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TARİHİ TÜRKMEN MAHALLELERİ
KADERİNE Mİ TERK EDİLDİ?

2

Erbil İl Meclis Başkanı
Ali Reşid Khoşnav

Erbil İl Meclisi Başkan
Yardımcısı Azat Küreci

“Taacil, Haneka ve Arap
mahallelerinde farklı halklar
yaşamıştır, örneğin; Türkmen,
Hristiyan, Yahudi, Arap. En yoğun
yaşayanlarsa Türkmenlerdir”
ifadelerini kullandı.

“Kaleyi boşaltmak, Baas döneminde
başladı. Bence bu olayın ardında
siyasi bir nedn var, ama dile
getirdiklerinde siyasi olduğunu
söylemiyorlar.’’

Tuzhurmatu’da
Testici Ustası: Erbil’de testi
Belediye Başkanlığına
üreten kimse kalmadı
Bir Türkmen Seçildi

Erbil’de testicilik mesleği yapan Hacı Edhem Abdullah

Selahaddin ilinin

Hüseyin, testilerin Tuzhurmatu, Kerkük, Bağdat, İran ve Çin’den geldiğini ayrıca
kentte testi yapan kimsenin kalmadığını söyledi.

Tuzhurmatu ilçesi Belediye
Başkanlığı görevine uzun
bir aradan sonra ilk kez bir
Türkmen’in seçildiği bildirildi.
Tuzhurmatu ilçesi belediye
başkanlığı görevine Türkmen
olan Ezel Remzi Beyatlı seçildi.

Erbil'de Kitabevlerinin Durumu

7

5

Şahab: Bölge müzakereye hazır
ama Bağdat değil

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY)

Hükümet Müsteşarı ve Kürdistan Demokrat
Partisi (KDP) Başkanlık Üyesi Dılşad Şahab,
“Bağdat ile müzakereler halen başlamadı,
çünkü Bağdat müzakereye hazır değil" dedi.
IKBY Hükümet Müsteşarı Dılşad Şahab son
gelişmeler ve IKBY Hükümeti’nin adımlarına
ilişkin Tba’ya konuştu.
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Tba olarak var olan mali

krizin ve ülke durumunun kitabevleri üzerindeki
etkilerini araştırmak üzere kitap satan dükkanları ziyaret ettik.
Kitabevlerinin durumuna ilişkin Tefsir Basım ve Yayım Ofisi Sahibi Muhlis Yunus
Mustafa ve Haval Bookstore Müdürü Şefi Muhammed Tba’ya açıklamada bulundu.
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TARİHİ TÜRKMEN MAHALLELERİ KADERİNE Mİ TERK EDİLDİ?

Erbil de kaleden sonra, Türkmenlerin yoğun yaşadığı

3 mahalle vardı. Taacil, Hanaka ve Arap mahallesi. Bu
mahallelerin boşaltılması Türkmenlerin Erbil’in uzak
mahallelerine dağılmasına neden oldu ve boşaltılan
mahallerin akıbetinin ne olacağına ilişkin herhangi bir
gelişme yok.

“

Bu konuya açıklık getirmek üzere Erbil İl Meclisi
Başkanı Ali Reşid Khoşnav ve Erbil İl Meclisi Başkan
Yardımcısı Azat Küreci Tba’ya konuştu.

Bu mahallelerde en fazla yaşayanlar
Türkmenlerdir

Erbil İl Meclis Başkanı Ali Reşid Khoşnav ,Taacil,
Hanaka ve Arap mahalleleri için Valilik ve
UNESCO’nun hazırladığı proje hakkında, “Bu
mahalleler Erbil tarihinin ikinci dönemine ait.
İlk dönem Erbil Kalesi'ydi, ikinci dönem ise bu
mahallelerden oluşuyor. Mahallelerde farklı halklar
yaşamıştır, örneğin; Türkmen, Hristiyan, Yahudi,
Arap. En fazla yaşayanlarsa Türkmenlerdir. Bu da
ticaret yaptıkları yere yakın olma fikrinden ve ticari
düşüncelerinden kaynaklanıyor. Örneğin; bakkallar,
kasaplar ve lokanta sahipleri Türkmen’di. Bu yüzden
ikinci dönem Kale’nin etrafında başlamıştır. Tüm
dünyada bir bölgenin üzerinden 50 yıl geçince o bölge
eski ve tarihi bir yer olarak sayılır. Yani hükümet halk
tarafından restore edilmesine izin vermez” şeklinde
açıklama yaptı.

“

Eğer insanlar restore ederse tarihi
dokusu kaybolur

Ali Reşid sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi:
“İnsanlar tarafından restore edildiğinde yeni
malzemelerle restore ediliyor. Şüphesiz insanlar yeni
ve iyi kalitede malzeme kullanmak ister. Fakat bu
mahalleler şu an tarihi yer olarak sayılıyor. Bu yüzden
eğer insanlar restore ederse tarihi dokusu kaybolur.
Bundan dolayı da hükümet Kale’de olduğu gibi bu
mahalleleri de UNESCO ile beraber koruma planı
kurdu. Başka ülkeleri ziyaret ettiğinizde, bu tür tarihi
yerlerin aynı doku üzerinden restore edildiğini, kafe,
restoran ve kahvehane gibi kullanıldığını görürsünüz.
Yani kendi gerçek yapısı üzerinden turistik bir yer
haline gelir. Bu nedenlerden dolayı da hükümet bu
yerlerin kendi orjinal şeklinde olduğu gibi restore
edilmesini düşündü ve şimdiye kadar birçok bölümü
tamamlandı.”
Bahsedilen mahallelerden çıkarılan insanlara yapılan
ödemelere ilişkin Reşid, “Kiracı olanlar şu anda arazi
kartına sahipler. Mülk sahiplerine de arazi dağıtıldı,
bazıları piyasanın eski fiyatlarını düşünerek fiyata
razı geldiler ama fiyatlar düştü. Biz belediye olarak
haklarının yanmaması için yardımcı olduk” dedi.

“

Eğer mülk sahibi ödenen miktardan
razı değilse, dava açabilir

Mülk sahiplerine ödenen miktarın az olmasına ilişkin
sorulan soruyu Erbil İl Meclisi Başkanı, “Miktar, bir
heyet tarafından belirlendi. Bazı yerlerde insanlar para
almak için mülk almış olabilir. Heyet mülk sahibine
miktarı ödediğinde şüphesiz 2 veya 3 emlak ofisinden
fiyatları araştırıyor. Gerekli miktar verildiğinde, para
sevkiyatı geciktiğinden dolayı bir miktar ödenen
paraya ekleniyor. Eğer mülk sahibi razı değilse, dava
açabilir. Mahkeme kendi heyetini gönderir, buna göre

de, ödenecek miktar ya artar ya da eksilir” şeklinde
yanıtladı.
Mahalledeki evlerin değerinin değişmesinden söz
eden Ali Reşid, “İnsanlar ‘Benim evim çarşıda,
evim normal bir ev ama ticari bir değeri var’ diyor.
Çarşıda çalışanlar, işlerine ve evlerine çabuk ulaşmak
için bir ev alıp restore edebilirler, yani bu özellik
fiyatı etkiliyor. Fakat mahalleler boşaltıldığında eski
değeri kalmıyor. Bu yüzden değeri belirlenene kadar
boşaltılmasına izin verilmemeliydi, o zaman fiyatı
değerlenidilip belirlenirdi ve ‘Şimdi hepiniz bu fiyata
boşaltabilirsiniz’ denilebilirdi. Roma kentinde bu
tür tarihi yerler korundu, Erbil’de de bu tür alanların
korunması için aynı şekilde proje hazırlandı. Örneğin;
Kale’nin etrafındaki mahkeme ve valilik binalarının
yan tarafı park olacaktı. Baği Şar Parkı'nın arkasındaki
mahalle eski şeklinde olduğu gibi kafe ve hotel haline
getirilebilirdi. Hükümetin planı buydu” diye konuştu.
Erbil İl Meclisi Başkanı Mühendis Ali Reşid, projenin
gecikme sebeplerinden söz ederek, şunları kaydetti:
“Eğer ekonomik kriz olmasaydı bu projenin büyük bir
kısmı tamamlanırdı özellikle de altyapı bölümü. Çünkü
öncelikle altyapıyı tamamlamalıyız. Bu mahalleler için
altyapı zorunlu, bazı sokaklar dar ve araç geçemiyor.
UNESCO, sokakların kendi doğallığını kaybetmemesi
için bu sokaklara dokunmamıza izin vermiyor. Bazı
sokaklarda son 40-50 yılda çimento vb. kullanılıp
değişiklik yapılmış. Şüphesiz UNESCO ve çalıştığı
ekip, mahallelerin nasıl olduğuna ilişkin yüz yıl önceki
bilgilere sahipler, orjinal haline göre restore ediyorlar.
Kullanılan malzemeler de yapının kendi malzemeleri.
Örneğin; Kale’nin restore edilmesinde İranlı ustalar
getirilmişti ve kendi rengine sahip olması için yapının
kendi malzemeleri kullanılmıştı. Bu tür işler yavaş
yapılır ve krizin de üzerinde etkisi oldu.”
Erbil İl Meclisi Başkan Yardımcısı Azat Küreci,
Türkmenlerin yoğun yaşadığı 3 mahallenin boşaltılma
amacının ne olduğuna ilişkin Tba’ya açıklamada
bulundu.

“

Bence bu olayın ardında siyasi bir
neden var

İl Meclisi Başkan Yardımcısı Azat Küreci, “Kalenin
boşaltılması, Baas döneminde başladı. Bence bu olayın
ardında siyasi bir neden var, ama dile getirdiklerinde
siyasi olduğunu söylemiyorlar. Sorduğumuzda da ‘Bu
yerler tarihi yerler, bundan dolayı UNESCO tarafından
tanıtmak için yapıyoruz’ dediler” şeklinde açıklama
yaptı.
Bir şehir dünyaya tanıtılmak isteniyorsa, o şehrin
tarihi yerlerinin tanıtılması gerektiğini söyleyen Küreci,
“Erbil’in Kalesi, Hanaka gibi yerler tanıtılmalı. Hanaka
evleri, Sultan Muzaffereddin tarafından dul kadın ve
yetim çocukları barındırmak için, inşa edilmiş bir
mahalledir” dedi.
İmam Taacil’in mezarının bulunduğu Taacil Mahallesi
ve Arap Mahallesi’nin de böylesine tarihi mekanlar
olduğunu söyleyen Küreci, Arap Mahallesi’nin gerçek
adı Yeni Mahalle’dir, sonradan Arap Mahallesi adı
verildi. Eskiden Erbil Kale’sinde nüfus çoğaldıkça
yer kalmadı, insanlar mecburen aşağıya inip yeni bir
mahalle kurdular ve adı Yeni Mahalle oldu” ifadesinde
bulundu.

Türkmenler gerçekten darmadağın
oldular

Erbil’in bu 3 mahalle ve kaleden oluşan bir şehir
olduğunu vurgulayan Küreci, “1920’lere gidersek,
Erbil’in %100 olmasa da merkezinde yaşayanların yüzde
98-99'u Türkmenlerden oluşuyordu. Bunun ardında
siyasi bir neden var” diyerek sözlerine şöyle devam etti:
“Ben yetkililere eğer bu mahalleleri UNESCO’ya
vereceklerse, Türkmenler için 4 yeni mahalle
yapmalarını söyledim. Mesella Yeni Kale Mahallesi
olsun ama içinde eski Kaleliler yaşasın. Yeni Taacil
Mahallesi olsun, içinde eski Taacilliler yaşasın. Böylece
her 4 mahallenin yerlileri, yeni mahallelerinde Türkmen
varlığını, kültürünü ve dilini koruyabilirdi. Ama şimdi
Türkmenler gerçekten darmadağın oldular. Taacil’den
Türkmenleri çıkarıp uzak bir köye yerleştirdiler. Bu
mahalleler konusunu proje olarak sundum, ama net bir
sonuç elimize ulaşmadı.”
Küreci, sunduğu projenin uygulanması halinde
Türkmen okullarını da bir araya getirebileceklerini
belirterek, “Şimdi Türkmenler şehrin farklı bölgelerine
dağılmış durumda. Ama biz hepimiz 4 mahallede
toplanırsak, Türkmen okullarını da toplayıp daha
iyi bir konuma getirebiliriz. Böylece öğrencilerimiz
anaokulundan liseye kadar aynı okulda okuyabilecek”
şeklinde değerlendirme yaptı.
Boşaltılan mahalleler hakkında, Erbil Valisi ile
görüştüğünü belirten Küreci, “Mahalleler tarihi bölge
olacak. Türkmen müesseselere de boşalan evlerden
kültürel faaliyetler için ev vermek sözü aldım. Taacil’de
Küreciler Misafihanesi, Kürecileri temsil eden bir
yerdir. Atalarımız demiş ki 'İl gider, töre gitmez',
ilimiz, mahallelerimiz gitti, töremiz gitmesin. Töre,
kültür demektir. O mahallelerde misafirhaneler, kültür
merkezleri ve sosyal merkezler oluşturmamız gerekir”
dedi.
“Bizim millet olarak da talep etmemiz gerekir” diyen
Azat Küreci, bu konudaki düşüncelerini şöyle ifade etti:
“Herşeyi siyasetçilerden beklememek gerek. Bir millet
sesiz kalırsa ezilir. Bizim milletimiz hep susar ya da
şikayet eder, ama istemez. Bir şey varsa iste. Bir kere
olmadı yine iste. Karşı tarafı kızdırmak yerine mahcup
et. Git, ‘Ben bu devlet için sorun muyum, ben bir
tehdit miyim’ diye sor. Eğer değilsem işimi yapın diye
konuş. Miz milletçe hiç birşey istemiyoruz, ama onların
hakımızı vermelerini bekliyoruz. Yani bir Türkmen,
Türkmence konuşmuyorsa, devlet mi Türkmence konuş
desin? Bir Türkmen, ben Türkmen değilim diyorsa,
devlet mi ‘Türkmenim’ dedirtecek? Bunları devlet
söylemez, kendin sahip çıkman gerekir.
Bizim bir özelliğimiz var o özellik kalsın istiyoruz.
Örneğin Ankawa’nın kendine ait bir özelliği var. Bizim
de 4 mahallemizin bize ait özelliği olsun. Ama biz millet
olarak birbirimizi kırmak yerine beraber çalışmalıyız.”

“

Ölü millet, dirisini öldürür, diri
millet ölüsünü diriltir

Konuşmasını güzel bir sözle bitiren Erbil İl Meclisi
Başkan Yardımcısı Azat Küreci, ‘’Ölü millet, dirisini
öldürür, diri millet ölüsünü diriltir’. Ölü millet
yetkililerini de öldürür, mesela bir yetkili bir şey
yapmak ister, karşı çıkarlar ve yetkili de onlar gibi
ölür. Ama diri millet, yetkilisini utandırıp iş yaptırır.
Çalışmak lazım” dedi.
Haber: Ali Antar

Foto: Çoban Timur
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IKBY Hükümet Müsteşarı Tba’ya: Bölge
müzakereye hazır ama Bağdat değil
Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) Hükümet
Müsteşarı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP)
Başkanlık Üyesi Dılşad Şahab , “Bağdat ile
müzakereler halen başlamadı, çünkü Bağdat
müzakereye hazır değil" dedi.
IKBY Hükümet Müsteşarı Dılşad Şahab son
gelişmeler ve IKBY Hükümeti’nin adımlarına
ilişkin Tba’ya konuştu.
Şahab, IKBY Hükümet heyetinin siyasi
partilere gerçekleştirdiği ziyaretlerde tarafların
heyete sunduğu önerilere ilişkin, “Bölge
Hükümeti heyetinin siyasi taraflara olan
ziyaretleri devam ediyor. Şimdiye kadar iyi
öneriler ortaya çıkıyor, iyi fikir alışverişinde
bulunduk. Özellikle Kürdistan halkının birlik
olması, Kürdistan Bölgesi’nin siyasi ve yasal
yönüyle ilişkili başlıca konularda anlaştık ve
hemfikiriz, özellikle de Kürdistan Bölgesi Hükümeti
yoluyla olması gereken davranış sergileme konusunda.

Tüm oluşumları ve siyasi taraflarıyla Kürdistan halkı her bir yeni
gelişmede Bağdat’a karşı sergileyeceği davranışta birlik ve tek ses
olmalı. Bunlar tüm tarafların üzerinde mutabık olduğu bazı
konulardı” ifadelerini kullandı.
IKBY’nin Irak ile diyaloğa hazır olduğunu belirten Şahab,
“Bağdat ile müzakereler halen başlamadı, çünkü Bağdat
müzakereye hazır değil. Resmi duruşlarda her şeyin
diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini söylüyorlar
ancak şimdiye kadar fiili bir adım atmadılar”
açıklamasında bulundu.
KDP Başkanlık Üyesi Dılşad Şahab seçimler hakkında
ise, “Şu an, eğer seçimler yapılırsa Bölge Başkanlığı
seçimi de beraberinde yapılacak yönünde karar var.
Eğer Bölge Başkanlığı’nın nasıl seçileceği hakkında
siyasi bir anlaşma olursa, o zaman seçim parlamentoda
yapılır, eğer anlaşma sağlanamazsa o zaman Bölge
Başkanlığı için de seçim yapılır. KDP şimdiye kadar hiçbir
karar vermedi, çünkü halen seçimin tarihi belli değil. Seçim
tarihi resmen belirlenirse bizim de kendi tavrımız olur” dedi.
Haber: Ali Anter

65 Yıl Sonra Bir İlk!
Erdoğan Yunanistan'da
engel olsaydık siz NATO’Ya
giremezdiniz. Ama biz
öyle bakmadık, komşu
diye baktık. Bugün de
öyle bakıyoruz" ifadesinde
bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Yunanistan’a resmi ziyaret
gerçekleştirdi. Erdoğan, Türkiye'nin 65
yıl aradan sonra Yunansitan’a giden ilk
Cumhurbaşkanı oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Aralık'ta
gerçekleştirdiği ziyarette, Yunan
mevkidaşı Prokopis Pavlopoulos,
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile
bir araya geldi.
Yunanistan Cumhurbaşkanı
Pavlopulos'un basın açıklamasında
Lozan Anlaşması'na değinmesinin
ardından Erdoğan cevaben, Batı
Trakya Müslümanlarının durumuna
ilişkin, "Batı Trakya’da yaşayan
Müslümanlar inandıklarını Lozan’a göre
yaşayabiliyorlar mı? Batı Trakya’daki
Müslümanlar bugün, kendi seçtikleri
başmüftüyle değil atanan bir başmüftüyle
yönetilme gayreti var. Türkiye’de patrik,

atanan bir patrik değil, seçilen bir
patrik. Sensinot meclisi tarafından
seçilir, meclis üyelerinin Türk vatandaşı
olması gerekir. Sayı azaldığı için, biz
patrikin bize verdiği isimleri
meclis üyeleri olması için
vatandaş yaptık. Patrik’i bu
meclisi üyeleri seçmektedir.
Ama Yunanistan’da, Batı
Trakya’da Müslümanların
başmüftüsünü hala oradaki
din adamları seçememiştir.
Bu nasıl oluyor da Lozan’ın
uygulamada olduğunu
söylüyoruz. Demek ki Lozan
uygulamada değil" şeklinde
açıklamada bulundu.
Erdoğan, askeri konularda
sıkıntıların yaşandığını
söyleyerek, "NATO’dan siz
çıktınız, tekrar NATO’ya
girişinizi biz sağladık. Biz

Erdoğan, mevkidaşı ile
yaptığı görüşmenin ardından
Yunanistan Başbakanı
Çipras ile bir araya geldi.
Görüşme sonrası Erdoğan,
"Lozan’la ilgili tanım, Lozan’ı
tanımlama şekli, Türkiye
ile Yunanistan arasında
anlaşma değildir. 11 ülkeyi
kapsayan bir anlaşmadır.
Lozan’da Japonya da var,
İngiltere de var, Fransa da
var. Peki, Lozan sadece Ege’yi
mi kapsıyor. Batı Trakya’da atanmış bir
baş müftü var. Biz seçilmiş ile yapıyoruz.
Lozan’ı hemen Ege’ye hasredip işi
bitirmeyelim. Bizim toprak bütünlüğü ile

ilgili sıkıntımız yok" şeklinde açıklama
yaptı.
Çipras'ın cevabı sırasında değindiği
Kıbrıs meselesine atıfta bulunan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs
konusunda adil, kalıcı bir çözümün
bulunması gerektiğine işaret ederek,
şunları söyledi:
"Tabii yaş itibarıyla Sayın Çipras, '43
yıldır böyle devam ediyor' dedi. Ben de
63 yaşında olduğuma göre, ben de aynı
şeyi şu anda hep yaşadım, yaşıyorum.
Öyleyse bu işi çözmenin yollarını
arayacağız. Ama bunu çözmenin
yollarını ararken de ben burada ciddi bir
tecrübeye, deneyime sahibim. Süreci de
yakından hep takip ettim. Takip ettiğim
bu süreçte de minderden kimlerin
kaçtığını da çok iyi biliyorum. Bu
konuyla ilgili de bütün belgeleri, bilgileri
rahatlıkla verebilirim" dedi.
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Kudüs Bizimdir

olduklarında yaşamışlar. Çünkü
İslam’da adalet kavramı var, yani
zulme uğramamışlar.

Diyar ERBİL

Filistin topraklarında Yahudi bir
devlet kurma fikrini ilk ortaya
atan Siyonizm’in kurucusu
Theodor Herzl’dir. Osmanlı
Sultanı İkinci Abdülhamit
Han’dan Filistin’i isteyen Herzl,
teklifine karşı olumsuz cevap
alınca, İsrail’in kurulmasının
Osmanlı’nın yıkılışı ile
olabileceğini anlamış. Bunun
üzerine Osmanlı’yı yıkma
faaliyetleri için çaba harcamaya
başlamış.

Resmi olarak 1948’de kurulan
İsrail, Filistin toprakları üzerine
kurulan bir devlettir. İsrail’in
kuruluşu, milyonlarca Filistinliyi
katlederek, milyonların
yeri yurdu gasp edilerek,
milyonlarca insanı sürgün
hayatına mahkûm ederek
gerçekleşmiştir. Dolayısıyla da
İsrail, hiçbir dini ve insani hak ve
hukuka sığmayan bir anlayışın
neticesidir.
1948’den beri haksızlığa uğramış
bir Filistin ve bu haksızlığa karşı
Filistin halkının mücadelesi
var. 1948’den 1973’e kadar Arap
ülkelerinin bazıları, İsrail'e
karşı birkaç savaş ve çatışmaya
girmiştir. Bazılarında galip
gelip üstünlük kurmuşlarsa da,
çoğunda mağlup olmuşlardır ve
Filistin toprakları git gide İsrail’in
hâkimiyeti altına girmiştir.
Peki, Arap Dünyası’na göre
azınlık olan İsrail, nasıl oluyor
da bu kadar galip geliyor ve bu
kadar orduya karşı üstünlük
kurabiliyor? Cevap çok basit.
Çünkü Müslüman olmayan
ülkelerin çoğu açık bir şekilde,
diğer bir kısmı ise gizlice
İsrail’in yanında yer almış, onu
desteklemiştir.
Oyun çok açık oynanmış. Çünkü
asıl ittifak Araplara karşı değil,
Müslümanlara karşı oluşan
bir ittifaktır. Mescid-i Aksa,
Müslümanlar için ilk kıble
ve üçüncü Harem-i Şerif ’tir.
Kur'an-ı Kerim’de Mescid-i
Aksa’nın çevresi, Allah’u Teâlâ
tarafından mübarek kılınmıştır.
Peygamber Efendimiz (SAV) bir
hadisinde şöyle buyurmuştur;
“İbadet için sadece üç mescide
yolculuk yapılır. Mescid-i Haram,
Mescid-i Nebevi ve Mescid-i
Aksa.” Müslümanlar için bu
kadar önemli ve kutsal olan
bu topraklarda Müslümanları
sürgüne mahkûm edip, tüm bu
kutsal değerleri ayaklar altına
almanın sebebi nedir? Hâlbuki
İslamiyet’in gelişinden sonra
Müslümanlarca birkaç defa
fethedilen Kudüs, o topraklarda
yaşayan Hristiyan ve Yahudilerin
dini özgürlüklerine hiçbir
kısıtlama getirmemiştir. Hatta
tarih kitaplarında bu bölgede
bulunan gayri Müslimlerin
ifadelerine göre, ibadetlerini en
rahat yapabildikleri dönemleri
İslam’ın hâkimiyetinde

Erbil'de Kitabevlerinin Durumu

Anlayacağımız bu İsrail Devleti
kurdurma meselesi tam da İslam’ı
kalbinden vurmak için kurulan
bir tezgâhtır. Dolayısıyla, bu
dava yukarıda işaret ettiğim
gibi yalnız Filistin halkının
davası değildir. Bu dava bütün
Müslümanların davasıdır. Onun
için de mücadelesini de bütün
Müslümanlar vermelidir.
Bugün İsrail’in arkasında
Müslüman olmayan bütün
ülkeler var. O ülkeler de bilim,
teknoloji ve dolayısıyla da iktisadi
olarak çok güçlü konumdalar.
İslam Dünyası da maalesef bu tür
şeylerden geri kalmış (çok cahil),
parçalanmış ve güçsüz duruma
düşmüştür. Bunun nedeni de
İslam Dünyası'nın Allah’ın
(Celle Celalühü) bize emrettiği
itabevi, insanların bilgiye
ve Resulü’nün (SAV) bize tebliğ
ulaştıkları bazen de manevi
ettiği İslam’ı gerçek anlamda
anlamama ve hayatımıza tatbik
ihtiyaçlarını giderdikleri yerdir.
etmeyişimizdendir.
Tba olarak var olan mali krizin
İslam ülkelerinin çoğu
ve ülke durumunun kitabevleri
Müslüman olup İslam'sız bir
üzerindeki etkilerini araştırmak
hayat tarzı yaşamaktalar. Bu
üzere kitap satan dükkanları
ülkelerin çoğunda halkları da
kaderine razı olup pasifize olmuş ziyaret ettik.
durumda. Diğer bir ifadeyle,
daha önce İsrail Oğulları’nın Hz. Kitabevlerinin durumuna ilişkin
Musa’dan istedikleri gibi, biz de
Tefsir Basım ve Yayım Ofisi
yerimizde oturup Allah’tan bizi
Sahibi Muhlis Yunus Mustafa ve
kurtarmasını bekliyoruz.
Haval Bookstore Müdürü Şefi
Muhammed Tba’ya açıklamada
ABD başkanı Donald Trump’ın
bulundu.
Kudüs’ü "İsrail’in başkenti"
olarak ilan etmesi aslında
yıllardır atmak istedikleri bir
Tefsir Basım ve Yayım Ofisi
adımdır. Eğer, İslam âlemi
Sahibi Muhlis Yunus Mustafa,
daldığı uykusuna devam ederse,
kitabevlerinin çok büyük
bu adımın devamı gelir ve diğer
olduğunu belirterek, “Tüm bilgi
ülkeler de aynı adımı atar hatta
ve bilim konuları kitabevimizde
daha da ileriye giderler.
mevcut ve burada basım da
yapıyoruz. Şimdiye kadar
Artık, Müslümanların kırmız
çizgisi ihlal edilmiştir. Bu böyle
yaklaşık 800 kitap bastık” dedi.
biline. Ya kendimize dönüp
Allah’ın ipine sımsıkı sarılarak
Her mevsim okuyucu
"Ümmet Birliği" sancağı altında
kitlesinin değiştiğini belirten
toplanır güçleniriz, ya da bu
Muhlis Yunus, “Üniversiteler
zillete katlanıp, elhamdülillah
açıldığında daha çok ders
Müslümanız deyip geçiniriz.
kitapları satılıyor. Bazen de fikir
Allah’a bunun hesabını da
ve felsefe kitaplarının modası
vermek çok zor ve ağırdır.
geliyor, o zaman da fikir ve
Kudüs’ün fatihi Selahaddin
felsefe kitaplarının daha çok
Eyyubi, Kudüs’ü kendi davası
satıldığını görüyoruz" diye
olarak telakki edip başına
konuştu.
siyah sarık bağlayarak, “Kudüs
esaretten kurtulana kadar
gülmeyeceğim” demiştir. Allah
Kitap türlerini satılma oranına
da O’na o şerefi nasip etmiştir.
Sultan İkinci Abdülhamit
Han’dan Osmanlı'nın bütün
borçlarının silinmesi karşılığında
Kudüs istenince, “Mekke Allah’ın
haremi, Medine Peygamber'in
haremidir, Kudüs ise bütün
Müslümanların haremi ve
namusudur” diye cevap vermiştir.
İşte en zor dönemde bile bir
Müslümanın takınacağı tavrın
nasıl olması gerektiğini, bize
örnek ve ders niteliğinde bir
davranışla göstermiştir. Çünkü
Müslüman sadece Allah’a karşı
teslimiyet içerisinde olmalı. “Eğer
inanıyorsanız, muhakkak üstün
olan sizsiniz”(Ali İmran,139).
Bizlere bu müjdeyi veren
Allah’tır. Davamıza inanacağız ve
onun için (elimizden ne gelirse)
göre sıralayan Mustafa, “Eğer
yapacağız ki başarabilelim.
okunan kitapları sıralarsak,
Unutmayalım, Kudüs bizimdir,
dini ve İslami kitaplar birinci
bizim kalacak inşallah.
sırada geliyor, onlardan sonra
ders kitapları. Biz büyük bir

K

ofis olduğumuz ve her tür
kitaba sahip olduğumuz için
tüm Irak’tan yüksek lisans ve
doktora öğrencileri ofisimizi
ziyaret ediyor. Kaynak
sayımız çok , bu nedenle bize
başvuruyorlar” açıklamasında
bulundu.
Tefsir Basım ve Yayım Ofisi
sahibi, roman ve hikaye
okurlarına ilişkin, “Dini ve
İslami kitapların ardından
romanlar daha çok tercih
ediliyor. Görünüşe göre,
durumların büyük etkisi var.
İnsanlar iş-güç ile uğraştıkları
zaman ve ülke imarda
olduğunda roman ve şiir az
okunuyor ama insanların boş
vakti olduğunda roman ve şiir
kitaplarına rağbet yoğunlaşıyor”
şeklinde değerlendirmede
bulundu.
Muhlis Yunus Mustafa kitap
piyasasının durumu hakkında
ise şöyle konuştu:
“Bizim ülkemizde en kötü piyasa
kitap piyasası, çünkü şimdiye
kadar ne hükümet ne de halk
tarafından insanları eğitim
ve okumaya alıştıran ve teşfik
eden yol haritası ve program
kurulmadı. Bu yüzden mali ve
ekonomik sorunlar meydana
geldiğinde ilk olarak kitap ve
kütüphaneler etkilendi. Eğer bir

Tefsir Basım ve Yayım Ofisi
sahibi Mustafa, ekonomik
kriz oluşmadan önce
satışların %75’lik bölümünün
üniversitelere yapıldığını
aktararak, “4 yıl önce bütçe
olduğu zaman, Irak ve
Kürdistan’daki üniversitelerin
fakültelerine bütçeler
dağıtıldığında, gelir kitap
alırlardı. Bizim de satışlarımızın
%75’lik bölümü bütçeye bağlı. 4
yıldır bütçenin olmamasından
dolayı %75’lik satışımız yok
durumda” şeklinde açıklama
yaptı.
Muhlis Yunus Mustafa
son olarak, “DEAŞ ve
maaş sorununun ardından
piyasanın çok düşük olduğunu
söyleyebilirim” dedi.
Haval Bookstore Müdürü
Şefi Muhammed ise işletiği
kitabevinde daha çok üniversite
ve okul kitaplarının olduğunu
belirterek, “Dil öğrenmek için
ihtiyaç duyulan kitapların çoğu
kitabevimizde bulunmakta”
ifadesinde bulundu.
Haval Bookstore’da bulunan
kitapların çoğunun İngilizce
olduğunu söyleyen Muhammed,
“Daha çok uluslararası
okullarda okuyan kişiler bizim
müşterimiz" diyerek, kitap
okurların çoğunun da gençler
olduğunu söyledi.
Öğrenci olmayan okurlara
ilişkin de konuşan Şefi
Muhammed, “Okurumuz
var ama oranı yüksek değil.
İngilizce kitap okurları
konusunda Süleymaniye ve
Duhok, Erbil’den daha iyi çünkü
Süleymaniye ve Duhok’tan
İngilizce kitap konusunda çok
talep var ve biz temin ediyoruz”
açıklamasında bulundu.

ölçüm olsaydı, şu anki mali ve
ekonomik krizde bize ‘En büyük
zarar gören’ denilirdi. Maalesef
insanlar okuyucu olmadığı için
okuyucu tabakası çok çok az.”

Şefi Muhammed ayrıca
kitabevinde Türkçe kitap
okumak ve Türkçe öğrenmek
isteyen kişiler için yakında
en iyi Türkçe kitapları
bulunduracaklarını da sözlerine
ekledi.
Haber: Barzan Lokman
Foto: Çoban Timur
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Hegemonik Siyasi
Yaklaşımlar

Dr. Soran Salahattin Şükür

Bir sistemin içinde, ya da bir grupta birinin öteki

üzerindeki baskın etkisine hegemonya denilmektedir.
Aslında bir toplulukta bazı insanların ötekiler üzerinde
baskın olmasını doğal bir olgu olarak kabul etmek
gerekir. Hatta bunun toplumun siyasal birliği açısından
faydalı olduğunu düşünenler de var. Eagleton’un
da haklı olarak belirttiği gibi siyasi hegemonyanın
görevi, siyasi birliğin temelini oluşturacak kişisel
duygu ve düşünce biçimlerini üretmektir. Bu açıdan
baktığımızda siyasi hegemonya olumlu bir olgu olarak
değerlendirilebilir. Ancak buna rağmen, uygulamalarda
hegemonik yaklaşımın olumsuz yansımaları sıkça
görülmektedir. İnsanlar ve siyasal örgütler yaptıkları
çeşitli eylemleriyle bulundukları alanda güçlü olmak
isterler. Bu konuda çoğu zaman sınırları aşarak güç
dengesini otorite ve haksızlık üzerine bina etmeye
çalışırlar. Bu durum özellikle siyasi organizasyonlarda
iç çekişmeler ve zaafiyete yol açtığı açıkca tezahür
etmektedir.
Türkmen siyasi hareketini olumsuz yönde etkileyen
faktörlerden birisi hegemonik siyasi yaklaşımlardır.
Çeyrek asırlık organize siyasi hareketimizin çabalarına
rağmen, Irak’ın siyasi arenasında güçlü bir varlık
gösterememizin arkasında yatan temel neden budur.
İç ve dış hegemonik baskıların, bize özgü karakteristik
siyasi tutum ortaya koymamızı engellediği aşikardır.
Siyasal, sosyal ve kültürel Türkmen hareketinin temel
olarak Kerkük ve Erbil olmak üzere iki merkezden
yönetildiği herkesçe bilinen bir gerçektir. Bulundukları
bölgelerin birbirinden farklı coğrafi özellikleri ve
demografik yapıları neticesinde, nisbeten iki farklı
Türkmen düşünce ekolünün ortaya çıkmasına neden
olmaktadır. Ancak her iki ekol de Türkmen halkının
varlık mücadelesi noktasında birbirini tamamlayan tek
organizasyon olarak çağdaş siyasal tarihmizde yerlerini
almaktadır.
1990’lı yılların sonrası Uluslararası Güvenlik

Türkmen Basın Ajansı

Konseyi kararı ile oluşturulan “Güvenlik Bölgesi”ne
dahil edilmesi neticesinde, Baas iktidarının baskısı
dışında kalan Erbil, Türkmen davasının sosyal-kültür
mücadelesinden aktif bir siyasal harekete dönüşme
sürecine ev sahipliği yapmıştır. Bu süreçte; ilk siyasi
parti, milli kurultay, şura, Cephe ve ona bağlı siyasal
ve sosyal müesseseler, anadilde eğitim, bağımsız
ve özgün basın ve enformasyon kuruluşları, sivil
toplum örgütlerinin ortaya çıkmasına sahne olmuştur.
Zira, kucaklayıcı ve toparlayıcı misyonu sayesinde
her yönüyle mükemmel bir ev sahipliği örneğini
göstermiştir. Bu şehrin güçlü kanaat önderleri milli
menfaatlerimizi göz önünde bulundurarak ayrıştırıcı ve
dışlayıcı tutum ve davranışlardan hep sakınmışlardır.
Öyle ki, geniş kadrolara sahip olmasına rağmen,
ITC’nin lider takımının yarısından fazlasını, Kerkük ve
çevre bölgelerden gelen kardeşlerimiz oluşturmaktaydı.
Maalesef Erbil şehrinin bu özverisi ve emeği sonraki
dönemlerde karşılık bulamamıştır. (2003) yılında Baas
iktidarının devrilmesi ile birlikte Cephe’nin merkezi
vakit geçmeden Kerkük’e intikal ettirilmiştir. Aslında
bu normal karşılanması gereken bir gelişme olabilir,
neticede Kerkük, Türkmenler açısından sembolik
değeri yüksek şehir niteliğini taşımaktadır. Ama
normal olmayan bundan sonraki süreçte, Erbil'e karşı
uygulanan dışlayıcı tutum ve politikalardır. Mayıs
(2017) tarihinde Bağdat’ta düzenlenen dar katılımlı
Genel Türkmen Kurultayı'nda teşkil edilen “Türkmen
Koordinasyon Heyeti”ne Erbil delegasyonundan
kimsenin alınmaması bu tespitimizi destekler
niteliktedir.
Kabul edelim ki, bu heyetin oluşturulmasını tetikleyen
pratik faktörler vardır. Hedef ise, Sünni ve Şii
Türkmenleri tek çatı altında toplayan bir koalisyon
oluşturma çabasıdır. Bu açıdan baktığımızda, teorik
olarak Koordinasyon Heyeti’nin oluşturulması, adil
temsilin sağlanması koşuluyla, olumlu bir girişim
olarak değerlendirebilir. Ancak durum hiç de öyle
olmadı. Çünkü sonraki dönem gösterdi ki, bu kurultay
ve oluşturulan Koordinasyon Heyeti'nin temel olarak
iki ana stratejisi vardır; birincisi, Türkmen merkez
kararını, Bağdat yönetimine yakın Şii Türkmen siyasi
gruplara geçmesini sağlamaktır. İkincisi ise, IKBY'ye
yakın Erbilli Türkmen siyasi mercileri, oluşturulan yeni
merkezin dışına itmektir. Bu görüşümüzü destekler
nitelikte birden fazla argüman öne sürebiliriz.
Irak Türkmen Cephesi'nin tek meşru temsil
misyonunu, Koordinasyon Heyeti'ne devrettiği
malum. Bu açıdan baktığımızda, Koordinasyon
Heyeti'nin oluşturulması çatı örgütümüz olan Irak
Türkmen Cephesi'ne karşı bir darbe girişimi olarak
değerlendirmek mümkündür. Nitekim kurultaydan
sonra Koordinasyon Heyeti işlevsel olarak Irak
Türkmen Cephesi’nin konumunu ele geçirmiştir ve
1994 yılından bu yana ilk kez başka bir siyasi kurumun

Cephe’nin önüne geçtiği açıkca görülmektedir.
Tarihsel olarak Irak Türkmenlerinin sembollerinden
birisi olan Erbil’in göz ardı edilerek Koordinasyo'nun
dışında bırakılması, adaletsiz temsil savımızı
destekleyen bir başka olgudur. Son 15 yılda Erbil’deki
Türkmenler ile Kürdistan Bölgesel Hükümeti arasında
ilişkiler sürekli gelişim göstermektedir. Bölgesel
Hükümette; yasama, yürütme ve bürokraside giderek
artan temsil seviyesi, doğal olarak Erbil Türkmenlerini
memnun etmektedir. Ancak bu durum başta Kerkük
olmak üzere diğer bölgelerdeki Türkmenler tarafından
farklı açılardan yorumlanmaktadır. Bu durumu gerekli
ve doğal kabul edenlere karşı, bazı marjinal görüşler
ise, IKBY ile gelişen iyi münasebetleri Türkmen
davasına ihanet olarak algılamaktadır. Bunun yanlış bir
algılama olduğunu hemen söyleyelim. Türkmenlerin
bulundukları yerlerde siyasi iktidar ile iyi ilişki içinde
olmaları doğal bir o kadar da gerekli bir adımdır. Irak
Merkezi Yönetiminin doğrudan siyasal iktidarı altında
yaşayan Türkmenler, hangi saikler ile iyi münasebet
geliştirme çapası içinde iseler, aynı saikler ile Erbil’deki
Türkmenlerin de otoritesi altında yaşadıkları Kürt
siyasi iktidarı ile iyi ilişki içinde olmaları doğal
karşılanmalıdır. Artı Türkmen hakları denklemi
açısından mükayese edecek olursak, eleştirilecek
yönlerine rağmen, Bölgesel Kürt Yönetimi'nin haklar
açısından Arap merkezi yönetiminden bir adım önde
olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Erbil Türkmenleri, inkar ve dışlayıcı bazı tutumlara
rağmen, halen büyük Türkmen camiasının ayrılmaz
bir parçası olarak hareket etmektedir. Bazı zayıf siyasi
karekterler dışında, Erbil’deki Türkmen liderler ve bağlı
oldukları örgütler, karakteristik yapılarından en ufak
taviz vermedikleri aşikardır. Referandum sürecinde, sırf
Kerkük’lü kardeşlerinin hassasiyetlerine riayet etmek
amacıyla, bazı lider ve siyasi kurumlar bu sürece destek
vermekten kaçınmışlardır.
Erbil’deki gerçek siyasi Türkmen aktörlerin, bu dışlayıcı
tutumu kabullenmesi mümkün değildir. Nitekim
Koordinasyon Heyeti'ne karşı alternatif düşüncelerin
dillendirildiği ortada. Türkmen Danışma Kurulu'nu
oluşturma çabaları ilk pratik girişim olarak karşımıza
çıkmaktadır. Türkmenlerin farklı üst kurum ve
otoritelere bölüşülmesi kesinlikle sorgulanması
gereken bir olgudur. Ancak Erbil’deki Türkmenler,
Türkmen genelinde örgütlenmedeki boşluğu bir yerde
doldurmak zorundadır. Bu da Türkmen siyasi ve sosyal
camiasının daha fazla parçalanma riski ile karşılaşacağı
anlamına gelmektedir. Bu durumu önlemek için,
ilk olarak tek taraflı hegemonik siyasi girişmler
ortadan kaldırılmalıdır ve geniş kapsamlı Genel
Türkmen Kurultayı'nı toplayıp, Tüm bölgeleri eşit ve
adil bir şekilde temsil edecek yeni bir Şura Meclisi
oluşturulmalıdır.

Tuzhurmatu'da Belediye
Başkanlığına Bir Türkmen Seçildi

Selahaddin ilinin Tuzhurmatu ilçesi Belediye

Başkanlığı görevine uzun bir aradan sonra ilk kez bir
Türkmen'in seçildiği bildirildi.
Tuzhurmatu ilçesi belediye başkanlığı görevine
Türkmen olan Ezel Remzi Beyatlı seçildi.
Ezel Remzi Beyatlı, görevine gelmesinin ardından
Tba'ya açıklamada bulundu.
Beyatlı, "5 Aralık Salı günü Tuzhurmatu Belediye
Başkanı olarak göreve başladım" dedi.
Tuzhurmatu'nun Türkmen Belediye Başkanı Beyatlı,
hedeflerinden şöyle bahsetti:
"Kendi toprağım olan Tuzhurmatu'ya hizmet sunmak
istiyorum. Muhakkak çok iyi çalışmalar yapmaya gayret
edeceğim."
Yaklaşık elli yıllık bir sürenin ardından Tuzhurmatu
Belediye Başkanlığı'na bir Türkmen'in seçildiğini
belirten Ezel Remzi Beyatlı, "Bundan dolayı çok
grurluyum" dedi.

Tba'ya konuşan Irak Parlamentosu eski Türkmen
Milletvekili Fevzi Ekrem, 2003 yılından bu yana ilk kez
Tuzhurmatu Belediye Başkanlığı'na bir Türkmen’in
seçildiğini söyledi.
Ekrem, "2003 yılından
bu yana her zaman
belediye başkanları
Kürt kardeşlerimizden
seçilmekteydi. Bu kez ilk
bu göreve Türkmen Ezel
Remzi Beyatlı getirildi”
ifadesinde bulundu.
Kentin kaymakamlık
görevine getirilecek
isim için açık davetiye
sunulduğunu belirten
Ekrem, şu açıklamada
bulundu:
“Bu görev için aday
listesini verdik. Adaylar
ise Ekrem Muhammed

Ali, Dr. Hasan Zeynel Abidin, Haydar Asker, Muvaffak
Ayvaz olarak belirlendi. Böylelikle 2003 yılından bu
yana ilk defa kaymakamlık makamı da bir Türkmen’e
verilecek."

Haber: Ziya Uzeiry
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Filistin’in Erbil Konsolosu: Trump'ın attığı adım
bireyseldir...
Filistin’in Erbil Konsolosu Nazmi Hızuri, "Trump’ın

aykırı olduğu alınan kararlarla
belirtilmiştir. Uluslararası Veyaset
Kurulu, İsrail’e karşı bazı kararlar
almıştı. 1967 yılında 242 sayılı karar
sonucunda, Kudüs’ün işgal edilmiş bir
bölge olduğu ve İsrail'in bu bölgeden
çekilmesinin gerektiği bildirilmişti.
Trump’ın attığı adım bireysel
adımdır, Uluslararası kanunlardan,
meşruiyetten uzaktır.

attığı adım bireysel adımdır, uluslararası kanunlardan,
meşruiyetten uzaktır" dedi.
Konsolos Nazmi Hızuri, Osmanlı İmparatorluğu'nun
en yorgun olduğu dönemde bile, Sultan Abdulhamit'in,
Kudüs topraklarından ödün vermediğini belirterek,
"Sultan'ın meşhur bir sözü var, 'Beni parçalara
ayırsanız bile Filistin topraklarından bir karış dahi
vazgeçmeyeceğim. Bu topraklar şehitlerin kanıyla
sulanmıştır" ifadesinde bulundu.
Hızuri, Trump'ın "Kudüs" adımına ilişkin diğer ülkelerin
tutumu hakkında, "Arap, İslam dünyasının ve uluslararası
kuruluşların bize destek veren yapıcı tutumunu çok iyi
görüyoruz. Özellikle Türkiye’nin bu önemli tutumuna
teşekkür ederiz" şeklinde açıklama yaptı.
Uluslararası toplumlardan bu adıma karşı ciddi bir
hareket beklediklerini belirten Konsolos, Kudüs'ün
Filistin'in başkenti olması gerektiğini kaydetti.
Filistin’in Erbil Konsolosu Nazmi Hızuri, ABD Başkanı
Donald Trump’ın Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak
tanıması kararına ilişkin Tba'ya konuştu.

?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü
“İsrail’in başkenti” olarak tanımasını nasıl
değerlendiriyorsunuz

“

Birleşmiş Milletler ve UNESCO tarafından özellikle
Kudüs'ün işgal edilmiş şehir olduğu, herhangi bir şekilde
Kudüs’e dokunulamayacağı ayrıca kültürel ya da sosyal
veya tarihi yapısına müdahale edilmesinin kanunlara

Sayın Devlet Başkanı Mahmud
Abbas, ABD Başkanı'nın attığı
bireysel adımı kabul etmediğini ve
kınadığını bildirerek, bu kararın uluslararası meşruiyet
ve barış çerçevesi dışına çıktığını, aynı zamanda
bölgede barışa karşı atılan adımların durdurulmasına ve
sonuçlarının öne çekilmesine neden olacağını söyledi.
Devlet Başkanımız, Kudüs meselesinde bu adımların
çözüm yolu olmadığını, aksine bölgede dini şiddetin
yükselmesine neden olacağını belirterek Filistin halkının
da buna karşı olduğunu ifade etti. Başkan Abbas, özellikle
Filistin'in, Kudüs topraklarında insanlığın dünyada sahip
olduğu en kutsal mekan, insanların ve Müslümanların
ilk kıblesi, üçüncü haremi Mescid-i Aksa olduğun
söyleyerek, ayrıca, Kıyamet Kilisesi'nin olduğunu dile
getirdi. Buna dokunmak güvenlik istikrar ve barıştan
uzak durma anlamına geliyor.

“
“

ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’le ilgili yaptığı konuşmada,
Kudüs’ün "İsrail'in başkenti" olduğunu kabul etmesi ile
bilinen klasik yolu bozarak İslam, Hristiyan ve barışı
seven herkese yeni bir saldırganlık ve düşmanlık cephesi
açmıştır. Trump’ın attığı adım, uluslararası meşruiyete
ve kanuna yeni bir cephe açmıştır. ABD Başkanı'nın
kararını açıklaması, yeni bir Balfour Deklarasyonu
ilan etmesi ve Filistin halkına yeni trajedi yaşatması
anlamına gelmektedir. Aslında sadece Flistin halkına
değil, tüm İslam ve Hristiyan aleminin duygularına
karşı büyük trajedi yaşatması anlamına gelir. Trump’ın
bu açıklaması kesinlikle uluslararası kanuna aykırıdır.
Uluslararası kanunlar, 1948 yılından beri Flistin'i bölme
çabalarına karşı, Kudüs’e özel statü vermekle birlikte
kent, Uluslararası Veyaset Kurulu himayesinde tutularak,
İsrail’e tabi olmadığı bildirilmiştir.

Kudüs’ün işgal edilmiş bir bölge
olduğu ve İsrail'in bu bölgeden
çekilmesinin gerektiği bildirilmişti

?

Filistin Devleti olarak
bu konudaki tavrınızdan
bahseder misiniz

Osmanlı İmparatorluğu'nun yorgun
olduğu dönemde bile Kudüs'ten
ödün verilmedi

Osmanlı İmparatorluğu'nun yorgun olduğu dönemde
bile, Sultan Abdulhamit, Kudüs'ten Herzl'e (Theodor
Herzl) ve diğer İsrail yöneticilerine ödün vermedi.
Sultan'ın meşhur bir sözü var, "Beni parçalara
ayırsanız bile Filistin topraklarından bir karış dahi
vazgeçmeyeceğim. Bu topraklar şehitlerin kanıyla
sulanmıştır."

Yaser Arafat: Filistin topraklarından
bir zerre feragat edenler, bizden
değil

Lider Yaser Arafat Filistin'e ambargo düzenlendiği
dönemde, "Filistin topraklarından bir zerre feragat
edenler, bizden değil, aramızdan değil ve içimizden
değildir. Kudüs’e milyonlarca kişi şehit oluruz" demiştir.

?

Açıklama sonrası diğer ülkelerin

karar karşısındaki tutumlarını nasıl
değerlendiriyorsunuz
Bugün Arap, İslam dünyasının ve uluslararası
kuruluşların bize destek veren yapıcı tutumunu çok iyi
görüyoruz. Özellikle Türkiye’nin bu önemli tutumundan
dolayı teşekkür ederiz. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla 13 Aralık'ta İslam
İşbirliği Teşkilatı’nın toplanması, 57 Müslüman ülkenin
bu toprak üzerinde haklı olduğunu ve bu toprakları
koruma konusunda inançlarının olmasının temelidir.

“

Ülkeler Balfour Deklarasyonu'nun
tekrar gündeme getirilmesini
önlemek için toplanacaklar

Bu ülkeler, Trump'ın aldığı kararın doğru
olmadığını göstermek ve yüz sene önce olan Balfour
Deklarasyonu'nun tekrar gündeme getirilmesini önlemek
için toplanacaklar. Diğer taraftan Çin, Rusya, Faransa,
Hollanda, Birleşmiş Milletler Başkanı, Arap ve İslam
dünyasının tutumu bu bireysel kararın karşısında daha
şiddetli durmalı. Trump'ın kendini dünyanın kralı
olarak atayarak, Flistin’in başkenti olan Kudüs’ü İsrail'in
başkenti ilan etmesi, daha fazla dini savaş ve şiddete yol
açmaktadır. Buna Filistin Devleti kesinlikle karşıdır.

?

Uluslararası güçlerden veya
topluluklardan beklentileriniz nelerdir
Uluslararası toplumlardan bu adıma karşı ciddi bir adım
bekliyoruz. Filistin Devleti'nin kurulmasından öte bir
çözüm yok ve Kudüs Filistin'in başkenti olmalı, çünkü
orası tüm dinler için barış ve sevginin yeridir.

Haber: Abdullah Ahmet

Eski Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih, 4 Aralık'ta
Husiler tarafından öldürüldü

Salih'in lideri olduğu Genel Halk Kongresi partisi

1978 ile 2012 arasında Yemen Devlet Başkanı olarak
görev yaptı. Yemen'de en uzun devlet başkanlığı
görevinde bulunan Salih, döneminde Kuzey- Güney
olarak iki ayrı yönetim halinde olan Yemen'i 22 Mayıs
1990 yılında tek devlet olarak birleştirdi.

üst düzey yetkilisi, Husilerin, Salih'in konvoyunu
Sana'nın 40 kilometre güneyinde memleketi Sanhan'a
giderken durdurduklarını ve Salih'i bilinmeyen bir
yere götürmelerinin ardından başından vurarak
öldürdüklerini belirtti.
Yemen'de 2014'ten bu yana meşru yönetim güçlerine
karşı ortak silahlı eylemler düzenleyen Husiler ile Salih
yanlıları arasında bir süredir anlaşmazlık yaşanıyordu.
Sabahın erken saatlerinde Salih'in evine girmeyi başaran
Husiler, içerideki tüm silahları çıkardıktan sonra eve

yerleştirdikleri patlayıcıları infilak ettirmişti.
Ali Abdullah Salih 21 Mart 1942'de Yemen'in Başkenti
Sana'da dünyaya geldi. Ailesi Sanhan aşiretine
mensuptu. Yemen'in iki ayrı devlet olduğu dönemde

Yemen'de 1999 yılında yapılan doğrudan seçimlerde
ülkenin ilk seçilmiş devlet başkanı oldu. Arap Baharıyla
başlayan toplumsal hareketlilik sonucu 25 Şubat 2012'de
görevinden istifa etmişti. Salih, 2014'te uluslararası
kabul görmüş meşru hükümete karşı İran yanlısı
Husilerle işbirliği yapmıştı ancak bir süredir devam
eden anlaşmazlık şiddetli çatışmalara dönüşmüştü.
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Testici Ustası: Erbil’de testi üreten
kimse kalmadı
"Bu işi yapanlar, testilerin yapılışı
ve türü hakkında bilgiye sahip
değil"

Gününmüzde Erbil’de kimlerin bu işi yaptığına
ilişkin Hacı Edhem, “Erbil'de bu işi yapan
ben ve Hacı Muhammed kaldık, bu işi sadece
kazanç sağlamak için yapan başkaları da var
ancak onlar sadece satmayı biliyor, testilerin
yapılışı ve türü hakkında hiçbir bilgiye sahip
değiller” ifadesinde bulundu.

Hacı Edhem Abdullah Hüseyin, 1998 yılında testicilik
işine başladığını belirterek, "Eskiden Muhammed
İsmail, babası Hacı İsmail ve Hacı Muhammed bu işi
yaparlardı. Ben de Hacı Muhammed’den sonra bu işe
başladım. Küp, saksı (incana) ve vazo (mezheriye)
sattım" diye konuştu.

Mavi renkte olan testilerin kırmızı renktekilerden
daha sağlam olduğuna değinen Hacı Edhem Abdullah
Hüseyin, “Mavi renkteki testiler, kırmızı renkteki
testilere göre içerisindeki madde bakımından daha
kaliteli. Kırmızı testinin kırılma ihtimali maviye göre
daha fazla, mavi olan daha dayanıklı” eklemesinde
bulundu.
Haber: Ali Salim

Foto: Çoban Timur

"Irak’ın toprağı, İran’ın ve
Türkiye’nin toprağından çok
daha iyi"

Erbil’de testicilik mesleği yapan Hacı Edhem Abdullah
Hüseyin, testilerin Tuzhurmatu, Kerkük, Bağdat, İran
ve Çin'den geldiğini ayrıca kentte testi yapan kimsenin
kalmadığını söyledi.

"Mavi renkte olan testiler kırmızı
renktekilerden daha sağlam"

Tuzhurmatu’daki ustalardan testilerin nasıl
yapıldığı hakkında bilgi aldığını ifade eden
Hüseyin, “Ustalar, 'Testileri, toprağın ruhundan
yapıyoruz, normal topraktan farkı var. Testi
yapımı için Irak’ın toprağı, İran’ın ve Türkiye’nin
toprağından çok daha iyi, çünkü Irak’ın
toprağında cam maddesi çok' dediler” şeklinde
açıklama yaptı.

Pisagor'un 'Adalet Kupası'
M.Ö. 580 - M.Ö. 500 yılları arasında

yaşayan filozof ve matematikçi Pisagor çok
ilginç bir buluşa imza atmıştır.
Pisagor'un 2 bin 500 yıl önce icat ettiği
"Adalet Kupası (Dikea Kupa)" ilginç bir
özelliğe sahiptir.
Kupa içerisinde mürekkep hokkasına
benzer ters çan şeklinde bir yapıya
sahiptir. Kupanın tabanında ise bir delik
bulunmaktadır. Ancak içindeki sıvı asla
dökülmez.
Belirli bir sınıra kadar sıvı ile
doldurulabilen kupa, sınır aşıldığında
içerisindeki sıvıyı kendiliğinden
boşaltmaktadır.
Pisagor, bu nedenle kupaya "Adalet Kupası"
ismini vermiştir. Aç gözlü olmanın kötü
olduğu vurgusu yapan Pisagor, kupayı şu
şekilde özetler:
"İnsan bazen yaşamın sundukları ile
yetinmeyi bilmeli, zira daha fazlasını
arzularken elindekiler de kayıp gidebilir."

Macron ilk kez Katar’da

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron göreve
geldiği günden bu yana ilk kez Katar’ı ziyaret etti.

Macron, 7 Aralık'ta Doha Emirlik Divanı'nda Katar Emiri
Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.
İki liderin görüşmede, "Körfez krizinin Kuveyt ara
buluculuğunda diyalogla çözülmesi" çağrısı yaparak, ABD
Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararının bölge istikrarı
ve güvenliğine yansımaları konusunu ele aldığı bildirildi.
İki ülkeden de üst düzey yetkililerin hazır bulunduğu

görüşmede ekonomik ortak çıkarlara ilişkin konuların
yanı sıra Filistin, Yemen, Libya, Suriye ve Irak'taki
gelişmelerin karşılıklı görüş alışverişiyle değerlendirildiği
belirtildi.
Göreve geldiği 14 Mayıs 2017'den bu yana ilk kez
Katar'ı ziyaret eden Macron, Cezayir ziyareti sırasında
ABD'nin açıkladığı Kudüs kararına ilişkin "Fransa'nın
onaylamadığı üzücü bir karardır. Bu, uluslararası hukuka
ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK)
kararlarına aykırı bir karardır" şeklinde açıklama
yapmıştı.
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Türkmenlerin Veto Hakkı Yok
görüşerek, bütün kararlar mı yoksa
sadece milli meselelerle alakalı kararları
mı kapsayacağı belirtilebilir.
Bence alınmak üzere olan bütün
kararlarda Türkmenlerin veto hakkı
olmalı. Bu önemli bir adım olacaktır"
şeklinde açıklama yaptı.

Erbil İl Meclisi Üyesi ve Erbil İl Meclisi

İnsan Hakları Komisyon Başkanı İmat Rıfat,
Türkmenlerin veto hakkına sahip olmadıklarını
belirtti.
İmat Rıfat, Türkmenlerin hangi konularda veto
etme hakkına sahip olması gerektiğine ilişkin, "Bu
konu, hukukçularla yapılan istişare sonucu çözüme
ulaşabilir. Yani anayasa konusunda uzman kişilerle

İki yıl önce Anayasa Komisyonu
kurulduğunda 9 kişinin seçildiğini
belirten Rıfat, "Dokuz kişiden birisi
Türkmen, diğeri de Hristiyan'dı. Orada
alınan kararların hepsi ittifak ve veto
ile alındı. Örneğin, gündeme alınan
bir kararı Hristiyanlar veto ettikleri
için komisyonun faaliyeti duraksadı
ve şimdiye kadar ilerleyemedi.
Hristiyanların veto verdikleri karar ise ''Devletin
yasal dini, İslam dinidir'' ibaresiydi. Hristiyanlar bu
karar konusunda veto oyu kullandığı için şu ana
kadar komisyonun bütün işleri durduruldu" diye
konuştu.
Rıfat, veto hakkının Türkmenlere verilirmesi
durumunda, Türkmenlerin haklarının

korunabileceğini söyleyerek, "Şu anda bize haklar
verilmiş gibi görünüyor, ama maalesef aynı
zamanda bizi yarı yolda bırakmış durumdalar.
Sana verilen sınırlar belli. Türkmen milletine kota
verdiğin zaman yetki ve karar aşamalarını sonuna
kadar gözetmelisin. Örneğin, İl Meclisi'nde 30 tane
üye var. Bizim Türkmen olarak 3 üyemiz var. Orada
da bir şeyler yapamıyoruz çünkü çoğunluk onlarda.
Aldıkları kararlar meclisten geçiyor. Bu demokratik
yaklaşım değil" şeklinde değerlendirmede bulundu.
Erbil İl Meclisi Üyesi İmat Rıfat, parlamenterlerin
veto hakkına ilişkin, "Veto hakkı, Türkmen
parlamenterleri veya il meclisi üyeleri arasında
çoğunluk bazlı olarak alınır. Yani parlamentoda
bulunan 5 parlamenterden 3'ü bir kararı veto etmek
istiyorsa ve diğer 2'si destekliyorsa, çoğunluğa
bakılıp o yasanın geçmesi veya geçmemesi kararı
verilir" şeklinde açıklama yaptı.
Erbil İl Meclisi Üyesi ve Erbil İl Meclisi İnsan
Hakları Komisyon Başkanı İmat Rıfat, veto
hakkının alınması için 2015 yılında çıkarılan
Oluşum ve Etnik Guruplar Yasası'nın 5'inci
maddesinin düzeltilmesi gerektiğini kaydetti.
Haber: Ziya Uzeiry
Foto: Abdullah Ahmet

'KUDÜS' Kim Ne Dedi?
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan

Irak Başbakanı Haydar Abadi

Kudüs Müslümanların kırmızı
çizgisidir

Kimsenin Kudüs’ü çalmaya hakkı
ve imkanı yoktur

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail
Heniyye

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
Dünyadaki Müslümanların bu alçak planın
meyvesini vermesine izin vermeyeceğine
eminim

ABD cehennemin kapılarını açtı

Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü
Başkanı Haham Dovid Feldman

El-Ezher Şeyhi Ahmet et-Tayyib

Kendilerinin olmayanı hak etmeyenlere
verenler ile nasıl görüşebilirim

İsrail’i desteklemek Yahudi
insanları desteklemek değildir

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel
Macron

Kuzey Kore Başkanı Kim Jong Un

ABD'nin Kudüs'le ilgili kararını
onaylamıyor ve uluslararası hukuka aykırı
olduğu için de kınıyoruz

İsrail diye bir devlet yok ki
başkenti olsun
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