sözde Müslümanlara vereceklerini taahhüt etmişlerdi. Böylece
buna güvenen çoğu Müslüman
bölgeden ayrılmayı düşünmeden
bu söze güvenerek yerinde
kalmayı tercih etti. Ancak Hıristiyanların sözlerine bağlı kalmaları
10 yıl bile sürmedi. Kısa süre
sonra Gırnata Anlaşmasını rafa
kaldırarak, Müslümanlara hücuma başladılar. Öncelikli amaç
Müslümanları Hıristiyanlaştırmak
ve tehlike olmaktan çıkarmaktı..1500’den 1524’e kadar Müslümanların vaftiz olmalarını sağlamak için üst üste fermanlar
çıkarıldı.Vaftiz olmayı reddedenler ülkeden kovuldu,malları
gaspedildi. Bu sayede şeklen de
olsa ülkede kalan Müslümanlar
Hıristiyanlaştırıldı. Bunlara
Morisko’lar denir. Ardından
Morisko’lar takibata alındı. Engizisyon mahkemeleri devreye
sokularak Müslümanlar üzerindeki baskı ve işkenceler daha da
arttırıldı. Bu durum 1568’de
Gırnata merkezli büyük bir
isyanın çıkmasına neden oldu.
Ayaklanma şiddetle bastırıldı.
İsyancı Moriskolar ve İslam’a
bağlılığından şüphelenilenler diri
diri yakıldı,kazıklara çakıldılar.

1609-1614 arasında yarım milyon
Morisko ülke dışına sürgün edildi.
Kısaca özetlediğimiz İspanya
İslam tarihinde Osmanlı nın hiç
etkisi olmamış mıdır yada ne
ölçüde olmuştur buna bakalım.
Genel görüşe göre, Osmanlı
Endülüslerin yardım çağrılarına
cevap vermeyip,onları kaderine
terk etmiştir. Ancak bu görüş
,Osmanlı arşiv belgelerinden
Osmanlı nın meseleyi yakından
takip ettiğinin ve elinden geleni
yaptığının tespiti ile geçerliliğini
yavaş yavaş yitirmektedir. Katip
Çelebi’nin ‘’Takvimu’t Tevarih
isimli eserine göre İspanya ile ilk
ilişkiler 2.Bayezid döneminde bir
elçinin büyük ihtimalle 1487
senesinde İstanbul’a gelerek
yardım istemesi ile başlamıştır.
İspanyol Müslümanları, 1480’lerde İspanya’da Aragon kralı
Ferdinand ile Kastilya kraliçesi
İsabella’nın evlenerek Müslüman
varlığını bitirmek üzere harekete
geçmelerinden artık sonlarının
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yaklaştığını anlamışlardı. Bu
nedenle bir elçi “Kaside-i ğarra”
isimli son derece acıklı bir şiir(ağıt) ile İstanbul’a geldi. Kaside
İspanya Müslümanlarının çektikleri acıları anlatıyordu. Diğer bir
elçide yardım talebi için Memluklere gönderilmişti. Ancak bu
esnada Uzunçarşılı’nında belirtiği
gibi Osmanlı donanması İspanya’ya doğrudan bir müdahale için
yetersizdi. Ayrıca Memluklerle
çatışmalar yaşandığı gibi Cem
Sultan olayı da Osmanlı nın elini
kolunu bağlıyordu. Bu nedenle
diplomasi yolu seçildi ve direk
olarak Kastilya kraliçesine mektup yazılarak Müslümanlara
yapılan zulme son verilmesi
istendi. Fakat bu pek itibara
alınmadı. Bazı Osmanlı korsanlarına İspanya’ya ait yerleri vurma
emri verilmekle yetinildi. Daha
sonra Beni Ahmer devleti yıkılıp
Müslümanlar üzerindeki baskı ve
durum daha da artıp,isyanlar çok
kanlı şekilde bastırılıp ,sürgün ve

işkenceler yoğunlaşınca 1501-1502’de bir elçi heyeti daha İstanbul’a geldi. Heyet yine bir kaside
ile dayanılmaz işkenceleri anlatınca bu defa 2.Bayezid yine bir
mektup yazarak İspanyolları
uyardı. Fakat bu defa bununla
yetinilmeyerek Kemal Reis 1505
yılında bir bir donanmayla Akdeniz’e gönderilmiştir. Bu sefer
esnasında bir çok İspanyol adası
vurulmuş ve çok sayıda Morisko
Kuzey Afrika ve İstanbul’a taşınmıştır. Karadan bölgeye müdahale ise imkansızdır. Bundan sonra
Barbaros Hayrettin Paşa hem
Osmanlı hizmetine girmeden
önce hem de sonra Moriskolara
yardıma devam etmiştir. Osmanlı
hizmetine girmeden once Yavuz’dan istediği yardım talebine
Yavuz tarafından 2000 yeniçeri
ve topçular gönderilerek cevap
verilmiştir. 1533’de Barbaros,
Osmanlı hizmetine girmiş ve ilk
yaptığı işlerden birisi Moriskolara
yardım olmuştur. Fakat Barbaros’un Osmanlı kaptanı Deryası
olarak Cezayir’den ayrılması
Moriskolar tarafından pek olumlu
karşılanmamıştır. Kanuni’ye
tekrar başvurulmuş ve Kanuni’den Barbaros’un tekrar Cezayir’e iadesi talep edilmiş, hamisiz
kaldıkları vurgulanmıştır. Ayrıca
Kuzey Afrika’da Mağriplerinde
kendilerine yardım etmedikleri
sultana şikayet edilmiştir. Barbaros ile ise Osmanlı deniz gücü en
yüksek seviyeye ulaşmıştır.
Kanuni Fransa ile bir ittifaka
girişerek Moriskolara yardım
etmeyi düşünmüştür. Hatta bu
amaçla 1543 de Barbaros Fransa’ya gönderilmiştir. Ancak
Fransa’nın İspanya ile anlaşması
da bu planı suya düşürmüştür. Bu
dönemde Trablusgarb ve Tunus’un Osmanlı himayesinde
olmaması ve bölgedeki yerel
beylerin çıkarları için İspanyollarla işbirliği yapmaları işleri daha
da zorlaştırmıştır.Ayrıca Osmanlı
devletinin bu dönemde denizlerde
çok önemli mücadeleleri de vardı.
Kıbrıs Osmanlı’nın elinde değildi.
Kızıldenizde,Basra Körfezinde ve
Hint bölgesi Müslümanlarının
yardım talebi üzerine Hint Denizi’nde de Portekizlilerle mücadele
edildiği unutulmamalıdır. Yine de
Kanuni döneminde İspanya’da
Müslümanların durumunda
nispeten bir iyileşme görülmüştür.
Devamlı İspanya’ya karşı korsanlık faaliyetine devm ediliyor ve
bölgeden Müslümanların taşınmasınada devam ediliyordu.
1562’de İspanyol kayıtlarından
anlaşıldığı üzere Osmanlı gizliden gizliye Moriskolarla ilişki
kurup bir isyan hazırlığı içine
giriyordu.1568’de Müslümanlar
için baskılar tekrar arttı ve bir
isyan daha çıktı. Bu baskılara
maruz kalan Protestanlar da
Katolik baskısına karşı isyan
etmişlerdi. İspanya kralı 2. Filip’e
karşı çıkan bu isyanın lideri
Emevi Muhammed b. Ümeyye idi.
Engizisyon kayıtları isyanın
hazırlayıcısı olarak Kılıç Ali
Paşa’yı gösterirler.Ancak isyan
dış yardım gelmeyince bastırıldı.
Bu sebeple padişah 2. Selim’e de
bir yardım talebi iletildi. 2.Selim
bu isteğe karşı 2 mektupla cevap
verdi. Özeti şuydu:Olaylar tarafımızdan yakından takip edilmektedir,ancak donanmayı bölgeye
sevketmenin imkanı yoktur.
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Sebebi de Kıbrıs üzerine sefer
yapılması mecburiyetidir.Sokollu
ise İspanya’ya yardım fikrinde idi.
Cezayir eyaletine ise her türlü
yardım için emir verilmiştir. Kılıç
Ali Paşa bunun üzerine bölgeye
yardım etmiş, 6 gemi dolusu silah
ve mühimmat yollamıştır.Protestanlarla ilişki kurulmuş ve onlarda
isyana teşvik edilip yardım vaad
edilmiştir. Bu esnada İspanya’daki Müslümanlar arasına ,İspanyollar tarafından nifak sokulmuş
ve bazı beyler İspanya kralı ile
anlaşmıştır. Osmanlı aleyhinede
hummalı bir propaganda faaliyetine girişilmiştir.Böylece isyan ateşi
sönmeye yüz tutmuştur.Bu
esnada Kıbrıs fethedilmiş ve
İspanya ya yardımın önündeki en
büyük engel ortadan kalkmıştı
fakat bu defada İnebahtı da
Osmanlı donanmasının yenilgisi
durumu imkansıza sürüklemiştir.
İspanyollar kalan son Moriskoları
da ülkenin dağlık ve kırsal alanlarına sürerek Osmanlı ile irtibatlarını kesmişlerdir.Yine de Moriskolara yardım için teşebbüslere
devam edilmiş bu arada yok olan
Osmanlı donanması yenilenmiştir. 1596’da bu defa Fransa
Osmanlı ya bir ittifak teklif edecek
,ancak Celali isyanları ,uzun
Avusturya savaşları devleti
meşgul etmeye devam ettiğinden
netice elde edilememiştir. 3.Murad zamanında yeni bir yardım
planı daha ortaya konmuştur.
Fas’taki Sa’di hanedanı hükümdarı Ahmed El Mansur ile mektuplaşmalar yapılmış fakat bu
teşebbüslerin akıbetide belli
değildir.Fakat Sa’di lerin her
hangi bir hareketleri olmamıştır.
Cezayir ve Tunus’tan ise İspanya’ya hücumlara devam edildi.1584 taarruzunda iki İspanyol
şehrindeki tüm Moriskolar kurtarıldı. Bu saldırıları Don Kişot
romanının yazarı Cervantes
korkunç olarak niteleyecek ve bu
saldırılardan birinde esir edilerek
Cezayir’e götürülecek ,sonradan
fidye ile kurtulacaktır. Osmanlı
İspanya’dan kurtarılan Morisko’ya
her türlü yardımı yapmıştır. Onlar
da bunun karşılığında Osmanlı
saﬂarında İspanya’ya karşı kinle
savaşmışlardır. Özellikle bunlar
gemi imalatı, ateşli silah, barut
imalatı ve kullanımı,ipek böcekçiliği,inşaat,gemicilik gibi alanlarda
bilgili olduklarından ,bu alanlarda
istihdam edildiler.Özellikle bunlar
arasından çok sayıda reislik
seviyesinde gemici yetişmiş ve
Osmanlı donamsında önemli
görevler üstlenmiştir. Bu anlamda
Osmanlı milyonlarca morisko nun
İspanya’da ki kötü durumdan
kurtarılmasını sağladı. Ancak
eldeki imkanlar büyük çaplı bir
askeri harekata girişilmesine
imkan tanımadı.
Arap’ın pişmanlığı
Burada bir olayı zikretmek gerek.
2 Ocak 1492’de Granada denilen
Gırnata’nın kralı Boadbil 9 ay süren ve
savaşsız kuşatmadan sonra şehri Aragon kralı Fernando’ya teslim etmiştir.
Böylece İspanya’da 711’de başlayan
İslam hakimiyeti son bulmuştu. Boadbil
şehri terk ederken pişman olmuş ve
ardına dönüp şehre bakarak gözyaşı
dökerken annesinin kendisine çıkışmasına neden olmuştu. Annesi kendisine:
“Erkek gibi savunamadığın şehir için
utanmadan kadın gibi ağlıyorsun.Yazıklar olsun sana” demiştir. Bu olayın
geçtiği dağ o günden sonra “El ultimo
Suspiro del Moro” yani Arap’ın son
pişmanlığı olarak anılmaktadır.

Adres: Erbil,
Minare Mahallesi, Aşğal Caddesi
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Behçet Hastalığı

Hazırlayan: Sevcan Kasapoğlu- Serdarlı
Behçet hastalığının henüz belirlenmiş bir nedeni yoktur. Ancak hastalığı tetikleyen çevresel etkenlerin
yanısıra infeksiyöz ajanlar, bakteri
veya virüsler ve genetik yatkınlık
üzerinde durulmaktadır. Ailesel
geçiş henüz tam bilinmemektedir.
Ender olarak ailenin diğer fertlerinde de görülebilmektedir.
Belirtileri
* Ağız yaraları
Ağız yaraları hastaların hemen
hemen hepsinde vardır.Hastalığın
diğer belirtileri ortaya çıkmadan
yıllarca önce tek başına görülebilir.
Yaralar; yanak içi, dil, dudaklar,

yumuşak damakta tek ya da çok
sayıda ortaya çıkabilir. Yaraların
ortası kirli beyaz, etrafı kızarık ve
ağrılıdır. Genellikle 7 ile 14 gün
içinde iyileşirler. Tekrarlayıcı özelliktedir ve tekrarlama sıklığı hastadan hastaya değişir.
- Hassas bölgelerde ( Ağız ve göz
)
- Çeşitli Deri Belirtileri
Behçet hastalığında deriye ait
belirtiler, hastalığın başlangıcında
veya seyri esnasında sık görülür.
Genelde bacakların ön yüzünde
kırmızı ve ağrılı düğme gibi sertlikler görülür. Bunlar nadiren de gövdede düzensiz ve dağınık olarak
yerleşirler. Çapları 1-5 santimetre
arasındadır. 10-15 gün içinde,
yara haline dönmeden, çoklukla
yerlerinde hafif bir leke bırakarak
iyileşirler.
Sivilce benzeri belirtiler, mikropsuz
ve cerahatli kabarcıklardır. Görünüm açısından sivilceden farklı değildir. Bu nedenle hastalığın diğer
belirtileri ile birlikte değerlendirmek
gerekir. Sırt, yüz, göğüs, kasıklar,
kalçalar, kol ve bacaklarda ortaya
çıkarlar.
Vücudun genellikle koltuk altı,
göğüs, ayak parmak araları ve
göz, ağız içindeki aftlara benzeyen

yaralar görülebilir. Bunlar diğer belirtilerine göre daha az ortaya çıkar.
Paterji(Derinin Özgün Olmayan
Reaksiyonu) derinin aşırı duyarlılığını ortaya koyan bir testtir. Paterji
testi, hastanın önkol derisine steril
bir iğne batırılarak yapılır. Reaksiyon 24 saatte belirginleşip 48
saatte maksimum seviyeye ulaşır. Önce kırmızı 1-2 milimetrelik
bir kabarıklık iken steril cerahatli
sivilce haline de dönebilir. Paterji
testinin pozitif olması Behçet hastalarında tanı kriteri olarak kabul
edilir.
- Göz ile ilgili belirtiler
Sıklığı ve şiddeti değişkenlik gösteren göz tutulması; genç erkeklerde
daha sık, kadınlarda ve yaşlılarda
daha seyrek ve hafiftir. Hastaların
başlıca şikayeti görmenin azalması, göz çevresinde ağrı, kanlanma,
gözün ışıktan rahatsız olması,
puslanma, perdelenme ve siyah
nokta uçuşmalarıdır.
- Eklem Belirtileri
Behçet hastalarında sıklıkla büyük
eklemler; diz, ayak bileği, el bileği
ve dirsek tutulur. Ayrıca el ve ayak
eklemlerinde, parmak eklemlerinde ve kalça eklemlerinde Behçet
Hastalığına bağlı belirtiler olabilir.
Eklem tutulması eklem ağrısı ve

saray

eklem şişmesi şeklinde ortaya
çıkar. Eklemde hareket kısıtlılığı
görülürken kızarıklığa pek rastlanmaz. Eklem tutulumu şekil bozukluğu yapmaz ve genellikle de 1-2
hafta içinde kendiliğinden iyileşir.
- Damar belirtileri
Behçet hastalığında hem atardamar hem de toplardamarlar
hastalanabilir. Ülkemizde toplardamar tutulması (tromboﬂebit) daha
fazla iken atardamar tutulması
çok nadirdir. Yüzeyel toplardamar
tutulması bacakta ip gibi uzayan
veya yuvarlak şişlik, kızarıklık, ağrı
şeklinde kendini gösterir.
- Sinir Sistemi belirtileri
Sinir sistemi tutulumu çok nadir
görülür. Hastalarda devamlı baş
ağrısı, ara-ara ortaya çıkan çift
görme, kol veya bacaklarda
uyuşukluk, kuvvetsizlik, denge
bozukluğu, yürüme zorluğu,
konuşma bozukluğu, unutkanlık
gibi belirtiler olabilir.
- Mide-Barsak Belirtileri
Hastalarda ender olarak boğaz
ağrısı, karın ağrısı, ishal, iştahsızlık, bulantı, kabızlık görülebilir.
- Akciğer Belirtileri
Ülkemizdeki hastalarda oldukça
nadir görülür. Sürekli öksürük,
göğüs ağrısı, pembe renkli veya

kanlı balgam çıkarılması olabilir.
Teşhisi
Behçet hastalığı genel anlamda
kabaca bir damar iltihabıdır denebilir. Belirtilerin tümünün aynı
anda ortaya çıkması şart değildir. Bazı belirtiler hastalığın ilk
yıllarında yok iken daha sonraki
yıllarda ortaya çıkabilir.
Bulgulardan en az ikisinin varlığı hastalığı düşündürmelidir.
Behçet hastalığı tanısı konarken
ağız aftlarının olması şarttır. Ağız
yaraları (oral aft) ile birlikte cinsel
bölge yaraları, göz bulguları,
deride kırmızı sertlikler, kıldibi
iltihapları ve pozitif paterji testinin varlığı gibi bulgulardan dört
tanesinin bulunması teşhis için
gereklidir.
Tedavisi
Tedavinin seçimi hastanın klinik
belirtilerine bağlıdır. Alevlenmeler ve düzelmelerle seyreden bu
hastalık zaman içinde belirtilerinin hafiﬂediği veya kaybolduğu
devreler gösterebilir. Tedavi
lokal(haricen) ve sistemik olmak
üzere iki kısımdan oluşur. Lokal
tedavi deri, ağız içi ve cinsel
bölge belirtilerinde uygulanır.
Sistemik tedavi ise organ tutulumlarında kullanılır.

Salah Hasan ve Faruk Abdülaziz’in
bana büyük destekleri olmuştu.
Onlara çok şey borçluyum.
Saray: Hangi takımlarda oynadınız?
A.Kerim: Futbolcu olarak Zagros,
Azadi ve Erbil eğitim müdürlüğü
takımlarında oynadım. Atlet olarak
da Bağdat’ın Ceyş takımı, Erbil il
takımı, askerlik zamanında ise birinci ve beşinci kol ordu takımlarında
oynadım.
Saray: Milletvekili Şerdil Tahsin’in spora desteğini nasıl
değerlendiriyorsunuz?
A.Kerim: Sayın Şerdil Tahsin
değişik spor dallarında Erbil adına
büyük başarılara imza atmıştır.
Saray: Kimlerle birlikte oynadınız?
A.Kerim: Seyit Ahmet Salah, Sertip
Hamit, Şerdil Tahsin, Raad Abdullah, Cebbar Yasin, Rençber Ekrem,
Gazi Osman ve Salah Nuri ile

oynadım.
Saray: Eski sporculara zamanında ödenen ancak sonradan kesilen maaşın tekrar
ödenmesini istiyor musunuz?
A.Kerim: Evet çok istiyorum, çünkü
bu bizim hakkımızdır. Vermiş olduğumuz emeğin karşılığıdır.

Erbil’in eski atletlerinden Abdullah Kerim:
Eski sporcular maddi yardım bekliyor

Saray-Röportaj
Erbil’in eski atletlerinden Abdullah
Kerim aynı zamanda futbol da
oynadı. Spora bugün de devam
eden Abdullah Kerim, Erbil’e hizmet
eden eski sporcuların maddi desteğe ihtiyacı olduğunu ifade etti. Erbil
Atletizm Federasyonu Sekreterliği
de yapmış olan Abdullah Kerim,
Türkmen milletvekili ve eski futbolcu
Şerdil Tahsin’e övgüler yağdırdı.
Saray: Kaç yıl spor yaptınız?
A.Kerim: Ben spora 1970’te başladım. 1988’e kadar da atlet olarak
devam ettim. Ardından üç yıl boyunca futbol oynadım.
Saray: Spor hayatınızda kimlerle çalıştınız?
A.Kerim: Futbolda Gazi Osman’la
çalıştım. Ardından Erbil Atletizm
Federasyonu Sekreterliğine seçildiğimde Aras Hüseyin, Sertip Ahmet,
Salah Hasan, Hasro Bekir ve merhum Fuat Ahmet’le çalıştım. Sayın

Saray: Sporun maddiyata dönüşmesine ne diyorsunuz?
A.Kerim: Bizler zamanında spor yaparken tek hedefimiz Erbil’e hizmet
etmekti. Ancak bugünlerde spor
para için yapılıyor.
Saray: Yetkililerden beklenti
ve talepleriniz nelerdir?
A.Kerim: Eski sporculara gereken
ilgi gösterilerek kendilerine zamanında ödenen maaşın tekrar
ödenmesini istiyorum. Çünkü bu
sporcuların çoğu maddi durumu
kötü olduğu için maaşa ihtiyacı olan
insanlardır.

Maç biletleri satan takımlara ceza gelecek

Karzan Hewleri-Erbil
Erbil’de bir saatliğine halı saha
kiralama ücreti beş bin Irak dinarıdır. Bu sahaların biletlerini kentteki
mahalle futbol takımlarına Kürdistan
Demokratik Gençler Teşkilatı satıyor.
Ancak bazen bu biletler karaborsaya
düşüyor. Kimi takımların, söz konusu
teşkilattan aldıkları biletleri başkalarına yirmi bin dinar gibi yüksek bir
fiyata sattıkları iddia ediliyor.
Konuyla ilgili gazetemize konuşan bir
genç, mahalle takımı olmadıkları için
bilet almakta zorlandıklarını söyledi.
Rawand Celal adlı genç, “Arkadaşlarımla boş zamanımızı değerlendirmek için bazen futbol oynuyoruz.
Ancak bilet almakta zorlanıyoruz.
Çünkü Gençler Teşkilatı sadece mahalle takımlarına bilet temin ediyor.
Dolayısıyla biletleri ikinci ellerden
yüksek fiyatlar karşılığında almak
zorunda kalıyoruz” dedi.
Halı sahada bir saatlik futbol oynama ücretinin 5 bin dinar olmasına
rağmen biletleri ikinci elden 20 bin
dinara almak zorunda kaldıklarını
ifade eden genç Rawand Celal, bilet-

leri kendilerine arkadaşlarının temin
ettiğini söyledi.
Halmat adındaki genç de biletleri
resmi fiyatından daha fazla vererek
almak zorunda kalanlar arasında.
Arkadaşlarıyla birlikte gündüz saatlerinde çalıştıkları için geceleri oyna-

dıklarını ifade eden Halmat, bileti
mahalle takımlarından almak zorunda kaldıklarını belirtti. Erbilli genç
Halmat, “Biletlerin tamamı sadece
mahalle takımlarına satılıyor. Bu yanlış bir şey. Bu duruma el konularak
bilet satışlarının sağlam bir sisteme

girmesini istiyoruz” diye konuştu.
Öte yandan bir yetkili gazetemize
yaptığı açıklamada, mahalle takımlarına biletleri karşılıksız sağlamadıklarını söyledi. Bilet fiyatının 5 bin dinar
olduğunu ifade eden yetkili Rojgar
Kadir, takımların halı sahada 13.00

– 23.00 saatleri arasında oynayabildiklerini hatırlattı. Elinde resmi izin
bulunduran mahalle takımlarına ayda
3 bilet temin ettiklerini kaydeden
Kadir, Erbil’de 1008 mahalle takımının bulunduğuna dikkat çekti. Kadir:
“Bu takımlara ayrım yapmadan bilet
temin ediyoruz” dedi.
Herhangi bir takımın bilet sattığı belgelenirse cezalandırılacağının altını
çizen yetkili Rojgar Kadir, her ay
listeye yeni takımların eklendiğini ve
bu takımların feshedildiğini kaydetti.
Son olarak KDGBS maliye bölüm
üyesi Dilşat Hirani, söz konusu
sahalardan sadece KDGBS’den
resmi ruhsat alan takımların
yararlanabildiğini ifade etti. Hirani,
tüm takımlardan ücret aldıklarını
söyledi. Takımlar arasında ayrım
yapmadıklarını ifade eden yetkili
Hirani, “ Bilet sattıkları belgelenen takımları cezalandıracağız.
Yüksek fiyata bilet satan takımlara 3 ila 6 aya kadar men cezası
verilecek. Tekrar etmeleri halinde
cezalar ağırlaşacak” diye konuştu.
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Dördüncü Murat kimdir?

Osmanlı padişahlarının on yedincisi ve İslâm
halifelerinin seksen ikincisi. Babası birinci Ahmed
Han, annesi Mâhpeyker (Kösem) sultandır. 27
Temmuz 1612′de İstanbul’da doğdu. Tam bir İslâm
terbiyesi ve ahlâkı ile yetiştirildi. Enderun mektebindeki hocalarından husûsi dersler aldı.
Genç Osman’ın başına gelen acı felâket ve yerine
geçen amcası Mustafa Hanın kısa bir süre sonra
tahttan indirilmesi üzerine henüz on bir yaşında
iken 10 Eylül 1623′te Osmanlı tahtına çıktı. Eyyûb
Sultan hazretlerinin türbesinde hocası Aziz Mahmûd Hüdâi’nin elinden kılıç kuşandı. Yaşı küçük
olduğu için, devleti bilfiil idâre edemeyeceği görüşü hâkim olarak annesi Mâhpeyker Kösem Sultan,
saltanat nâibesi tâyin edildi. Tahta geçtiğinde, iç
ve dış işlerdeki karışıklıklar devam ediyordu. İdâri
işler karışık olduğundan, Yeniçeri ve Sipâhi askerleri zorbalığa başvuruyorlardı. Vasi durumunda
olan annesi Mâhpeyker Kösem sultanın yardımı
ile iş başına kıymetli devlet adamları ve kumandanlar getirerek, ortalığı düzeltti. İran Şâhı Birinci
Abbâs (1588- 1629), Osmanlı hudûdunu geçip,
Bağdat’ı işgâl ederek, otuz bin Ehl-i sünnet Müslümanı kadın, çoluk çocuk demeden kılıçtan geçirdi.
Rus kazakları ise kayıklarla Karadeniz sâhilindeki
bâzı köyleri yaktılar. 1625′te sadrâzamlığa getirilen Hâfız Ahmed Paşa, kazak korsanlarına ve Safevilere karşı harekete geçti. 1625′te Köstence’de
kazakların iki yüz elli kayığı batırılarak, dört bin
kadarı öldürüldü. Şah Abbâs’ın Bağdat’taki zulmünün önüne geçmek için 1625′te ordu sevk edildi.
11 Kasım 1625′te Bağdat yakınlarındaki Azamiyye
kurtarılarak, Bağdat kuşatıldı. Ancak yeniçerilerin
isyânıyla Bağdat kuşatmasını kaldıran Sadrazam
Hâfız Paşa, Irak’ın kuzey ve güneyini işgalden
kurtardı. 1 Aralık 1626′da Sadrazamlığa getirilen
Kayserili Halil Paşa, tekrar başlayan Safevi saldırılarının önüne geçmek ve Abaza Mehmed Paşanın
isyanlarını bastırmak için 4 Aralık 1626′da sefere
çıktı. Serdar Halil Paşanın muvaffakiyetsizliği
üzerine 6 Nisan 1628′de Sadrazamlığa Hüsrev
Paşa getirildi. 22 Eylül 1628′de Abaza Mehmed
Paşayı yola getiren yeni sadrazam Safevilere
karşı 5 Mayıs 1630′da Mihribân’da, 14 Temmuz
1630′da Cemhâl’da zafer kazandı. İranlılar mağlup
olunca, Anadolu’da asâyiş temin edildi. Dördüncü
Murâd Hanın yaşının küçüklüğünden istifâde eden
yeniçeriler, İstanbul’da zorbalıklarını ve ahâliye
kötü muâmeleyi artırdılar. Sadrazam Hüsrev
Paşanın azlini bahâne eden yeniçeriler ve sipahi- kadar cephâne konularak muhâfızlığına Vezir
ler ayaklanarak saraya yürüdüler. Yeni Sadrazam Murtaza Paşa bırakıldı. 11 Eylül 1635′te Tebriz
şehri tekrar zaptedildi. Safevi ordusu, OsmanlılarMüezzinzâde Hâfız Ahmed paşayı öldürdüler.
(1632) Bundan sonra zorbaların zoru ile sadrazam la meydan muharebesine cesâret edemediğinden
karşılaşılmadı. Aras Nehri taraﬂarındaki Zeynelli
olan Receb paşa döneminde İstanbul’da karışıkaşiretinden bin kadar nüfusun, Pasin-Erzurum,
lıklar günlerce sürdü. En küçük bir olayda Receb
Tercan-Erzincan taraﬂarındaki boş arazilere işgal
paşanın tahrikiyle harekete geçen zorbalar yeni
edilmesi emrolundu. Van ve Diyarbakır’da kalan
kelleler istiyorlardı. Diğer taraftan tahta geçtiği
sultan Murâd Han, Revan seferine çıkışından on
günden itibaren bütün hâdiseleri dikkatle tâkip
ay sonra 27 Aralık 1635′te İstanbul’a döndü. Osederek, eşkiyanın elebaşlarını tesbit eden Sultân
manlı ordusunun doğudan ayrılmasıyla; Safeviler,
Murâd Han, 8 Haziran 1632′de devlet idâresini
hududa tecâvüz ederek 1 Nisan 1636′da Revan’ı
bizzat eline aldı. İsyancıların elebaşısı olan Topal
Receb paşayı öldürttü. Yeniçeri ve sipahi ocakları- işgal ettiler. 2 Şubat1637′de sadrazamlığa getirdiği
nı sindirerek, zorbalıkların önüne geçti. Kahvehâ- Bayram Paşayı Doğu seferi serdarlığına tâyin
eden Sultan Murâd Hanın kendisi de hazırlıklara
neleri ve meyhâneleri kapatarak tütünü ve alkollü
başladı ve 8 Mayıs 1637′de Bağdat seferine çıkti
içkileri yasakladı. Emri dinlemeyenleri şiddetli
Bağdada varmadan evvel Irakın kuzeyini tamacezâlar verileceğini ilan edip, sıkı kontroller yaptı
men kontroluna alan 4.Myrat bölgelerde bulunan
ve yaptırdı.
Türkmen aşiretleri dahada güclendirmek için
Lehistan Kazaklarının Karadeniz’de Osmanlı
sâhillerine ve Rumeli’de Tuna yalılarına yaptıkları garnizonlar bıraktı garnizonlarında başına bölgeyi hakimiyetleri altına bırakmak gayesile büyük
saldırının önüne geçmek için 1633 Nisanında
komutanlar yerleştirdi. Musla Sabuncu zade yaha
Lehistan seferine çıktı. Osmanlı ordusu Edirpaşayı yı bıraktı Tekigit bölgesine ise begler begi
ne’ye geldiğinde, Lehistan hükümeti sulh istedi.
kazim Avla beyi bıraktı Erbil kalesinede garnizon
1634′de imzalanan Osmanlı- Lehistan Antlaşmabaşına Doğramacı zade Kara Mehmedi bıraktı
sına göre; Kazak akınlarına son verilmesi, Leh
Kerkük, Şehrezuz ve süleymaniyeyede Kahyacı
krallarının kırım hanlarına ve Osmanlı Sultanına
paşa Alaadin beyi bıraktı .. Sultan 4. Murat her
vergi vermesi, esirlerin karşılıklı değiştirilmesi
gittiği yerde biyik seçkin kudretlı komutanlar
kabul edildi. Sultan Dördüncü Murâd Han, Safevi
saldirılarının önüne geçmek için ordunun başında yerleştirmesinin sebebi ise bçlgeyi isyandan safavi
sefere karar verip, hazırlıkları tamamladı. 18 Mart işgalindan korumak olmuştur.
16 Kasım 1638′de kuşatmanın başladığı sırada
1635′de Revan seferine çıkan Dördüncü Murâd
padişahtan, daha önce ele geçirilmiş bulunan
Han, önceden tesbit ettirdiği zorbalardan yolu
İmâm-ı A’zam türbesini ziyâret etmesi istendi.
üzerindekileri cezalandırdı. 27 Temmuz 1635′te
Ancak sultan; ”Bağdat, sapıkların pis ayaklarıyla
Revan önlerine ulaştı. Sefer boyunca ordunun
başında bulunup, askerlerle alakadar olan, kuvvet, kirlenirken, gidip o yüce İmâmı ziyâretten hayâ
ederim.” cevabını verdi. Derhal tertibat alarak
heybet ve dehşetinden ürkülen sultan Murâd
muhâsaraya başladı. Şehirde Bektaş Han TürkHana ordu içinde büyük bir emniyet ve hürmet
men’in kumandasında 40.000 kişilik bir Safevi
hissi uyandı. 28 Temmuz 1635 gecesi başlatılan
garnizonu bulunuyordu. Şâh Sâfi ise, atlı kuvvetRevan kuşatmasında bütün muharebe planları
leriyle Kasr-ı Şirin’de olup Osmanlı muhâsarasının
tatbik edildi. Sultan Murâd Hanın kuşatmanın ilk
gün gün tâkip etmesine rağmen müdâhaleye
gecesi yaralanan askerleri ateş hattından gericesâret edemiyordu. Sultan Murâd Han, 12.000
ye çektirerek hastahane çadırlarında, cerrahlar
sipahiyi İran içlerine sokup Şehriban bölgesini
tarafından tedavi ettirip, ilaçlarının verilmesini
çiğnettiği hâlde, Şâhı savaş meydanına çekemedi.
emretmesi ve top atışlarında bulunması askerleri
coşturdu. Revan kalesini düşürmek için yapılacak Şâh, Bağdat’taki büyük kuvvetlerine güveniyor,
padişahın muhasaradan bıkınca çekilip gideceğini
umûmi taarruz öncesinde Safeviler vire ile teslim
zannediyordu. Padişahın ve seksen altı yaşındaki
olmak istediklerini bildirdiler. 8 Ağustos 1635′te
Revan kale muhafızı Emirgûneoğlu Tahmasp Kulu şeyhülislâm Yahya Efendinin de ön safta olduğu
Han, Sultan Murâd Hana kaleyi teslim etti. Revan bu kuşatmada dehşetli vuruşmalar oldu. Muhasaranın otuz yedinci gününde ön saﬂarda yalın kılıç
Kalesi tâmir edilip, içine on iki bin asker ve yeteri
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etti. Sultanahmed Câmii avlusunda Şeyhülislâm
Yâhya Efendinin imâmlığında müezzinlerin ”Er kişi
niyyetine!” nidâları ve Müslümanların gözyaşları
arasında kılınan cenâze namazından sonra babası Birinci Ahmed Hanın türbesine defnedildi.
Dördüncü Murâd Han Arapça ve Batı dillerine
hâkim olup her türlü memleket meselesine vâkıftı.
İlmi ve ilim adamlarını çok sever, fırsat buldukça
ilim meclislerine gider, onları teşvik ederdi. Evliyâ
Çelebi ve Kâtib Çelebi gibi âlimler, teşvik ettiği
kimseler arasında idi. Kur’ân-ı kerim okumayı ve
ibâdetlerini hiç ihmâl etmezdi. Dedesi Yavuz Sultan Selim Han gibi o da Hırka-i saâdet dâiresinde
Kur’ân-ı kerim okurdu. Ömrünü devlete hizmet ve
Allahü teâlânın emir ve yasaklarına itâatle geçiren
bu türk hakanı, Ehl-i sünnet düşmanı Acemlerin
pekçok iftirâlarına mâruz kaldı. Bunlar kendilerinde bulunan zilletleri bu büyük padişaha da
bulaştırmaya kalkıştılar.İnsanlara zulüm ettiğini ve
içki içtiğini söylediler. Halbuki devrin kaynaklarında Murâd Hanın içki içtiğine dâir en küçük bir bilgi
yoktur.
Birçok tarihçinin Kânuni sonrası en büyük Osmanlı padişahı olarak kabul ettikleri Dördüncü
Murâd Han, hep dedesi Yavuz Sultan Selim
Hana benzemeye çalışırdı. Gerçekten de birçok
vasıﬂarı onunla uyuşurdu. Fakat Yavuz’un sâhip
olduğu kıymetli Devlet adamlarına ve tecrübeye
mâlik değildi. Tahta geçtiğinde hazine bomboştu.
Vefâtında ise, on beş milyon altın olup, gümüş
paranın haddi hesabı belli değildi. Avrupa baştan
başa istihbârat ağı ile örülmüştü. Avrupalıların en
gizli sırları, Osmanlı sarayına gününde ulaşıyor
ve ona göre vaziyet alınıyordu. Tahta çıktığında
neye yaradığı belli olmayan yüz bin yeniçeri
varken, vefâtında itâat altına alınmış otuz beş
bin yeniçeri bulunuyordu. Dördüncü murâd Han,
bozulmuş devlet nizamını yoluna koymak için
mülâzimlikleri kaldırdı. Timar sistemini yeniden
düzene koydu. İsrâfın önüne geçmek için kânunlar
çıkarttı. Sipâhilerden zorbalıkla ele geçirdikleri
evkâf idâresini ve diğer hükümet hizmetlerini aldı.
Sipâhileri intizam ve itâat altına alarak, bunların ve
bir takım bozguncuların toplandığı yerler olan kahvehâneleri kapatarak âsâyişi temin etti. Yeniçerilik
tahsisâtının şuna buna yemlik olması sûistimâlini
kaldırarak, yeniçeriliği ıslâh etti. Vefâtında içte ve
dışta huzurlu ve itibârlı bir devlet bıraktı. Sultan
Murâd Hanın cesâreti, her türlü zorluğa tahamkahramanca çarpışarak askeri çoşturan Sadramülü, keskin zekası, hünerleri, askeri dehâsı,
zam Tayyar Mehmed Paşa, birkaç kuleyi ele geatıcılık, binicilik, silâhşörlükteki başarısı, askerleri
çirdiği sırada alnından vurularak şehit oldu. Yerine ve tebeası tarafından çok takdir ediliyordu. İki yüz
sadarete getirilen Kemankeş Mustafa Paşa, selefi okkalık gürzleri kolayca kaldırır, hızla giden iki atın
gibi gayret edip birkaç kuleyi daha ele geçirdi. bu
birinden diğerine atlar, attığı ok, tüfek mermisinden
muvaffakiyetler üzerine muhasaranın otuz dokuuzağa düşerdi. Devrinin bütün silâhlarını en iyi
zuncu günü umûmi taarruza karar verildi. Sabah
şekilde kullanırdı. En küçük suçları bile memleketin
erkenden başlayan şiddetli hücum karşısında kale selâmeti için cezâlandırmaktan çekinmeyen sultan
teslim oldu.
Dördüncü Murâd Hanın merhameti de çoktu. Savaş
Böylece on dört sene on bir ay önce bir ihânet
esnasında otağının yanına kurdurduğu seyyar
sebebiyle Safevilerin eline düşen Bağdat artık
hastahanelerdeki yaralı ve hastaları ziyaret eder,
kesin olarak Osmanlı idâresine geçti. Sultan
onlarla yakından ilgilenirdi. Memleketin her tarafınDördüncü Murâd Han, ilk iş olarak İmâm-ı A’zam
daki imârethanelerin vakıf şartlarına uygun şekilde
ve Seyyid Abdülkâdir-i Geylâni hazretlerinin kabr-i çalışması, fakir ve yetimlerin aç ve açıkta kalmamaşeriﬂerini ziyâret etti. Bu büyük zâtların türbesı için gayret gösterirdi. Din ve Devlet menfaatine
leri, sapık düşünceli Safeviler tarafından tahrip
iş yapanı hemen mükâfatlandıran Sultan Murâd
edilmiş ve eşyâları yağmalanmıştı. Padişah emir
Han, pekçok hayırlı işin yanında, Topkapı Saraverip bütün kabirlerin ve eserlerin tâmirini bildirdi.
yında Revan ve Bağdat köşkü gibi nâdide eserler,
Şeyhülislâm Yahya Efendiyi de, bu işlere nezâret
köprüler, kervansaraylar, hanlar ve benzeri hayır
etmekle vazifelendirdi. Bu zaferden sonra Bağdat eserleri de inşâ ettirdi. Boğazda yaptırdığı sarayda,
fâtihi diye anılan Dördüncü Murâd Han ordu ile
oğlu Muhammed’in doğumundan yedi gece kandilsadrazam Mustafa Paşayı Bağdat’ta bırakarak
leri astırıp şenlikler yapıldığından, buraya Kandilli
İstanbul’a döndü.
denildi. Kavaklar’daki kaleleri yaptırdığı gibi, pekçok
Sadrazam Kemankeş Mustafa Paşa, büyük bir
şehrin de surlarını tâmir ettirdi. Bağdat’ı feth edince,
kuvvetle İran içlerine doğru harekete geçtiği sırada İmâm-ı A’zam ve Abdülkâdir-i Geylâni hazretlerinin
Şâhın barış isteği ile gönderdiği elçiler geldi. Sad- türbelerinin tâmiri yaptırdı. Kâbe-i muazzamayı su
razam Kemankeş Mustafa Paşayla İran murahbasması üzerine; Ankaralı Mehmed ile Rıdvan Ağahasları Saru Han ve Muhammed Kuli Han arasın- yı Kâbe-i muazzamayı tâmirle vazifelendirdi. Sultan
da yapılan görüşmeler sonrasında, aşağı yukarı
Dördüncü Murâd Han devrinde kazanılan zaferlebugünkü türk İran sınırının tesbit edildiği Kasr-ı
rin yanında pekçok âlim, şâir, târihçi ve sanatkar
Şirin Antlaşması imzalandı. (17 Mayıs 1639) Bu
yetişerek kıymetli eserler meydana getirmişerdir.
antlaşmaya göre; Bağdat, Basra ve Şehr-i zûr
bunlardan bibliyografya, târih, coğrafya sahasında
havalisinden mürekkep Irak-ı Arap Osmanlılarda,
kâtip Çelebi ve Vekâyi-nâme sâhibi Topçular kâtibi
Erivan Safevilerde kaldı. Ayrıca Safevilerin gerek
Abdülkâdir, Ravdat-ül-Ebrâr ve Zafernâme sâhibi
Irak, gerekse Kars, Ahıska va Van taraﬂarına
Karaçelebizâde Abdülaziz, Târih-i Gılmâni sâhibi
saldırmayacakları, Eshâb-ı kirâmı kötülemeyecek- Mehmed Halife, teşkilât ve idâre sahasında Koçi
leri de antlaşma şartları içinde yer almıştı. Sultan
Bey vardır. Yine Erzurumlu Ömer, Nef’i, AzmizâMurâd Han, doğuda İran’la meşgulken, batıdaki
de Mustafa Hâleti, Nâibi, Yahya, Bahâi, Cevri ve
hadiselerden de günü gününe haber alıyordu.
Fehim-i Kadim, devrinde önde gelen şâirlerdir. Yine
Bilhassa Venediklilerin hudut tecâvüzlerine karşı
süslü nesrin on yedinci yüzyıldaki temsilcilerinden
bu Cumhuriyetle bütün ticâri münâsebetlerin
Nergisi de Dördüncü Murâd devrinin meşhûrlarınkesilmesini ve hemen savaş açılmasını emretti.
dandır.
Ancak bu sırada damla hastalığından muzdarip
Bundan başka şâir olan bu padişahın devrinde halk
bulunan sultanın durumu ağırlaştı. bunun üzerine edebiyâtı sarayca desteklenmiş, zaferlerine destanDivân, emri çeşitli bahanelerle on üç gün geciklar, ölümüne halk şâirlerince şiirler yazılmıştır. Bu
tirdi. bu arada Venedik elçisi gelip, divanın bütün
şâirlerden bâzıları saraya intisap etmişlerdir. Bunlaşartlarını kabul etti ve savaş durduruldu. Nitekim
rın belli başlıları Kuloğlu, kâtibi, Kayıkçı Kul Mustafa
çok geçmeden padişahın hastalığı daha da artagibi halk şâirleridir. Yine devrin tekke edebiyatındaki
rak 8/9 Şubat 1640 günü, güneş battıktan sonra
büyük temsilcisi Aziz Mahmûd Hüdâi de, bu devrin
İmâm Yûsuf Efendi Yâsin-i şerif okurken vefât
sahasında önde gelen şairlerindendir.
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vaktiyle 12 kapısı bulunduğunu söyledi. Çarşıdaki
işyerlerini hırsızlıktan korumak için kapıların her
birisinin belli bir meslek
grubunun adını taşıdığına dikkat çekti. Berberler
kapısı, marangozlar kapısı, bakkallar kapısı gibi.
Burhan Yaralı, nüfusun
artması ve çarşıdaki kalabalığın, kapıların birer birer
yıkılmasına neden olduğu
sözlerine ekledi.
Kentin genişlemesi ve dükkânları korumak için farklı
alternatiﬂerin gündeme
gelmesinin sonucu olarak
kapılara gerek kalmadığını
söyleyen Yaralı, “Kapıların
yıkılmasının kentin kültürel
dokusunun bozulmasıyla
alakası yoktur. Tek sebep
nüfusun ve çarşıda çalışan
işçi sayısının artmasıdır”
diye konuştu.
Öğretim üyesi Zekeriya
Seyit Celal ise kapıların
esnaf dükkânlarını muhafaza etmek amacıyla inşa
edildiğini söyledi. Celal;
kapıların devlet görevlileri
tarafından sabah saat 7’de
açılıp, akşam saat 7’de

Ahmet Seyit Yakup-Erbil

Irak’ın en eski çarşılarından biri olan Erbil Kayseri
Çarşısı’nın yapılış tarihi
132 yıl öncesine dayanıyor. Tarihçiler, söz konusu
çarşının Sultan Muzaffereddin Gökbörü zamanına
dayandığını söylüyorlar.
Halep ve Şam’daki çarşılar tarzında yapılan Erbil
Kayseri Çarşısı’nın vaktiyle
farklı farklı kapıları bulunuyordu. Ancak bugün bu
kapıların hiçbirinden eser
yok. Konuyla ilgili olarak
bazı vatandaşlarımızla
konuştuk.
Emekli Kerim Mustafa,
Kayseri Çarşısı’nın vaktiyle birçok kapısının bulunduğunu, bu kapıların en
önemlisinin de Kale Kapısı
olduğunu söyledi. Çarşının
küçük kapılarının yanında iki büyük kapısının da
bulunduğunu ifade eden
Mustafa, “Akşamları dükkânlar kapandığında, çarşı
kapıları bir devlet memuru
tarafından kapatılırdı” dedi.
Türkmen yazar, araştırmacı ve şair Burhan Yaralı
ise, Kayseri Çarşısı’nın

Bir Türkmen
şair: Kale
kapılarının
yıkılması ile
hedeﬂenen,
Erbil’in kültürel dokusunu
bozmak değildir

kapatıldığını söyledi. Celal,
“Kapılar kapatılırken zamanında çıkmayı unutan bir
esnaf geceyi dükkânda geçirmek zorunda kalırdı.” dedi.

Hizmetten çıkarılan Erbil tren yoluna tarihi bakış

Şirzat Şeyh Muhammet

Irak’ta ilk demir yolu, 1869’da Osmanlı valisi Mithat Paşa zamanında inşa
edildi. Tramvay şirketi tarafından Bağdat-Kazmiye
arasında inşa edilen yol
üzerindeki vagonlar tren

olmadığı için atlar tarafından çekiliyordu. Ardından
söz konusu şirket, Necef ve
Küfe arasında yeni bir yol
daha inşa etti.
Deniliyor ki bu yolun maddi
getirisi çok yüksek, öyle ki
karı yüzde yüzdü.

Irak’ta ilk demir yolu şirketi
Osmanlı döneminde kuruldu. 1916 yılının Eylül ayında kurulan şirketin merkezi
Bağdat’taydı. İngiliz işgali
döneminde ise Irak’ta ilk
tren seyahati 1 Nisan 19-

36’da Bağdat-Düceyl arasında gerçekleşti. Bu arada
Bağdat-Basra arasında ilk
seyahat 1920’de, BağdatKerkük arasında 1925’te,
Bağdat-Musul arasında 1940’te Bağdat-Erbil arasında
ise ilk seyahat 1946 yılında
başladı.
Erbil’de demir yolu
Erbil-Kerkük tren yolu 1946
yılında inşa edildi. Tren
yolunun Erbil Kalesi’ne 500
metre mesafe kala üzerine
inşa edildiği alan Şeyh Muhiddin Davut Ağa’ya aitti.
Tren istasyonunun ilk bölümünü yolcu giriş salonu
oluşturuyordu. Ardından ve
tren yolu hizmetten çıkarıldıktan sonra ise salon
üzerinde Mahatta cezaevi
inşa edildi. Burada biletler
satılırdı. Bu salon kayalardan yapılmış çok güzel bir
yapıydı.
Söz konusu salonun doğusunda yine kayalardan yapılmış tren yolu yetkililerinin
konutları bulunuyordu. Dört
tarafı ağaçlarla çevrili konutlarda oturanların çoğunu Hanekin ve Kerküklüler
oluşturuyordu. İstasyonun
ikinci bölümünü kargo salonu oluşturuyordu. Eski
benzin istasyonuna yakın
salonda tüccarların malları
vagonlara yüklenir diğer
şehirlere gönderilirdi.
Kargo bölümünün tam
yanında bir su motoru vardı. Su motoru 1973 yılına
kadar duruyordu. Mahalle
çocukları olarak, bu bölüme
atılan dosya ve kâğıtları
toplar taslak olarak kullanırdık.
İstasyonun üçüncü salonu ise, Siti İmamı yatırına
yakın bir yerde idi. Salonun

sağ tarafında ilkinde yakıt
ikincisinde ise içme suyunun bulunduğu iki büyük
depo bulunuyordu. Seyahat
esnasında meydana gelen
arızalar bu salonda tamir
edilir, trenlerin yağı değiştirilerek su ikmali yapılırdı.
Salonda tamircilerin barındığı bir de oda vardı.
Su depolarının batı tarafında istasyon çalışanlarının
evi bulunuyordu. Bahar
mevsiminde istasyonun
bulunduğu alan nerdeyse
bir piknik alanına dönüşürdü. İstasyona yakın Arap
ve Tacil mahalleleri sakinleri Cuma günleri buraya
gelerek piknik yapardı.
İstasyonda Babagürgür ve
Siti İmamı yatırları bulunuyordu. Bu iki yatır etrafında
toplanan halk yanlarında
dolma, çerez, külçe ve sarı
semaver getirirdi. Akşam
saatlerinde yaşlılar Siti
İmam yatırını ziyaret ederdi. Yatırın bulunduğu odayı
Hacı Abdülkadir Benna inşa
etmişti.
Benna odayı inşa ederken
yaşadığı bir olayı bizimle şöyle paylaştı: “Odayı
ellili yıllarda inşa ettim. O
zamanlar istasyonu inşa
eden şirket yatırı yıkmak
için bölgeye iş makineleri
gönderdi. Yatırı yıkmaya
yanaşan iş makineleri hemen arızalanırdı. Ardından
proje mühendisleri rayların
yolunu değiştirmeye karar
verip yatır için etrafı demir
örgülerle çevrili ve kayalardan oluşan 3 metrelik bir
oda inşa ettiler.”
Bölge hükümeti, yıllar önce
hizmetten çıkarılan Erbil
tren yolunu yeniden inşa
etmek istiyor.
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KDP İlişkiler Büro Sorumlusu Ahmet Kani:

saray

Hiçbir Türkmen partisinin KDP’nin adını kullanarak Türkmenleri tehdit etmesine izin vermeyiz

Röportaj-Saray
Kürdistan Demokratik Partisi
(KDP) yetkilisi Ahmet Kani
bir müddet önce partisinin
ilişkiler büro sorumlusu olarak atandı. Aynı zamanda
KDP Başkanlık Kurulu üyesi
de olan Ahmet Kani, gazetemize verdiği demeçte,
partisinin bölgedeki partilerle
ilişkilerine hız kazandırdığını
söyledi.
KDP’nin başkaları için parti
kurma ihtiyacı duymadığını
ifade eden Kani, bölgedeki
partilerin bağımsız olması
gerektiğini savundu. Kopya partilere sahip oldukları
yönündeki iddiaları reddeden
Kürt yetkili Kani, hiç kimsenin
KDP’nin arkasına sığınarak
başkalarını tehdit etmesine
izin vermeyeceklerini de sözlerine ekledi.
Saray: Genel olarak
KDP’nin Erbil’deki parti
ve taraﬂarıyla ilişkileri
ne düzeydedir?
A.Kani: KDP kurulduğu ilk
günden bu yana bölgedeki
partilerle iyi ilişkiler kurmaya
çalışmıştır. KDP İlişkiler Büro
sorumlusu olduktan sonra
bu ilişkilere hız kazandırmaya çalışacağım. Şimdi büro
olarak işlerimiz çok yoğun.

var mı?
A.Kani: Büro olarak dosyalar üzerinde çalışıyoruz.
Türkmen partileri dosyası,
Asuri, Kildani partileri dosyası ve Arap partileri dosyası
gibi. Dediğim gibi biz birlikte
yaşamak, birbirimizi anlama
ve demokrasiyi güçlendirmek
için çalışıyoruz. Hepimizin
amacı Irak’ın nimetlerinden
ve sağladığı faydalardan
yararlanmaktır. Yani vurgulamak istediğim şu, Irak hepimizindir. Kimsenin ülkeyi tek
başına yöneterek diğerlerini
saf dışı bırakmaya hakkı
yoktur. Ayrıca buna izin de
verilemez. Herkesin bildiği
gibi ülkede art arda iktidara
gelenlerin eziyet ve zulmünden hepimiz payımızı almıştık. Artık diktatör rejimlerin
Irak’ı idare etmesine müsaade edilemez.
Saray: Bazı Türkmen
Çünkü eskiden sadece Küroturtulması, birlikte yaşam ve partileri, sırf şahdistan bölgesindeki partilerle uyum anlayışının yaygınlaşsi menfaatleri için
ilişkimiz vardı. Ama şimdi
tırılması için bu ilişkilere hız
KDP’nin adını kullanaIraklı partilerle de ilişkilerimiz kazandırmamız kaçınılmazrak Türkmenleri tehdit
bulunuyor. Hem Kürdistan
dır. Ne zaman böyle bir orediyor. Buna ne diyorbölgesindeki hem de Irak’ın
tam yaratabilirsek, o zaman
sunuz?
diğer bölgelerindeki partiler
federal ve anayasal bir Irak
A.Kani: KDP olarak koparasında uzlaşma sağlamaya kurabiliriz.
ya partilerimiz yoktur. Tüm
çalışacağız. Ülkede demokSaray: Büroda Türkmen partilerin özgür ve bağımsız
rasinin sağlam bir zemine
işleriyle ilgili bir bölüm
olması, kendi program ve

Goran’ın Erbil şube yetkilisi Salah Mazın:

içtüzüklerine sahip olması
gerekir. Ama KDP’nin adını
kullanan birileri varsa, bunlara parti denilemez. Fakat
ben yine de bu iddiaya inanmıyorum. Şayet böyle bir şey
varsa bu demokrasinin ihlali
demektir ve bu kişiler yaptıklarından sorumludur. Kaldı ki
KDP’nin böyle partilere ihtiyacı yoktur. KDP olarak buna
izin vermeyiz. KDP büyük bir
parti olup kendi program ve
içtüzüğüne sahiptir.
Saray: Doğramacı ailesinin bir ferdi olarak,
Doğramacı ve Çelebi
aileleriyle ilişkileriniz
ne düzeyde?
A.Kani: Doğramacı ailesinden olduğum için bu aileden
bahsetme ihtiyacını duymuyorum. Bırakın insanlar
bizden söz etsinler. Çelebi
ailesine gelince, birbirimize
çok yakın akrabayız. Bu aile
çok meşhur bir ailedir. Ayrıca Erbil’in birçok ailesiyle de
akrabalık ilişkilerimiz vardır.
Erbil’deki herkese ve Türkmenlere başarılar diliyorum.
Zengin tarihimizle iftihar
ediyoruz. Erbil’in kalkınması,
gelişmesi ve buradaki kardeşlik ilişkilerine sahip çıkılması hepimizin görevidir.

Türkmenlerin bölünmüşlüğü kaygı verici

Röportaj-Saray
Goran (Değişim) Hareketinin
Erbil Şube sorumlusu Salah Mazın, siyasi süreçte rol
oynamayan ve kendi kültürlerini koruma noktasında
pasif kalan bazı Erbilli Türkmen ileri gelenleri eleştirdi.
Türkmenlerin siyasi gruplara
bölünmesinin kaygı verici
olduğunu ifade eden Kürt
yetkili Mazın, Türkmenlerin
Irak çapında kendilerine bir
çerçeve belirlemekte aciz
kaldıklarını söyledi.
Saray: Yeni görevinizde
ne gibi icraatlar yapmak istiyorsunuz?
S.Mazın: Goran Hareketi her
zaman yenilikten yanadır.
İkinci kongremize hazırlandığımız şu günlerde kurumsal bir teşkilat gibi çalışmak
istiyoruz. Bizde göreve getirilen yetkililer demokratik
yöntemlerle belirleniyor. Yeni
görevime demokratik yollarla
gelmeyi istiyordum ancak bu
olmadı ve bir referandumla
bu göreve getirildim.
Saray: Bilindiği gibi Erbil’de Türkmen nüfusu
çok fazladır. Goran olarak Türkmen meselesine nasıl bakıyorsunuz?
S.Mazın: Yeni dünya düzeni,
dünyadaki tüm milletlerin birlikte ve barış içinde yaşamalarını öngörüyor. Dolayısıyla
hiçbir millet diğerini silemez.
Özellikle kendi diline, kültürüne ve tarihine sahip olan
milletler.

farklı bir gözle bakmıyoruz
ve hareketimizde herkes
kendine bir yer bulabilir.
Saray: Erbil’deki Türkmen partileriyle ilişkileriniz ne düzeyde?
S.Mazın: Goran olarak fikri,
siyasi ve dini gruplarla ilişki
kurmaktan çekindiğimiz hiçbir konu yoktur. Biz burada,
kurulan ilişkilerin halkın ve
ülkemizin menfaatine olup
olmadığına bakıyoruz.
Erbil’in ileri gelenlerinin de
bu süreçte yer almalarını
istiyoruz. Çünkü burada bir
boşluğun olduğunu görüyoruz. Örneğin kentin önde
gelen şahsiyetleri çok pasif
bir vaziyetteler ve sesleri
çıkmıyor. Bu şahsiyetlerin
öne çıkmasını sağlamalıyız.
Bölgedeki medya Erbil’in kültürel kimliğini ve tarihini öne
çıkartmaya çalışmalıdır. Erbil
-yabancı demiyorum- misafirlere kucak açan bir kenttir. Bu şahsiyetlerin görevi
bu zengin kültürü korumak
olmalıdır.
Saray: Sizce Türkmen
halkı haklarının tümüne kavuşmuş durumda
Kürdistan’da Kürtlerle birlikte Saray: Erbil’deki teşkimıdır?
latınızda Türkmenler de S.Mazın: Goran olarak KürTürkmen, Hıristiyan ve Arap
milletleri de yaşıyor. Bunlara yer alıyor mu?
distan bölge anayasasının
ben azınlık demiyorum, millet S.Mazın: Goran olarak etnik
zenginleştirilerek referantemel üzerine çalışmıyoruz.
diyorum. Bu bölgede birbiriduma sunulması için çalışaBiz demokratik ve medeni bir cağız. Anayasada bir millet
mizi kabul ederek yaşamak
istiyoruz. Bu kapsamda bura- hareketiz. Mesut ve özgür bir olarak Türkmenlerin tüm
daki her millet siyasi haklara toplum yaratabilmek için önhaklarına yer verilmesine
ve bölgenin inşası sürecinde celikli amacımız bireylerdir.
de çalışacağız. Bizler halkın
Dolayısıyla diğer milletlere
yer alma hakkına sahiptir.

talepleri üzerinde çalışıyoruz
ve sorunlara uygun çözümler
getirilmesini istiyoruz. Yoksul
ailelerin haklarını savunuyoruz, yaşam şartlarının iyileştirilmesi için çalışacağız.
Türkmenlere gelince, bence
bu halk Irak çapında kendisine bir çerçeve belirlemiş
değil ve birçok siyasi gruba
bölünmüş vaziyetteler. Bu
da ister istemez bizi kaygılandırıyor. Umarım Kürdistan
bölgesinde Türkmenler kendi
milli menfaatlerini ön planda tutmak suretiyle kimseye
bağlanmadan bağımsız bir
şekilde çalışacaklardır.

Goran yetkilisi Mazın:
Türkmenler
Irak çapında kendilerine bir
çerçeve belirlemekte
aciz kalıyorlar
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Arap Baharı’ndan Türkmen partileri de pay aldı

Saray-Özel
Bazı Türkmen partilerinde
bahar rüzgârları esmeye
başladı. Parti üyeleri, kendi
içlerindeki mali yolsuzluk ve
iktidar tekelciliğine dur demek
için harekete geçti. Bu partilerin
biri de, Türkmen Reform
Hareketi’dir. TRH üyelerinin
aldığı kararla, önümüzdeki
ekim ayında kurultay yapılacak.
Kurultay kararını Türkmen
Baharı olarak niteleyen bir TRH
üyesi, söz konusu hareketin
diğer partilere de emsal teşkil
etmesi gerektiğini söyledi.
Türkmen baharının yolda
olduğunu ifade eden TRH
üyesi, iktidarı başkalarıyla
paylaşmaya yanaşmayan
yetkililerin durdurulmasını
istedi. Bu konuyu gazetemize
değerlendiren bir Türkmen
gazetesi ise, Türkmen
partilerinde her günün kış
olduğuna dikkat çekti. Gazeteci
: “Türkmen partilerinde
bahardan söz etmek mümkün
değildir” dedi.
Bu arada adının açıklanmasını
istemeyen bir TRH üyesi,
çoğunluk üzerine emirler
dayatma ve ferdiyetçilik
zamanının artık geride
kaldığını söyledi. Dünyanın
birçok yerinde meydana
gelen yenilenme ve değişim
hareketinin kendileri için de
geçerli olduğunu savunan
TRH üyesi, Türkmen halkına
en iyi hizmet yolunun değişim
ve demokrasiden geçtiğini
söyledi. İkinci kurultay kararını
aldıklarını ifade eden Türkmen
üye, partilerinin değişmesinin
diğer Türkmen partileri için de
emsal teşkil etmesini istedi.

Türkmen Reform Hareketi
(TRH)’nden yükselen
protesto sesleri bazı Türkmen
partilerinde de duyulmaya
başlandı. Parti başkanlarının
mutlak hâkim anlayışıyla
hareket etmeleri ve parti
paralarını kendi menfaatleri
paralelinde harcamalarına karşı
gerçekleştirilen protestolarda
sesleri gür çıkmaya başladı.
Konuyla ilgili gazetemize
konuşan TRH üyesi,
bu sorunların kurultay
düzenlenerek demokratik
yollarla çözümlenmesini
ve parti başkanlarının parti

paralarını kendi menfaatlerine
harcamalarına müsaade
edilmemesi gerektiğini söyledi.
Türkmen baharını gazetemize
değerlendiren bir öğretim
üyesi ise, Türkmen partilerinin
her birinin belli bir tarafa
bağlı olduğuna dikkat çekti.
Selahaddin Üniversitesi
öğretim üyesi Dr. Salim
Otrakçı, söz konusu partilerin,
bağlı bulundukları tarafın onayı
olmadan hareket etmelerinin
imkânsız olduğunu söyledi.
Türkmen partilerindeki
değişimin gerçek bir değişim
olduğunu söylemenin yanlış

olduğunu savunan Otrakçı,
“Değişim partiler düzeyinde
olmaz, uluslar arası düzeyde
olur” dedi. Partilerde
üyelerin kendi içtüzük ve
programlarına bağlı olduğunu
ifade eden Türkmen öğretim
üyesi Dr. Salim Otrakçı,
dünyada değişimin halk için
gerçekleştirildiğine dikkat çekti.
Son olarak Türkmen yazar
ve siyasi aktivist Nazım Saiğ,
Türkmen partilerinin uzun
zamandan beri kurultay
düzenlemediklerine dikkat
çekti. Bu partiler kurultay
düzenlesin veya düzenlemesin,

bu durumun bir şeyi
değiştireceğine inanmadığını
ifade eden Saiğ, Türkmen
baharı tabirinin yerinde
kullanılan bir tabir olmadığını
belirtti. Türkmenlerin sürekli kış
yaşadıklarını ifade eden yazar
Saiğ, Türkmen partilerinde
yaşananların sırf maddiyatla
ilgili olduğunu söyledi.
Saiğ şöyle devam etti: “Partinin
paralarını kendi cebine atmakla
suçladıkları başkanlarından
parayı alarak kendi aralarında
bölecekler. Dolayısıyla köklü
bir değişim beklemiyorum.
Bu partiler kendileri için
belirlenen çizgiden çıkmaları
beklenemez”.
Türkmen partilerinde köklü
değişimin beklenmemesi
gerektiğini savunan Türkmen
yazar Nazım Saiğ, Türkmen
halkı ve partileri tek ses
olmadıkları sürece değişimin
gerçekleşeceğine inanmadığını
söyledi.
Türkmenleri ilgilendiren siyasi
ve kültürel meselelerde her
bir Türkmen partinin farklı bir
görüş savunduğunu kaydeden
Saiğ, Türkmen partilerinin
Kürtlerden fazla Kürtçülük
yaptıklarına dikkat çekti.
Kürtlerin bu gibi Türkmen
partilere ihtiyaçları olmadığını
ifade eden Saiğ, “Kürtler
kendilerini savunabilecek bir
pozisyondadırlar. Kimsenin
kendilerini övmesine ihtiyaçları
yoktur. Siyasi, medya ve
kültürel olarak birçok kurum
ve kuruluşa sahip olan Kürtler,
Türkmenlerin, Kürtlerin yerine
düşünmesine ihtiyaç yoktur”
diyerek Türkmen partileri sert
bir dille eleştirdi.

Türkmen hayırseverler yardımlarını genişletmek istiyor

Cevher Kasap

Saray-Erbil
Fakir ve Türkmen öğrencilere
yardım eli uzatan bir takım
Türkmen hayırsever yardımlarını
genişletmek istiyor. Bu arada bir
hayırsever de yardım sandığı
kuracak.
Hacı Sirvan adlı bir Türkmen
hayırsever, yardımların
tümünün kentteki cami inşaatı
ve onarımlarına harcandığını
söyledi.
Cami imamlarını, hayırseverleri
okul yaptırmaya ve fakirlere
yardım etmeye yönlendirmeye
çağıran Hacı Sirvan, Türkmen
okullarına yardım eli uzatmak
istediklerini kaydetti. Bu okulların
Mahmut Çelebi tarafından
onarıldığını ifade eden Türkmen

Hacı Necmettin Bakkal

hayırsever Hacı Sirvan, bir
takım hayırseverin bu okulların
ihtiyaçlarını karşılayacaklarını
söyledi.
Çoğu hayırseverin okullara
yöneldiklerini dile getiren Hacı
Sirvan bu okulların tamir ve
onarımını üstlenen Mahmut
Çelebi’nin kendilerini Türkmen
okullarının ihtiyaçlarını
karşılamaya çağırdığını belirtti.
Fakir Türkmen ailelere yardım
eli uzattıklarını ifade eden Hacı
Sirvan, Hayırsever Doğramacı
Vakfı’nın bu ailelere maaş
bağladığını hatırlattı.
Fakirlere yardım ederek
dilenciliği bitirmenin zor olduğuna
dikkat çeken Türkmen hayırsever
: “Yaptığımız yardımlarla fakir

Azat Debbağ

Türkmenleri dilencilik yapmaktan
kurtardık. İnsanın yaptığı
güzellikleri ve hayır işlerini
herkese söylemesi şık olmaz”
dedi.
Bir yardım sandığının kurulması
için bir takım Türkmen
hayırseverle görüştüğünü
ifade eden Hacı Sirvan, ancak
hayırseverlerin bu konudaki
tavırlarının henüz netleşmediğini
kaydetti.
Yardımların okul yapılmasına
yönelmesi ﬁkrine katılan
Türkmen hayırsever Azat
Debbağ ise, Vakıﬂar Bakanlığı’na
Türkmen mezarlıkların
onarılması için yaptıkları
başvurunun sonuçsuz
kaldığına dikkat çekti. Debbağ

: “Vakıﬂar bakanına yaptığımız
ziyarette mezarlıklarımızı tamir
edeceklerini söyledi. Ancak
mezarlıklarımızı henüz tamir
etmediler” diye konuştu.
Türkmen hayırsever
Azat Debbağ, Türkmen
hayırseverlerin birlikte hareket
etmemelerini eleştirdi.
Yaptığı hayırların gizli kalmasını
isteyen Türkmen hayırsever
Cevher Kasap, yapılan
hayırların insanlara duyurulması
değerini düşürür. Muhtaçlara
sık sık yardım eli uzatan
Kasap, “Kendimizi çok zengin
saymıyoruz. On bir kişilik bir
hayırsever grubuz ve camilere
yardım ediyoruz. Eğer bir okulun
yardıma ihtiyacı olduğunu

Hacı Sirvan Gafur

öğrenirsek yardım ederiz” diye
konuştu.
Erbil’in tanınmış Türkmen
yardım severlerinden
Necmeddin Bakkal ise
hayırseverleri Türkmen
mezarlıkları tamir etmeye
çağırdı. Zengin olarak nitelediği
yerel yönetimi de yardıma
çağıran Bakkal, “Neden sadece
zenginler okul yaptırsın? Peki,
o zaman devletin işi ne?” diye
sordu.
Merhum İhsan Doğramacı’nın
Erbil’e uzatmış olduğu yardım
elini hatırlatan Bakkal, “Erbilli
Türkmenlerin tek başlarına çok
şey başarmaları mümkün değil.
Çünkü bunların çoğu devletin
görevidir” diye konuştu.
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Türkmen milletvekilleri arasında
siyasi ilişki ve ortak program yok

Hemin Mamend-Erbil
Bağdat merkezli Irak
parlamentosunda görev yapan
Türkmen milletvekillerinin,
Erbil merkezli Kürt bölgesel
parlamentosunda görev yapan
Türkmen milletvekilleri ile ortak
bir program ve siyasi ilişkileri
bulunmuyor.
Irak parlamentosunun Türkmen
milletvekillerinden Hasan
Özmen, her iki parlamentoda
görev yapan Türkmen
milletvekillerinin birbirleriyle
temas içinde olmasının
öneminin altını çizdi.
Türkmen milletvekillerin ortak
bir programa sahip olmasının
kaçınılmaz olduğunu ifade
eden Özmen, ancak Erbil’i
ziyaret etmeleri için kuzey
Irak’taki parlamentoda görev
yapan Türkmen vekillerden
kendilerine davet gelmediğini
söyledi. Davet gelmesi halinde
Erbil’i ziyaret edeceklerini
kaydetti.
Amaçlarının diyalog ve görüş
alışverişi olduğunu ifade
eden Türkmen vekil Özmen,
tüm gruplarla özellikle de
Türkmenlerle görüşmeye hazır
olduklarını söyledi.
Özmen : “Aynı toplumun
mensuplarıyız. Hepimiz
milletimizin menfaati için
çalışıyoruz. Ancak böyle

bir girişim, kuzey Irak’taki
vekillerden gelmelidir” diye
konuştu.
Irak parlamentosunun diğer
bir Türkmen milletvekili bayan
Jale Neftçi ise, kuzeydeki
Türkmen milletvekillerin hedef
ve stratejilerinin kendi hedef
ve stratejileriyle örtüşmesi

halinde böyle bir teması
destekleyeceklerini kaydetti.
Neftçi, aksi takdirde aralarında
temas gerçekleşmeyeceğini
söyledi.
Davet edilmesi halinde Erbil’i
ziyaret edeceğini ifade eden
Neftçi, “Seve seve gelirim.
Eğer ikimizin görüşü birbiriyle

örtüşüyorsa o zaman her iki
parlamentoda ortak çalışmalar
yapabiliriz” diye konuştu.
Bu arada Kürdistan bölge
parlamentosunun Türkmen
milletvekillerinden Yavuz
Hurşit, Irak ve Kürdistan bölge
parlamentolarında görev
yapan Türkmen milletvekilleri

arasında herhangi bir ilişkinin
bulunmadığını söyledi.
Her iki parlamentodaki
Türkmen milletvekilleri
arasında karşılıklı ziyaretlerin
ve görüş alışverişlerin
yapılması konusunda kimsenin
ön ayak olmadığını belirten
Hurşit, “Ne yazık ki aramızdaki
ilişki çok zayıftır” dedi.
Milletvekili Yavuz Hurşit’le
aynı ﬁkirde olan Kürt
parlamentosunun diğer bir
Türkmen milletvekili olan Şerdil
Tahsin, iki taraf arasındaki
kopukluğun Türkmen halkına
yarar sağlamayacağını söyledi.
İki parlamentodaki Türkmen
vekiller arasında çok samimi ve
güçlü ilişkilerin bulunmasının
öneminin altını çizen Tahsin,
böyle bir ilişkinin Türkmen
halkının menfaatine olumlu
yansıyacağını kaydetti.
Tahsin şöyle devam etti: “Irak
parlamentosundaki Türkmen
vekiller, daha önce hiç
görüşmediğimiz için muhtemelen
bazılarımızı tanımıyorlar. Bu ister
istemez halkımıza olumsuz yansır
ve Irak çapındaki tutumumuzu
zayıﬂatır. Siyasi görüşümüz ne
olursa olsun aramızda çok iyi
ilişkiler kurulmalı. Birbirimizin
çalışmalarından haberdar
olmalıyız ve tecrübelerimizi
paylaşmalıyız”.

Saray-Erbil
Irak merkez hükümeti ile bölgesel
yönetim arasında devam eden
sorunlar Bağdat yönetimindeki
ortakları kaygılandırıyor.
Türkmenler ise bu sorunların
çözümlenmesinde anayasanın
belirleyici olmasını istiyorlar.
Irak’ta hak ve görevlerin yasalarla
belirlenmesini talep eden Irak
Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme
Kurulu Üyesi Aydın Maruf
gazetemize yaptığı açıklamada,
mevcut sorunun Kürtler ile merkez
hükümet arasında değil bölgesel
Kürt yönetimi ile merkez hükümet
arasında olduğunu söyledi.
Merkez hükümetin bölgesel
yönetim ile olan sorunlarını
çözemediğine dikkat çeken
ITC yetkilisi Maruf, bu da Erbil

anlaşmasının uygulanmasını
zorlaştırdığını kaydetti. Irak
hükümetinin seçim sonuçları
esasına göre oluşmadığını ifade
eden Maruf, hükümetin ittifaklar
esasına göre teşkil edildiğini
söyledi. Türkmen yetkili Aydın
Maruf, “Irak hükümeti her an
feshedilebilir” dedi
Irak hükümeti ile Kürt bölgesel
yönetimi arasında altı yıldan beri
devam eden sorunun en önemli
anlaşmazlık noktalarını petrol
yasası, peşmergenin statüsü ve
petrol ihracatı oluşturuyor.
Irak’ın siyasi gruplar arasında
imzalanmış anlaşmaların hukuki
bir yükümlülüğünün bulunmadığını
ifade eden diğer bir Türkmen yetkili
ise, söz konusu anlaşmaların
sadece ahlaki yükümlülüğü

bulunduğunu söyledi. Türkmen
milletvekili Yaşar Altıparmak, Irak
Başbakanı Nuri Maliki’yi Erbil
anlaşmasına bağlı kalmaya çağırdı.
Kürtler Irak hükümeti ile
olan sorunlarını çözmek için
“hükümetten çekileceğiz” gibi
tehditlerde de bulunuyorlar.
Kürtlerin bu tavrını gazetemize
değerlendiren Altıparmak, “Tepkiyi
tepki ile karşılamak yanlış bir
şey. Çünkü bir olaya karşı tepki
gösterirken bunun etkilerini de
düşünmek lazım. Eğer hükümetten
çekilmek bize yarar sağlıyorsa o
zaman Maliki’nin bize kızmasını
beklememeliyiz. Acaba neden
şimdi çekilmiyoruz, çünkü
vereceğimiz tepki doğru olmayabilir.
Anlaşmaların uygulanması veya
uygulanmaması, Kürdistan bölge

başkanlığının Irak hükümeti
üzerinde etkili olup olmamasına
bağlıdır” diye konuştu.
Irak Bakanlık Kurulu
danışmanlarından Sami Şebek
ise, Irak’taki durumun sadece
Kürt koalisyonu ile kanun devleti
arasında soruna yol açmadığını,
belki de tüm grupları birbirine
düşürdüğünü söyledi.
Irak’taki koalisyonlar arasındaki
sorunların çözüleceğine
inandıklarını ifade eden Sami
Şebek, çözülmemesi halinde
ülkenin siyasi haritasının
değişebileceğini veya ülke olarak
Irak’ın parçalanabileceğini belirtti.
Ancak sorunların ülkenin üniter
yapısını tehlikeye sokabilecek
düzeye geleceğini düşünmediklerini
kaydeden Sami Şebek, sorunların

çözüleceğini söyledi.
Son olarak yazar ve siyasi gözlemci
Abdülgani Ali Yahya, Kürt bölgesel
yönetimi ile merkez hükümeti
arasındaki ilişkilerin bozulmasının
beklendiğini söyledi.
İki taraf arasındaki ilişkilerin kısa
süreli olduğunu dile getiren Yahya,
Irak’ta ardı ardına iktidara gelen
yönetimlerin Kürtlere verdikleri
sözleri tutmadıklarını hatırlattı.
Maliki veya Şii yönetiminin ilk başta
Kürtlere yönelik iyi adımlar attığını
ifade eden siyasi gözlemci Yahya,
bu iyi yaklaşımın Kürt-Şii ittifakıyla
sonuçlandığını kaydetti.
Ancak, ardından Maliki’nin Kürtlere
sırtını döndüğünü dile getiren
Yahya, Maliki’nin petrol yasası ve
peşmergenin statüsü meselelerinde
Kürtlere engel çıkardığını söyledi.

Türkmenler Irak’ta hak ve görevlerin yasalarla
belirlenmesini istiyorlar

Ünlü sözler

Allah..... Yer yüzünde iradesini hakim
kılmak için iyi insanlar kullanır.....
Kötü insanlar ise iradelerini hakim kılmak için .....Allah’ı kullanırlar
Giordano BRUNU
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Osmanlı Endülüs'e sahip
çıkmıştır
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KDP Türkmenlerin tehdit
edilmesine karşıdır
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Arap Baharı'ndan
Türkmenler de pay aldı
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Türkmen milletvekilleri
birlikte hareket etmiyor

Erbil’de bağımsız bir Türkmen parti kurulacak
Saray-Awene Gazetesi
Bir grup Erbilli Türkmen, bağımsız
bir parti kurmaya çalışıyor. Grubun
kuracağı parti ne iki Kürt grubu KDP
ve KYB’ ye bağlı olacak ne de bir
komşu ülkeye.
Awene gazetesinin 292 sayılı
nüshasında yayınlanan habere göre
iki Kürt grubu KDP-KYB ve Türkmen
halkı, Erbil’de faaliyet gösteren
Türkmen partilere güvenmiyor.
Özellikle de iki Kürt grubun
güdümündeki Türkmen partilere.
Konuyla ilgili Kürt gazetesine
konuşan ve kurulacak partide
yer alan bir Türkmen yetkili,
halkın bağrından çıkmış bir parti

kuracaklarını söyledi. Parti için
resmi ruhsatın alınmasının ardından
kuracakları partiyi ilan edeceklerini
ifade eden Türkmen yetkili, böylece
Türkmen tarihinde ilk kez bağımsız
bir partiye imza atanın kendileri
olacağını söyledi. Yetkili şöyle
devam etti: “Kürt partilerin ve komşu
ülkelerin gölgesi olmayacağız.
Tek görevimiz sahipsiz Türkmen
halkının hak ve taleplerini
savunmak olacak. Sahadaki
boşluğu dolduracağız. Parti için
bize hem Erbil hem de Kerkük’ten
aralarında tarafsız, işadamı ve
devlette çalışanların bulunduğu bir
takım insan başvurmuş durumda”.

Kuracakları partinin adını açıklamak
istemeyen Türkmen yetkili, partinin
adının alışılmış ve bildiğimiz
adlardan olmayacağını söyledi.
Yetkili parti için Erbil, Kerkük ve
tüm Türkmen bölgelerinde büro
açacaklarını da sözlerine ekledi.
Gazetemizin elde ettiği bilgilere
göre, partiyi kurma aşamasında
olan bir grup Erbilli Türkmen
işadamı, kentteki resmi yetkililerle
bir toplantı gerçekleştirdiler.
Gazetemiz kurulacak partide
yer alan yetkililerle konuşturmak
istedi ancak demeç vermeyi kabul
etmediler.

Türkmenler teröristlerden korunmak için 1000
kişilik bir birlik kurmak istiyor
Saray-Özel
Türkmenler teröristlerden korunmak için bin
kişilik askeri bir birlik kurmak istiyorlar. Ancak
bu sayıyı çok bulan Irak başbakanı Nuri Maliki,
Kerkük için 150 kişilik bir birlik kurulmasını önerdi.
Maliki’nin önerdiği sayıyı az bulan bir Türkmen
vekil, Kerkük’te Türkmenler'den oluşan bin kişilik
bir asayiş gücüne ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
Irak parlamentosunun Türkmen milletvekillerinden
Nebil Harbo, Kerkük’ün emniyet durumunu sık
sık gündeme getirdiklerini ifade etti. Kentteki
Türkmen doktor, aydın ve diğer esnaf gurubundan
insanların can güvenliklerinin tehdit altında
olduğunu dile getiren Harbo, Kerkük için kurulan
komisyonun görevini yapmadığına dikkat çekti.

Komisyonu aktif hale getirmek için çalıştıklarını
kaydeden Türkmen vekil Nebil Harbo, Kerkük’teki
emniyet durumunu enine boyuna masaya
yatırmak için kent valisi, kent meclis başkanı
ve polis müdürünün parlamentoya çağrıldığını
söyledi. Kentte oluşturulması beklenen Türkmen
asayiş gücü hakkında bilgi veren Harbo, Irak
Türkmen Cephesi heyetinin Bağdat’ta kendisiyle
görüştüğünü, Maliki’nin 150 kişilik bir Türkmen
asayiş gücünün kurulmasını kabul ettiğini belirtti.
Harbo şöyle konuştu: “Güvenlik açısından sorunlu
bir kent olan Kerkük’te bin kişilik bir Türkmen
asayiş gücü istedik. Ayrıca Diyala, Musul ve
Telafer’deki Türkmenlerin can güvenliklerini
korumak için de 500 kişilik bir birlik talep ettik”.

Reklam
Nin Erbil Reklamcılık
Bilgi için 28 23 331 0750

Türkmen Erbil Listesi Başkanı,
Erbil sokaklarına Türkmen isimler
verilmesi için çalışma başlattı
Saray-Özel
Erbilli Türkmenler, kentin
sokak ve mahallelerine
Türkmen simalarının isminin
verilmesi için harekete geçti.
Konuyla ilgili gazetemize
konuşan Türkmen milletvekili
Şerdil Tahsin, bu bağlamdaki
çalışmayı parlamento
başkanlığına sunacaklarını
söyledi.
Erbil’in sokak, mahalle,
cadde ve kamu yerlerine

programsız bir şekilde isim
verildiğine dikkat çeken
Tahsin, “Erbil’in bazı sokak,
mahalle, cadde ve kamu
alanlarına programsız şekilde
isim vermişler. Bu yerlere
adları verilen kişileri kimse
tanımıyor. Halkın tanıdığı ve
burada yaşamış simaların ismi
verilsin istiyoruz. Bu bağlamda
hazırladığım çalışmayı
parlamento başkanlığına
sunacağım” dedi.

Reklam

Fransızca dil kursu açıldı

