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El-Aimma Köprüsü'ndeki 
Düğüm 
ve Kilitler

'Erbil'de Türkmenlerin 
Milli Varlığını Duyuran Tek Liste'
Irak Türkmen Cephesi 
Listesi137

      Tba Gazetesi olarak Erbil’de 
     eski dönemlerden beri 
    Türkmenler tarafından icra 
   edilen meslekleri incelemeye 
  devam ediyoruz.

 Türkmenler, Erbil’de camcılık 
 mesleğini çoğunlukla Arap 
 Mahallesi’nde icra ederdi.

    Çocukluğundan beri bu meslekle       
     uğraştığını öğrendiğimiz Farıs
       Hamza İskender Küreci, mesleğe      
           ilişkin konuştu.

Erbil'de eski camcılar 
ve camcılık

Musul Kuveyt Konferansı 
sonrası adımları bekliyor

  Irak’ta terör örgütü DEAŞ’ın işgaline 
maruz kalan kentlerden biri olan Musul, 
Kuveyt’te düzenlenen Irak’ın Yeniden İmarı 
Konferası’nın ardından atılacak adımları 
bekliyor.

 Konuya ilişkin Tba’ya konuşan Irak 
Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu 
Üyesi ve Musul Sorumlusu Muhammed Ali 
Efendioğlu, DEAŞ’tan kurtarılan Musul’un 
imarı konusunda yeterli adımların 
atılmadığını ifade etti.

    Erbil’de Milli Kıyafet Günü’nü kutlayan 
Türkmen Akkoyunlu İlköğretim Okulu 
öğrencileri, Tba sponsorluğunda Türkmen 
kıyafetleri giyerek güne katıldı.

Türkmen Akkoyunlu İlköğretim Okulu 
Müdürü Süleyman, "Erbil için güzel 
bir şeyler olmaya başlıyor." ifadesini 
kullandı.

  Kalenin, Top Kapı, Helvacılar, Taş 
Kapı ve Yedikızlar adında dört kapısı 
var

  Kalenin altında bulunan tüneller, 
Kerkük'ün Musalla, İmam Kasım ve 
Ahmet Ağa semtlerine çıkmaktadır

  Buna restorasyon değil tahribat 
dememiz daha doğru olur

  Kaleye yeniden hayat getirmeyi 
planlıyorum

Tarihi Kerkük 
             Kalesi Projesi

Erbil Milletvekili 
Maruf ,

Türkmenlerin kendilerini 
ispatlamasının önemli bir 
husus olduğunu söyleyerek, 
“Bütün dünyaya Erbil'de 
Türkmen varlığının güçlü 
olduğunu göstermemiz 
gerekiyor.” ifadesini kullandı.
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Nerede Türkmen 
Kadınları?

4       

 1940 Erbil doğumlu Seyit     
 Kemal, 58 yıldır içli köfte
(kubba) yapıp sattığını belirtti.
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Irak’ta yapılacak meclis seçimleri için Türkmenlerin 
Erbil’den tek listede buluştuğu daha önce bildirilmişti. 

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi ve 
Erbil Milletvekili Aydın Maruf, “ITC'nin dışında başka 
bir listenin olmaması bizim için bir avantaj olacak.” 
dedi.

Irak Türkmen Cephesi’nin Erbil’de kurulduğunu 
belirten Maruf, “Türkmenler Erbil’de sadece Irak 
Türkmen Cephesi adı altında seçimlere katılacak, bu da 
bizim için oldukça önemli.” diye konuştu.

Erbil Milletvekili Maruf, Türkmenlerin kendilerini 
ispatlamasının önemli bir husus olduğunu söyleyerek, 
“Bütün dünyaya Erbil'de Türkmen varlığının güçlü 
olduğunu göstermemiz gerekiyor.” ifadesini kullandı.

ITC Yürütme Kurulu Üyesi ve Erbil Milletvekili Aydın 
Maruf, gündeme ilişkin Tba’ya açıklamalarda bulundu.

    ITC'nin dışında başka bir listenin 
olmaması bizim için bir avantaj olur

Irak’ta yapılacak meclis seçimlerine Erbil’den 
tek Türkmen liste olarak Irak Türkmen 
Cephesi katıldı, bu Türkmenler için bir 

avantaj mıdır

Irak’ta yapılacak meclis seçimlerine Erbil’den 
Türkmenler adına sadece biz Irak Türkmen Cephesi 
Listesi olarak 137 numaralı liste ile katıldık. Bu hem 
bizim için, hem de Erbil halkı için çok önemli. Bu 
konun 2 açıdan önemi var; birincisi Erbil’de ITC'nin 
dışında başka bir listenin olmaması bizim için bir 
avantaj olur. Bu Erbil halkı için çok önemli. İkincisi 
de; bu konunun manevi yönü var. Bildiğiniz üzere, 
Irak Türkmen Cephesi’nin kuruluşu Erbil’deydi. 
Türkmenler Erbil’de sadece Irak Türkmen Cephesi 
adı altında seçimlere katılacak, bu da bizim için 
oldukça önemli. Türkmenler, seçimlere Telafer ve 
Musul’dan aday olarak katılacak. Kerkük’te ise Kerkük 
Türkmen Cephesi olarak katılacak. Tuzhurmatu ve 
Diyala'da da Türkmenler aday olarak katıldı. Birtek 
Erbil’de Türkmenler Irak Türkmen Cephesi Listesi 
olarak seçimlere katılacaktır. Bu da hem Erbilliler, 
hem de Türkmenler için grur verici. Erbil halkının ve 
Türkmenlerin bu listeye destek verip sahip çıkması 
gerekir.

        Türkmenlerin kendisini ispatlaması 
önemli bir husus

Dediğim gibi, ITC tek Türkmen listesi olarak Erbil’de 
seçimlere katıldı, bu yüzden Erbililerin tutumunu, 
desteğini ve oylarını bekliyoruz. Çok değerli 
adaylarımız var ve bizim için ITC listesi önemli ancak 
Türkmenlerin büyük bir oy oranı elde etmesi daha 
önemli. Bizim asıl hedefimiz bir sandalyeden daha 
fazla kazanmak, ama en küçük hedefimiz bir sandalye. 
Bağdat’ta bizi temsil edebilecek bir sandalye 
çıkarmamız lazım. Bu hedef üzerine çalışıyoruz. O 

 

yüzden Türkmenlerin kendisini ispatlaması önemli bir 
husustur.

     Türkmen temsilci, Erbil ve Kerkük 
arasında önemli bir köprü olacak

     Bütün dünyaya Erbil'de Türkmen 
varlığının güçlü olduğunu göstermemiz 

gerekiyor

Bütün dünyaya Erbil'de Türkmen varlığının güçlü 
olduğunu göstermemiz gerekiyor. Erbil’de Türkmen 
varlığının ve sesinin olduğunu gösterelim. Dünyanın 
Erbil’de birlikte yaşamın, kardeşliğin ve dostluğun 
olduğunu görmesi lazım. Sadece Türkmenlerden 
değil biz Kürt kardeşlerimizden de destek bekliyoruz. 
Sonuçta bizim temsilcimiz Erbil’den Irak Meclisine 
giderse Erbil milletvekili olur, bütün Erbil şehrini 
temsil eder ve Erbil halkını destekler. Ayrıca seçilen 
Türkmen temsilci, Erbil ve Kerkük arasında önemli bir 
köprü olacak. Türkmen ve Kürtler arasında da önemli 
bir köprü görevi görecektir. 

         Irak’ta gerçekten kardeşliğe ve birlikte 
yaşama ihtiyaç var. Bu nedenle ITC 

olarak seçimlerde kardeşlik sloganını da 
kullanacağız

Irak Türkmen Cephesi’nin 12 mayıs 2018 
seçimlerinde sloganı ne olacak

“Erbil'de Türkmenlerin milli varlığını duyuran tek liste” 
sloganıyla seçimlere katılacağız. Ayrıca Irak Türkmen 
Cephesi Erbil’de barış ve kardeşlik adı altında seçimlere 
katılacak. “Biz kardeşiz” de sloganlarımızdan biri 
olacak, çünkü Irak’ta gerçekten kardeşlığe ve birlikte 
yaşama ihtiyaç var. O yüzden ITC olarak seçimlerde 
kardeşlik sloganını da kullanacağız.

         15 yıldır Erbil Türkmenlerini 
Irak Meclisinde temsil eden bir 

Türkmen milletvekili yok

Irak Türkmen Cephesi 
Listesi’nde yer alan adaylar

 hakkında bilgi verebilir 
misiniz

Adaylarımız lisans, yüksek lisans ve
 doktora diplomalarına sahip kişiler. 
Adayların tamamı Erbil’dendir ve Irak 
Türkmen Cephesi’nin destekçileridir. 
Adaylarımızın hepsi güçlü, iyi ailelerden 
seçilmiş ve iyi bir toplumdan 
gelmiş kişilerdir. Erbil’de bulunan bütün 
siyasi taraflarla istişare ederek, 2 bayan 
ve 3 erkekten oluşan Irak Türkmen 
Cephesi Listesi’ni oluşturduk. Erbil’de 
olan Türkmenlerin mutlaka seçmen 
kartlarını almaları ve buna çok dikkat 

etmeleri lazım. Önümüzde iki aylık bir 
süreç var. Erbillilerin bu süreçte Irak Türkmen 
Cephesi’ne sahip çıkmaları şarttır. Biz bu esas üzerine 
çalışıyoruz. 2003 yılından bu yana tam 15 yıldır 
Erbil Türkmenlerini Irak Meclisinde temsil eden bir 
Türkmen milletvekili yok. Bu büyük bir eksiklik. Bu 
sebeple mutlaka Erbillilerin buna destek verip, sahip 
çıkmaları gerekmektedir. Bu hepimiz için milli bir 
görevdir.

Daha önce Türkmenler Erbil’den Irak 
seçimlerine nasıl katıldı

2010 yılında Irak seçimlerine katıldık ve 5 bine yakın 
oy elde ettik. 2014’te de seçimlere katıldık. Bizim 
burada hedefimiz büyük bir oy oranı elde etmek, çünkü 
biz son 4-5 yıldır aktif olarak çalışıyoruz. Ayrıca son 
yıllarda siyaset, demokrasi ve insan hakları alanlarında, 
iyi bir ilerleme var. Medyada çalışmalarımız, insani 
yardım faaliyetlerimiz, etkinliklerimiz, Türkmenlere 
sahip çıkıp kucaklayacağımız ve bu bölgede kardeşlik 
yaratmak adına attığımız büyük adımlar görünüyor. Bu 
yüzden bu sefer ki hedefimiz, büyük bir oy oranı elde 
edip bu oylarla bir temsilci kazanmak.

      Tüm Iraklılara, hem de bütün dünyaya 
Erbil’de Türkmen varlığını göstermeliyiz 

       Bizi temsil etmesi için, bir sandalye 
kazanmamız hayati bir mesele

Biz diyoruz ki, Erbil’de 400 bin Türkmen yaşıyor ve 
bu bir fırsat. Erbil’de seçimlere tek bir Türkmen listesi 
katılıyor, o da Irak Trürkmen Cephesi Listesi. İçinde 
400 bin Türkmen yaşayan bir şehirde bir Türkmen 
listesinin olması büyük bir avantajdır. Tüm Iraklılara, 
hem de bütün dünyaya Erbil’de Türkmen varlığını 
göstermeliyiz. Bizi temsil etmesi için, bir sandalye 
kazanmamız hayati bir meseledir.

? ?
“

“

““

“ ““

“

'Erbil'de Türkmenlerin Milli 
Varlığını Duyuran
Tek Liste' ?

?
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Irak’ta terör örgütü DEAŞ’ın işgaline 
maruz kalan kentlerden biri olan Musul, 
Kuveyt’te düzenlenen Irak’ın Yeniden 
İmarı Konferası’nın ardından atılacak 
adımları bekliyor.

Konuya ilişkin Tba’ya konuşan Irak 
Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme 
Kurulu Üyesi ve Musul Sorumlusu 
Muhammed Ali Efendioğlu, DEAŞ’tan 
kurtarılan Musul’un imarı konusunda 
yeterli adımların atılmadığını ifade 
etti.

Kuveyt’te düzenlenen Irak’ın Yeniden 
İmarı Konferası’nın sonuçlarını 
beklediklerini belirten Efendioğlu, “O 
konferansta bazı devletler Musul için 
yardımlarda bulundu ancak bugüne 
kadar hala bir adım atılmadı. Musul’un 
durumu genel olarak iyi değil.” dedi.

Irak’tan ve yardım eden diğer 
devletlerden söz aldıklarını dile getiren 
Efendioğlu, “Mart ayının ardından 
şirketler Musul’a gelip şehrin altyapısını 
düzeltmeye çalışacak.” bilgisini paylaştı.

Musul için sivil toplum örgütlerine 
çağrıda bulunan Efendioğlu, Telafer 
Üniversitesi’nin durumuna değinerek, 
“Telafer’in yeniden imarı için birçok 
işin yapılması gerekiyor. Telafer 
Üniversitesi’nin çok fazla eksiği var. 
Orada eğitimle ilgili malzemeler yok, 
öğrenciler eğitim hayatlarını devam 

ettiremiyor.” 
açıklamasında 
bulundu.

“Kentin Eski Musul bölgesinin %80’i 
yıkılmış durumda.” diyen Efendioğlu, 
“Eğer Eski Musul'da aralıksız 24 saat 
çalışılırsak, ancak bir buçuk yılda 
belirli bir kısmı imar olabilir.” ifadelerini 
kullandı.

Kentin Eski Musul denilen bölgenin 
dışına kalan yerlerde ise yaşamın normal 

şekilde 
devam ettiğini 

dile getiren ITC Musul 
Sorumlusu, sözlerine şöyle 

devam etti:

“Eski Musul'un dışında kalan bölgelerde 
fazla bir yıkım olmadı ama Eski 
Musul'da çok fazla tahribat yaşandı. 
Bundan dolayı Musul’la ilgili tüm 
kuruluşlar Eski Musul’un dışında kalan 
bölgelerde yer alıyor ve vatandaşlar 
oralara müracaat ediyor.” 

Emniyet yönünden Musul’un 
iyi durumda olduğunu söyleyen 
Efendioğlu, DEAŞ işgalinde göçmen 
olan Türkmenlerin %85’inin Türkmen 
bölgelerine geri döndüğünü ifade etti.

Efendioğlu Telafer’in durumuna 
değinerek, “Telafer’de şu ana kadar 
dönüş az. Edindiğimiz bilgilere göre 
şu ana kadar sadece 9 bin aile Telafer’e 
dönüş yaptı. Telafer’de 25 bin ila 30 bin 
aile bulunuyor. Şimdilik bu sayının geri 
dönmesi çok zor. Türkiye’de 7 bin aile 
bulunuyor, ancak hala geri dönmediler. 
Onlar da Telafer’in durumunun daha 
iyi olmasını bekliyor.” açıklamasında 
bulundu.

Türkiye’deki göçmenlerin geri 
dönmesini temenni ettiklerini belirten 
Efendioğlu, “Bildiğiniz üzere seçim 
zamanı yaklaşıyor. Bundan dolayı biz 
tüm Türkmenlerin geri dönüp haklarını 
kullanmasını temenni ediyoruz. Onların 
dönüp seçmen kartlarını almaları ve 
gerekli prosedürleri tamamlamaları 
gerekiyor. Biz bu konuda elimizden 
gelen yardımı onlara sunacağız.” dedi.

ITC Musul Sorumlusu Muhammed 
Ali Efendioğlu son olarak Türk yardım 
kuruluşlarına değinerek, “Göç etmekte 
ve geri dönme konusunda bize tek 
yardım eden Türk Kızılayı ve AFAD 
oldu. Bu taraftan da Türkmeneli 
Vakfı’nın bize çok sayıda yardımları 
oldu.” ifadelerinde bulundu.

Musul Kuveyt Konferansı sonrası 
adımları bekliyor

Tba Gazetesi olarak Erbil’de eski dönemlerden 
beri Türkmenler tarafından icra edilen meslekleri 
incelemeye devam ediyoruz.

Türkmenler, Erbil’de camcılık mesleğini çoğunlukla 
Arap Mahallesi’nde icra ederdi.

Çocukluğundan beri bu meslekle uğraştığını 
öğrendiğimiz Farıs Hamza İskender Küreci, mesleğe 
ilişkin konuştu.

Halen camcılık mesleğini sürdüren Küreci, bu mesleğe 
nasıl başladığını anlatarak, “Çocuken Hanaka Camii 
yanında marangozluk yapardım. O zamanlar rahmetli 
Celil Usta’nın yanında sandıklar için cam kesip camları 
sandıklara takardım. Daha sonra ustamın yeğeni 
Ferhad ile şimdi çalıştığım dükkanı tuttuk ve camcılık 
yapmaya karar verdik.” dedi.

 35 yıldır çalıştığını ifade eden Küreci, belediyenin 
dükkanlar hakkında yıkım kararı çıkardığını 
dile getirdi.

Çok eski tarihlerde kimlerin camcılık yaptığını 

söyleyen Farıs Küreci, “Hadi Şükür Camcı, Mehmet 
Camcı, Hattap Camcı , Salim Fettah ve Kemal Dayı bu 
işle uğraşırdı. Ayrıca eski boyacıların çoğu camcılığı 
biliyordu. Ben de bu dükkanı Salim Fettah’tan aldım, 
bu dükkan eskiden hem boyacılık hem de camcılık için 
kullanılırdı.” bilgisini paylaştı.

Mesleğin neden gelişmediği sorusuna Küreci, “Şimdi 
çoğu camcılar 10 milimetrelik cam kullanıyor ve daha 
kolay çalışıyorlar, ama camlar çok ağır, benim de eskisi 
gibi gücüm olmadığı için bu camları kullanamadım.” 
diye konuştu.

Farıs Küreci, halihazırda kimlerin bu mesleği 
yaptığına ilişkin, “Hattap Camcı ve Tairawa’da 
rehmetli Mehmet’in çocukları bu işi yapıyor. Bunların 
hepsi Türkmen.” dedi.

Kardeşlerinin bu mesleği bildiğini ancak tehlikeli 
olduğu için çalışmadığını ifade eden Küreci, 
çocuklarının bu mesleği bildiğini ama onların eğitim 
hayatlarını bitirip kendi işlerini yapmalarını istediğini 
söyledi.

Erbil'de eski camcılar ve 
camcılık

?
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Mehmet Ferit Erbiloğlu

Kadın dediğimizde hayatın yüzde 50'si demiş 
oluyoruz.  Nitekim günümüz dünyasında kadının 
olmadığı, giremediği hiçbir alan yok ancak ne 
yazık ki bu sözleri Türkmen kadınlarımız için 
söyleyemiyoruz çünkü bizim toplumumuzda 
hala erkek egemenliğini koruyor ve bu yüzden 
de sahada bir elin parmak sayısını geçemeyecek 
kadar kadın mücadeleci görebiliyoruz.

Birlikte yaşadığımız diğer milletlere baktığımızda 
kadınların rolü siyasi sahada veya sosyal alanlarda 
bir hayli büyük. Bu nedenle de özellikle siyaset 
meydanında hatırı sayılır isimler görebiliyoruz. 

Peki Türkmen kadınları neden bu kadar içine 
kapalı yaşıyor?

Bunun birçok nedeni var örneğin gelenek ve 
görenekler. Türkmen kadınları toplum içine pek 
çıkmazlar. Çıktıkları alanlar daha çok aile ortamı 
ve yakın çevreleridir. Siyasi alanlardan bir hayli 
uzak dururlar. Buna da en büyük neden yine 
ailelerdir çünkü Türkmen aileler mahalle baskısına 
erken maruz kalan ve "Namus" kavramını katı bir 
şekilde yorumlayan bir yapıya sahiptir. 

Örneğin, Türkmen tiyatro veya sinemasında kaç 
kadın oyuncu veya tiyatrocumuz var? Bundan 
dolayıdır ki tiyatro ve televizyon oyunlarında 
erkekler kadın rolüne bürünüyor. 

Adını bile birçoğumuzun bilmediği Kerkük kızı 
haricinde kaç kadın ses sanatçımız, müzisyenimiz 
var?

Kaç kadın aktivist, siyasetçimiz var?

Sahada olanların sayısı az olmasına muteakib, 
olanların çoğu sosyal faaliyet içerisinde yer 
alanlardır. Kermes, piknik, okul faaliyetleri vb. 
aktivitelerde görebiliyoruz. 

Türkmen kadınlarına artık yer verilmeli ve 
Türkmenler bu zinciri bir an önce kırmalıdır 
diye düşünüyorum. Aksi halde bu dava ve saymış 
olduğumuz tüm alanlar yarım kalarak devam eder. 

Kadınlarımıza her türlü faaliyetlerini 
yürütebilecekleri, kendilerini en iyi şekilde 
ifade edebilecekleri ve sahip oldukları 
mücadeleci ruhlarını sergileyebilecekleri bir alan 
oluşturmalıyız. 

Günlük olarak vakit geçirebildikleri, proje 
üretebilecekleri, muhabbet kurup tanışma şansı 
bulabildikleri bir alan. Bunun için kadınlarımızın 
illa ki siyasi bir kurum veya kuruluşa tabi olması 
gerekmemektedir. Kültür merkezi, lokal, dernek 
hatta ocak olabilir. Ancak sadece kadın elinin 
deydiği bir yer olmalı ve kendi kendilerini 
geliştirme fırsatı sağlanmalıdır. Bunu sadece Erbil 
için söylemiyorum Kerkük, Kifri, Tuzhurmatu, 
Altunköprü, Telafer kısacası Türkmenlerin 
bulunduğu her yerde bu fikrin hayata geçirilmesi 
gerekiyor. 

Artık kadınlarımızı başarılı oldukları alanlarda 
serbest bırakıp destek vermeliyiz. Sadece eğitim 
hayatında değil, bundan sonraki dönemde de 
annelerimiz, kız kardeşlerimiz ve kızlarımıza 
gereken bütün maddi ve manevi desteği 
sağlamamız elzemdir. Kadınların rol almadığı bir 
siyasi hareket, sosyal ve diğer tüm alanlar yarım 
ve eksik kalacaktır. Bu alanlarda da iyi yetişmiş, 
bilgili, tecrübeli kadınlara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Kadınların, "NAMUS" kavramı adı altında, 
hep erkeklerden sonra ikinci sınıf bir varlık 
olarak gelmesi gerektiği düşüncesinden milletçe 
kurtulmalıyız. 

Farkında olmasak da, bu sahanın kadınlara 
ihtiyacı olduğunu itiraf etmeliyiz. 

Nerede Türkmen 
Kadınları?

1940 Erbil doğumlu 
Seyit Kemal, 58 yıldır içli 
köfte(kubba) yapıp sattığını 
belirtti.

Uzun yıllardır Erbil'in 
meşhur yemeklerinden olan 
içli köfte yapımında çalışan 
Seyit Kemal, mesleğe 
başlaması ve ne durumda 
olduğuna ilişkin Tba'ya 
konuştu.

Seyit Kemal, "78 
yaşındayım ve 20 yaşından 
beri kubba işinde 
çalışıyorum. Babam ve 
kardeşlerim de yıllar önce 

bu işi yapmışlar." dedi. 

Erbil’de bu işi çok sayıda 
kişinin yaptığını belirten 
Seyit Kemal, "Biz bu 
mesleği yapan birçok 
kişiden daha eskiyiz. 
1950-1970'li yıllarda, 
dükkanımız Kayseri 
Çarşısı'nda demircilerin 
olduğu kısımdaydı. Benden 
önce ağabeylerim bu işi 
yapardı. Onlardan sonra işi 
ben yürüttüm ve yaklaşık 
58 yıldır bu işi yapıyorum." 
açıklamasında bulundu.

Erbil'de bu mesleği kendisi 

dışında kimlerin yaptığına 
ilişkin soruya Seyit Kemal, 
"Bizden başka 70'lerde 
Hindistanlı Hamad Ali adlı 
birisi vardı. Pirinçli kubba 
yapardı. İç harcına pirinç, 
soğan ve biber koyardı ve 
çok acı yapardı." yanıtını 
verdi.

Satışların düşük olduğunu 
belirten Seyit Kemal, genel 
olarak pazarın zayıf ve 
kötü bir gidişatta olduğunu 
söyledi.

Şimdiye kadar 4-5 farklı 
mekanda çalıştığını ifade 

eden Seyit Kemal, 
"Örneğin Erbil 
Kalesi'nin altında 
ve demirciler içinde  
uzun yıllar bu işi 
yaptım." diyerek 
şu anki mekanına 
2000'lerde geldiğini 
belirtti.

Kayseri Pazarı'ndan 
çıkış sebebine 
ilişkin Seyit Kemal, 
"Kayseri Çarşısı 
dağıldı, değiştirildi 
ve yeni yapılar inşa 
edildi. Bundan dolayı 
yerimiz değişti ve 
orada kalmadık." 

şeklinde açıklamada 
bulundu.

Eskiden bu mesleğin nasıl 
yapıldığını anlatan Seyit 
Kemal, "Kayseri Pazarı 
içinde bu işi yapan yoktu." 
diyerek sözlerine şöyle 
devam etti:

"Herkes evinde 
hazırlıyordu. Hatta biz 
de kubbanın hamurunu 
evden getiriyorduk. 
Sonradan hamuru ve diğer 
malzemeleri dükkanda 
yapmaya başladık. Eskiden 
kıyma makineleri yoktu, biz 
kendimiz eti kıyma haline 
getiriyorduk." 

Çocuklarının bu mesleği 
bildiğini belirten Seyit 
Kemal, konuşmasını şöyle 
sonlandırdı:

"Çocuklarım bu işi yapmayı 
biliyor, ama yapmıyorlar, 
çünkü çok yorucu bir iş. 
Ama yeğenlerim şimdi 
bu işi devam ettiriyor. 
Teyrava'da dükkanları 
var. Ayrıca yetiştirdiğimiz 
çıraklarımız var. Birçok 
yerde bizim adımızı vererek 
satış yapıyorlar." 

58 Yıldır Bu 
Mesleği Yapıyor

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mayıs ayında 
Irak’ta yapılacak meclis seçiminin ardından terör örgütü 
PKK’ya yönelik Bağdat ile ortak sınır ötesi operasyon 
olacağını açıkladı.

İkili temaslarda bulunmak için Avusturya'yı ziyaret eden 
Çavuşoğlu, burada gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, Irak'ta DEAŞ konusunda önemli başarı elde 
edildiğini fakat bu dönemde PKK'nın dağlardan Kerkük'e 
kadar inmeye başladığını belirtti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Buralarda terör 
örgütü varken Irak da kendisini güvende hissetmez. Irak 
derken sadece Bağdat'ı kastetmiyorum. Irak'ta PKK'dan 
en çok rahatsız olan Iraklı Kürtlerdir. Yani Kuzey Irak 
yönetimidir." ifadelerini kullandı. 

PKK’nın Irak’tan da temizlenmesi gerektiğininin altını 
çizen Çavuşoğlu, “Irak hükümetiyle PKK’ya karşı ortak 
operasyon olacak, olmalı. Sınır ötesi operasyon, Irak’ta 
12 Mayıs’ta yapılacak seçimden sonrası yapılabilir. Afrin 
harekatı bitmese de iki operasyonu aynı anda yürütecek 
kapasitemiz var.” açıklamasında bulundu.

‘PKK’ya yönelik ortak operasyon 
Irak’taki seçimlerin ardından 

başlayacak’

Haber:  Ali Salim
Foto: Muhammet Amin

Hazırlayan: Barzan Lokman
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Dr. Soran Salahattin Şükür

Ortadoğu’da Kürt     
                     Medceziri

Bu dönem, 2003 yılına kadar devam etmiştir. 1990-
2003 yılları arasında yaşanan gelişmeler ve verilen 
destek, artık Kürtleri “Küresel Aktör” dönemine 
geçirmek için zemini oldukça elverişli kılmaktaydı. 
ABD’nin askeri müdahelesi sonucu Baas iktidarının 
devrilmesiyle Irak’ta yeni dönem başlamıştır. Devletin 
yeniden yapılandırılması sürecinde ABD’nin de 
desteğiyle Kürtler ciddi rol almışlardır. Bu fırsatı 
iyi değerlendiren Kürtler, mevcut konumlarını 
korumak ve yeni kazanımlar elde etmek için planlar 
üretiyorlardı. Nitekim bu süreçte rüzgar Kürtlerin 
istediği yönde esmeye devam etmiştir. İlk önce mevcut 
statülerini anayasal koruma altına almaya çalıştılar 
ve başardılar. Yeni anyasa ile Irak’ın tekil devletten 
federal devlete, hem de gevşek bir federal devlet 
yapısına geçişi sağlandı. Bu bağlamda Kürtler yeni 
kazanımlar elde ederken, 1990 yılında kurdukları 
yapının Irak Anayasası ile uymayan yetkilerini de 
Bağdat’a devretmektense muhafaza etmeyi tercih ettiler. 
Artık Irak Anayasası, Kürtçeyi Arapça’nın yanında 
eşit derecede resmi dil kabul ederek, Kürtleri Irak 
devletinin kurucu unsuru haline getirmiştir. Ayrıca 
Kürtler, Irak devletinin yeni yönetiminde de kilit rol 
oynadılar. Cumhurbaşkanı, dışişleri bakanlığı gibi 
önemli mevkiler Kürtlere geçmiştir. Devlet bütçesinden 
önemli bir pay sağlandı. Pertol yatırım alanında ise, 
IKBY  pertol araştırma alanında küresel şirketler 
ile anlaşarak bölgede geniş çaplı bir petrol arama 
faaliyeti başlatılmıştır. Araştırmalar sonucu zengin 
petrol yatakları keşfedilmiş, ticari anlamda çıkarılması 
ve pazarlanması planları yapılıyordu. Hedefte ise, 
bağımsızlığın baş aktörü olan bağımsız ekonominin 
temellerini atmak vardı.

Ekonomik kazanımlar; petrol üretimi, havaalanları 
ve büyük alt yapı projelerinin hayata geçirilmesine 
olanak sağlıyordu. Bu durum, bölge ve dünya ülkeleri 
açısından, Irak-Kürdistan Bölgesi’ni cazib bir pazar 
haline getirmiştir. Artık ülkeler bu ekonomik pastadan 
pay almak istiyorlardı. Bunun farkında olan Kürtler 
mevcut ekonomik koşulları kullanarak, dünya ülkeleri 
ile diplomatik ilişkilerinin temelini oluşturmaya 
çalıştılar. Büyük ülkelerin büyük bir kısmı, büyükelçilik 
hacim ve işlevinde konsolosluklar açtılar. Erbil, gitgide 
yoğunlaşan yabancı ülkelerin devlet başkanları, 
bakanlar ve devlet adamlarının resmi ziyaretlerine 
ev sahipliği yapıyordu. Kısacası artık dünya Irak 
ile tek değil iki merkezden diplomatik ilişkilerini 
sürdürmekteydi.

ABD’nin 2003 yılı sonrası Kürtlere verdiği büyük 
destek Irak ile sınırlı değildir. Türkiye’de de artık 
ABD Kürt hakları ile ilgili düşüncelerini, Türkiye’nin 
tepkisine rağmen, yüksek sesle dile getirmeye çalıştı. 
ABD’nin Kürt açılım taleplerini reddeden Türkiye’ye 
karşı birbiriyle bağlantılı iki ayrı kulvarda baskı 
uygulanması uygun görülmüştür. İlki terörü barışçıl 
yollarla çözmek, ikincisi ise, Avrupa Birliği adaylığını 
tekrardan gündeme getirerek Avrupa uyum paketleri 
çerçevesinde Kürtlere yönelik demokratik açılımların 
teşvik edilmesiydi. Nitekim, iktidara gelen AK 
Parti'nin temel hedefleri arasından bu iki başlık vardır. 
Medya desteğini arkasına alan AK Parti, ezber bozan 
politikalarıyla Kürtlerin Türk siyasal hayata katılmaları 
güçlü şekilde sağlandı. Ayrıca TBMM’de etnik olarak 
bağımsız grupla temsil konumu, Kürt siyasi hareketine 
büyük bir ivme kazandırdı. Artık ayrılıkçı söylemler 
Kandil Dağı'ndan Meclis kürsüsüne taşınmıştır. 
Güneydoğu’da yerel seçimleri de büyük ölçüde kazanan 
Kürtler, belediye olanaklarını Ankara’dan bağımsız 
eyaletler oluşturmak için kullanıyorlardı. Bu sayede 

PKK, dağ kadrosunun yanında giderek etkisini arttıran 
şehir yapılanması için büyük bir fırsat yakalamıştır. 
Artık TBMM’deki Kürt temsilciler ile örgütün dağdaki 
silahlı kanatları fiil ve söylem olarak birbirilerini 
tamamlıyorlardı. Kısaca Türkiye’deki Kürtler artık en az 
Irak’taki Kürtler kadar organize olmuşlardı.

Irak ve Türkiye’deki Kürtlerin yanı sıra başka bir 
süreç de Suriyeli Kürtlere yönelikti. Türkiye’nin de 
desteklediği Suriye Muhalefeti 15 Mart 2011’den 
itibaren Esad rejimine karşı silahlı mücadeleye 
başlamıştır. İlk başlarda Suriyeli muhalifler Esad 
rejimine karşı büyük harekat başlatarak ülkenin 
büyük bir kısmını rejimden alabilmişlerdir. Ancak; 
krize Rusya’nın rejimden yana müdahil olması ve 
DEAŞ örgütünün güçlü ortaya çıkışı, muhalif güçlerin 
dikkatini dağıtmış, parçalanmasına yol açmıştır. Bunun 
neticesinde Suriye muhalefeti, daha önce elde ettiği 
kazanımları rejim ve DEAŞ lehine kaybediyordu. 
Bunun tek istisnası, PKK’nın bir uzantısı olan YPG’nin 
elindeki; Kobani, Cezire ve Afrin bölgeleridir. Bu üç il 
ABD’nin de desteğiyle Kürtlerde kaldı. Kobani DEAŞ 
tarafından ele geçirilmesinin ardından ABD ve Avrupa 
ülkelerinden gelen büyük askeri destek sayesinde tekrar 
YPG’ye geçmiştir. Bu üç eyalette kurulan bağımsız 
yönetimler, kuruluş süreci açısından Irak’taki bölgesel 
Kürt oluşumuna oldukça benziyordu. Bu üç kantona 
Türkiye’nin muhalefetine rağmen, silah ve mühimmat 
sevkiyatı durmadan devam etmektedir. Artık Suriye’de 
de, Irak ve Türkiye’deki Kürt oluşumlarına benzer 
bir oluşum bölgenin siyasal denkleminde yerini 
almaktaydı. Kürtler, küresel bir terör tehlikesi olarak 
algılanan DEAŞ’a karşı mücadele eden bir güç olarak 
yansıtılmaya çalışıldı. Böylece Kürtler küresel terör 
mücadelesinin temel aktörü olarak görüldüler. Bu 
sayede büyük ülkelerden gelen ağır silah yardımları 
sayesinde milis güçten modern ordu oluşturmak için 
büyük bir fırsat doğmuştur.

Üç ülkedeki Kürt yayılması tüm hızıyla devam 
ederken diğer taraftan da ABD üç Kürt bölgesi 
arasından; siyasal, askeri ve sosyo kültürel alanda 
entegrasyonun sağlanmasını hedefliyordu. Erbil, 
artık bölgedeki Kürtlerin siyasi faaliyeti açısından 
üs olarak kullanılıyordu. Uluslararası büyük Kürt 
Konferansı'nın Erbil’de yapılması için tüm bölgelerdeki 
Kürt temsilcilerin katılımıyla oluşturulan “Hazırlık 
Komitesi” bu bağlamda bir örnek olarak gösterilebilir. 
Askeri anlamda da görüşümüzü destekler nitelikte 
örnek verebiliriz. Kobani’yi DEAŞ’tan kurtarmak için 
IKBY’den giden sembolik sayıda peşmergenin Türkiye 
toprakları üzerinden sevk edilmesi büyük anlam 
ifade ediyordu. Bu durum Kürtler açısından iç ve 
dünyaya yönelik bir gövde gösterisinden başka bir şey 
değildir. Nitekim, konvoyun Türkiye’den geçtiği sırada 
Kürt soylu vatandaşların yol kenarındaki gösterileri 
düşüncemizi teyit etmektedir. Irak vatandaşı olmayan 
Kürtlerin IKBY bölgesinde iş kurması veya çalışması, 
öğrencilere üniversitelerde burslu olarak  eğitim 
fırsatı sunulması, ekonomik ve eğitim alanındaki 
entegrasyonun örnekleridir. Tüm bunlar doğal olarak 
içeride ve dışarıda yakın ya da orta gelecekte konfederal 
büyük Kürdistan devletinin kurulacağına dair bir şeyler 
çağrıştırıyordu. Nitekim Kürt medyası bu gidişe ayak 
uydurmuş gibi gözüktü, eskiden Kürler yaşadıkları 
ülke adı ile anılırken, son zamanlarda Kürt yerleşim 
coğrafyası bir bütün olarak ele alındı. Irak Kürt bölgesi; 
Güney Kürdistan (Başur), İran’dakiler Doğu Kürdistan 
(Rojhılat), Suriye Batı Kürdistan (Rojava) Türkiye’nin 
güneydoğusu ise, Kuzey Kürdistan (Bakur) olarak 
anılmaktadır.

Kürt yükselişi (2015) yılının ortalarına kadar devam 
etmiştir. Ancak Türkiye’nin Haziran (2015) genel 
seçmileri bu bağlamda kırılma noktası oluşturmaktadır. 
Bu seçimlerde tek başına hükümeti oluşturacak 
çoğunluğu alamayan AK Parti’yi, demokratik 
açılım ekseninden milliyetçi eksene dönüş yapmaya 
zorluyordu. Kasım 2015 erken genel seçimleri 
sonrası AK Parti ile MHP arasında gelişen süpriz 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ittifakı, Türkiye’de 
milliyetçi söylemin tekrardan yükselişine neden 
olmaktadır. Bu süreçte terör örgütü üyeliği ve teröre 
yardım ve yataklık etmekten, HDP’nin eş başkanı 
dahil belediye başkanları, milletvekilleri ve parti 

yetkilileri, gözaltına alınmışlardır. Yerel yönetimler 
ve belediyelerden destek alarak Güneydoğu illerinde 
yuvalanan PKK militanları çetin askeri operasyonlar 
sonucu ancak etkisiz hale getirilmişlerdir. Böylece 10 yıl 
içerisinde gelişen Kürt iktidarı bir anda kendisini boşta 
buldu.

Irak’ta ise, başta ABD olmak üzere dış ve iç muhalefete 
rağmen gerçekleşen bağımsızlık referandumunun 
faturası Kürtlere çok pahalıya mal olmuştur. 
Tahminlerin aksine, bölgeye karşı ağır ve zaman 
yayılımı açısından muhtemelen 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 bulmaktadır. 
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 jeo-politik 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 kaybının 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.

Suriye'de ise, ABD koruması altındaki üç Kürt 
kantonunun Akdeniz'e açılacak koridor planlarını 
yaparken, Türkiye’nin önce El-Bab ve sonra Afrin 
operasyonlarının gölgesinde kalmıştır. ABD, 
koruması altındaki Afrin kantonunu afaroz etmiş gibi 
gözükmektedir. Afrin’in YPG’den alınması stratejik 
anlamda Suriye’deki Kürt oluşumuna büyük bir darbe 
oluşturur niteliktedir.

Görünen o ki, 1990 yılından bu yana Kürt 
siyasi sahasında yaşanan meddin bir de cezri 
yaşanmaktadır. Bu durum haklı olarak ABD’nin Kürt 
politikasından geriye dönük yeni bir stratejisinin 
varlığını çağrıştırmaktadır. Yukarıda da ifade 
ettiğimiz gibi, hemen hemen aynı coğrafyayı 
paylaştığımız Kürtler ile ilgili gelişmeler Türkmenleri 
de etkilemektedir. Dolayısıyla yeni stratejilerimizi, 
bölgedeki son gelişmeleri çok iyi etüt ve analiz ederek 
şekillendirmemiz gerekmektedir. Türkmen siyasetine 
yön veren baş siyasi aktörlerimizin, ABD’nin yeni Kürt 
tutumunu kalıcı bir politika olarak değerlendirdikleri 
görülmektedir. Ancak bunun doğru ve pratik bir 
yaklaşım olmadığını düşünmekteyim. Yukarıdaki 
bilgilerden hareketle ABD’nin Kürt politakasında 
devamlı med ve cezirlerin yaşandığı açıkça 
görülmektedir. Ancak genel grafiğe baktığımızda bu 
destek nitelik ve nicelik anlamında Kürtler lehine 
yükselerek devam etmektedir. Dolayısıyla bu kadar 
uzun zaman ABD’nin yatırım yaptığı Kürtlere kalıcı 
olarak sırt çevireceği düşüncesi gerçekleşmesi zor bir 
ihtimaldir.

ABD’nin gizli planlarını net olarak tahmin etmek 
zordur. Ancak bu konuda, sesli düşünmek anlamında, 
bazı fikirler ortaya koymak mümkündür. ABD’nin 
yeni Başkanı Donald Trump’ın öncelikleri arasından 
ekonomik kazanımlar vardır. Belki bu konuda bölge 
ülkelerine ciddi baskı uygulayacaktır. Bunu yaparken 
de ilişkilerini dengeli tutmak zorundadırlar. Dolayısıyla 
Trump’ın başkanlığı süresince ABD’nin Ortadoğu’da 
stratejik siyasal planlarında büyük ihtimal duraklama 
yaşanacaktır. Görüldüğü gibi bu varsayım, ABD-Kürt 
ilişkilerine yansımaktadır. ABD, Kürt politikaları 
açısından bu süreci bir değerlendirme istasyonu olarak 
kullanabilir. Siyasal organizasyon açısından diğer 
bölgelerdeki Kürtlere nazaran çok daha geride kalan 
İranlı Kürtler gündeme alınabilir ve farkı kapatmak 
için ekstra bir destek verileceği düşünülebilir. Ayrıca bu 
fırsattan istifade, ABD bölgedeki stratejik nitelik vasfını 
taşıyan Kürt lider kadroları hakkında değerlendirmeye 
bağlı yeni posizyonlar alabilir. Sonuç olarak, iddealları 
açısından bölgenin en heyecanlı unsuru olan Kürtler, 
bir süre daha beklemek zorunda kalacakları büyük 
ihtimaldir.açısından bölgenin en heyecanlı unsuru olan 
Kürtler, bir süre daha beklemek zorunda kalacakları 
büyük ihtimaldır.

İkinci ve Son 
Bölüm
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Haber &Foto: Abdullah Ahmet

Kerkük Kalesi'nde doğup, büyüyen, yaşamının 
büyük bir kısmını orada geçiren Mühendis Yaşar 
Muhammed Şakir, Sümerliler döneminde yapılan 
Kerkük Kalesi'nin, Nebülhad El-Nasır tarafından savaş 
esirlerinin tuttulduğu hapishane tarzında yapıldığını 
belirtti.

Yaşar, Kale'nin 80 dönüm olduğunu söyleyerek, 
"Kalenin, Top Kapı, Helvacılar, Taş Kapı ve Yedikızlar 
adında dört kapısı var." bilgisini paylaştı.

Kaleye yeniden yaşamı getirmeyi amaçlayan bir proje 

sunduğunu belirten Mühendis Şakir, "Hem yerleşim 
alanı hem de turistik mekanların oluşumu için 
sunduğumuz bu proje Kerkük halkı için hatta özellikle 
asıl kale sakinleri olan Türkmenler için büyük fayda 
sağlayacak." dedi.

Yaşar Muhammed Şakir, Kerkük Kalesi'nin mimari 
yapısı, özellikleri ve sunduğu projeye ilişkin Tba'nın 
sorularını yanıtladı.

Kerkük Kalesi'nin tarihine ilişkin bilgi 
alabilir miyiz

Kerkük Kalesi MÖ. 620 yılında yapılmıştır. Kale, ilginç 
ve zekice yapılmış bir eserdir. Sümerliler döneminde 
yapılan kale, Nebülhad El-Nasır tarafından savaş 
esirlerinin tuttulduğu hapishane tarzında inşaa 
edilmiştir.

            Kalenin, Top Kapı, Helvacılar, Taş Kapı 
ve Yedikızlar adında dört kapısı var

Bazı tarihi kaynaklara göre, Nebülhad El-Nasır 
Filistin'den Kerkük Kalesi'ne getirdiği 1500 esirin 
içinde Danial, Üzeyir ve Huneyin peygamber 
bulunuyordu. Aslında esirlerin Kerkük'e getirilme 
sebebi, kaleyi yapmaktır. Kral Nebülhad El-Nasır, 
ihtişam ve güç göstergesine düşkün olduğu için, 
kaleyi yaptırarak düşmanlarına gücünü ve heybetini 
göstermeye çalışmıştır.

Kale, 80 dönümdür. İçinde Selçuklululara ait olan 
Gök Minare ve Ulu Camii bulunmaktadır. Kalenin, 
Top Kapı, Helvacılar, Taş Kapı ve Yedikızlar adında 
dört kapısı vardır. Eski dönemlerde akşam vaktinde 
kalenin kapısı bir yabancının girememesi için kapalı 
tutulurmuş.

Tarihte devletler dört ana şehirden oluşur; askeri, 
siyasi, dini ve ekonomik şehir. Bu coğrafyada da 
Samarrah siyasi, Basra ekonomik, Kerbela dini ve 
Kerkük de askeri şehir olarak tasarlanmıştır .Bunun 
örneklerini de diğer ülkelerde görebiliriz.

       Kalenin altında bulunan tüneller, 
Kerkük'ün Musalla, İmam Kasım ve Ahmet 

Ağa semtlerine çıkmaktadır
Kültür bakanlığı tarafından yapılan bir çalışmada, 
Kerkük Kalesi'nin çevresinde 63 adet  kalkan tarzında 

duvarın olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda kalenin 
altında tünel bulunmaktadır. Bu tüneller Kerkük'ün 
Musalla, İmam Kasım ve Ahmet Ağa semtlerine 
çıkmaktadır. O zamanlar bu tüneller, savaş döneminde 
takviye ve yiyecek içiçek nakli için kullanılmıştır.

Tez konumda kalenin ve özellikle kale içindeki evlerin 
yapısı ve dokusunu analiz ettim. Kale evlerinin dış 
cephesi yüksek duvarlardan oluşup içinde bir veya iki 
küçük pencere bulunmaktadır. Mühendislik deyişiyle 
buna içe dönük yapı denir. Günümüz evlerinin 
yapısına ise dışa dönük yapı deniyor. Estetik daha fazla 

dış cephededir. Yüksek 
duvarların yapılma 
nedeni ise evin ve ev 
sahibinin mahremini 
korumaktır. Duvarların 
yüksek olmasıyla 
birlikte ihtişam 
ve estetik içeride 
devreye geçmektedir. 
Evler genelde bir 
kat veya iki katlıdır 
ayrıca hepsi birbirine 
yapışıktır. Örneğin 
bir evin mutfağı 
diğer evin salon veya 
yatak odası üzerine 
kuruludur. Oturma 
salonunun  giriş 
kapısının karşısındaki 
duvar genelde süslü 
ve estetik olur. Mutfak 

hol dediğimiz alanda, kiler ise evin köşesinde bir yerde 
küçücük odalar şeklinde olur. Ana odaların pencereleri 
orta sahada bulunan hol dediğimiz alana bakmaktadır, 
banyo ve lavabolar çatı katında olur. Bunun nedeni ise 
evi daha hijyenik tutmaktır.

Coğrafyamız çok sıcak olduğu için, evler sıcağın 
etkisini daha da hafifleştirecek şekilde tasarlanmıştır. 
Şöyle ki kayayla yapılan duvarların genişliği 60cm 
civarında ve temel çamurdan yapılmış. Bu sistem de 
sıcaklığı emerek içine hapseder. Bu yöntem evlere sese, 
sıcağa ve soğuğa karşı yalıtım özelliği kazandırmıştır. 
Böylelikle dışarıda hava sıcaklığı 50 derece iken içeride 
20 derece hissedilmektedir. Kış aylarında da tam tersi 
işlem görmektedir.  Evlerin dış kapısı genelde küçük 
olur. Bunun nedeni ise eve girdiğinde başını eğip eve 
saygı göstermektir. Kalenin tam ortasında Meydan 
Mahallesi diye bir yer var, orada insanların akşamları 
toplanığı ve memlekette olan bitenleri konuştuğu, 
tartıştığı söylenmektedir. Bu özellik, kale halkının 
birbinine yakınlaşmasını ve insanların her şeyden 
haberdar olmasını sağlamıştır.

Şunu da hatırlatmamızda fayda olduğunu 
düşünüyorum, Kerkük Kalesi askeri bir kale olduğu 
için çoğu evlerin üstünde buğday veya arpa depoları 
mevcuttur. Depodan aşağıya transfer için geniş boru 
kullanarak hayvanların yemi verilirmiş. Bu yöntem 
savaş dönemlerinde insanları riske atmamak için 
tasarlanmıştır.

        Buna restorasyon değil tahribat 
dememiz daha doğru olur

Bundan birkaç yıl önce kale içinde bazı 
bölgelere tadilat yapımı başlatıldı. Bu 

konudaki düşünceniz nedir

Mühendislik dilinde tarihi eserlerde tadilat kelimesini 
kullanmamız yanlıştır, çünkü günümüzde kullanılan 
malzemeler o zamankilerle hiç alakası yoktur.  
Resterasyon yaparken ise bütün tarihi  eserlerin, 
evlerin doku ve estetiği yok olmuştur. Bu da o eski 
tarihi lezzetini ortadan kaldırmıştır. Buna restorasyon 
değil tahribat dememiz daha doğru olur. 

        Kaleye yeniden hayat getirmeyi 
planlıyorum 

Kale hakkında bir proje sunduğunuzu 
duyduk, bu proje hakkında bizlere neler 

anlatabilirsiniz? Kaleye yine hayat mı gelecek

1990 yılında kalenin yıkılmasından sonra şimdiye 
kadar hiç ciddi çalışma yapılmamıştır. Dolayısıyla 
günden güne kale daha fazla tahribat ve yıkıma maruz 
kalmıştır. Daha önce belirttiğim gibi 80 dönümlük 
kalede kültür bakanlığına ait olan 50 ev bulunmaktadır. 
O evlerin yapısına uyum sağlayarak yeni evler inşa 
etmek için büyük proje sundum. Evet  aslında kaleye 
yeniden hayat getirmeyi planlıyorum. İçinde aynı 
tarzda aynı tarihi dokuya sahip olmak şartıyla evler 
inşa etmek bir de büyük tarihi müze binası yapmak 
için ciddi adımlar atmaktayım. Projedeki inşaatın 
başlangıç noktası tarihi evlerimiz olacak yani eski 
evlere uyum göstererek yeni evler inşa etmektir. 

       Siyasilerimiz tarafından destek 
alamadım

Sunduğunuz proje nasıl karşılandı ve hangi 
aşamada

Biz gereken adımları attık, analiz yaptıktan sonra 
planlama, bütçe vs. tasarladık. Projeyi geçtiğimiz 
günlerde yatırım kurumu, kültür bakanlığı ve diğer 
gerekli yerlere sunduk, hatta şöyle ki yeşil ışık aldık 
diyebiliriz. Fakat üzülerek söylemem gerekiyor ki 
bizim siyasilerimiz tarafından destek alamadım, hatta 
engel olduklarını söyleyebilirim. Siyasilerimizin fikrine 
göre kale UNESCO’ya teslim edilmeli ve gereken 
neyse onlar tarafından yapılmalı. Yapsınlar, fakat ben 
diyorum ki bunu biz yapalım milletimiz faydalansın. 
Erbil Kalesi gibi olmasın, insanlardan para çıkıp 
devletin cebine harcanmasın. Ben böyle bir proje 
sundum her şey hazır, destek eli uzatacaklarına bana 
engel oluyorlar. 

Projeniz sadece turistik bir mekan olmasına 
yönelik mi olacak yoksa eskisi gibi yerleşik 

alanlar yapmayı planlıyor musunuz

İkisinin karışımı olacaktır, hem yerleşim alanı hem 
de turistik mekanların oluşumu için sunduğumuz 
bu proje Kerkük halkı için hatta özellikle asıl kale 
sakinleri olan Türkmenler için büyük fayda sağlayacak. 
Saddam rejimi döneminde evlerinden olan kalenin asıl 
sakinleri tekrar yerlerine geri dönebilecekler.

          Kalede toplamda 999 ev bulunmaktadır 

Kale’nin sakinleri hakkında ne dersiniz? Yani 
kalenin asıl sahipleri kimdir

Şöyle söyleyeyim ben bizzat kendim evleri sayarak 
şöyle bir sonuca vardım. Kalede toplamda 999 
ev bulunmaktadır. 17 kiracı Kürt evi, 24 Arap 
evi ve 42 Hristiyan evi vardı ki zaten onlar da 
Türkmenleşmişti. Diğer evlerin tümü Türkmenlere 
aitti. Hristiyanlar, Türkmence konuşup Türkmen 
kültürüyle iç içe yaşarlardı. Bu yüzden kale dışında 
yaşayan diğer Hristiyanlar tarafından "gavur" olarak 
nitelendirilirlerdi. Gavur onların dilinde "Kafir" 
demektir. 

Yaşar Muhammed Şakir Kimdir

Yaşar Muhammed Şakir, Kerkük Kalesi'nde doğmuştur. 
Yaşamının büyük bir bölümünü kalede geçiren 
Mühendis Şakir, Bağdat Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi mezunudur.

Yaşar Muhammed Şakir, "Kerkük Kalesi'nin Mimari 
Yapısı ve Özelliği" başlıklı bir tez yazmıştır.

?

?
?

?

?

?
“

Tarihi Kerkük Kalesi Projesi
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Erbil’de Milli Kıyafet Günü’nü kutlayan Türkmen 
Akkoyunlu İlköğretim Okulu öğrencileri, Tba 
sponsorluğunda Türkmen kıyafetleri giyerek güne 
katıldı.

TürkmenAkkoyunlu İlköğretim Okulu Müdürü 
Halit Rüstem Süleyman, Milli Kıyafet Günü için 
öğrencilere sponsor olmasından dolayı Tba’ya 
teşekkürlerini sundu.

Süleyman, her yıl 10 Mart’ta geleneksel Milli Kıyafet 
Günü kutlandığını hatırlatarak, “Biz, bu günü 8 Mart’ta 
kutladık. Türkmen okulları olarak Erbil, Kerkük ve 

Türkmeneli bölgesinde uzun bir tarihimiz var. 
Kendimize özgü milli kıyafetimiz var. Fakat insanlar 
zor bir ekonomik durumdan geçiyor, bu nedenle 
özellikle Erbil’de Türkmen elbisesi çok azaldı.” dedi.

    Türkmen kıyafetine ilgiyi 
canlandırmak için çaba gösterdik

Türkmen kıyafetine ilgiyi canlandırmak için çaba 
gösterdiklerini belirten Süleyman, “Geçtiğimiz yıldan 
daha farklı bir şey yapmak için uğraştık. Bu hususta 
bize yardım etmeleri için birkaç yere başvurdum, 
çünkü öğrencilerimizin birçoğu maddi durumu iyi 
olmayan ailelerden geliyor. Bu nedenle okulların 
bu konuda bir şey yapmasını istedim ancak gerçeği 
söylemek gerekirse okulların da bütçesi ve imkanı 
yok.” açıklamasında bulundu.

Türkmen Akkoyunlu İlköğretim Okulu Müdürü 
Süleyman, Milli Kıyafet Günü’nde 15 erkek ve 15 
kız öğrenci için toplamda 30 Türkmen kıyafeti 
diktirmeyi amaçladıklarını belirterek, “Ne yazık ki o 
imkan olmadı. Sağolsunlar Türkmen Basın Ajansı’nı 
(Tba) ilk aradığımda bana çok yardımcı oldular. 
Kendilerine bu konuyu açtım, gönül isterdiki 30 adet 
diktirelim ancak şimdilik 6 adet ile başladık.” diye 
konuştu.

Bu emeği hiç unutmayacağız

Bir öğrenci velisinin 3 erkek kıyafeti diktirdiğine 
değinen Süleyman, “Geri kalan 3 kız öğrencimizin 
elbisesini de Tba üstlendi. Bu emeği hiç 
unutmayacağız. Elbiselerin tasarımına gelince ben 
tasarımlarının nasıl olduğunu bilmiyordum. Güler 
Hocamız kesim ve tasarım kısmını halletti, dikiş 
kısmını da Ronak Hocamız halleti. Bu konuda 
herkesin emeği var.” ifadelerini kullandı. 

                       Erbil için güzel bir şeyler         
        olmaya başlıyor

Bu yıl kutlanan Milli Kıyafet Günü'ne ilişkin 
Süleyman, “Çok güzel oldu, önceki yıllarda 
böyle kutlanmamıştı, ama bu yıl Akkoyunlu, 
Doğuş ve Oğuzhan okullarında Türkmen 
elbiseleri giyildi ve güzel geçti. 

Demek istediğim Erbil için güzel bir şeyler 
olmaya başlıyor. İnşallah önümüzdeki yıl 
Türkmen okulları herkes tarafından daha 
çok düşünülür. Türkmenler, Türkmen 
okullarıyla güzel.” değerlendirmesinde 

bulundu.

            Geleneğimizi Kürt 
kardeşlerimize tanıtmamız gerekiyor

“Okulumuzda Kürt oğrenciler de var, Kürt 
kardeşlerimiz de çocuklarını bizim okullarımıza 
yazdırıyor.” diyen Halit Süleyman, “Bizim dilimizi 
öğrenmek istemeleri bizim için grur verici. Kendimizi 
ve geleneğimizi 

onlara tanıtmamız gerekiyor.” ifadesini kullandı. 
Okul adına sosyal paylaşım ağı Facebook’ta hesapları 
olduğunu vurgulayan Süleyman, sözlerine şöyle devam 
etti:

“Sosyal medyada bir kampanya başlatmayı 
düşünüyorduk, ama ne yazık ki kimsenin yardımcı 
olmayacağını biliyoruz. İnsanlarımızdan bize Türkmen 
elbisesi tasarımı için birkaç fotoğraf göndermesini 
istedik ancak ona bile cevap gelmedi. En iyisi 
kurumlara başvuru yapmak. Zenginlerimiz para 
harcamıyorlar. Ama kuruluşlarımız yapabilir. Geçen yıl 
TİKA okullumuza geldi ve ne istersek yaptı, Allah razı 
olsun.”

Hepsini TİKA yaptı
 

Bilgisayar odası ve çocuk parkına sahip tek Türkmen 
okulu olduklarının altını çizen Süleyman, “Bunların 
hepsini TİKA yaptı. Keşke elbiseler için de ricada 
bulunsaydım. Sizin gibi insanların olmasından dolayı 
ümitliyim.” şeklinde konuştu.

Bu yıl geçen yıllardan farklı

Milli Kıyafet Günü'nde Türkmen elbisesi giyen 
Abdullah adlı öğrencinin velisi Salah Faysal ise, “Milli 
Kıyafet Günü olması nedeni ile çok mutluyuz. Bu yıl 
geçen yıllardan farklı.” dedi.

   
   Geçtiğimiz yıllarda sadece Kürt 
elbisesi ile bu gün kutlanıyordu

Salah Faysal, “Geçtiğimiz yıllarda sadece Kürt elbisesi 
ile bu gün kutlanıyordu, ama bu yıl okul yönetimi 
öğrenciler için Türkmen kıyafeti diktirdi. Okulda çok 
güzel bir etkinlik düzenlendi. Bütün öğrencileri ve okul 
heyetini bu münasebet ile kutlarız. Kadınlar gününü de 
ayrıca kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

Salah Faysal son olarak, Akkoyunlu Okullu’nun 
yönetimine gösterdikleri çabadan dolayı teşekkürlerini 
sundu.

Milli Kıyafet Günü'nde Türkmen 
Milli Kıyafetli Çocuklar

“

“

“
“
“

“
“
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Bağdat'taki ikinci günümüzde Musa El-Kazım 
Hazretlerini ziyaret etmek istedik. Otelin önünde 
taksiye bindik ve bizi bu adrese götürmesini söyledik.

Taksici bize hemen bir rehber edasıyla oradaki yol 
haritasını tarif etmeye başladı. 

Öncelikle nereli olduğumuzu soran taksici, bu bilgiyi 
aldıktan sonra "Allah kabul bir ziyaret eylesin." deyip, 
"İsterseniz öğlen yemeğinizi de orada yiyebilirsiniz, 
servis alıp götürür ve yedikten sonra sizi getirir. 
Karşılıksızdır." bilgisini paylaştı. 

Taksici bizi belli bir noktaya kadar götürüp, bir hayli 
kalabalık bir noktada bıraktı. Kadın ve erkeklerin ayrı 
ayrı giriş yaptığı, askeri aramanın yapıldığı kapılardan 
geçtik. Sıraya girip arama yapıldıktan sonra, minibüs 
tarzında servisler olduğu kısma ilerledik. Bu servisler, 
ziyaretçileri buradan alıp Musa El-Kazım Hazretlerinin 
makamına götürüyor. 

Biz bu yolu yaya olarak gitmeyi tercih ettik nitekim 
çok sayıda insan da bizim gibi yaya gidiyordu. Onların 
neden yürümeyi tercih ettiğini sorduğumuzda, "Sevabı 
daha büyüktür." yanıtını alıyorduk. 

Asıl ilgimizi çeken ise El-Aimma Köprüsü oldu. 
Köprüyü görür görmez aklımıza Paris'teki ünlü Aşk 
Köprüsü geldi çünkü bu köprüde de az da olsa dilek 
kilitleri vardı ama daha çok yeşil, kırmızı ve siyah 
renkte kumaş parçaları düğüm düğüm bağlanmıştı.

Ancak bu köprüyü dünyadaki benzerlerinden farklı 
kılan ise yaşadığı felaketti. 

1000 Kişinin Hayatını Yitirdiği Acı Olay

Acı olay şöyle cereyan etmişti: Tarih 31 Temmuz 2005, 
12 imamdan 7. olan  İmam Musa El-Kazım’ın ölüm 
yıldönümünde yüzbinlerce ziyaretçi bu köprüden geçip 
makamına yürürken aniden birilerinin kalabalık içinde 
"Canlı bomba var." diye bağırmasıyla büyük bir panik 
yaşanmış. Yüzlerce insan kendisini köprüden Dicle 
Nehri'ne bırakmış, çok sayıda kişi yaşanan kargaşadan 
dolayı ezilerek can vermiş. Bu talihsiz olay sonucu 1000 
kişi yaşamını yitirmiş. 

Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından 
kapatılan köprü, 11 Kasım 2008'de tekrardan hizmete 
açıldı.

Köprünün açılış gününde iki bölgenin insanları 
köprüde buluşup kucaklaşmış, kurbanlar kesilmiş. 
Açılışa Sünni Vakıfı Başkanı Ahmet Abdul Kaffur El-
Samarai ve Şii Vakıfı Başkanı Salih El-Haydari de
katılmış.

Bu olayda, 
dilden dile 
grurla anlatınan 
bir kahramanlık 
hikayesi de var. Olay 
anında Dicle Nehri'ne 
atlayan kişileri kurtarmak 
için olay yerine Azamiye 
semtinin en iyi dalgıçları 
gelmiş, onlardan biri olan Osman El-Ubeydi, onlarca 
kişiyi tek başına kurtardıktan sonra, nehrin ortasında 
gücünü kaybedip kendisi de boğularak can vermiştir. 

El-Aimma Köprüsü'nün ismi nereden gelmiş?

El-Aimma Köprüsü, başkent Bağdat'ın 5. köprüsü 
olarak bilinen Dicle Nehri üzerinde kurulu, Azemiye ile 
Kazımiye bölgelerini birbirine bağlayan bir köprüdür. 
Köprü yapılmadan önce insanlar bu iki bölgeye yüzen 
köprüler aracılığıyla gidip geliyormuş. İkinci Dünya 
Savaşı sonrası 1957 yılında beton köprü yapılmış.

Köprüye, İmam Musa El-Kazım ve Ebu Hanife 
El-Numan Hazretleri'nin defnedildiği iki bölgeyi 
birleştirdiği için bu isim verilmiştir.

Bu acı hikayeyle birlikte yolumuzu tamamlayıp İmam 
Musa El-Kazım'ın makamına girmek için bir aramadan 
daha geçtik. Yanımızda fotoğraf makinesinin çantasını 
arayan polis kimliklerimizi istedi. Kimlikleri verdiğimiz 
sırada Türkmence konuştuğumuzu duymuş olmalı ki 
dönüp sordu, "Türkmen misiniz?" diye. 

"Evet." dedik. O arada bir iki polis daha geldi  ve onlar 
da aralarında Türkmence konuşuyordu. 
Biz de onlara Türkmence, "Siz nerelisiniz?" 
diye sorduk. Telaferli olduklarını 
söylediler. 

O kapıdan da fotoğraf makinesini içeri 
götürebildik. Meğer fotoğraf 
makinesinin içeriye alınıp alınmama 
meslesi asıl bundan sonraki noktada 
başlıyormuş. 

Uzunca bir yol vardı. Yol boyunca 
kuyumcudan tutun bakkala kadar 
hediyelik eşya, vb. kısacası ne ararsanız
bulacağınız bir dükkan serisi sizi bekliyor. 

Katiyen içeriye 
telefon, fotoğraf 
makinesi gibi 
elektronik 
malzemenin 
sokulmasına izin 
verilmiyor. Yanında 

bulunduranlar ise emanet yerlerine kimlikleriyle 
beraber eşyalarını teslim etmek zorundalar. İçeride 
ziyareti bitirip çıkınca emanetlerinizi geri alıyorsunuz 
ve karşılığında hiçbir ücret ödemiyorsunuz ve biz de 
öyle yaptık.

Ziyaret için içeriye girdiğimizde oldukça kalabalık ve 
yüzlerce insan girip yüzlercesi çıkıyordu. 

Her yerden salavat sesleri yükseliyordu. Musa El-Kazım 
Hazretlerinin makamının altınla kaplanmış bir kafesle 
çevrili olduğunu ve o kafesten içeriye baktığınızda 
milyonlarca dinarlık ziyaretçi bağışlarını göreceksiniz. 
Devasa kafesin neredeyse üçte ikisi para. 

Söylendiğine göre, taksicinin de bize anlattığı  üzere 
öğlen yemeği ve servisler gibi bu yardımların ücreti bu 
bağışlardan karşılanıyor. 

Bunun benzerini daha önce Şeyh Abdulkadir Geylani 
Camisi'nde de görmüştük. Hemen aklımıza gelen 
şuydu, aslında mezhepler ayrı olsa da inanç tarzları ve 
yöntemleri büyük bir benzerlik içeriyor. 

El-Aimma Köprüsü'ndeki 
Düğüm ve
Kilitler

Haber: Mehmet Ferit Erbiloğlu
Foto: Abdullah Ahmet


