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%32                    'NİN          
           ZAMANI GELDİ

2017'de
 Yaşananlar

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genelbaşkan 
Yardımcısı ve Kerkük Milletvekili Hasan 
Turan, Kerkük'te bulunan Kürt tarafların 
referanduma katılmasının Kerkük'ün 
kaosa sürüklenmesine sebep olduğunu 
belirtti.

Başbakan Abadi'ye sundukları 11 maddelik 
talepten bahseden Turan, "Kerkük'ün 
emniyet dosyasının Irak hükümetine ait 
olmasını istedik. Aynı zamanda Kerkük'te 
yüzde 32 formülü ile idare ve yönetme 
talebinde bulunduk" şeklinde açıklama yaptı.

Erbil'deki Türkmen 
Okulları ve Yanıt 

Bulamayan 4 Soru!

Erbil'de Türkmen okulu dediğimiz 
2 anaokul, 9 ilkokul, 2 ortaokul, 2 
lise var. Bu nedenle biz Tba Gazetesi 
olarak bu okullar hakkında daha 
önce birkaç haber yaptık ve bazı 
bilgiler toplayıp paylaşmaya çalıştık. 
Okurlarımıza daha net bilgi vermek 

amacıyla elde ettiğimiz bilgi ve 
yaptığımız gözlem sonrasında Tba 
muhabiri olarak Irak Kürdistan 
Bölgesi Eğitim Bakanı Sn. Piştivan 
Sadık'a ulaşmaya çalıştım ve son 
aşamada bakanlığa gitmeye karar 
verdim.

                            

Kudüs tasarısı tehdit 
tanımadı-BM’de kabul edildi

Dünyanın en sessiz odası: 
Orfield Laboratuvarı

Erbil Kalesi Grubu ve 
Hikayesi 

 ABD’nin Kudüs kararını 
eleştiren Kudüs tasarısı, BM Genel 

Kurulu’nda ABD’nin tehditlerine 
rağmen kabul edildi.  

 Yankısız odanın sessizliğine en 
çok dayanabilen kişi odada sadece 

45 dakika durabildi.

 Salim Yunus Neccar, "Erbil 
Kalesi"ne ilişkin tüm merak 

edilenleri Tba'ya anlattı.

Kifri'de Türkmen Büroları Ateşe Verildi 
Çadır Açıp 'Göreve Devam' Dediler

Türkmen Kadınlarının ziyaretgahı 
Uzeyr Peygamber Türbesi
Yüce Allah buyuruyor; 
Ya da o kimseyi (Üzeyr’i 
görmedin mi) ki, evlerinin 
duvarları çatılarının üzerine 
çökmüş (harabe haline 
gelmiş) bir kasabaya (Kudüs’e) 
uğradı; “Ölümünden sonra 
Allah bunu nasıl diriltir” dedi. 
(Bakara, 259)

  Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi’nde (IKBY) halkın hükümete karşı düzenlediği protesto    
  gösterilerinde parti binaları ve kamu daireleri ateşe verildi.

 Süleymaniye’ye bağlı Kifri ilçesinde düzenlenen protesto gösterilerinde Irak   
 Türkmen Cephesi (ITC) Kifri Bürosu ve Kifri Kültür Merkezi binaları da   

göstericiler tarafından yakıldı.
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Koalisyon Hükümetinde 5-2=3
Değişim Hareketi Ve İslami Topluluk Partisi IKBY Koalisyon Hükümetinden Çekildi

Süleymaniye kentinde başlayan hükümet 
karşıtı protesto gösterilerini görüşmek 
üzere 20 Aralık’ta bir araya gelen Değişim 
Hareketi ve İslami Topluluk politbüro 
üyeleri, toplantının ardından IKBY'nin 
8'inci hükümetinden çekilme kararı aldığını 
duyurdu.

Erbil’d
e 

Kasaplık 

Mesleği
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Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genelbaşkan Yardımcısı 
ve Kerkük Milletvekili Hasan Turan, Kerkük'te bulunan 
Kürt tarafların referanduma katılmasının Kerkük'ün 
kaosa sürüklenmesine sebep olduğunu belirtti.

Hasan Turan, Başbakan Haydar Abadi ile 
görüşmelerinde "Açık ve net bir şekilde Irak'ta bir 
Türkmen valinin olmasının zamanı geldiğini savunduk" 
dedi.

Başbakan Abadi'ye sundukları 11 maddelik talepten 
bahseden Turan, "Kerkük'ün emniyet dosyasının 
Irak hükümetine ait olmasını istedik. Aynı zamanda 
Kerkük'te yüzde 32 formülü ile idare ve yönetme 
talebinde bulunduk" şeklinde açıklama yaptı.

Turan, Rebwar Talabani'nin Türkmenler hakkında 
yaptığı açıklamalara ilişkin, "Maalesef Rebwar Talabani 
her zaman Kerkük'te fitne yaratmaya çalışmıştır" 
diyerek, Talabani'nin siyaset içerisinde bu fitnelerle  
kalmaya çalıştığını belirtti.

ITC Genelbaşkan Yardımcısı ve Kerkük Milletvekili 
Hasan Turan, Kerkük'te yaşanan son siyasi gelişmeler ve 
atılan adımlara ilişkin Tba'nın sorularını yanıtladı.

İl meclisi sorunu hangi aşamada

Bu konu özellikle 16 Ekim'den sonra ele alındı. Kürt 
listesinin Kerkük İl Meclisi'nde 26 üyesi bulunuyor. 
Tabi bunlar büyük ihlallerde bulundular, örneğin 
bayrak konusu. Bu konuda Türkmen üyeler idari 
mahkemeye şikayette bulundu. Davayı kazanmamıza 
rağmen il meclisinde bulunan Kürt grup, Kuzey Irak 
Bölgesel Yönetimi'nin bayrağının indirilmesi için 
hiçbir icraatta bulunmadı. Aynı zamanda referanduma 
katılmaları Kerkük'ün kaosa sürüklenmesine sebep 
oldu. Türkmenler ve Araplar boykot etmelerine rağmen 
referandum konusunda ısrar ettiler. Şu anda bu meclisin 
kalmasının bir anlamı yok. Bizim görüşümüz bu. 
Meclisin feshedilmesi ve en yakın zamanda Kerkük'te 
önceki yıllarda olduğu gibi yerel seçimin yapılmasını 
istiyoruz ve tabiki Kerkük Valiliği'ne talibiz. 

               Irak'ta bir Türkmen valinin olmasının 
zamanı geldi

 Kerkük Valiliği görevini Türkmenlerin 
alması için şu ana kadar neler yapıldı 

Türkmen Koordinasyon Heyeti olarak Başbakanlığa 
yaptığımız ziyaret esnasında Sayın Haydar Abadi'ye 
yazılı olarak bir talep sunduk. O yazılı talepte açık ve 
net bir şekilde Irak'ta bir Türkmen valinin olmasının 
zamanı geldiğini savunduk. Henüz herhangi bir cevap 
gelmedi. İnşallah onun da cevabını alacağız. 

           Kerkük'ün emniyet dosyasının Irak      
            hükümetine ait olmasını istedik

Başbakan Haydar 
Abadi'ye 11 maddelik bir yazı sunuldu. 

Bu yazıda neler vardı ve Başbakan Abadi 
tarafından nasıl karşılandı

Öncelikle bizim kanaatimize göre, Başbakan Abadi'nin 
bizi karşılaması ve yaptığımız ziyaret önemliydi. Bir 
ülke başbakanı olarak Türkmen heyetini kabul etmesi 
önemli bir nokta. Taleplerimiz, ortaklaşa yazdığımız 
ortak görüşlerimizden oluşuyor. İlk olarak Kerkük'te 

valinin Türkmen olmasını önerdik. Kerkük'ün 
emniyet dosyasının Irak hükümetine ait olmasını 
istedik. Aynı zamanda Kerkük'te yüzde 32 formülü 
ile idare ve yönetme talebinde bulunduk. Seçmen 
kütüklerinin 14 yıl içerisinde ihlale uğradığını ve bu 
amaçla bir komisyon kurulmasını ve tekrardan gözden 
geçirilmesini istedik. Bahsettiğim konular, sunduğumuz 
yazıdaki en önemli taleplerden birkaçıydı. 

              Rebwar Talabani herzaman Kerkük'te     
              fitne yaratmaya çalışmıştır

Rebwar Talabani son demecinde, "Kerkük'te 
Şii Türkmen ve Araplar daha rahat ve etkililer, 

fakat Sünni Türkmen ve Araplar rahatsızlar 
ve ellerinde herhangi bir yetki yok" şeklinde 

açıklama yaptı. Bu konu hakkında ne 
düşünüyorsunuz

Maalesef Rebwar Talabani her zaman Kerkük'te fitne 
yaratmaya çalışmıştır. Özellikle son zamanlarda yaşanan 
büyük sıkıntıların sebebidir.

             Mezhepsel fitneyi ortaya atıyor ve     
            böylelikle Türkmenleri parçalamaya 

çalışıyor

Bu kadar sorundan sonra tekrar siyaset içerisinde 
kalmaya çalışıyor ve bunu fitne yaratarak yapıyor. Çok 
önemli olan mezhepsel fitneyi ortaya atıyor ve böylelikle 
Türkmenleri parçalamaya çalışıyor. Bu yüzden Türkmen 
halkı uyanık olmalı ve aramıza mezhepsel fitneler atmak 
istediklerini anlamalıdır. Telafer ve Tuzhurmatu'ya 
attıkları fitneyi Kerkük'e de atmak istiyorlar. 
Talabani'nin demeci bu doğrultuda ve bundan dolayı 
uyanık olmalıyız. 

En önemli konulardan birisi ise Koordinasyon 
Heyeti. Bu heyette Türkmenlerin en önemli kadroları 
bulunmakta ayrıca heyette Sünni ve Şii Türkmenler 
bulunuyor. Ziyaretlerde sunduğumuz görüşlerin hepsi 
ortak olarak sunulmakta. Yankobiç son görüşmemizde 
Türkmenlerin birlik olduğunu ve diğer Arap, Kürt 
vb. etnik gurupların bölündüğünü savunmuştu. 
Mayıs ayında büyük çaplı bir konferans yaptık ve bu 
konferans, parlamento başkanı ve Birleşmiş Milletler'in 
gözleminde gerçekleşti. Sorduğunuz soruya gelecek 
olursak, bence Talabani'nin bu tür yorumlar yaparak 

Türkmenlerin ve Türkmen ile Arapların da arasına fitne 
atmak istediğini gösteriyor.     

16 Ekim'den sonra Kerkük'te bazı 
değişiklikler oldu. Irak Türkmen Cephesi, 

Kürt partiler ile herhangi bir toplantı yaptı mı

Öncelikle belirtmem gerekir ki bizim görüşmelerimiz 
parlamento seviyesinde. Orada arada sırada Kerkük 
milletvekilleri ile görüşüyoruz ve bilindiği üzere KYB 
ağırlıkta çünkü 6 tane milletvekilleri var. Birçok konu 
konuştuk ve tartıştık. Şimdiye kadar çoğu konuda ortak 
noktaya varamadık. Ama diyalogda fayda olduğunu 
düşünüyoruz. Sonuç olarak biz Kerküklüyüz. Bir çözüm 
olursa Kerküklü bir çözüm olacaktır. Biz Türkmenlerin 
ısrar ettiği konu, 16 Ekim'den öncesine dönüşü kabul 
etmememizdir. Kerkük'te 2003 yılından  2017'ye kadar 
büyük ihlaller yaşadık. Bu dönemde Kerkük Kürt 
partilerin kontrolündeydi. Yanlış politika izlediler, 
demografik değişim yaptılar ve emniyeti sağlayamadılar. 
Bundan dolayı artık o döneme dönüş yok. Sonuç olarak 
Kerkük'te 3 tane ana unsur bulunmakta, bu 3 ana unsur, 
birlikte Kerkük'ün idaresi sağlayabilir. Bu üç ana unsur 
arasında diyalog çok önemli. Daha önce de biz Birleşmiş 
Milletler'den acil olarak diyalog masasının kurulmasını 
ve bu diyaloğun Birleşmiş Milletler gözetiminde 
olmasını istedik. 

             Kerkük % 32 formülü ile idare 
edilebilir

Kerkük idaresinin %32'lik formülle 
yönetilmesi konusu hangi aşamada ve bu 

projenin hayata geçme ihtimali nedir

Ben daha önce kişisel olarak Başbakan'a bir yazı 
yazdım. Kerkük'te yaşanan bütün idari ihlalleri 
bildirdim ve bunun doğrultusunda bakanlar kurulu 
genel sekreteri bir komisyon oluşturdu. Yakın zamanda 
komisyon kuruldu ve yazısı imzalandı. Resmi bir 
şekilde göreve başladıklarında Kerkük'e gelerek idareleri 
gözden geçirecekler. Bence Irak'ta herkes aynı görüşte, o 
da Kerkük % 32 formülü ile idare edilebilir. Zamanında 
Kürt yetkililer bu projeyi kabul etmişlerdi. Biz, rahmetli 
Mam Celal ile görüştüğümüz zaman bize bu projenin 
kendisine ait olduğunu belirtti ve her zaman bu projeyi 
destekleyerek önemini vurgulardı. Artık Kerkük'te 
%32'nin zamanı geldi. 

“ “ “
“
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Turan: Artık Kerkük'te           
        'nin zamanı geldi
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Türkmen okulları 1993 yılında Erbil'de, 
Türkmenler için açılmış, artık onların 
da kendi ana dilleri ile eğitim görmeleri 
sağlanmıştı. İlk açıldığı yıldan 1996 
yılına kadar en çok rağbet gören, sayıları 
ve yüksek kalitede eğitim hizmeti veren 
Türkmen okulları, o yıldan sonra siyasi 
gelişmelerin kurbanı olmuş, art arda 
gelen gelişmeler nedeniyle 2003 yıllarına 
yaklaşıldığında iyiden iyiye değer 
kaybetmiş ve üzerinde farklı uygulamalar 
denenmiştir.

Erbil'de Türkmen okulu dediğimiz 2 
anaokul, 9 ilkokul, 2 ortaokul, 2 lise 
var. Bu nedenle biz Tba Gazetesi olarak 
bu okullar hakkında daha önce birkaç 
haber yaptık ve bazı bilgiler toplayıp 
paylaşmaya çalıştık. Okurlarımıza 
daha net bilgi vermek amacıyla elde 
ettiğimiz bilgi ve yaptığımız gözlem 
sonrasında Tba muhabiri olarak Irak 
Kürdistan Bölgesi Eğitim Bakanı Sayın 
Piştivan Sadık'a ulaşmaya çalıştım ve 
son aşamada bakanlığa gitmeye karar 
verdim. 

O gün şanslı bir günümdeydim ki 
Sayın Bakan'ı bakanlık koridorunda 
gördüm ve hemen kendimi tanıtarak, 
kendisiyle böyle bir hususta röportaj 
yapmak istediğimizi ilettim. Çok güzel 
bir şekilde konuyu aslında Türkmen 
Eğitim Genel Müdürü Vekili Sayın 
Fahreddin Dağıstani'ye sormamız 
gerektiğini söyledi ancak ben de 
kendilerine daha önce Fahreddin Bey ile 
röportaj yaptığımızı nitekim ikna edici 
açıklamalar alamadığımızı bildirdim. 
Bir bakan olarak en üst düzeyden yani 
kendilerinden 4 tane sorunun cevabını 

almak istediğimizi vurguladım. 

Bakan Bey, yüz yüze röportaj için zamanı 
olmadığını ancak söz konusu 4 soruyu 
e-mail olarak atmamızı ve kendilerinin 
de cevaplayacağını kaydetti.

Hemen orada sekreterinin e-mailini 
aldım ve ofise gelip soruları gönderdim. 

Sorular aynen şu şekildeydi:

1. Irak Kürdistan Bölgesi'nde Arapça 
eğitim veren okullara çocuğunu 
yazdırmak için temel bir şart bulunuyor, 
"Çocuğunun ebeveynlerinden birisinin 
yani ya annesi ya da babasının Arap 
olması gerekiyor" aksi halde o çocuk 
o okula kayıt yapamaz. Türkmen 
okullarında bu veya benzeri bir yasa 
neden uygulanmamaktadır? Çünkü 
son yıllarda Türkmen okullarında Kürt 
kökenli öğrenci sayısı Türkmen kökenli 
öğrenci sayısından daha çok? 
2. Türkmen okullarında Türkmen 
milletini anımsatan, yansıtan herhangi 
bir simge, obje bulunmamaktadır ki 
bir Türkmen çocuğu o okulda milli bir 
hisse kapıla bilsin, örneğin bir Türkmen 
bayrağı veyahut, "Ey Raqib" marşından 
sonra Türkmence bir marşın çocuklara 
ezberletilmesi ve okutulması. Neden 
Eğitim Bakanlığı bu yönde bir karara 
imza atmıyor?
3. Türkmen Eğitim Müdürlüğü yaklaşık 
7 yıldan beri bir danışman tarafından 
vekaleten yürütülmektedir. Türkmen 
okullarındaki çoğu müdürler bu kişinin 
çalışmalarından razı değil. Neden 
7 yıldan beri bu koltuk vekaleten 
yürütülüyor ve orayı doldurabilecek 
başka bir kişi tayin edilmedi? 

4. Türkmen okulları 1993 yılında Erbil'de 
açıldı. Bu nedenle ilkokuldan lise sona 
kadar okullar temel Türkçe eğitimine 
dönüştürüldü ve devam ediyordu 
ancak şimdi okulların çoğu temel 
eğitim dili Kürtçe ve sadece tek bir ders 
Türkçe görüyorlar. O da sene sonunda 
öğrencinin ortalamasını dair etkilemiyor. 
Yani ortalamaya alınmıyor. Sizce bu 
uygulama öğrencilerin bu dersi kulak 
ardı etmesine neden olmuyor mu? 

Bakan Sadık'ın sekreteri 2 gün sonra 
bana döndü ve "Sayın Bakanımız 
sorularınızı okudu, bu soruları 
Fahreddin Dağıstani Bey'e göndermemi 
bildirdi çünkü bu sorulara asıl onun 
cevap vermesi gerektiğini düşünüyor" 
dedi. 

Bir kaç gün bekledikten sonra ses 
çıkmayınca Fahreddin Dağıstani Bey'i 
aradım. Kendisi daha önce sorularımızı 
cevapladığını bu 4 sorunun 2'sini 
cevaplayabileceğini diğer 2'sinin 
ise Bakan Piştivan Sadık tarafından 

cevaplandırılması gerektiğini söyledi. 

İşin peşini bırakmamak adına Bakan 
Bey'in sekreterini yine aradım, durumu 
aktardım yine olumsuz yanıt aldım ve 
birkaç kez aramanın ardından en son 
konuyu okurlarımızla paylaşacağımızı 
ilettim.  Sekreteri bir gün sonrası 
beni tekrar arayarak, soruların bakan 
tarafından cevaplanacağını ifade etti. 
Daha sonra cevaplar bize gönderilmediği  
için tekrar sekreterini aradım, kendisi 
soruların cevabını bize ileteceğini 
söyledi. Ancak soruların cevabı bize 
gönderilmedi. Eğer ileriki günlerde  Irak 
Kürdistan Bölgesi Eğitim Bakanı Sayın 
Piştivan Sadık sorularımızı yanıtlarsa siz 
okurlarımız ile mutlaka paylaşacağız.

Okullar hakkında çok sayıda bilgi 
ediniyorum ve bir gazeteci olarak bu 
hususu her fırsatta dile getireceğim. 

Acaba Türkmen okullarının sadece 
isimlerinin Türkmence olması yeterli mi?  

Erbil'deki Türkmen Okulları ve Yanıt 
Bulamayan 4 Soru!

Kudüs tasarısı tehdit tanımadı-BM’de 
kabul edildi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs kararını 
eleştiren Kudüs tasarısı, BM Genel Kurulu’ndan 
ABD’nin tehditlerine rağmen 128 ülke tarafından kabul 
edildi.  

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 21 Aralık'ta 
Türkiye’nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump’ın Kudüs 
kararını eleştiren Kudüs'ün statüsüne ilişkin “İsrail’in 
İşgal Altındaki Doğu Kudüs ve Filistin Topraklarındaki 
Faaliyetleri” başlıklı karar tasarısını oylamak üzere özel 
oturumla toplandı.

Oylamada 128 Kabul, 9 Ret, 35 çekimser oy kullanıldı. 
ABD ve İsrail’in yanı sıra, sadece Guatemala, Honduras, 
Marshall Adaları, Mikronezya, Nauru, Togo ve Palau ret 
oyu kullandı.

Tasarının içeriği

BM Güvenlik Konseyi’nden 1967’den 2016’ya kadar 
geçmiş 10 karar’a atıf yapan tasarıda, ABD Başkanı 
Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan 
etmesi ve ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs’e 
taşınmasına ilişkin kararına atıfta bulunarak “Kudüs’ün 
statüsüne ilişkin son kararlara yönelik derin teessüfte” 
bulunuldu.

Tasarıda BMGK kararlarına da atıf yapılarak, Kudüs’ün 
“ruhani, dini ve kültürel boyutlarının” korunması 

gerektiği ifade edilirken, Kudüs’ün statüsünün BM 
kararları çerçevesinde müzakerelerle çözülecek en son 
konu olduğu vurgulandı.

Tasarı metninde “Kutsal Kudüs şehrinin statüsünde, 
karakter ve demografisini değiştirmeye yönelik herhangi 
bir adımın geçersiz, hükümsüz olduğu ve ilgili Güvenlik 
Konseyi kararları uyarınca feshedilmesi gerektiği beyan 
olunur ve bu bağlamda tüm üye devletlerden Güvenlik 
Konseyi 478 (1980) sayılı kararı gereğince Kutsal Kudüs 
şehrinde diplomatik misyon açmaktan kaçınması 
çağrısında bulunuluyor” ifadesine yer verildi.

Tasarı aynı zamanda tüm üye devletlere BMGK’nin 
Kudüs kararlarına uyması ve bu kararlara aykırı atılan 
adım ve kararları tanımamaları talebinde bulunuyor.

Tasarı ayrıca Filistin’de iki devletli çözümü tehlikeye 
atan olumsuz trendleri tersine çevrilmesi ve BM 
kararları kapsamında ve Madrid karaları kapsamında 
Ortadoğu’da kapsamlı ve kalıcı bir barış sağlanması için 
uluslararası ve bölgesel çabalara hız verilmesi çağrısında 
bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık'ta yaptığı 
açıklamada "Kudüs'ü tek taraflı, İsrail'in başkenti olarak 
kabul ettiğini" ilan etmiş ve Tel Aviv'deki Amerikan 
büyükelçiliğinin Kudüs'e taşıması noktasında Dışişleri 
Bakanlığına talimat verdiğini açıklamıştı. 

Trump'tan yardımları kesme "tehdidi"

Bu gelişmelerin ardından Trump, BM Genel Kurulunda 
21 Aralık’ta görüşülen Kudüs tasarısına destek verecek 
ülkelere "maddi yardımları kesmekle" gözdağı vermişti. 
Trump, "Yüzlerce milyon hatta milyarlarca dolar alıp 
sonra bize karşı oy kullanıyorlar. Peki, bu oyları takip 
edeceğiz. Bırakalım aleyhimize oy kullansınlar, biz de 
epey (parayı) muhafaza etmiş oluruz. Umrumuzda 
değil" diye konuştu.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de 
Trump'tan bir gün önce BM'de görev yapan 
diplomatlara e-posta göndererek "karara karşı oy 
kullanmamaları" konusunda diplomatları "üstü kapalı 
tehdit" etmiş, "Aleyhte oy kullananların isimlerini 
alacağız" demişti.

Hazırlayan: Eymen Erbiloğlu
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Ocak, şubat, mart derken, ekim, 
kasım, aralık da bitti bitiyor ve 
yeni bir yılın ocağına kavuşmak 
için sayılı günler kaldı. Her günü 
sevinç, hüzün, huzur, endişe, 
sıkıntı, rahatlık, azim ve ümit gibi 
nice karşıt duygu ve düşüncelerle 
bitirip, çok daha güzel başka 
güne başlamak için uyuyoruz 
geceleri. Bir kitabın sayfalarını 
çevirir gibi, çeviriyoruz tek 
tek bize biçilen ömrümüzün 
sayfalarını her gün. Ve yılın 
sonuna yaklaşırken, “ne kadar 
hızlı geçti” cümlesini hepimiz her 
yılın sonunda kullandığımızın 
farkında mıyız acaba? İnsanoğlu 
ilginç bir varlıktır. Yeni bir 
yılı karşılarken hep güzel 
dileklerle karşılar. Hayatın 
normal akışına devam etmesi 
için olması gereken de budur 
zaten. Normal olmayanı, yaşama 
tutunma isteğimiz karşısında, 
ölüm hakikatini aklımızdan 
geçirmemekte ısrarcı olmamızdır.

Çocuk doğduğu andan itibaren 
gün geçtikçe ömründen yaş 
alır. Başka bir deyişle yaşlanır. 
Biz onu yaşamını büyümek, 
buluğ çağına girmek, genç 
ve delikanlı olmak ayrıca 
yaşlanmak gibi farklı evrelere 
ayırsak bile, bu hakikatten bir 
şey değiştirmeyecektir. Çünkü 
ölümün de bir vaadi var ve 
çocuk, genç, yaşlı diye bir 
ayırımı yoktur. O yalnız Allah-u 
Teâlâ’nın (c.c.) takdiri ve ilmi 
dâhilindedir.     

Bu yazımı okuyanların, 
bunları benden daha iyi 
bildiklerinden eminim. Ancak 
sorun bunları biliyor olmamız 
veya bilmememizde değil. 
Önemli olan bu hakikatlerin 
ışığında yaşamayı becerebilmek 
ve yaşarken bile ölümlü bir 
dünyada olduğumuzu hep 
aklımızda tutmaktır. Bu dengeyi 
kurabilirsek insan olmanın ne 
anlama geldiğini idrak etme 
şansına sahip oluruz.

Allah-u Teâlâ (c.c.), yeryüzünde 
insanı kendi halifesi seçmiş ve 
ona kendi ruhundan üflediğini 
Kur'an-ı Kerim’de beyan etmiştir. 
İnsanoğlu, yaradan tarafından bu 
kadar şerefli ve üstün bir varlık 
kılındığı halde, O’na karşı nasıl 
da bu kadar nankör olabiliyor? 
Burada Allah’a şirk koşan veya 
Allah’ın varlığını inkâr eden 
kâfirleri kastetmiyorum. Allah’ı 
Allah bilip, kulu olduğumuz ta 
kendimizden bahsediyorum. 
Çünkü biz Allah’a kulluk yapmak 
için yaratılmışız. O’na ibadet 
etmekle insan olur, şerefleniriz. 

Biz ve sahiplendiğimiz her 
şeyimiz, Allah’ın (c.c.) bize 
verdiği nimetlerinden başka bir 
şey değildir. Saymaya kalkarsak, 
sayamayacağımız bunca nimetin 
kaçına şükrediyor, hakkını 
teslim ediyoruz? Bizim kulluk 
görevimiz buradan başlıyor işte. 
Kendimizi bileceğiz ki kulluk 

görevimizi eda edebilelim. İnsan 
olmak, çok üstün bir varlık 
olmak anlamına gelir ve bütün 
güzel ahlak değerleri ancak onda 
mevcuttur. Yeter ki Allah’ın (c.c.) 
bize koyduğu anayasasına göre 
yaşayalım. 

Hem kendi ailemiz hem 
diğer insanlarla olan 
münasebetlerimizde Allah’ın 
(c.c.) koyduğu sınırlar 
çerçevesinde hareket edersek 
dünya güllük gülistanlık olur. 
Peygamber efendimiz (S.A.V), 
“Sizden biriniz, kendisi için arzu 
edip istediği şeyi, din kardeşi 
için de arzu edip istemedikçe, 
gerçek anlamda iman etmiş 
olamaz” Hadis-i Şerif 'inde 
gerçek anlamda bir müminin 
nasıl olması gerektiğini bize 
beyan ediyor. Başka bir deyişle, 
kardeş bildiğimiz insanların 
derdiyle hemhal olmuyorsak 
imanımızı sorgulamamız gerekir. 
İmanımızı sorgular hale gelirsek, 
insanlığımızdan şüphe etmeliyiz. 

Allah’ın (c.c.), her şeyi bir 
ölçü içerisinde yarattığını 
anlayabilirsek, yeryüzü ve 
içindeki nimetler, insanlar ve 
diğer bütün varlıklara yeteceğini 
anlarız. Peki, nedir yeryüzünde 
devlet ve insanlar arası cereyan 
eden bu zulüm, çekememezlik 
ve bencilliğin amacı? Neyi 
paylaşamıyoruz ki? Kaldı ki, 
Allah-u Teâlâ (c.c.) bize onun 
yasalarına uyduğumuz zaman 
hem bu geçici dünyada rahat bir 
hayatı, hem de ölümden sonraki 
ebedi âlemde bize içinde ebedi 
yaşayacağımız cenneti vadediyor.     

Sonucu ölüm olan bu geçici 
ve sayılı günleri, ölümsüz 
ve aklımızın ucundan bile 
geçiremeyeceğimiz nimetlerin 
olduğu kalıcı bir hayata tercih 
etmek akılsızlık değildir de 
nedir? Dünyayı cennete çevirmek 
ve asıl cenneti kazanmak için 
yapmamız gereken şey, Allah-u 
Teâlâ’ya (c.c.) hakkıyla kulluk 
etmek, kötülüklerden uzak 
durmak ve iyilik yapmaktır. 
Dedim ya bunların hepsini 
güya biliyoruz, ama uygulamaya 
gelindiğinde çoğu zaman şeytana 
uyuyoruz. Allah-u Teâlâ (c.c.) 
her şeye kadirdir. Ancak insan 
isteyecek ki Allah (c.c.) yardım 
etsin. 

2017’i uğurlarken insanlık ve 
de İslam âlemi adına dünya, 
çok acı bir tablo ile karşı karşıya 
kalmıştır. Bu acı tablo, Allah’ın 
(c.c.) insanlık için koyduğu 
yasalara sarılarak değiştirilebilir. 
2018’i karşılarken, yaşadığımız 
(ne kadarsa) bunca yılın 
hesabını en ince detayına kadar 
vereceğimizi bir kez daha 
hatırlamalı. Kalan ömrümüzü 
kendimiz ve insanlık adına 
bir kurtuluş vesilesi olması 
adına, 2018’in insanlık için, 
ümmetimiz, milletimiz ve her 
birimiz için hayırlı olmasını yüce 
Mevla’dan niyaz ederim. Rabbim 
bize hakkıyla Kur'an-ı Kerim’i 
yaşamayı ve yaşatmayı nasip 
etsin.  

2017’yi Uğurlarken  

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi’nde (IKBY) 
halkın hükümete karşı düzenlediği protesto 
gösterilerinde parti binaları ve kamu daireleri 
ateşe verildi.

Süleymaniye’ye bağlı Kifri ilçesinde düzenlenen 
protesto gösterilerinde Irak Türkmen Cephesi 
(ITC) Kifri Bürosu ve Kifri Kültür Merkezi 
binaları da göstericiler tarafından yakıldı.

ITC Kifri Büro Sorumlusu Şahin Türkmenoğlu 
yaşanan olaylar hakkında Tba’ya konuştu.

Şahin Türkmenoğlu, “19 Aralık 2017 tarihinde 
bütün partilere ve buradaki hükümete olan 
tepkiden dolayı halk yürüyüş kararı aldı. Fakat 
yürüyüş kararının güzergahı değişti” dedi.

“Diğer parti binalarında yaşanan olaylarda 
kurumlar  taşlandı veya birkaç kurşun sıkmakla 
yetinildi” diyen Türkmenoğlu, “Irak Türkmen 
Cephesi Kifri Bürosu ve Kifri Kültür Merkezi 
binasına saldırı düzenlediler. O saldırı sırasında 
bina bir süre yağmalandı ve daha sonra binanın 
tamamını yaktılar” açıklamasında bulundu.

İki binanın da tamamının yakıldığını aktaran 
ITC Kifri Büro Sorumlusu, radyo eşyalarının 
da çalındığını ve maddi zararlarının büyük 
olduğunu kaydetti.

Şahin Türkmenoğlu, olayların kimler tarafından 
gerçekleştirildiğine ilişkin, “Kifri halkı, Kifri’nin 
etrafından gelen Tuzhurmatu göçmenleri ve 
Kifri’nin etrafındaki köylerden de insanlar 

kalabalığın arasındaydı” diye konuştu.

ITC Kifri Bürosu yetkilileri, protesto göstrileri 
sırasında ateşe verilen bina önünde 21 Aralık'ta 
çadır kurarak görevlerini sürdürmeye devam etti. 

Büro yetkilileri sosyal medya hesabı üzerinden, 
"Çadırda da olsa göreve devam" paylaşımında 
bulundu.

18 Aralık 2017’de Süleymaniye kent merkezinde 
bazı memurlar, geciken maaşlar ve yolsuzluk 
karşıtı protesto gösterileri başlattı.

Süleymaniye kent merkezinde başlayan gösteriler 
kısa sürede birçok ilçeye yayıldı. 

Göstericiler birçok parti ve kamu binasını ateşe 
verirken çıkan olaylarda, 5 kişi öldü, 93 kişi 
yaralandı. 

Kifri’de 18 Ekim 2017'de  ITC Türkmen Öğrenci 
Birliği ve İlişkiler Dairesi’ne saldırı düzenlenmişti.

Şahin Türkmenoğlu olaya ilişkin, Kerkük ve 
Tuzhurmatu’da cereyan eden hadiselerden dolayı 
halk yürüyüşü olduğuna dair haber aldıklarını ve 
karşılık vermediklerini belirterek, "Bu halk iradesi 
ve kimse halkın iradesine karşı çıkamaz” ifadesini 
kullanmıştı. Olayda ITC Bürosu'nun bayrakları 
indirilmişti.

Kifri'de Türkmen Büroları 
Ateşe Verildi

Çadır Açıp 'Göreve Devam' Dediler

Haber: Barzan Lokman
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Dr. Soran Salahattin Şükür

16 Ekim Sonrası Türkmen-Kürt     
                                İlişkileri

Küresel güçlerin uyarı ve tepkilerinin gölgesinde 
referandum yapıldı. Referandum sonrası, IKBY'nin 
orta ölçekte geçici yaptırımlar ile karşılaşacağı tahmin 
ediliyordu. Ancak tahminlerin aksine, bölgeye karşı 
ağır ve zaman yayılımı açısından mühtemelen daha 
uzun vadeli yaptırımlar uygulandı. DEAŞ'ın ortaya 
çıkışı ile Haziran 2015’te anlaşmazlık bölgelerine 
yönelik gerçekleşen Kürt dalgası, 16 Ekim 2017’de 
Irak yönetiminin ters ve daha geniş askeri dalgası ile 
karşılık buldu.

Kuşkusuz son dalganın temel sonuçlarından birisi 
ve en önemlisi IKBY’nin Merkezi Hükümet lehine 
uğradığı ciddi güç kaybıdır. Böylece hakimiyetindeki 
toprakların yarısından fazlasını terk etmek zorunda 
kalmıştır. Bu toprakların jeopolitik öneminin yanı 
sıra rezerv ve üretim açısından petrol zengini bölgeler 
olması, stratejik anlamda Kürtler açısından ne kadar 
derin bir kayıp olduğunu ortaya koymaktadır. İçeride 
yaşadığı bu güç ve prestij kayıbının yanı sıra, 1990 
yılından bu yana sahip olduğu muazzam küresel 
desteği de büyük ölçüde yitirmiştir. Bu durum, bölge 
açısından;  siyasal, ekonomik ve askeri krizi daha da 
derinleştirmektedir. Nitekim IKBY 27 yıllık tarihinin 
en zayıf ve sorunlu dönemini yaşamaktadır.

Yaşanan gelişmeler, siyasi denklemler ve gruplar arası 
ilişkiler açısından yeni bir dönemin başlamasına 
zemin hazırlamaktadır. Bu durum özellikle Türkmen 
siyasi hareketi açısından, bir milad noktası olarak 
değerlendirilebilir. Kilit unsur olan Türkmenlerin, 
bu süreçte izleyeceği tutum ve stratejiler, bölgenin 
istikrarı ve geleceği açısından belirleyici bir 
faktör olacaktır. İlişkilerin “sil baştan” yeniden 
şekillendiği bölgede, yanlışlıklarla dolu geçmiş siyasi 
tecrübemizden dersler çıkararak, yepyeni politikalarla 
siyasi arenada güçlü ve aktif rol almalıyız.

Yeni stratejilerimizi oluştururken esas olarak iki 
konuyu dikkate almamız gerekmektedir. Bunlardan 
ilki; fırsatçılık, ucuz ve sahte kahramanlık 
görünümünden kaçınmaktır. Kürtlerin zayıf düştüğü 

yeni konumunu fırsat kollayıp, anti-Kürt politikalar 
geliştirmek ve uygulamak, iki topluluk arasındaki 
siyasal anlaşmazlıkların daha da derine inmesine, yani 
halk bazında yaygınlaşmasına yol açacaktır. Siyasi 
camialar arasındaki anlaşmazlıklar hiçbir zaman 
iki halkın bireyleri arasındaki dostluk ilişkilerine 
yansımamıştır. İki halk arasında antipati duygularının 
yaygınlaşması, gelecekte bizim açımızdan düşünmek 
bile istemeyeceğimiz olumsuz olaylara yol açabilir. Bu 
bağlamda akılmıza gelen ilk soru Başka bir dalganın 
olup olamayacağı ile ilgilidir. Yakın tarihmizdeki peş 
peşe yaşadığımız fırtınalar ve git-geller, üçünçü bir 
dalganın yaşanacağını bir ihtimal  olarak karşımıza 
çıkarmaktadır. Dolayısıyla, insancıl ve barışçıl 
özelliklerimize yakışmayan; fitne ve kalıcı iz bırakacak 
olumsuz her türlü eylemden uzak durmak zorundayız.  
Yeni stratejilerimizi şekillendirirken, bölgenin siyasal 
ve askeri huysuzluk yönü ve gerçeği göz önünde 
bulundurulmalı. Elbete milli haklarımızı sonuna 
kadar savunacağız, ancak bunu iyi niyet kuralları 
çerçevesinde yapmamızı gerekmektedir.

Dikkate almamız gereken ikinci husus ise, 
başkalarının gölgesinde siyaset yapmaktan kurtulmak 
ve uzak durmaktır. Aslında “gölge siyaseti” kronik 
sorunlarımızdan birisini oluşturmaktadır. Bu 
sorun bize özgü orjinal siyaset yapma olanaklarını 
ortadan kaldırmaktadır. Yaşadığımız yeni sürecin 
yarattığı fırsattlar sayesinde bu sorunu atlatmalı 
ve milli menfaatlerimizin korunmasını esas alan 
siyasi metodlar üzerinde yoğunlaşmak zorundayız. 
Hedeflerimize ulaşmak için siyaset arenasının birden 
fazla koridorunu aynı anda kullanmayı öğrenmeli 
ve siyasi alışkanlık haline getirmek şarttır. Bağdat ile 
iyi ilişki içinde olmanın, Kürtler ile ilişkilerimizin 
askıya alınması anlamına gelmez. Pragmatik düşünce 
tarzı ve felsefesi geleceğe yönelik sorunlarımızın 
çözümünde kilit rol oynar. Kürtlerin bugünkü durumu 
eşit koşullarda ortak zeminde buluşma ve anlaşma 
olanağını sunmaktadır. 

Bizde olduğu gibi Kürtlerin de dikkate almaları 
gereken hususlar vardır. Kendi açılarından büyük 
hüsran olarak değerlendirdikleri olaylardan çıkarmak 
zorunda oldukları çok önemli dersler vardır. Daha 
önce de belirttiğimiz gibi, Kürtler anlaşmazlık 
bölgelerinde istikarar ve kalıcı çözüm istiyorlarsa, 
bu bölgelerin temel unsuru olan Türkmenler ile 
real koşullarda her iki tarafın da beklentilerini 
karşılayacak dürüst ortaklık zeminini oluşturarak 
gerçekleştirmeleri mümkündür. Bu bögelerin asli iki 
unsuru olan Türkmenler ile Kürtler arasında kalıcı ve 
nihai bir anlaşma sağlanmadan, istikrara kavuşması 
mümkün gözükmüyor.

Ancak görünen o ki, her iki tarafın eylem ve 
söylemleri, bu büyük olaylardan ders çıkarmadıkları 

sonucunu ortaya koymaktadır. Birçok platformda 
ifade ettiğimiz gibi, IKBY’de bulunan Türkmenlerin 
standart, demokratik yaşam koşulları, diğer 
bölgelerdeki Türkmenler için bir ölçüdür. Esefle ifade 
ediyorum, Kürt siyasi iktidarı halen Türkmenler ile 
ciddiyetten uzak ikincil bir mesele olarak muamele 
etmektedir. Asil ve karekterli lider kadrolarımızın bu 
ya da şu sebepten dolayı aktif siyasetten uzaklaşması, 
temsilde seviyenin düşmesi sorununa yol açmaktadır. 
Karşısında ağır ayar lider bulamayan Kürt siyasi 
partileri, Türkmen partilerini, bir partiden ziyade 
sivil toplum örgütü seviyesinde görmekte ve ona göre 
muamele etmektedir.

Kürt medyası ve siyasetçilerinin bir kısmı, Kürt 
kamuoyuna yönelik, Türkmenlere karşı kışkırtıcı ve 
intikam ruhunu körükleyen çabaları bir başka olumsuz 
örnek teşkil etmektedir. Peşmergenin çekildiği 
bölgelerde, Türkmenlerin Kürt kardeşlerine yönelik; 
düşmanca tutumu, evlerinin ve iş yerlerinin yakılması 
gibi gerçek dışı iddialar sıkça dillendirilmektedir. 
Kerkük İl Meclis Başkanı Rebwar Talabani, Rudaw TV 
kanalındaki bir röportajında, “Haşdi Şabi güçlerinin 
bir kısmı Kürtlere karşı iyi davrandığını, bu güçler 
arasında en gaddar ve zalim olanın Haşdi Türkmani 
grupları olduğu” yönünde hakikatten uzak tehlikeli 
iddialar ortaya atmıştır. Bu durum sözünü ettiğimiz 
tehlikenin hangi ciddi boyutlarda olduğunu ortaya 
koymaktadır.

Aslında bundan daha tehlikelisi Kerkük’teki lider 
kadrolarımızın bu iddialara karşı hiçbir yalanlama 
çabasında bulunmamasıdır. Barışcıl yönümüz bize 
has, gururla taşıdığımız bir özellik ve ayrıcalık 
olduğu herkesçe bilinen bir gerçektir. Türkmenlere 
karşı yürütülen bu fütursuz ve insafsızca ithamlara 
karşı Türkmen liderlerin kayıtsız kalması oldukça 
düşündürücüdür.

Erbil devre dışı bırakılarak, çözüm arayışları sadece 
Bağdat üzerinden arama çabaları devam etmektedir. 
Defalarca bunun yanlış bir tutum olduğunu ifade 
etmiştik. Kerkük; Türkmen, Kürt ve Arapların ortak 
yaşam alanıdır. Nasıl Türkmensiz bir çözüm yöntemi 
başarısızlığa mahkûmsa, aynı şekilde Kürtlerin 
dışındaki çabalar da başarısız olur. Seçilmiş Kerkük İl 
Meclisinin (tartışmalı bile olsa) fesih edilmesi talebi, 
pratik bir istek olmamasının yanı sıra, Türkmenler 
ile Kürtlerin arasındaki ilişkileri bir başka çıkmaza 
sokacaktır. Liderlerimiz medyatik ve kışkırtıcı 
üsluptan kaçınmalı ve kapsayıcı çözüm yöntemlerine 
yoğunlaşmalıdır. Çözüm ararken şunu kesinlikle 
göz önünde bulundurmalıyız; Kerkük bizim için 
vazgeçilmez olduğu kadar diğer unsurlar için de aynı 
dercede hasas ve vazgeçilmez bir şehirdir. Ortak ve eşit 
çatı arayışları, çözümün tek adresi olmalıdır.

Sosyal medya devi Facebook'ta oluşturulan "Erbil 
Kalesi" grubunun kurucularından Salim Yunus Neccar, 
grubun daha önce 2014 yılında kurulduğunu belirterek, 
"Bizim ismi Osmanlıca yazılan grubumuz 18 Temmuz 
2015 yılında oluşturuldu. İlk 'Erbil Kalesi' gurubu latince 
harflerle, ikinci 'Erbil Kalesi' yani şu anda aktif olanın adı 
ise Osmanlıca harfler ile yazılmıştır" dedi.

Salim Yunus Neccar, "Erbil Kalesi"ne ilişkin tüm merak 
edilenleri Tba'ya anlattı.

Facebook'ta grup kurma fikrinin kendisine ait olduğunu 
belirten Salim Yunus Neccar, "Bilindiği üzere diğer 
milliyetlere ait farklı gruplar vardı, peki niye Türkmenlerin 
de birleştirici bir grubu olmasın dedik ve böyle bir 
girişimde bulunduk" şeklinde açıklama yaptı.

"Erbil Kalesi" grubunun hedefleri hakkında konuşan 
Neccar, "Hedefimiz aslımıza yakın olan insanları o 
grupta toplamak. Hedeflerimizden bir diğeri ise dilimizi 
unutturmamak ve insanları dilimize yakınlaştırmak. 
Bundan dolayı genel bir iletişim aracı kurarak ve siyasi 
destek almadan sosyal bir şekilde devam etmek istedik" 
ifadelerini kullandı.

Grupta kültürel konular, hoyratlar, komik videolar 
paylaştıklarını söyleyen Salim Neccar, "Erbil'de hayatını 
kaybeden Erbilliler için taziye duyuruları gibi paylaşımlar 
yapıyoruz. Böylece aramızda haber kaynaklı bir iletişim ve 

sosyal bir ağ oluşuyor" diye konuştu.

İlk Erbil Kalesi gurubunu kendisinin ve İpek Kasap 
tarafından kurulduğunu ifade eden Neccar, "İkinci Erbil 
Kalesi grubunu ise ben, Tara Serdarlı ve Samal Hacı Cercis 
kurduk" diyerek, sonradan Güler Hacı Timur ve Gasan 
Kahveci'nin yönetime dahil olduğunu kaydetti.

Grupta yapılan paylaşımların içeriğine ilişkin Neccar şu 
açıklamalarda bulundu:

"Öncelik verdiğimiz konuların başında milliyetçilik 
geliyor. Genel olarak sosyolojik konular ve eğlenceli 
paylaşımlar da yapılıyor. Ayrıca grupta hoyratların yeri 
ayrı, çok fazla özen gösteriyoruz, hoyrat yazanları da teşvik 
ediyoruz. Örneğin; Muhammed Fayık gibi gençler hoyrat 
yazıyorlar ve biz de destekliyoruz. Grupta bulunan her 
üyeye fazlasıyla özen ve ilgi gösteriyoruz. Tabi grubun 
yöneticilerinden birisi olan Güler Hacı Timur her dakika 
açık oturumda ve grupta çok özel bir yeri var." 

Neccar, grubun planlarının içerisinde her zaman hayır 
işleri yapmak olduğunu vurgulayarak, "Birkaç defa 
grupta aramızda para toplayarak ihtiyacı olan Erbillilere 
yardımda bulunduk. Bir süredir aramızda bir proje 
başlatmak istiyoruz. Projenin amacı bir yerin kurulması 
ve yapılan yardımların o yer aracılığıyla gerçekleştirilmesi. 
Tabi böyle bir projenin hayata geçmesi için maddi desteğe 
ihtiyacımız var. Siyasi bir tarafa bağlanmadan bize destek 

olurlarsa seviniriz. Tarafsız bir şekilde herhangi bir siyasi 
tarafa yakın olmadan yolumuza devam etmek istiyoruz" 
şeklinde açıklamada bulundu. 

Son olarak, "Herhangi bir siyasi tarafın çatısına girseydik, 
diğer tarafların beğenisini ve ilgisini kaybederdik" diyen 
Salim Neccar, "Grubumuzun güzelliği herhangi bir tarafa 
bağlı olmayışımızdan kaynaklanıyor ve şu anda bütün 
siyasi taraflarla güzel ilişkilerimiz var. Hedefimiz insanları 
bir araya getirmek. Siyaset insanları ayırır ama milliyetçilik 
toplar" şeklinde değerlendirmede bulundu. 

Kaleli bir aileye mensup olan Salim Yunus Neccar, 27 
Temmuz 1970 yılında Erbil'de İskan Mahallesi'nde 
dünyaya gelmiştir.

Erbil Kalesi Grubu ve Hikayesi
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Haber: Ali Salim
Foto: Abdullah Ahmet

“Kur’an-ı Kerimde adı geçen, ancak peygamber 
mi, evliya mı olduğu kesin olarak bilinmeyen üç 
mübârek kimseden biri de, Üzeyr aleyhisselâmdır. 
Hz. Süleyman’ın ölümünden sonra M.Ö. 586 
yılında Kudüs’e saldıran Bâbil kralı Buhtunnasar 
(Nabukednazar), Kudüs şehrini ve Mescid-i Aksa’yı 
yakıp yıktı, binlerce kişiyi kılıçtan geçirdi ve yetmiş 
bin kişiyi de esir alıp Bâbil’e götürdü. Esirler 
arasında Danyal (a.s.) ile Hz. Üzeyr de vardı.

Yüce Allah buyuruyor; Ya da o kimseyi (Üzeyr’i 
görmedin mi) ki, evlerinin duvarları 
çatılarının üzerine çökmüş (harabe haline 
gelmiş) bir kasabaya (Kudüs’e) uğradı; 
“Ölümünden sonra Allah bunu nasıl 
diriltir” dedi. (Bakara, 259)

Genç olan Hz. Üzeyr bir yolunu 
bulup Bâbil zindanından 
gizlice kaçtı ve bir merkebe 
(eşeğe) binip her tarafı 
yakılıp yıkılan ve içinde tek 
bir kişinin yaşamadığı ıssız 
Kudüs harabelerine geldi.

Uzun ve zahmetli bir 
yolculuktan geldiği 
için karnı da acıkmıştı. 
Kudüs’te ekmek, yemek 
yoktu ama meyveler olmuş 
yerlere dökülüyordu ve 
toplayan da yoktu. Merkebini 
bir yere bağladıktan sonra 
birkaç salkım üzüm ile biraz 
incir topladı. Issız ve korkunç 
bir harabe haline gelen Kudüs’ü 
düşünmeye başladı.

Hz. Üzeyr, korkunç bir harabe haline 
gelen bu ölü şehri, "Acaba Allah tekrar 
nasıl diriltir, taş ve iskelet yığınına dönüşen 
bu yerde artık insanlar yaşar mı, yeniden evler, 
dükkânlar yapılıp çarşılar, pazarlar kurulur mu" diye 
düşünürken, uykuya daldı.

Yüce Allah buyuruyor; Allah (uykuda canını alıp) 
onu yüz yıl ölü bıraktıktan sonra tekrar diriltti. 
“Ne kadar (ölü) kaldın?” dedi. O da: “Bir gün ya da 
daha az kaldım” dedi. Allah: “Hayır, yüz yıl kaldın. 
İşte yiyeceğine (incire) ve içeceğine (üzüm suyuna) 
bak, bozulmamış. Bir de merkebine bak (kemikleri 
bile çürümüş). Seni insanlara ibret kılalım diye 
(bunları yaptık). Şimdi sen kemiklere bak, onları 
nasıl düzenliyor ve sonra nasıl et giydiriyoruz” dedi. 
(Merkebin yeniden dirilişi) kendisine apaçık belli 
olunca, “Şimdi iyi biliyorum ki, Allah’ın her şeye 
gücü yeter” dedi. (Bakara, 259)

Hz. Üzeyr kemiklere bakarken, hafifçe bir rüzgar 
esip çürümüş kemikleri bir araya toplayıp düzenledi, 
sonra yerden ot biter gibi kemiklerin üzerinde etler 
bitti. Sonra derisi, tüyleri derken, ölüp çürüyen 
merkep bir anda canlanıp ayağa kalkıverdi.

Hz. Üzeyr yüz yıl önce toplamış olduğu taze incirleri 
yedi, sıktığı üzüm suyunu içti ve sonra yeniden 
dirilen merkebine binip hüzünle Kudüs harabelerini 
dolaşmaya çıktı.

Yüz yıl gibi uzun bir zaman dilimi içinde pek çok 
olay olmuş, Bâbil Devleti yıkılıp İran’ın egemenliği 
altına girmişti. Mescid-i Aksâ’yı ve Kudüs’ü yakıp 
yıkan, kadın, erkek, yaşlı ve çocuk demeden binlerce 
kişiyi acımasızca kılıçtan geçiren ve yetmiş bin kişiyi 
de esir alıp Bâbil’e götüren Buhtunnasar da dünyada 

kalmamış ve o da sonuçta kara toprağa girmişti.

Bu gelişmelerden haberi olmayan Hz. Üzeyr, 
Kudüs harabelerini dolaşayım derken, eskisinden 
daha güzel ve daha düzenli yepyeni bir Kudüs’le 
karşılaşınca şok oldu.

 
Yepyeni evler, 
dükkânlar yapılmış, çarşılar, 
pazarlar kurulmuş ve Mescid-i Aksâ 
yeniden inşa edilip ibâdete açılmıştı. 

Hz. Üzeyr gördükleri hayal mi, 
gerçek mi diye Kudüs sokaklarında 
dolaşırken, yakınlarını da soruyor ve 
her birinin ya esarette ya da esaretten 
sonra öldüğü haberini alıyordu. 
"Sen kimsin" diye soranlara “Ben 
Üzeyr’im” diyordu ama 25 yaşlarında 
bir genç olduğundan kimse ona inanmıyordu. 

Hz. Uzeyr gözleri hiç görmeyen ve ayakları kötürüm 
olan çok yaşlı bir kadınla karşılaştı ve ona, Üzeyr’in 
evini biliyor musun diye sordu. Kadın, "Sesin bana 
yabancı gelmiyor ama sen kimsin" deyince, "Ben 
Üzeyr’im" dedi. Kadın, "Çok gençsin" deyince, 
"Allah beni öldürdükten yüz yıl sonra tekrar diriltti" 
dedi.

Kadın, "Üzeyr Tevrat’ı ezbere biliyordu, eğer 
sen Üzeyr isen Tevrat’ı oku bakalım" dedi. Hz. 
Üzeyr Tevrat’ı okumaya başlayınca Hz. Üzeyr’in 
okudukları ile o Tevrat’ın aynı olduğunu gördüler. 
Allah ölümünden yüz yıl sonra bunu dirilttiğine 
ve gerçekten Tevrat’ı ezbere bildiğine göre, haşâ! 
(Kesinlikle hayır) bu Allah’ın oğludur dediler.

   

Erbil'de yaşayan Türkmenler 
  Hz. Üzeyr'in soyundan geliyor

Eski Irak Türkmen Cephesi Başkanı Avukat Sanan 
Ahmet Ağa, Erbil'de bulunan Üzeyr Peygamber 
türbesine ilişkin 2004 yılında Yeni Şafak Gazetesi'ne 
verdiği röportaj’da Erbil'de yaşayan Türkmenlerin Hz. 
Üzeyr'in soyundan geldiğini belirtti. 

Hz. Üzeyr'in bir makamının da Erbil'de olduğunu 
belirten Sanan Ahmet Ağa, Erbil'de yaşayan 

Türkmenlerin Hz. Üzeyr'in soyundan geldiğini 
ifade etti. 

Sanan Ahmet Ağa, bir dönem Erbil'de 
yaşayan ancak daha sonra İsrail'e 

göç eden Yahudilerin de evlerinde 
Türkçe konuştuklarını ve onların 

da soylarını Hz. Üzeyr'e 
dayandırdıklarını anlattı. 

Üzeyr Peygamber’in halk 
arasındaki hikayesi

32 yıldır Uzeyr Peygamber'in 
Erbil'deki Türbesi’ne hizmet 
eden Molla Şadiye Seyid Aziz, 
türbe hakkında Tba’ya konuştu.

Türbenin masraflarının 
Diyanet Bakanlığı tarafından 

karşılandığını ifade eden Molla 
Şadiye, Türkmen siyasetçilerin 

bu konuda herhangi bir yardımda 
bulunmadığını kaydetti.

Üzeyr Peygamber Türbesi’nde yer alan 
taşa ilişkin konuşan Molla Şadiye Seyid 

Aziz, “Bu taşı Hz. Üzeyr’in kendisi buraya 
getirmiş"dedi.

Molla Şadiye kimlerin türbeye daha çok ziyarette 

bulunduğuna değinerek, “Erbilli Türkmenler ziyaret 
için buraya gelir. Eskisi gibi çok sayıda ziyaretçi yok 
ama şimdi de Türkmen kadınlar çok geliyor” diye 
konuştu.

Her çarşamba türbede mevlit okuduklarını kaydeden 
Molla Şadiye, “Mevlit okuduğumuzda çok sayıda 
ziyaretçi gelir ancak biz her gün burdayız bazen 
insanlar adak adadıkları için burada mevlit okuruz” 
açıklamasında bulundu.

Hz. Üzeyr (as)'ın Erbil'deki türbesinin yanı sıra, bir 
türbesinin Azerbaycan'da, birinin de Türkiye'de olduğu 
söyleniyor. Adıyaman'a bağlı Gerger ilçesinin Siver 
Köyü'nde bulunan ve ziyaretçilerin akınına uğrayan 
türbenin de Hz. Üzeyr'e ait olduğu ileri sürülüyor. 
Ancak, Hz. Üzeyr (as)'ın makamının kesin nerede 
olduğu tam olarak bilinmiyor.

Türkmen Kadınlarının ziyaretgahı 
Üzeyr Peygamber Türbesi
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Erbil’de kasaplık mesleği
Tba Gazetesi’nin her sayısında Erbil’de Türkmenlerin 
icra ettiği meslekleri ele almaya devam ediyoruz. 

Erbil’de çok eski tarihlerden itibaren Türkmenlerin 
yaptığı kasaplık mesleğinin günümüzdeki durumunu 
sormak için çocukluk yıllarından itibaren bu işi yapan 
İzzeddin Haydar İbrahim Kasap’ı ziyaret ettik.

Kasaplığın Erbil’deki tarihinden söz eden İzzeddin 
Haydar, “Kasaplık mesleğinin yüz yıldan fazla bir 
geçmişi var. Eskiden buralarda çok sayıda kişi bu 
mesleği yapardı” diye konuştu. 

İzzeddin Haydar, eskiden bu meslekle uğraşan kişilerin 
ismini sayarak, “Talat Kasap, Sımko Kasap, Şuşa Kasap, 
Wahid Kasap, Mustafa Kasap, Anwar Kasap, Tofik 
Kasap, İzeddin Kasap, Şerzat ve kardeşi Talat Kasap, 
Halife Hasan Kasap, Abbas Kasap, Hacı Behçet Kasap, 
İsmail Kasap, Hacı Cerdis Kasap ve Mahto Kasap 
eskiden bu işi yapardı” dedi.

Kasaplık mesleğinin azalmasındaki nedenlere değinen 

İzzeddin Kasap, “Dünya değişti. Çeşitli sektörler ortaya 
çıktı. Örneğin giyim sektörü, yani herkes bir şekilde 
yaptığı işi değiştirdi” şeklinde değerlendirmede bulundu.
Günümüzde kimlerin bu işi yaptığına değinen Kasap, 
“Şu anda sadece Mustafa Kasap, İzeddin Kasap ve Şerzat 
Ahmet Aziz Kasap bu işi yapıyor” bilgisini paylaştı.

İzzeddin Haydar, önceden Kasaplar Avlusu adında bir 
yer olduğunu belirterek, “Eskiden Kasaplar Avlusu vardı, 

orada da kasaplar, tellallar, katipler, hayvan derisi ve 
sakatat alanlar vardı” şeklinde konuştu.

Hayvanların nereden alındığına ilişkin açıklamada 
bulunan İzzeddin Kasap, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Irak ve Bölgede kaliteli hayvanların çok olmasından 
dolayı yerli hayvan daha çok alırdık, bazen de ithal 
edilirdi. Hayvanlar meydana getirilirdi, biz de onları 
aldıktan sonra mezbaha götürür keserdik, daha sonra da 
dükkanlarımızda etleri satardık. 

O dönem kasaplık yapanlara ilişkin konuşan İzzeddin 
Kasap, "Abbas Ahmed Gafur, askeri kurumlarla anlaşma 
yapıp onlara et satardı. Cabbar Kasap ise nikabaydı 
(müfettiş)" ifadesinde bulundu.

Kendi çocuklarının kasaplık yapıp yapmadığı hakkında 
ise İzzeddin Kasap, “Benim çocuklarım kasaplık yaptılar 
ama onlar da bu yıl kasaplık mesleğini bıraktı. Benim 
amca ve dayı çocuklarımın çoğu şu an bu mesleği 
yapıyor” dedi. Haber: Ali Salim

Foto: Abdullah Ahmet

Koalisyon Hükümetinde 5-2=3
Goran (Değişim) Hareketi ve İslami Topluluk 
(Komel), Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) 
Hükümeti’nden çekildiklerini bildirdi. 

Süleymaniye kentinde 
başlayan hükümet karşıtı 

protesto gösterilerini 
görüşmek üzere 20 
Aralık’ta bir araya 
gelen Değişim 
Hareketi ve İslami 

Topluluk politbüro 
üyeleri, toplantının 

ardından IKBY'nin 8'inci 

hükümetinden çekilme kararı aldığını duyurdu.

Değişim Hareketi ve İslami Topluluk'un resmi internet 
sitelerinden yapılan açıklamada, "Bölgenin durumunun 
değerlendirilmesi için birkaç gündür devam eden 

toplantı sonrası İslami Topluluk ve Değişim Hareketi 
aldıkları ortak karar doğrultusunda hükümetten çekildi" 
ifadesine yer verildi.

Açıklamada, koalisyondan çekilmenin yanı sıra Değişim 
Hareketi'nin, IKBY Meclis Başkanlığını da bırakacağı 
bildirildi.

İki parti hükümetten çekildiklerine dair yayımladıkları 
ortak bildiride, “Bölge yetkilileri siyasal, yasal ve 
ekonomik yolsuzluklara devam etmektedir. Bunun 
haricinde Bölge Başkanlığı süresini 2 yıl uzatıp 
parlamentoyu işlevsizleştirdiler” şeklinde açıklamada 
bulunuldu.

Bildiride ayrıca, “8. Kabine hükümeti felç edildi. Gerçek 
ortaklığı kabul etmeyip gerçek reforma yanaşmadılar” 
denildi.

IKBY'nin 8'inci hükümetinin kabinesinde Değişim 

Hareketi, "Peşmerge, Maliye, Ticaret, Diyanet İşleri, 
Yatırım bakanlıklarına", İslami Topluluk da "Çevre ve 
Ziraat bakanlığına" sahipti.

Değişim Hareketi'nın IKBY 
Parlamentosu’nda 24, 
İslami Topluluk'un ise 6 
milletvekili bulunuyor.

Süleymaniye kent 
merkezinde 18 Aralık’ta 
bazı memurlar geciken 
maaşlar ve yolsuzluk 
karşıtı protesto gösterileri 
düzenledi. Gösteriler, kısa süre 
içerisinde birçok ilçeye yayıldı.

Göstericiler birçok parti binası ve kamu binasını ateşe 
verdi.

Dünyanın en sessiz odası: Orfield 
Laboratuvarı

Dünyanın en sessiz odası olarak Guinness Rekorlar 
Kitabı’na geçen “Yankısız oda”nın sessizliğine en çok 
dayanabilen kişi odada sadece 45 dakika durabildi.

Oda %99.99 oranında ses geçirmez yapıya sahip 
ABD’nin Minneapolis şehrindeki Orfield 
Laboratuvarlarında bulunan “Yankısız Oda” %99.99 
oranında ses geçirmez yapısıyla dünyadaki en sessiz yer 
olma özelliğine sahip.

Kalın cam elyaf, iki kat yalıtılmış çelik duvarlar ve 30 
santim kalınlığında betonla çevrilen odaya giren kişiler 
sessizlikten çok rahatsız oluyor ve halüsinasyonlar 
görmeye başlıyor.

"Bu odada en çok vakit geçiren kişi sadece 45 dakika 
oturabildi" 

Laboratuvar yetkilisi Steven Orfield odayla ilgili olarak 
şunları söyledi:

“Bu odada en çok vakit geçiren kişi sadece 45 dakika 
oturabildi. Sessiz bir ortamda insanın kulakları ortama 
uyum sağlar. Oda sessizleştikçe siz de daha fala şey 
duymaya başlarsınız: kalp atışınızı, akciğerlerinizi, 
midenizden gelen sesleri.”

"Yankısız oda”da oturan kişinin sesin kendisi 
olduğunu belirten Orfield, “Yürürken yaydığınız 
sesler sayesinde bulunduğunuz ortama uyum 
sağlarsınız. Bu odada takip edeceğiniz bir işaret 
yok. Denge kurmanızı sağlayan algılamanız 
zorlaştığı için de yarım saatten fazla kalmayı 
düşünüyorsanız odada mutlaka sandalyeye 
oturmak zorundasınız" dedi.

"Odaya giren kişiler bir süre sonra halüsinasyon 
görmeye başlıyor"

Odaya giren kişilerin bir süre sonra halüsinasyon 
görmeye başladığını aktaran Orfield Amerika’nın 
dört bir yanından şirketlerin odada bazı testler 
yapmak için geldiğini belirtirken özellikle NASA’nın 
astronotlarına uyguladığı “halüsinasyon testleri”nin 
burada gerçekleştiğini kaydetti.

"Oda -9 desibelde bir sessizliğe sahip" 

İnsan kulağının işitebileceği en düşük ses 0 desibelken 
bu oda -9 desibelde bir sessizliğe sahip. -9 desibel ise 
çıldırtan sessizlik anlamına geliyor.

İnsanların en sessiz olarak nitelendirebileceği bir 
ortamda bile 60 desibel ses varken bu odada -9 desibel 

sesin olması oldukça ilginç. Bu odanın bu kadar sessiz 
olmasının sırrı, ses dalgalarının yansımıyor olması. 
Ses kaynaklarından çıkan tüm ses dalgaları yankı 
yapmadan odada bulunan özel yalıtım malzemeleri 
sayesinde emilerek söndürülüyor.

"45 dakikadan fazla kalmayı başaran tek kişi ise 
Derek Muller"

 Düşüncenin bile son derece ürkütücü olduğu bu odada 
45 dakikadan fazla kalmayı başaran tek kişi ise Derek 
Muller. Muller, odada kaldığı sürenin çoğunu oturarak 
geçirmiş.

Hazırlayan: Barzan Lokman

Hazırlayan: Ali Salim
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 26 Aralık Salı 2017

NOT:
Gazetemizde yer 
alan köşe yazıları, 
yazarın kendi 
düşüncesini 
yansıtmaktadır.

6 Mart: 
Donald Trump 

nüfusunun çoğunluğu 
Müslüman olan 6 ülke 
(İran, Suriye, Somali, 

Sudan, Yemen ve Libya) 
vatandaşlarına 3 ay yeni 
vize sınırlaması getiren 

düzenlemeyi 
imzaladı.

4 Nisan: 
Suriye'de Esed 

rejiminin İdlib iline 
bağlı Han Şeyhun'a sarin 

gazı içerikli kimyasal 
silahla düzenlediği 
saldırıda yaklaşık 
100 sivil hayatını 

kaybetti.

29 Mayıs: 
Kuzey Kore, ilk 

kıtalar arası balistik 
füze denemesini başarıyla 

gerçekleştirdiğini 
duyurdu.

5 Haziran: 
Suudi Arabistan, 

BAE, Bahreyn, Mısır 
ve Yemen, "teröre destek 
vermekle" suçladıkları 

Katar ile tüm diplomatik 
ilişkilerini kestiklerini 

açıkladı.

21 Haziran: 
Suudi Arabistan'da 

Veliaht Prens 
Muhammed bin Nayif 'in 

yerine Kral Salman'ın 
oğlu İkinci Veliaht 

Prens Muhammed bin 
Selman getirildi.

9 Temmuz: 
Musul, 2014 

yılının Haziran 
ayından beri işgal 

altında olduğu 
DEAŞ'tan 
kurtarıldı.

25 Ağustos: 
Myanmar'da 

silahlı grubun sınır 
karakollarına saldırıda 

bulunmasını gerekçe gösteren 
ordunun, Arakan'da sivilleri 
hedef alan operasyonlarında 

binlerce Müslüman 
yaşamını yitirdi.

25 Eylül: 
Irak Kürdistan 

Bölgesi Yönetimi'nde 
(IKBY), referandum 

gerçekleştirildi. 

1 Ekim: 
Katalonya'da 

bağımsızlık referandumu 
yapıldı. Girişim, 

İspanya'nın Katalonya'daki 
yerel hükümetin yetkilerini 

merkez hükümete 
devretmesiyle 

sonuçlandı.

4 Aralık: 
Eski Yemen 

Cumhurbaşkanı 
Ali Abdullah Salih 
Husiler tarafından 

öldürüldü.

6 Aralık: 
ABD Başkanı 

Donald Trump, 
Kudüs'ü resmen 

"İsrail'in başkenti" 
olarak tanıdıklarını 

ilan etti.

13 Aralık: 
Türkiye'nin İstanbul 
kentinde düzenlenen 

İslam İşbirliği Teşkilatı 
(İİT) Olağanüstü Zirvesi'nde 
Doğu Kudüs Filistin'in işgal 

altındaki başkenti ilan 
edildi.

18 Aralık: 
IKBY'de yaşanan 

ekonomik kriz nedeniyle 
prottesto gösterileri 

başladı. 19 Aralık'ta da 
devam eden gösterilerde 

hayatını kaybeden ve 
yaralananların olduğu 

açıklandı.

3 Ekim: 
Kürdistan 

Yürtseverler Birliği 
(KYB) Genel Sekreteri ve 
Eski Irak Cumhurbaşkanı 
Celal Talabani, tedavi için 

bulunduğu Almanya’da 
vefat etti.

16 Ekim: 
Irak ordusu 

tartışmalı bölgelerde 
kontrolü sağladı.

4 Kasım: 
Lübnaan Başbakanı 

Saad Hariri, Riyad'da canlı 
yayında katıldığı programda 
istifa ettiğini açıkladı. Hariri, 

istifasından 17 gün sonra 
Cumhurbaşkanı Mişel 
Avn'ın isteği üzerine 

erteledi.  

8 Kasım:
 Twitter, 

paylaşımlardaki 140 
karakter sınırlamasını 

280 karaktere 
çıkardığını duyurdu.

12 Kasım: 
Irak-İran sınırında 
7.2 büyüklüğünde 

bir deprem meydana 
geldi.

24 Mart: 
Başkent Bağdat'ta 

Şii lider Sadr yanlısı 
göstericiler, hükümet 

binalarının bulunduğu 
korunaklı Yeşil Bölge'ye 

geçerek, Başbakan Haydar 
Abadi'nin ofisi ve 

parlamento binasını 
bastı.

29 Mart: 
İngiltere, Lizbon 

Anlaşması'nın 50. 
maddesini işleme 

koyarak 44 yıllık üyeliğin 
ardından AB'den ayrılma 

sürecini resmen 
başlattı. 

20 Ocak: 
Donald Trump 

45. ABD Başkanı 
olarak göreve 

başladı.

2017'de Neler 
Yaşandı?

9 Aralık: 
Başbakan Haydar 
Abadi, tüm ülke 

topraklarının terör 
örgütü DEAŞ'tan 

kurtarıldığını 
açıklayarak, zafer 

ilan etti.


