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Bir Seçim Onlarca Soru?..
Irak genel seçimlerinden çıkan sonuçlar, ülkede ve

özellikle Kerkük’te büyük tartışmalara neden oldu.
12 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerin ardından başta
Kerkük'te Türkmenler olmak üzere, Irak Kürdistan
Bölgesi Yönetimi'nde (IKBY) 6 parti sonuçlara itirazlarda
bulundu.
Kerkük’ün çevresinde bulunan Havice ve Dakuk gibi
ilçelerde seçim sandığından çıkan orantısız ve çelişkili
oy sonuçları, Kerkük’te şaibeli bir seçim yapıldığına dair
şüpheleri güçlendirdi.
Şaibeli genel seçim sonuçlarının ardından Kerkük’te
Türkmenler günlerce protesto gösterileri gerçekleştirdi.
Türkmenlerin ardından Araplar da, genel seçimlere şaibe
karıştırıldığı iddiasıyla seçim sonuçlarını reddettiklerini
duyurarak gösterilere katıldı.
Tepkiler üzerine Başbakan Haydar Abadi, ''Kerkük'teki
seçim krizine son verilmesi için gerekirse elle sayım
yapılsın." şeklinde açıklama yaptı. Ancak Irak yasalarına
göre yeniden sayım için Bağımsız Yüksek Seçim
Komisyonunun kararı gerekir.
Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salihi, seçimlere
hile karıştığı gerekçesiyle Kerkük ve Bağdat makamlarıyla
temasa geçti.
Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi’nde (IKBY) 6 siyasi
parti ise seçimlerin sonuçlarını reddederek, seçimlerin
tekrarlanmasını istedi.
Değişim (Goran) Hareketi, Kürdistan İslami Birlik
(Yekgırtu), Demokrasi ve Adalet için Koalisyon,
Kürdistan İslami Topluluk (Komel), Kürdistan İslami
Hareketi ve Kürdistan Komünist Partisi, Süleymaniye’de
resmi olmayan seçim sonuçlarını reddederek seçimin
IKBY’de ve tartışmalı bölgelerde tekrarlanmasını istedi.
İslami Birlik Temsilcisi Müsenna Emin, seçimde
yaşananların halkın iradesine yönelik bir darbe olduğunu
belirterek, "Kürdistan Bölgesi’ndeki seçim sonuçlarında
yönelik planlı bir sahtekarlık yapıldı. Hepimiz bu
sonuçları reddediyoruz ve Irak Bağımsız Yüksek Seçim
Komisyonu’nun yasal, ahlaki ve siyasi sorumluluğunu
yerine getirmeye, seçimi iptal etmeye ve işlemlerin
tekrarlanmasına çağırıyoruz.” şeklinde açıklamada
bulundu.

“Sahtekarlığın nasıl yapıldığıyla ilgili
delillerimiz mevcut”
Müsenna Emin, seçimlerde nasıl sahtekarlık yapıldığıyla
ilgili delillerin ellerinde bulunduğunu ifade ederek,
“Bundan dolayı 6 taraf olarak Kürdistan halkının
oylarıyla oynanmasını kabul etmediğimizi bildiriyoruz.
Bu amaçla da önümüzdeki günlerde daha büyük adımlar
atacağız.” şeklinde açıklama yaptı.
Bu süreçte Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Irak

Özel Temsilcisi Jan Kubis, Irak Bağımsız Yüksek Seçim
Komisyonu’nun seçimlerde sahtekarlık yapıldığına dair
iddialara ilişkin inceleme yapılmasını talep etti.

Kubis, komisyonun şikayetleri önemsemesi gerektiğini
belirterek, “Gerekli görülmesi halinde Kerkük gibi
seçimlerin şaibeli geçtiğine dair yerlerde oylar tekrar
sayılmalı. Seçimlere güvenin sağlanması için sürecin
şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerekir. Irak’taki siyasi
taraflar seçimlerle ilgili sorunların çözümünde kanunlara
bağlı kalmalı.” ifadelerinde bulundu.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Karar Meclisi
Bölümü, Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı ve
Kerkük Milletvekili Hasan Turan’a 50 milyon dinar para
cezası verme kararı aldı.

Komisyondan yapılan açıklamada, Turan’a verilen cezaya
“komisyonu hedef göstermek ve halkı komisyona karşı
kışkırtmak” gerekçe gösterildi.
12 Mayıs’ta gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde
yüzde 44,2 oranında katılım gerçekleştiği belirtildi.

Irak Türkmen Cephesi Listesi, düzenlediği basın
toplantısında seçime hile karıştığını ve sonuçlara itiraz
ettiklerini duyurdu. Ayrıca seçim sonuçlarına olan
itirazlarını Birleşmiş Milletler'e (BM) iletti.

Kerkük'te Demokrasi Nöbeti
Kerkük'teki protesto gösterilerinde halkı yalnız
bırakmayan Başbakanlık Ulusal Güvenlik Konseyi
Danışmanı ve Ata Harekatı Başkanı Ammar Kahya, “Ne
mutlu bize ki milletimiz hem oyunu kullandı, hem de
oyuna sahip çıktı.” dedi.
Kahya, seçim sonuçlarının açıklanmasına ilişkin,
“Aslında bu bir tiyatrodur. Senaristi olduğu gibi,
oyuncuları ve finansmanı da var. Açıklanan hiçbir
sonucu ciddiye almayacağız, sandıkların Kerkük’te
açılıp elle sayılması şarttır, aksi halde gösterilerimiz
devam edecektir. Oy veren insanlarımız seslerine sahip
çıkacak. Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu bize karşı
bir oyun oynadı.” ifadelerinde bulundu.

"Hükümet kabinesinin kuruluşu başvurduğumuz
şikayetlerin sürecini bozmayacatır"
Kerkük Valisi Rakan Said, hükümet kabinesinin
kurulmasının yapılan itirazlara etkisine ilişkin Tba'ya
yaptığı açıklamada, "Federal Mahkeme’nin kanunlarına
göre bu tür davalarda haklarınız düşmez. Federal
Mahkeme ve yargı heyetinin belli bir süreci var.
Hükümetin kurulması sizin açtığınız davayı engellemez.
Buna göre yeni hükümet kabinesinin kuruluşu
başvurduğumuz şikayetlerin sürecini bozmayacatır.
Malumunuz bazı davalar altı ayda sonuç verdi ve bazı
parlamento üyelerinin değişmesine neden oldu. Süre
hiç önemli değil biz bu işin peşini her türlü yasal ve
kanuni yollarla takip edeceğiz." dedi.
Sonuç ne olursa olsun bu konuda baskı yapmaktan
vazgeçmeyeceklerini belirten Said, "Siyasetçiler,
yetkiler ve günlerce caddelerde sonuçları protesto
eden Arap ve Türkmen vatandaşlarımız bundan
vazgeçmeyecek. Bizler hiçbir zaman geri adım
atmayacağız. Herkes bilsin ki vatandaşlarımız protesto
gösterilerinde bulunmakta haklıdır ve hükümetin de
konuya ciddi bir şekilde müdahale etmesinde ısrar
edeceğiz." şeklinde açıklama yaptı.
Haber: Eymen Erbiloğlu
Foto: Çoban Timur & Abdullah Ahmet
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Erbil Kale Camii Hakkında
İddialar ve Gerçekler

Erbil Kalesi, dış görünümünden ziyade, içinde

barındırdığı değerli incileri ile meşhur ve günümüze
kadar ayakta kalabilen en eski kalelerden biridir.
Tarihte anlatılan derin mazisi ve günümüze yansıyan
oluşumları ile farklı milliyetlerin yaşadığı dünya
şaheserleri arasında yer almaktadır.
Kale içerisinde en büyük önemi taşıyan tarihi
miraslardan biri Erbil Kale Camisi'dir.
Özellikle Erbil Türkmenleri için büyük bir yere
sahip olan cami, gördüğümüz andan itibaren de
duygulandıran ve içerisine ayak bastığımız anda bizi
adeta tarihe yolculuk yaptıran bir atmosfere sahiptir.
Dedelerimizin izleri ve burada gerçekleştirilen
ibadetler, mevlitler, bayram namazları gözümüzde
canlanır.
Kale Camisi'nin tarihi geniş ve bir hayli detaylı olsa da,
Tba Gazetesi'nde önemli başlıklarını atlamadan özet bir
şekilde okurlarımıza aktarmayı önemli bulduk.
Bu nedenle Erbil'in tanınmış araştırmacı ve
yazarlarından Şirzat Şeyh Muhammed ile konu
hakkında bilgi toplamaya başladık. Kendisi, Kale
Camisi'nin cami yapmak amaçlı inşa edildiğini
vurgulayarak, eskiden başka dinlere ait ibadethane
olduğuna yönelik ortaya atılan iddiları da yalanlayarak
şu açıklamada bulundu:
"Peygamerimizin saabelerinden olan Utbe bin Ferked
el-Selemi, Erbil şeherini Hazreti Ömer zamanında
fethettikten sonra bu camiyi yapmıştır. Yapımı 24 Hicri
(yani 603 Miladi) yılına dayanıyor. Bazı rivayetlere göre
Utbe Erbil şehrini fethettiği zaman Hazreti Ömer'e ulak
göndererek, Kale'de bulunan kiliseyi camiye çevirmek
istediğini beyan eder. Fakat bu zayıf bir rivayettir.
Sebebi, Hazreti Ömer'in hiçbir bölgede kiliselerin
camiye çevirilmesine izin vermemiştir."
Şirzat Şeyh Muhammed Kale Camisi'nin kiliseden
camiye çevridiği ve aslında Zerdüştlük'e ait tapınak
olduğu iddialarına ilişkin, ''Bu gibi sözleri sarf edenler
Aşuriler için reklam yapıyor demektir. Yani yanlış bir
rivayettir. Zerdüştlere ait olduğu söyleniyor, tabi ki bu
da yanlış bir rivayettir. Buna binayen hiçbir zaman
Zerdüştlerin Kale'de mabedi olmamıştır, çünkü
burada herhangi bir tarihe sahip değiller.'' şeklinde
değerlendirme yaptı.
Emevi ve Abbasi dönemlerinde caminin
restorasyona girdiğini söyleyen Şerzat Şeyh
Muhammed, ''Camiye en çok Atabekler döneminde
ileri seviyede önem verilmiştir. Çünkü bahsi
geçen dönemde caminin yanına Kale Medresesi
inşa edilmiştir. Kale Medresesi'nde, çok büyük
alimlerin yetiştiği ve aynı zamanda orada 			
büyük alimlerin öğretmen olarak ders
		
verdiği bilinmektedir." dedi.
Şeyh Muhammed, cami ve
medresenin adını
zikrederek şu
ifadelere yer
verdi:

''Medresenin ismi, 'Medreset Kale el Mansur' veya
'Medresetül Kale'dir. Kale Camisi'nin adları 'El-Mescit
Camii Fil Kale', 'Camii Kale el-Mansur', 'Camii Kale
Kebir'dir. Son dönemlerde ise Molla Efendi Camii
denildi. Bu ismin konulması, Molla Efendi'nin cami
üzerindeki rolünden kaynaklanıyordu. Molla Efendi'nin
vefatından sonra Reşat Müftü caminin başına geçmiştir,
ve bir süre Müfti Camii olarak da anılmıştır. Bütün bu
isimlendirmelere rağmen, caminin hakiki ismi 'Mescit
Camii Fi Kale Erbil' yani Erbil Kalesi Camii Mescidi.
Çünkü mescit 5 vakit namaz kılınan ve hutbe verilen
yere denilir."
Erbil'de ilk olarak Kale Camisi'nde hutbe verildiğini
dile getiren Şerzat Şeyh Muhammed, ''Kale Camii
hutbe verme açısından en eski camidir. Sonradan 18.
yüzyılda o dönemin Osmanlı sultanı tarafından izin
çıkarılarak Pazar Camii ve Çöl Şeyhi Camisi'nde hutbe
okutulmuştur.'' şeklinde konuştu.
Restorasyon bakımından ise Aatabekler döneminde çok
önem verildiğini vurgulayan Şeyh Muhammed, şunları
ifade etti:
''Kale Camii her dönemde restorasyon görmüştür.
Fakat en çok ihtimam gördüğü dönem, Atabekler
dönemidir. Sonra da Molla Ebubekir el-Sani (İkinci
Molla Ebubekir ve Molla Efendi'nin büyük dedesi),
Harir ilçesinden Erbil'e geldiğinde Kale Camii idaresine
geçmiştir. Molla Ebubekir'in soyundan gelen 17 tane
büyük alim bu camide hatiplik ve imamlık yapmıştır.
Aynı zamanda medresede fıkıh ve çeşitli din dersleri
vermişlerdir. Kör Paşa, Revanduz'dan Erbil'e gelip
istila ettiği zaman Necip Paşa'ya haber salınır. Necip
Paşa ise Bağdat'tan yola çıkarak Erbil'e varır. Büyük bir
ordu ile şehire ulaşan Necip Paşa, Kör Paşa'yı yakalayıp
İstanbul'a gönderir. Kör Paşa orada idam edilir.
Necip Paşa'nın Erbil'e gelişi ile birlikte Küçük Molla
denilen zat yani İkinci Molla Ebubekir'in bir talebi
var mı diye sorar. Buna karşın Küçük Molla hiçbir şey
istemediğini belirterek sadece Kale Camisi'nin yeniden
inşa edilmesini talep eder. Buna karşın Necip Paşa
camiyi inşa ederek yanına minare ekler. Yani
şu anda Kale'deki minare, Necip Paşa zamanında
yapılan minaredir. Ayrıca cami içerisinde 		
bulunan minber aynı şekilde Paşa dönemi
zamanında yapılmıştır. Mehmet Necib
Paşa- 1841 yılında Osmanlı İmparatorluğu
tarafından Bağdat'a vali olarak atanmıştır.''
Erbil'in değerli Araştırmacısı Şerzat Şeyh
Muhammed, şair Hafız Erbilli'nin Necip
Paşa'nın Erbil'e gelişini anlattığı şiire
değinerek şöyle konuştu:
''
'

Erbil'in meşhur şairi Hafız Erbilli, Necip
Paşa'nın Erbil'e gelişini anlatan bir şiiri
vardır ve der ki:
Bihamdila hüda lütuf ile tenvir etti
dünyayı Edip vasi ibadullah için camii
musallayı Sual ettim
muerrihten bu
mabedhanenin aslını
Necip Paşa müzeyyen
eyledi bu darı
takvayı
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Eğer şiirin son mısrasına bakarsak, Arapça Sayısal
alfabesine göre 1841 yılına dayanıyor. Yani şiir, caminin
Necip Paşa tarafından imarının tarihini bize açıkça
veriyor''.
Şeyh Muhammed restorasyonuna ilişkin, ''Osmanlı
döneminde 1132 Hicri yılında bir restorasyon
yapılmıştır. 1326 Hicri senesinde tekrardan Molla
Efendi tarafından restore edilmiştir.'' dedi.
''İkinci imarı ise 1217 yılında Molla Efendi yani Molla
Ebubekir el-Sani, Necip Paşa’nın yaptığı camiye
restorasyon işlemini yapmıştır.'' bilgisini paylaşan
Şerzat Şeyh Muhammed, ''Son olarak 1958 yılında
Reşat Müftü maalesef 21 kümbetten oluşan ve Selçuklu
mimarisine sahip olan Kale Camisi’ni temelinden
yıkarak yeni bina inşa etmiştir. Reşat Müftü, çok büyük
bir hata yaptı. Minareye ve minbere dokunamadı. Şu
anda bulunan cami binası eski bina değildir çünkü
1958 yılında yapılmıştır. Daha önce ise Molla Efendi
kendisine bir oda yaptırmıştır ve avlunun hepsini
yıkmıştır.” ifadesinde bulundu.
Şerzat Şeyh Muhammed, Molla Efendi'nin cami
üzerindeki etkinliğine ve verdiği katkılara değinerek,
''Molla Ebubekir el-Sani’nin soyundan gelen torunları,
400 yıla yakın bir süre camiyi çekip çevirmiş aynı
zamanda 17 tane büyük alim çıkarmıştır. İlki Molla
Ebubekir el-Sani, sonuncusu ise Reşat Müftü’dür.
Sıralama şöyledir:
1. Molla Ebubekir el-Sani
2. Molla Osman bin Ebubekir el-Sani
3. Molla Ebubekir Salis bin Osman (Küçük Molla)
4. Molla Osman bin Ebubekir el-Salis
5. Molla Ali bin Ebubekir Salis
6. Molla Ebubekir Rabi yani Hacı Ömer Efendi (Küçük
Molla), 1326 yılında Kale Camisi’ni tamir etmiştir
7. Molla Efendi vefat ettikten sonra oğlu İzettin Efendi
yerine gelmiştir. Büyük bir alimdi. Siyasete giren İzettin
Efendi, milletvekili oldu, daha sonrasında millet meclisi
başkanının yardımcılığını da yaptı. 7 dil bilen İzzettin
Efendi ayrıca yurt dışında elçilik görevi de yapmıştır.
8. İzettin Efendi imamlık görevini pek icra etmemiştir.
Onun yerine Muhammed Müftü Efendi, Reşat
Efendi’nin babası cami imamlığını almıştır. İzettin
Efendi, Reşat Müftü Efendi’nin babasının amcasının
oğludur.
9. Reşat Müftü, 1958 yılında caminin eski dokusunu
yıkarak o dönemin valisi ile anlaştı ve tekrar inşa
etmek için 2 bin dinara yakın bir yardım almıştır.
Aynı zamanda Erbilli Türkmenler de para yardımında
bulunmuştur. 1958’in sonunda cami bitirilmiştir.
Kale Camisi'nin Erbil'de İslam dinine sunduğu katkı
bir şaheser niteliğindedir. Kale Camisi’nin tarihte
Atabekler ve Osmanlılar döneminde en büyük ilgiyi
görmüş olması Erbil'deki Türkmenlerin camiye
bağlılığının bir kanıtıdır.
Son dönemlerde Kale’de bulunan evlerin restorasyon
işlemi ve tarihi eser niteliği taşıdığı için boşaltıldığı
herkesçe aşikar. Fakat buna rağmen Erbil Kalesi her
Cuma günü Erbil Türkmenleri tarafından yoğun bir ilgi
görmekte, dolup taşmaktadır. Erbilli Türkmenler, Kale
Camisi’ni boş bırakmamakta kararlı, aynı zamanda
eskiden olduğu gibi Türkmence hutbe okunmasını talep
ediyorlar. Şimdiye kadar bu talebe ret karşılığı gelse
de Erbilli Türkmenler bu işten
vazgeçmemekte kararlı.
Haber: Ziya Uzeiry
Foto: Muhammet Amin

4

29 Mayıs Salı 2018

Türkmen Basın Ajansı

Teşekkürler 137

x

Türkmen listesi toplam 2489 oy
almıştır. Bu rakam yalancı ve
hilecilerin söylediği rakamdır.
Ben de diyorum ki liste en az
20000 oy almıştır. Ha bu rakam bir
milletvekili çıkarmak için yeterli
mi, değil mi? Orası farklı bir şey.

Diyar ERBİL

Her defasında olduğu gibi, 12

Mayıs’ta yapılan Irak parlamento
seçimleri yine şaibe, hile ve
sahtekârlıkla dolu bir seçim olarak
tarihe geçti. Biz bunu daha önce
de görmüş ve yaşamıştık zaten.
Onun için bize garip gelmedi.
Ancak bu defa çok daha farklı
bir sahtekârlık devreye girdi.
Bu kez hiçbir sahtekârlığın
yapılamayacağının teminatını
veren seçim komiserliğinin
getirttiği elektronik cihazlar
yoluyla göz göre göre hilenin alası
yapıldı. Seçim komiserliğinde
Türkmenler hariç bütün tarafların
temsilcileri yer aldığı için de
(bu saate kadar) kimseden tık
çıkmadı. Çünkü gerçekler Irak ve
dünya kamuoyuna açıklanırsa,
komiserlikte görevlendirilen tüm
partilerin temsilcileri (normal
şartlarda) tutuklanıp yargılanmalı.
Eğer partisi onu savunmazsa
artık bundan sonra kimse kalkıp
komiserlikte hileye teşebbüs
etmeye kalkamaz. Yani başka bir
deyimle bir milat olur. Bu da hile ve
sahtekârlık ile kendi oy oranlarının
üzerinde oy alan çoğu siyasi
partinin işine gelmez. O yüzden
(galiba) bu eğri düzen uzun bir süre
devam eder gibi gözüküyor.
Sonuç olarak özellikle de
Türkmenleri saf dışı bırakmak ve
Irak’ta siyasi denklemin dışında
kalmaları için çok büyük bir
operasyon yapıldı. Dört yılda bir
vatandaşın kendi temsilcilerini
seçme hakkını bile elinden alma
operasyonu çok adi, ahlaksız,
aşağılık bir eylem ve davranıştır. Bu
haksızlığa sebep olan her kim varsa,
milletçe hepsini Allah’a havale
diyoruz. “Allah bize yeter. O ne
güzel vekildir.”(Ali-İmran:173)
Kerkük’te Türkmen halkı
uydurulan bu sonuca isyan edip,
demokrasiye sahip çıkmak için eşi
benzeri bulunmayan bir protesto
ve direniş hareketi başlattı ve artık
her oldubittiye izin vermeyeceğini
dünya âleme ilan etti. Kerkük bir
kardeşlik şehridir eyvallah. Ancak
Türkmen kimliğinden taviz vermek
yok. Bu böyle biline. Kimsenin
hakkında gözümüz yok. Buna
karşın kimsenin de hakkımızı gasp
etmeye pabuç bırakmayacağımızı
herkes bilmelidir. Allah oradaki
kardeşlerimize güç ve metanet
versin. Zafer bizimdir inşallah.
Erbil’de ise, Türkmenleri temsil
eden tek liste vardı. Bağımlı seçim
komiserliğinin açıkladığı sonuca
göre ITC’nin 137 Nolu

Neye dayanarak mı söylüyorum
bunu? Eğer Erbil’de 6 Kürt
partisi çıkıp, bizim oylarımız
çalınmış ve seçim sonuçlarını
reddediyoruz diyorsa, bizler ne
demeliyiz? Eğer Kürt Kürt’e hile
yapıp oyunu çalıyorsa, Türkmen’e
karşı ne yapar? Dolayısıyla bizim
oylarımız bunun kat be kat
üstündedir. Her zaman oy çalma
hilesiyle iki şeyi amaçlıyorlar.
Birincisi, (kendilerince) Erbil’deki
gerçek Türkmen varlığının yok
denecek kadar az olduğunu
göstermek. İkincisi ise, şayet bir
Türkmen Bağdat’a giderse, kendi
hisselerinden bir temsilci azalır.
O yüzden buna izin vermemek
için ellerinden geleni yapmak.
Bu zavallılar “çekirge bir sıçrar,
iki sıçrar, üçüncüde ele geçer!”
atasözünden bihaberler. Devran
böyle sürecek değil. Gün gelir
bir değil üç, dört milletvekili
Bağdat’a göndeririz. O zaman
görürüz kim ağlar, kim güler.
Unuttukları şey, Allah’ın adaletinin
er ya da geç tecelli edeceği ve
Türkmenlerin azmi ve iradesinin
yok olmayacağıdır.
Erbil’de 137 nolu listenin
kurulması, adayların belirlenmesi
ve seçim kampanya süreci
yaklaşık bir ay gibi çok kısa bir
süre içerisinde gerçekleşti. Bu
kısa sürede ITC’nin desteği ve
adayların kendi olağanüstü gayret
ve çabalarıyla, çok kısıtlı imkânlarla
büyük iş başarıldı. Çiçeği burnunda
bir kurum olarak Tba, bir kurum
olarak aktif kadrosu ile inanılmaz
çalışmalara imza attı. Bunun
yanında bazı Türkmen parti ve
kuruluşlar da listeye açık destek
vererek, milli ve onurlu bir duruş
sergilediler. Türkmen’e gönül
veren bütün şerefli Erbil halkı da
listeye açık destek olup büyük
teveccüh gösterdi. Bir de ismini
zikretmem gereken ve büyük bir
kitleye hitap eden Erbil’in sosyal
medya kahramanı Erbil Kalesi
Gurubu ve yöneticilerine ayrı
bir parantez açmak gerekir. Tek
kelime ile harikaydılar. Yukarıda
zikredilenlerin hepsine teker teker
minnettarız.

Kerkük Kışlası
Her Tuğlasında Türkmen İzi
Taşıyor

Kerkük’ün tarihi geçmişi eskilere dayanan

çok kıymetli Türk eserlerinden olan Kerkük
Kışlası, Osmanlı döneminde 1863 yılında
Muhammet Namık Pahşa Bağdat Valisi iken
yapıldı.
Kışla Osmanlı’nın başarılı mühendisleri
tarafından dizayn edildi. Yapım aşamasında
çalışan tüm işçilerin Kerküklü olduğu
söyleniyor. Aslında kışlanın her tuğlası, Türk
ve Türkmenlerin izlerini taşıyor.
Kerkük Tarihi Eser Müdürü Mühendis Ayad
Tarık Hüseyin Tba’ya Kerkük Kışlası’nın
tarihi geçmişini ve şu anki durumunu anlattı.
Kerkük Kışlası’nın yapım nedeninin askeri
olduğunu belirten Mühendis Ayad
Tarık Hüseyin, “Kerkük
Kışlası aslında Osmanlı
askerlerinin
komuta merkezi
olmasıyla
birlikte,
askerlerin
konakladığı,
eğitim
aldığı ve
depo amaçlı
kullanılan
bir
mekandı.”
dedi.
Kerkük
Kışlası’nın “U”
şeklinde yapıldığını
aktaran Kerkük Tarihi
Eser Müdürü, kışlanın kimler
tarafından kullanıldığını şöyle anlattı:
“Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşüyle
birlikte İngilizler askeri kışlayı ele geçirdi.
Irak devletinin kurulmasının ardından,
İngilizler kışlayı Irak askerine devretti. 1985
yılına kadar askeri alan olarak kullanıldı. Irak
ordusuna bağlı 2. Tabur, kışlayı kullandığı
süre içerisinde harabeye çevirdi.
1985’te Kültür Bakanlığı, Savunma
Bakanlığı’na gönderdiği resmi bir taleple
Kerkük Tarihi Eser Müdürlüğü kışlayı teslim
aldı. Bakanlığımıza teslim edilen kışla,
askerler tarafından çok fazla tahrip edilmişti.
“U” şeklinde olan kışlanın tamamen bir
tarafı yıkılmıştı. O tarihten günümüze kadar
Kerkük Tarihi Eser Müdürlüğü’nün binasıdır.”

Bu süreç, 2003’ten bu yana
2004 yılında görevi devraldığını ifade eden
Erbil’de ilk kez gerçek anlamda
Mühendis Ayad Tarık Hüseyin, kışlayı
bir Türkmen uyanış hareketi ve
tekrar eski haline getirmeye gayret ettiğini
heyecanını bize yaşattı. Bu coşku
ve heyecan, seçimlerin bitmesiyle
bitmemeli. Tam aksine bu coşku
artarak devam etmeli. Çok kısa bir
süre içerisinde halka umut aşılayan
137, kıskananların da korkulu
rüyası olmuştur. Asıl davaya hizmet
ve çalışma vakti şimdi başlıyor.
Haklarımızı elde etmenin tek yolu,
azim ve ısrarla yola devam etmektir.
Bize yaşattığı heyecan, coşku ve
gurur için teşekkürler 137.

fakat yaşanan ekonomik kriz sonucunda
restorasyon işleminin tamamlanamadığını
kaydetti.

Kışlanın ihmal ediliş nedeninin sadece
ekonomik olmadığını söyleyen Ayad Tarık
Hüseyin, aynı zamanda siyasi nedenlerinin de
olduğunu belirtti.
Ayad Tarık Hüseyin, birkaç yıl önce
kışlayı Kerkük halkına açmak istediklerini
söyleyerek, “İçinde iki tane müze yaptık biri
Kerkük’ün mirası olan eski zanaat ürünlerini
içeriyordu. Yapım aşamasında olan ikinci
müze ise eski Kerküklü düşünür, yazar ve
şairlerin mumdan helkellerinin bulunduğu
bir mekan olacak. Muhammet İzzet Hattat,
Ata Terzibaşı ve Abdülvahit Küzeci gibi
önemli Türkmen şahsiyetlerinin
isimlerini tarihe yazacak bir
müze oldu. Müzede aynı
zamanda Arap ve Kürt
kardeşlerimizin
de önde gelen
şahsiyetleri yer
alıyor. Müze,
yapımı tamamiyle
bittikten sonra
halka açılacak.”
şeklinde
açıklamada
bulundu.
Kışlanın neden bu
kadar ihmal edildiğine
ilişkin sorumuzu Ayad
Tarık Hüseyin şöyle
yanıtladı:
“Özellikle Kerkük’ün siyasi gerginliği ve
ekonomik kriz sebebiyle restorasyon için
bütçe ayarlanmadı. Ayrıca bu tür eski
yapıtlarda kullanılan malzemeler ülkemizde
bulunmamakta.”
TİKA’nın Bağdat temsilciliğinden yetkililerin
Kışlayı ziyarete geldiğini belirten Ayad Tarık
hüseyin, “Biz de Bağdat hükümetinden
izin aldıktan sonra restorasyon için proje
yazdık ve projeyi TİKA’ya sunduk. Sonucu
bekliyoruz.” ifadesinde bulundu.
Kerkük Tarihi Eser Müdürü Mühendis Ayad
Tarık Hüseyin son olarak, en kısa zamanda
Kerkük Kışlası’na gerekli müdahalenin
yapılmaması durumunda eserin yok olacağını
ve bunu da Türkmenlere ait önemli bir
mirasın kaybedilmesi anlamına
geldiğini ifade etti.
Haber & Foto: Abdullah Ahmet
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Erbil Diyanet İşleri Müdürü Kemal Hüseyin

Muhammed, Erbil'de devamlı olarak içerisinde namaz
kılınıp ibadet edilen cami sayısının 379 olduğunu
söyledi.
Tba'ya konuşan Kemal Hüseyin Muhammed,
Erbil'deki cami, tekke ve türbelerin sayısına değinerek
ayrıca cami yapımı için gerekli olan yasal prosedürler
hakkında açıklamalarda bulundu.
Erbil'deki camilerin sayısı ve istatistiğine ilişkin
Muhammed, "Halihazırda Erbil'de devamlı
olarak içerisinde namaz kılınıp ibadet edilen
cami sayısı 379, bu camilerin 285'inde cuma
hutbesi okunmakta. Diğer camilerde cuma
hutbesi okunmuyor, sadece 5 vakit namaz,
teravih ve bayram namazı kılınıyor." dedi .

Türkmen Basın Ajansı

edip mevlit okutuyor. Bunların haricinde İmam
eder. Diyanet İşleri Bakanlığı ile beraber koordineli
Muhammed Türbesi ve çok önemli olan başka türbeler bir şekilde arazi tahsis edilir ve arazinin tapusu
de var." bilgisini paylaştı.
bakanlık üzerine kayıtlı olur. Hayırsever tapuda araziyi
bakanlık üzerine yaptıktan sonra, bize caminin planını
Muhammed, cami yapımındaki yasal işlemlerin
getirmesi, planın da Diyanet İşleri Bakanlığının
detaylarına ilişkin şunları ifade etti:
mühendislik bölümü tarafından onaylanması gerekir.
Çizilen planın yeni bir plan olması ve bir camide
“Cami inşa etmenin kendi ölçütü var. Her yeni
olması gereken özellikleri içerisinde barındırması
mahallede bir cami yapılır. Belediye tarafından cami
lazım. Camideki tüm alanlar belirlenmiş olmalı,
için arazi tahsis edilir. Herhangi bir hayırsever cami
örneğin; caminin haremi, cami imamının kalacağı
yaptırmak isterse mühendislik bölümümüze müracaat ev, kadın ve erkeklerin dini tören salonu. Uyulması
gereken kurallar çerçevesinde caminin inşası
başlar."
Hayırseverlerin cami yapma konusundaki
ilgisine dikkat çeken Erbil Diyanet İşleri
Müdürü, "İnsanlar cami yaptırmak için çok
fazla talepte bulunuyor. Fakat bizim, cami
yapımı için özel kurallarımız var. Kürdistan
Bölgesi'ndeki coğrafi dağılıma göre, camiler
arasında bir kilometrelik mesafe olmalı.
Günümüzde yapılan camiler çok büyük,
eski camiler gibi küçük değil. Alanı 7-10 bin
metrekare olan camilerimiz var." şeklinde
açıklama yaptı.

Kayıtlı tekke sayısına değinen Erbil Diyanet
Müdürü, "Erbil merkezinde 30 cami şu anda
yapım aşamasında. Erbil sınırları içerisinde
bizde kayıtlı tekke sayısı 40. Tekkelerin her
birinin kendi binası var, içerisinde namazlar,
ibadetler ve zikirler yapılıyor.” şeklinde
açıklama yaptı.

Muhammed son olarak, imam hatiplerin
Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından camilere
atandığını belirterek, Erbil Diyanet İşleri
Müdürlüğünün Erbil sınırı içerisindeki tüm
camilerin idaresini yürüttüğünü söyledi.

Sultan Muzaffereddin Gökbörü Türbesi'nin
önemine dikkat çeken Kemal Muhammed,
"Erbil merkezde 9 kutsal türbe var. Bunların
en önemlisi Sultan Muzafferddin Türbesi,
ikincisi de Üzeyir Peyganber Türbesi. Haftalık
olarak birçok kadın ziyaretçi buraları ziyaret

Haber: Ali Antar
Foto: Ali Salim

Matbaacılar umduklarını bulamadı

Irak genel seçimlerine, düşük katılım ve

usulsüzlük iddiaları damgasını vurdu.12 Mayıs’ta
gerçekleştirilen seçimin ardından alınan sonuçlar
günlerce konuşulup, tartışıldı.
Seçimlerin reklam boyutunu yüklenen ve adaylarla
birlikte çalışmalarına hız veren en önemli
sektörlerden biri olan matbaacılıkta uzun yıllar
yer almış kişilerle seçim nabzını farklı yönüyle
yokladık.
Mr. Flag Matbaası’nın sahibi Marwan İsmail Hayat,
“Doğrusunu söylemek gerekirse, bu seferki Irak
genel seçimleri çok farklıydı. Önceki seçimlerle
kıyaslarsak iş çok azdı. Bence siyasi partiler bu
seçime çok fazla önem vermedi. 4 yıl önceki

seçimde işlerimiz çok iyiydi, ama bu sefer iş çok
azdı.” şeklinde değerlendirmede bulundu.
Marwan İsmail Hayat, geçen seçimlere göre işlerin
daha az olmasının sebebini şöyle açıkladı:
“Geçen seçimde iki seçim üst üsteydi. Bu sefer
propagandalar geç başladı ve adayların seçime
verdiği önem azdı. İşlerin az olmasının başka
bir nedeni ise, siyasi partilerin ve adayların
propaganda malzemelerini yurt dışından alması
oldu.
Bazı adaylar, kartvizit, fleks ve poster gibi ürünleri
Türkiye’de veya İran’da bastırmayı tercih etti. Bence
çok kötü bir şey yaptılar. İçinde bulunduğumuz
kriz döneminde bu
işi ülkedeki esnaf
yapsaydı ve kazancını
alsaydı daha iyi olurdu.
Böylece paramız da
dışarı çıkmaz kendi
ülkemizde kalırdı.
Aslında bakarsak
fiyatlarda da çok fark
yoktu.”
Propaganda
döneminde olumsuz
hava koşulları
nedeniyle birçok poster
ve afişin yıpranmasına
değinen Marwan
İsmail Hayat, “Yağan
yağmurlar, çıkan fırtına
ve rüzgarlar posterlerin

birçoğunun yırtılmasına neden oldu. Bence bu da
adayların hatası. Adaylar bize geldiklerinde daha
ucuz olması için daha düşük kalitede posterler
bastırmamızı istediler. Her şeyin daha kalitelisini
yapsalar böyle olmazdı.” şeklinde açıklama yaptı.
Şabab Matbaası’nın satış müdürü Hemin
Muhammed de önceki seçimlere göre bu
seçimlerde yoğunluğun daha az olduğunu
belirterek, “Geçen seferki Irak parlamanto
seçimlerinde işler daha iyi ve daha güzeldi. Çok
yoğunduk ama onun da bir sebebi vardı. Geçen
seferki seçimde iki seçim üst üsteydi o yüzden ilgi
büyüktü. Bu seferki genel seçimlere partiler çok
fazla önem vermedi. Bu durum da bizim işlerimize
yansıdı.” dedi.
Matbaacılık sektöründe çok uzun yıllardır
çalıştıkları için diğer matbaalardan daha
yoğun olduklarını ve tercih edildiklerini
söyleyerek, “İşlerimiz çok yoğun ve bazı talepleri
yetiştiremiyoruz. Ama genel olarak işlerimiz çok
yoğun değil. Bence bu bölgedeki siyasiler bölge
seçimlerine daha fazla ilgi gösteriyor.” ifadesinde
bulundu.
Propaganda sürecinde kötü hava koşulları
nedeniyle poster ve afişlerin yırtılmasının işlerinde
yoğunluğa neden olduğunu vurgulayan Hemin
Muhammed, “Kötü hava koşulları işlerimizde bir
hareketlilik oluşturdu, ama yine de çok iyi diyecek
kadar değildi. Herkesin de gördüğü gibi caddelerde
pek fazla afiş ve bayrak yoktu.” diye konuştu.
Haber: Ali Antar
Foto: Muhammet Emin
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Sarhang Yunus Hüseyin: Erbil’de
İthal Kömüre Rağbet Yüksek
Teknolojinin hızla değiştiği,

endüstrinin değişimi ile ticaretin de
şekil aldığı dönemde yok olmaya yüz
tutan birçok meslek grubu bulunmakta.
Gelişimler, değişimi de beraberinde
getiriyor. Hatta zorunlu kılıyor. Buna
direnemeyen her ne varsa çemberin
dışında kalıp, yok olmaya mahkum
ediliyor. Hızla büyüyen ticari hacme
ayak uyduramayan esnaflar çemberin

dışında kalıyor. Kömürcülük mesleği de
çemberin dışında kalan mesleklerden
biri.
Kırk yıl boyunca babası ile kömürcülük
yaptığını belirten Sarhang Yunus
Hüseyin, “İlk dükkanımız Kayseri
Çarşısı’nda bulunan Büyük Cami’nin
hemen yanındaydı.” dedi.
Kendilerinin birkaç adet dükkanı
olduğunu belirten Sarhang Yunus
Hüseyin, “Eskiden dükkanlar tenekeden
yapılmıştı, sonradan belediye görevlileri
gelip hepsini yıktı. Daha sonra
Adil Halil Parkı yakınlarında
dükkan açtık. Birkaç yıl sonra
orayı da dağıttılar. Biz de
mecburen şimdiki yerimize
geldik. İşimizden dolayı
çarşının etrafından
uzaklaşamadığımız için,
merkeze yakın bir yerde
dükkan açmayı istedik.”
şeklinde açıklamada
bulundu.
Hüseyin, kömürleri nasıl
tedarik ettiklerini şöyle
anlattı:

“Biz kömürleri Kore kasabasından
alıp kamyonla Erbil’e getirirdik.
Kore kasabasına köylüler dağlardan
çıkardıkları kömürleri getirirdi. Bazen
de kömür az olduğunda mecburen
kendimiz köylere gider alırdık.
Köylerden de traktörle Kore’ye getirir,
oradan da kamyonla Erbil’e gelirdik.”
dedi.
Erbil’in çevresinden de kömür
çıkartıldığını belirten Hüseyin, “Erbil
merkezde değil ama çevresinden
kömür çıkarılırdı. Ancak
dağdan çıkarılan kömür
gibi olmazdı. Çünkü
dağ kömürü kestane
ağacından yapılırdı.
Kestane ağacı geç
yanıp geç de biter.”
şeklinde açıklama
yaptı.

“Aslında kömürcülük azalmadı sadece
gelişti ve artık yurt dışından geliyor.
Çok az kişi kendi kömürümüzü
kullanıyor. İthal edilen kömürleri tercih
ediyorlar. Dağ kömürü artık çok tercih
edilmiyor çünkü Çin'den, Mısır'dan
geliyor. Ama kendi kömürümüz
hepsinden daha kaliteli.” ifadelerinde
bulundu.
Haber: Ali Salim
Foto: Muhammet Emin

Erbil’de
kömürcülük
mesleğinin durumu
ve insanların kömür
tercihine değinen
Sarhang Yunus Hüseyin,

Türkiye Seçime Gidiyor
Türkiye, 24 Haziran Pazar günü cumhurbaşkanı
ve milletvekili seçimleri için sandık başına gidiyor.
Seçimlerin, ikinci tura kalması hâlinde 8 Temmuz
2018'de yapılması planlanıyor.
Normal şartlarda 3 Kasım 2019'da yapılması gereken
seçim, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin
önerisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
kabulüyle erkene alındı.
Seçimde, görevdeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Muharrem İnce, Meral Akşener, Selahattin
Demirtaş, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek’in
cumhurbaşkanı adayı oldukları kesinleşti.

Adaylar

Cumhur İttifakı
Mevcut Cumhurbaşkanı ve Adalet ve
Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep
Tayyip Erdoğan, kendisini aday gösterdi.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel
Başkanı Devlet Bahçeli, 8 Ocak
2018'de kendisinin seçimlerde aday
olmayacağını, partisinin Recep
Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini
açıkladı. Büyük Birlik Partisi Genel
Başkanı Mustafa Destici, 19 Nisan
2018'de yaptığı açıklamada Erdoğan'ı
destekleyeceklerini belirtti.
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP, 4 Mayıs 2018'de 110
milletvekilinin imzasıyla aldığı grup
kararıyla Muharrem İnce'yi aday
gösterdi. Bir gün sonra İnce'nin adaylık

başvurusu YSK'ya iletildi.
İyi Parti
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 100.000 imza
toplayabilmesi hâlinde cumhurbaşkanlığına aday
olacağını duyurdu ve resmî adaylık başvurusunu 2
Mayıs 2018'de yaptı. Seçmenlerin aday teklifinde
bulunabildiği ilk gün olan 4 Mayıs 2018'de gerekli
100.000 imzaya ulaşarak aday olmaya hak kazandı.
Halkların Demokratik Partisi
Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş'ı
aday göstereceğini açıkladı. Resmî adaylık açıklaması
4 Mayıs 2018'de yapıldı.
Saadet Partisi
Temel Karamollaoğlu,
1 Mayıs 2018'de
Saadet Partisi'nin
cumhurbaşkanı
adayı oldu.

Karamollaoğlu, resmî adaylık başvurusunu 2 Mayıs
2018'de yaptı ve 6 Mayıs 2018'de gerekli 100.000
imzaya ulaşarak aday olmaya hak kazandı.
Vatan Partisi
Vatan Partisi, Genel Başkanı Doğu Perinçek'i aday
göstereceğini ilan etti ve 1 Mayıs 2018'de Perinçek'in
adaylık başvurusu gerçekleşti. Perinçek, 9 Mayıs
2018'de gerekli 100.000 imzaya ulaşarak aday olmaya
hak kazandı.

Adayların Pusuladaki Yerleri
Pusulada birinci sırada Muharrem İnce, ikinci sırada
Meral Akşener, üçüncü sırada Recep Tayyip Erdoğan,
dördüncü sırada Selahattin Demirtaş, beşinci sırada
Temel Karamollaoğlu ve altıncı sırada da Doğu
Perinçek yer alacak.
Hazırlayan: Eymen Erbiloğlu
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'Erbil'de Türkmen Tiyatrosu Öldü'
Türkmen yönetmen ve senarist Muhammed

hazırlanan programlara veya tiyatro
oyunlarına katılmadınız?

Abdullah Yunus Erbil'de tiyatro
kültürünün yok olmaya yüz tutmasının
nedenlerini, geçmişte ve günümüzde
yapılması gerekenleri Tba'ya anlattı.

Yazar olarak katılmamı çok
istediler fakat ben şu anda
iki tane kitap yazmak ile
meşgulüm. Birisinde Erbil'de
Türkmen tiyatrosunun bin
yıllık tarihini yazıyorum.
Kitap Arapça ve bin
200 sayfadan oluşuyor.
Kitap bitmek üzere.
Aynı zamanda Erbil'de
"Makam Biyografisi"
adında başka bir
kitap yazıyorum. Bu
bahsettiğim kitabı
Kürtçe yazdım ama
Türkçe ile Arapça'ya
da çevirmek istiyorum.
İçerisinde önemli belgeler
mevcut.

Erbil'de Türkmen
tiyatrosunun yok olma
sebebi nedir?
Türkmen tiyatrocuların
sayısı elle sayılacak kadar
az. Yani birkaç tane.
Eğer sen bu insanlara
sahip çıkmazsan, elbette
diğer taraf bunu kendisi
için kullanır. Örnek
olarak "Bezmi Bezm"
olarak tanılan programda
Ali Abdülbaki Bey rol
alıyor ve programı ayağa
kaldırmış durumda. Tabi
ki bu programın seyircileri
Ali Abdülbaki Bey'den dolayı
gösteriye gidiyor ve program
izleniyor.

Biyografi
Muhammed Abdullah Yunus,
1960 yılında Erbil'in Arap
Mahallesi'nde dünyaya gelmiştir.
Ünlü makam ustası ve Molla Abdullah
Fefjen Defçi'nin oğludur. Usta yönetmen
ve senarist Muhammed Abdullah Yunus'u
tiyatroya, 9 yaşında iken kendisine Arapça dersi
veren öğretmeni Esved Molla Kerim yönlendirmiştir.

Az önce sahip çıkılmadı dediniz.
Burada kastınız kimler?
Irak Türkmen Cephesi (ITC) meşru bir kuruluştu,
bizlere sahip çıkması gerekiyordu. Açıkçası ITC
Erbil'den Kerkük'e taşındığı zaman Erbil kulak ardı
edildi. Bir dönem sağlık sorunlarım vardı ve kalp
krizi geçirdim, kimse yanıma gelmedi. Şu anda
ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Kimse
arayıp sormadı. Elbette kalp krizi geçirme sebebim
yorulmam ve yazmaktan dolayıydı. Türkmen Kültür
Genel Müdürlüğü'nde çalışıyordum, Türkmen olan
müdürüm bile halimi hatrımı sormaya gelmedi.
Bakan bile yanıma geldi ve halimi sordu ama onlar
gelmediler. Tiyatroculara arka çıkmamalarından ve
destek vermemelerinden dolayı Türkmen tiyatrosu şu
anda ölmüş durumda.

Bir tiyatrocu olarak Kültür Bakanlığı'nda
göreviniz var mı?
Biz sadece Irak Türkmen Cephesi'nde çalıştık.
Zamanında Türkmen Tiyatro Üst Heyeti adında bir
heyetimiz vardı. Her şeyden sorumluydu ve bütün
işlerle o heyet ilgilenirdi. Bir defa
o dönemin

Kültür Bakanı olan
Felekeddin Kakeyi ile görüşmüştük. Bize
kim olduğumuzu sorduğunda kendimizi "Türkmen
Tiyatro Üst Heyeti" olarak tanıtmıştık ve buna çok
sevinmişti. Hatta bizimle Türkmence konuşuyordu.
Bize maaş bağlamayı ve ek olarak ne talep edersek
yapacığına ilişkin teklifte bulunmuştu. Bu olay

tahminimce 2000 yılında
yaşandı. Bu laflar
karşısında Türkmen Cephesi'ne sahip olduğumuzu
ve hiç kimseye muhtaç olmadığımızı ayrıca ITC'nin
bizim mercimiz olduğunu söylemiştim. Fakat
maalesef bu dediklerimizin tam tersi çıktı. Eğer kabul
etseydik elbette maddi olarak kazanç sağlayabilirdik,
ama manevi olarak değil. ITC de bize sahip çıkmadı.
Ali Abdülbaki Bey'in çıkmasından sonra da
faaliyetlerimize devam ettik, tiyatro ve halay ekibi
kurdum. Seyfi Azeri Bey ve Rafet Ekrem Bey de
bize katılmıştı. Ayrıca Türkmen Kültür Merkezi'nin
kurucularındanım. Maalesef bize destek çıkmadılar.

Tiyatroya ilk olarak Esved Molla Kerim'in "Güvercin
ve Karga" adlı oyununda güvercin rolüyle başlamıştır.
Okul hayatı boyunca tiyatral faaliyetlerine devam
eden usta oyuncu, 1973 yılında Öğrenciler Günü
münasebeti ile ilk olarak yazarlığını yaptığı komedi
oyunu ''Deli Küreken (Damat)'' oyununu sunmuştur.
1994 yılında Ferit Çelebi başkanlığında olan
Türkmen Bağımsızlar Hareketi'nin "Okul Faaliyetleri"
bölümünde tiyatro dalında sahne antrenörü olarak
çalışmıştır.

Türkmen sanatına girişim, Ali Abdülbaki Bey
ile tanışmamla başladı.

Şimdiye
kadar 375 tane eserim var, çok
sayıda da beste yaptım. Türkmen Televizyonu'nun
birçok programını yaptım. Ayrıca kendime ait
gazetem vardı. Şu anda hiçbir yerde adım bile
geçmiyor. Bazı kişilerin festivallere veya panellere
katılmalarını sağlıyorlar ama maalesef sanat ile
hiçbir ilgileri yok. Şu anda tiyatral olarak hiçbir şey
yapmıyorum. Zaten Ali Abdülbaki Bey'den sonra
Erbil'de tiyatro öldü. Açıkçası Türkmen tiyatrosu
öldü.

Neden sizde Ali Abdülbaki Bey gibi Kürtçe

İlk Türkmen
Draması olan "Kırdı Kaçtı" oyununun
senaryosu ve yapımı Muhammed Abdullah Yunus'a
aittir. Sanat Dünyası programının sunuculuğunu
yapmıştır aynı zamanda Gökbörü Dergisi'nde
başyazarlık görevini icra etmiştir.
"Türkmen Milli Çocuk Oyunları" ve "Sanat Albümü"
adında iki tane kitap çıkarmıştır.
1997 yılında ilk Türkmen Kurultayı'nda Ali
Abdülbaki'nin kaleme aldığı ''Beşik'' adlı tiyatro
oyununda oynamıştır.
Haber: Ziya Uzeiry
Foto: Ali Salim
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Türkmenlerin Milli
Oyunu 'Sini Zarf '
Sini Zarf oyunu ramazan aylarının

olmazsa olmazlarındandır.
Türkmenlerin milli bir oyunu
olan Sini Zarf, son yıllarda diğer
milletlerin de ilgisini çekmiş
ve ramazan aylarında ister
kültürel alanlarda ister

etkinliklerde büyük ilgi görmeye
başlamıştır.
Kendisine has bir oyun tarzı olan
Sini Zarf, diğer oyunlardan farkı
olarak karşı tarafın gözlerini,
hareketlerini okumakla
da çözülmeye
çalışılır.

Sini Zarf Oyunu'nda
kullanılan malzemeler:
1 adet
metal tepsi

Sini Zarf Oyunu’nun
kuralları:

Öte yandan boncuk tepsi içerisindeki 4 zarftan
birinin altına saklanır, yani karşı tarafa 4 seçenek
sunulur ve birini seçebilir. Ayrıca ay-yıldız şeklinde
saklama seçeneği de var.

Oyun iki takım arasında oynanır. Her takımda en
az 3, en fazla 4'er oyuncu
bulunur.

Tepsideki zarflara ay-yıldız şekli verilir ve boncuk
ya ay bölümünde ya da yıldız bölümünde saklanır.
Karşı taraf da iki bölümden birini seçer.

Bu oyuna
özel olarak
yapılır, orta
kısmının çukur
olması gerekir

Kupalar tepsinin dört bir yanına, lokumun
sürüldüğü yere eşit aralıklı bir şekilde dizilir ve
bu 11 kupadan birinin altına boncuk yerleştirilir.
Boncuğu saklayan takımın ustası “bad” diyerek
perdeyi açtırır ve tepsiyi avuçları içerisinde
döndürüp karşı tarafın sahasına atar.
Boncuğu bulmaya çalışan kişinin 2 gül vurma
hakkı var (2 seçim yapma hakkı var), 2 gül vurma
ile boncuğu bulamazsa, mecburen zarfları teker
teker vurarak açar.

Kupa-Sarı
bakırdan
11 adet yapılır

Zarf

Bulduğu zaman kalan zarflar sayılır ve vurulan
2 gül de eklenerek karşı tarafın hanesine yazılır.
2 gülü aynı anda veya belli aralıklarla vurma
hakkı var. Ayrıca 2 seçim hakkının yanında
bir seçim hakkı daha oluyor ona da "gübah"
deniyor. Gübah dediği zaman boncuğu bulursa
11 yerine 3 sayı yazılır, bu Erbil'de oynanan
oyunlar için geçerli. Kerkük'te gübah yerine "iki"
derler. Bunu dediğinde boncuğu bulursa 11 yerine
2 sayı yazılır. 101 sayı veren taraf oyunu kaybeder
ve tepsi karşı tarafa gider.

1 Adet
Terzi
Boncuk yüksüğü
veya
Hiskif

Lokum

Zarfların sabit
durabilmesi için
tepsinin etrafına
şeker tozu yüksek
lokum sürülür

Oyuncu gül vurduğu zaman boncuğu bulursa çok
sevinir. Sevinen taraf sevincini tepsiyi yere vurarak
ya da kalkıp oynayarak belli eder. Oyun sırasında
şarkı ve hoyratlar da söylenir.

Bu oyunculardan biri "usta", sağ ve solunda
oturanlar da yardımcıları olur.
Oyuna hangi takımın başlayacağını belirlemek
için boncuk veya yüksük saklanır, bunun da farklı
yöntemleri vardır.

Büyüklüğü en az 2 metre olan 1 adet
kumaş perde (Boncuk saklandığında
saklayan kişinin üstüne örtülür, böylece
boncuk rahatça saklanabilir.)

Boncuk ya avuç içinde ya da tepsideki zarflardan
birinin altında saklanır. Sonra da karşı tarafa
“Hangisinde?” diye sorulur. Karşı taraf bilirse oyuna
başlar.

Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Ferit ERBİLOĞLU

Tasarım: Çoban Timur

Türkmenlerin milli bir oyunu olan Sini Zarf sadece
Ramazan ayında oynanır. Ramazan gecelerinin
vazgeçilmezi olan oyun için insanlar Kerkük'ten
Erbil'e, Erbil'den Altunköprü’ye ve tam tersi
şekilde farklı şekilde gidip-gelen insanlar takımlar
halinde birbiriyle oynar. İftardan sonra yola çıkan
takımlar sahura kadar bu oyuna devam eder, sonra
sahurlarını yapıp geldikleri kentlere geri dönerler.

Bilgiler
Husam Hasret ve Selam Terzi'den alınmıştır

İmtiyaz Sahibi: Tba

Editör: Eymen ERBİLOĞLU

Sini Zarf ne zaman
oynanır?

Haber: Barzan Lokman
Foto: Çoban Timur
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