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HAVA SAHAMIZI KAPATMAMIZIN NEDENİ,

SÜLEYMANİYE'DEKİ PKK VARLIĞINA

TANINAN RAHATLIKTIR
TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAĞDAT
BÜYÜKELÇİSİ FATİH YILDIZ
"Esas not edilmesi gereken şey, bunların PKK
oldukları için kapatılıp kapatılmadıkları"
"Beklentiler yerine getirildiği takdirde,
Türkiye'nin hava sahası Süleymaniye'ye
açılacaktır"

Kerkük'teki Kayseri
Çarşısı'nda çıkan yangın
"Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan nezdinde
takip ediliyor''
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FARKLI BÖLGELERİN FATURASINI
KİFRİ'YE KESTİLER
Cephe'nin büroları hariç hiçbir binaya
yakma girişimde bulunmadılar. Yakılan
binalar sadece Cephe'nin iki binasıydı.
Bir tek KDP bürosunda, dışarıda olan

güvenlik odasında bir veya iki tekerlek
yakıldı. Ama içeriye girme güçleri olmadı
çünkü onlarda gerek legal gerek illegal
askerler vardı.

Erbil'de Kehrizler Ve
Miri Suyu
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Irak Türkmen Cephesi
(ITC) Salahaddin
İl Teşkilatı Başkanı
Heysem Haşim Muhtaroğlu,
"Bizim inancımıza göre
Tuzhurmatu sadece
Türkmen, Kürt ve Arap
milletinin değil bütün
7
Iraklılarındır." dedi.
ITC Salahaddin İl Teşkilatı
Başkanı Heysem Haşim
Muhtaroğlu, 16 Ekim
sonrası gelinen durum ve gündeme ilişkin
konular hakkında Tba'ya konuştu.

3 şehir 1 yolu üstlenmiyor
Süleymaniye iline
bağlı Germiyan
ilçesinde bulunan Kifri
kasabası, Germiyen,
Salahaddin ve Diyala
üçgeninin ortasında
yer alıyor. Bu nedenle
de çok çeşitli milletleri
içinde barındırıyor.

Bizim Kürt Milleti ile Hiçbir
Sorunumuz Yok, Sıkıntımız
Kürt Siyasi Partilerle

Bir Kürt gencin
ağzından 'Dayı
Hüseyin Alluş'
20 yıl önceye
dayanan gerçek
bir hikaye

Arazinin yüz ölçümüne
göre ev yapma kararı
halkın çıkarına

9

Erbil Belediye
Başkanlığı, 18
Kasım'da yeni
bir kararla ev
yapmak isteyen
vatandaşların
o evin tapuda

kayıtlı olan yüz
ölçümüne göre
yapılmasının ve
arazilerin ikiye
bölünmesinin
yasaklandığını
duyurdu.
4

3

Tuzhurmatu
Kaymakamı:
3 eksen
üzerinde
çalışıyoruz
Tuzhurmatu Kaymakamı
Hasan Zeynel Abidin,
"Biz, 3 eksen üzerinde
çalışıyoruz, emniyet,
hizmet ve göçmenleri

tekrardan kendi yerlerine
yerleştirmek. Halka güven
duygusunu tekrardan
aşılamak istiyoruz." dedi.
6
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Yıldız: Tevgera Azadi PKK iltisaklı bir yapıdır

Türkiye Cumhuriyeti Bağdat Büyükelçisi Fatih

Bu basit araştırma sonucunda bu sözde partinin
Yıldız, Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi'nin (IKBY), terör örgütü adına hareket ettiğini gayet iyi
anlayacaklardır.
Tevgera Azadi'nin ofislerini kapattırmaya yönelik
aldığı kararın olumlu bir gelişme olduğunu
Kerkük'e ikinci ziyaretinizi yaptınız
söyleyerek, " Bu anlamda esas not edilmesi
ve Kayseri Çarşısı'nı ziyaret ettiniz.
gereken şey, bunların PKK oldukları için kapatılıp
kapatılmadıkları." dedi.
Yangın çıkan Kayseri Çarşısı için nelerin
Büyükelçi Yıldız, Kerkük'teki Kayseri Çarşısı'nda
çıkan yangın sonrası atılacak adımlara ilişkin
ise, "Bu konu Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan nezdinde takip ediliyor.
Cumhurbaşkanımız özenle takip edip konu
hakkında hassasiyet gösteriyor." şeklinde açıklama
yaptı.
Büyükelçi Fatih Yıldız, Tba'nın gündeme ilişkin
sorularını yanıtladı.

IKBY'nin aldığı bir karar doğrultusunda,
Tevgera Azadi'nin
ofislerinden bazıları
kapatıldı. IKBY'nin
bu adımını nasıl
değerlendiriyorsunuz

?

yapılması planlanıyor

?

Evet, Kayseri esnafının başı sağolsun. Malum bu
esnafın içinde sadece Türkmenler yok, Kürtler,
Araplar ve Hristyanlar da var. Kardeşlerimizin başı
sağolsun. Neticede Kayseri Çarşısı sadece kültürel
bir tarih olarak değil aynı zamanda Kerkük'ün
dokusunu yansıtması açısından çok önemli. Az evel
de dediğim gibi Kerkük halkının tamamını temsil
eden bir ticaret merkezidir. Kerkük'e küçük Irak
deniyor, aslında Kayseri Çarşısı da küçük Kerkük'ü
çok iyi yansıtıyor.

Kerkük halkına vermemizi istedi
Bu konu Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan nezlinde takip ediliyor.
Cumhurbaşkanımız özenle takip edip konu
hakkında hassasiyet gösteriyor. Bu konuda
elimizden gelen tüm desteği, yardımı ve bu
anlamda tüm birikimlerimizi Kayseri esnafına
ve Kerkük halkına vermemizi istedi ve talimatını
verdi. Biz de o yönde hareket edecez.

“

Hava sahamızı kapatmamızın nedeni,
Süleymaniye'deki PKK varlığına tanınan
rahatlık

?

Türkiye hava sahasının Süleymaniye
Havalimanı'na açılması için bir takım
görüşmelerden bahsediliyor.
Türkiye hava sahası
Süleymaniye Havalimanı'na ne
zaman açılacak

Hem Bağdat makamları tarafından
hem Süleymaniye'deki makamlar
Kendi içinde olumlu bir
tarafından girişimler yapılıyor. Bizim
gelişme olarak görüyoruz
Süleymaniye'ye yönelik tüm uçuşlara
tabii. Neticede Tevgera Azadi,
hava sahamız kapalı. Başka yerlerden
PKK iltisaklı bir yapı. Malum
de gelip Süleymaniye'ye uçan bütün
PKK'nın bir oyunu bu, PKK
uçaklara hava sahamızı kapattık.
sürekli farklı isimler adı altında
Bunun nedeni belli; Süleymaniye'deki
farklı ortamlarda mevcudiyet
açıkçası PKK varlığına tanınan o
göstermeye özen gösteriyor
rahatlık, alan. İşte Tevgera Azadi'nin
ki radar ekranına takılmasın.
ofislerinin kapatılması yönünde atılmış
Ama biz Tevgera Azadi'nin ne
adım, bu anlamda atılmış önemli bir
olduğunu ve diğerlerinin de ne
adım. Ama dediğim gibi nedenini de
olduğunu biliyoruz.
doğru tespit etmek lazım. Öyle olursa
diğer adımları nasıl atacaklar? PKK
olarak adını koymazlarsa diğer adımları atmalarına
Dolayısyla biz orası için ortak yaşam alanının ayağa imkan olmaz. PKK'nın da ofisleri var.
kalkması için elimizden geleni yapmaya hazırız.
Esas not edilmesi gereken şey,
Tabii ki burada birinci rolü Irak makamlarına
bunların PKK oldukları için kapatılıp
vermek gerekiyor. Irak makamları zaten yangının
kapatılmadıkları
nedenleri ile ilgili tahkikatını yürütüyor. Bizim
Bizim beklentilerimiz Süleymaniye'deki
Bu anlamda esas not edilmesi gereken şey, bunların daha çok ilgilendiğimiz ikinci boyutu, çarşının
yetkililere yönelik
PKK oldukları için kapatılıp kapatılmadıkları. Esas nasıl kalkındırılacağı. Burada da yine Irak
makamlarının bizi yönlendirmesi gerekir, onlar
değerlendirmemiz gereken şey bu. Ama şu an için
Dolayısıyla bizim beklentilerimiz Süleymaniye'deki
bir takım raporlar hazırladılar. Kerkük'te tarihi
aldığımız bilgilere göre bunlar farklı nedenlerden
eserler dairesi var ve onların da hazırladığı raporlar yetkililere yönelik bir beklenti. Süleymaniye
dolayı kapatılıyorlar. IKBY'de kaytlı olmadıkları
halkından bir beklentimiz yok. Biz Süleymaniye
var. Orada oluşan hasar ve o hasarın giderilmesi
için kapatılıyorlar. Halbuki bu bizim için yeterli
halkı ile dostuz. Çok sıkı bağlarımız var, akrabalık
için tahmini bir bütçe ortaya çıkarılacak. Bu tabii
değil. Biz kapatılmalarını istiyoruz tabii ki, sonuç
bağlarımız var, sınırın ötesinde Süleymaniye
olarak istediğimiz o. Ama bunun tekrarlanmaması oradaki makamların takdiri. Ama biz de Türkiye
halkının bağları var. Dolayısıyla biz böyle sıkı
olarak bu konuda en ehil kurumumuz olan TİKA
için nedenlerini de iyi tespit etmek lazım. Nedeni
bağlarımızın olduğu bir şehirle ilişkilerimizi bu
ile süratle benzer bir çalışmayı yapmak istiyoruz.
bu yapının PKK iltisaklı olması, PKK olması yani.
Ona göre de nasıl bir katkıda bulunacağımızı tespit çerçeveye oturtmak istemeyiz.
Dolayısıyla Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden
etmek istiyoruz.
beklentilerimiz bu işi doğru bir çerçevede
yapmaları.
Bu çalışmanın 2 boyutu var. Birincisi sonuçta
Beklentiler yerine getirildiği takdirde,
1 Aralık'ta PKK uzantısı grup Kerkük'te insanların ekmek kapısı kapandı. Ekmek
kapılarının tekrar açılması lazım. İnsanlar da
Türkiye'nin hava sahası Süleymaniye'ye
bir toplantı yapıp kendilerine bir eşbaşkan
haklı olarak ivedilikle yapılmasını istiyorlar. İkinci
açılacaktır
seçmişler. Sizce Irak buna neden izin
boyutu da, bu kültürel ve tarihi bir miras, bu da
veriyor
ayrı bir özen gerektiriyor. Bu iş hem ivedilikle
İnşallah bu beklentiler yerine getirildiği takdirde,
yapılacak hem de özen gösterilecek. İnşallah o hak Türkiye'nin hava sahası Süleymaniye'ye açılacaktır.
ettiği özen gösterilecek. Hangi proje alınırsa alınsın Bundan şüphe yok ki hem Süleymaniye halkı
Biz aslında Irak makamları nezdinde, bu
ama Türkiye bu projeler içinde yer alacak.
kazanacaktır, hem Süleymaniye makamları
partinin seçimlere kayıt sürecinde girişimde
kazanacaktır, hem de tabii ki Türkiye
bulunduk. Bu partinin PKK iltisaklı olduğunu
Süleymaniye'yi kazanmış olacaktır. Araya nifak
ilettik. Dolayısıyla biz kendi adımıza yapmamız
sokanları devreden çıkartmak lazım. Nifakçı
gerekenleri yaptık. Irak tarafının da Türk dostları
PKK'dır.
Cumhurbaşkanımız, elimizden gelen
böyle bir şey söylüyorsa araştırması gerekiyor. O
Haber: Ali Antar
tüm desteği, yardımı Kayseri esnafına ve
araştırma çok fazla değil çok basit bir araştırma.

“

?

“
“

Foto: Çoban Timur
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'Bizim Kürt Milleti ile Hiçbir
Sorunumuz Yok, Bizim Sıkıntımız
Kürt Siyasi Partilerle'
Türkmen Basın Ajansı

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Salahaddin

16 Ekimde Tuzhurmatu'yu terk eden Kürt halkının
ilçeye dönüp dönmediklerine ilişkin sorduğumuz
soruya Muhtaroğlu şu yanıtı verdi:

İl Teşkilatı Başkanı Heysem Haşim
Muhtaroğlu, "Bizim inancımıza göre
Tuzhurmatu sadece Türkmen, Kürt
ve Arap milletinin değil bütün
Iraklılarındır." dedi.

"Çoğunluğu döndü. Milletimiz hakkında
suçlar işlediler, yılar boyunca sıkıntılar
yaratılar, patlama ve suikast yaptılar,
hırsızlık yaptılar, geriye dönmediler,
dönmeyecekler de ve dönmelerine
de izin vermeyiz. Hepsinin ismi
yanımızda kayıtlı. Hiçbir suç
işlemeyenlerse dönebilir çünkü bizim
inancımıza göre Tuzhurmatu sadece
Türkmen, Kürt, Arap milletinin
değil bütün Iraklılarındır. Nasıl
herkesin Bağdat, Basra veya kuzey
de yaşama hakkı varsa aynı şekilde
herkesin Tuzhurmatu'da milletlere saygı
duyma şartı ile gelip yaşama hakkı var.
Kapılarımızdan önce kalbimizi açarız."

ITC Salahaddin İl Teşkilatı Başkanı
Heysem Haşim Muhtaroğlu, 16
Ekim sonrası gelinen durum ve
gündeme ilişkin konular hakkında
Tba'ya konuştu.
Haşim Muhtaroğlu, 16 Ekim'den
sonra kentte değişiklikler
yaşandığını belirterek, "Kaymakam
KYB'li olduğu için görevini bırakıp
gitti ve kendi isteğiyle dönmedi.
Bu nedenle bir idari boşluk yaşandı.
Tuzhurmatu İlçe Meclisi kaymakamın
görevden alınması için bir karar aldı. O da
Yüksek Federal Mahkem' de İlçe Meclisi'ne bir
dava açtı, böylece süreç uzadı. Bu esnada da ilçe
meclisimiz yeni bir kaymakam seçti ve 68 yıl sonra
Tuzhurmatu'da bir Türkmen kaymakam seçildi."
şeklinde açıklamada bulundu.
"Üzerimize oynan oyunlar çok büyük. Türkmen bir
ilçe olan Tuzhurmatu 1980'e kadar yüzde 100 bir
Türkmen ilçesiydi." diyerek sözlerine şöyle devam
etti:
"Daha sonra Saddam rejimi bazı değişimler yaptı,
köylerden insanları ilçe merkezine yerleştirdi. 2003
yılından sonra da Saddam'ın yaptığı gibi yaptılar
diğer bölgelerden insanları getirip Tuz ilçesine
yerleştirdiler. Amerikanlar tarafından, ilçede
yüzde 25 nüfusa sahip olan Kürt milletinden bir
kişi kaymakam olarak atandı. Ondan sonra da ilçe
meclisi kuruldu, tabii ki meclis de Amerikalılar
tarafından kuruldu. Amerikalılar ve Kürtler
mecliste bulunan Arapları ortaklaşa getirdiler.
Meclisteki Araplar kendilerine itaat eden kişilerdi.
Bir seçim veya oylama yapılsa bile meclise getirilen
Araplar Kürtlerle hareket ederdi."
16 Ekim olaylarından sonra mecliste oylama
yapıldığını belirten Muhtaroğlu, "Adayımız
Hasan Zeynel Abidin çoğunluk oyu aldı ama eski
kaymakam tarafından dava açıldığı için kabul
görülmedi ta ki dava sonuçlandı. Mahkeme
sonucunda eski Tuzhurmatu kaymakamı Şalal
Abdul görevden alındı ve Doktor Hasan göreve
başladı. Biz de Irak Türkmen Cephesi olarak
kendilerine sonsuz desteğimizi bildirdik ve bu
desteklerimiz devam edecektir." bilgisini paylaştı.
Kente Birleşmiş Milletler'den bir heyetin geldiğini
ve 3 milletle ayrı ayrı görüştüklerini ifade eden
Heysem Haşim Muhtaroğlu, "Bizleri çok yanlış bir
şekilde anlatmışlardı kendilerine. Allah'a şükür
delillerle onlara Tuzhurmatu'nun en mazlum
milletinin Türkmen olduğunu anlatık." dedi ve
sürece ilişkin şu bilgileri aktardı:

"Bir heyet oluşturduk, heyetin başında eski
milletvekili Niyazi Mimaroğlu, eski milletvekili
Hana Asgar, milletvekili Mehdi Taki, Zeyd
Abulkays ve Muhammed Şükür Begoğlu vardı.
Kendilerini yanan semtimize götürdük ve semtin
önünde şehitlrimizin fotoğrafı ile bir sergi
hazırladık. Birleşmiş milletler heyetinin başında
gelen kişi şehitlerimizi görünce ağladı, 'siz ne kadar
çok şehit vermişsiniz' dedi. Biz de 'bu şehitler
sadece son 2-3 yılda verdiğimiz şehitlerdir' dedik.
Bize, 'sizleri bize çok yanlış anlatmışlardı, şimdi
sizin yüzde 100 mazlum olduğunuz kanaatindeyiz'
dediler. Heyet gitti ve hala iletişimimiz var. Şimdi
tekrar gelip görüşmek istiyorlar ve hedefleri
Tuzhurmatu'da yaşayan 3 milletin arasında barış
sağlamak."
"Bizim Kürt milleti ile hiçbir sorunumuz yok
ve birlikte sıkıntısız bir şekilde yaşıyoruz."
diyen Muhtaroğlu, "Bizim sıkıntımız Kürt siyasi
partilerle. Gelen heyete bizim hiçbir milletle
sorunumuz olmadığını bildirdik. Bizim hiçbir
milletle küskünlüğümüz yok ki barışalım. Bizim
tek sıkıntımız son 15 yılda Kürt siyasi partilerin
yaptığı tecavüz ve zulümlerdir. " şeklinde
değerlendirme yaptı.

İlçede emniyet durumunun çok iyi olduğunu
aktaran Muhtaroğlu, ilçedeki nüfusun çoğunluk
olarak Türkmenlerden olduğunu ve bu nednele
de devlet dairelerinin müdürlerinin de Türkmen
olduğunu söyledi.
"Arap ve Kürt kardeşlerimizden de müdürler var."
diyen Muhtaroğlu, "Biz onlara da destek oluyoruz
çünkü bizim hedefimiz hizmet vermek." diye
konuştu.

Heysem Haşim Muhtaroğlu, Türkmenlerin 12
Mayıs seçiminde Tuzhurmatu'dan bir sandaliye
kazanamamasına ilişkin, "Biz Irak Türkmen
Cephesi olarak 12 Mayıs seçimlerinde aday
koymamıştık. Çok iyi bir tabanımız var. 20132014 yıllarında biraz tabanımızı kaybettik, tabii
ki taban kaybetme sebebimiz de bizim irademizin
haricindeydi ama son 2 yılda faaliyetlerimizle,
iradermiz ve çalışmalarımızla tabanımızın yüzde
80'ini geri döndürdük. Biz Niyazi Mimaroğlu'na
destek olduk." dedi.
Tüm Türkmen adaylara aynı gözle baktıklarını
ifade eden Muhtaroğlu, "Ama gördük ki Niyazi
Bey'in şansı daha fazla, biz milli bir kuruluş
olduğumuz için bu insanın milletine 2 elle sarılmış
olduğunu gördük ve bu nedenlerden dolayı da
destek olduk ve desteğimizin sonucunda iyi bir
oy aldı. Tuzhurmatu'da bu durumda 6 bin oy
alması büyük bir başarıdır. Ama diğer taraflar
bazı eylemler yaptılar." dedi ve sürece ilişkin şu
açıklamalrda bulundu:
"Bulundukları mevkileri kullanarak insanları
tehdit ettiler ve güvenlik güçlerini kullandılar. Bun
nedenlerden dolayı bizim destek verdiğimiz aday
kazanamadı. Ama yine de Tuzhurmatu seviyesinde
Niyazi Mimaroğlu birincilik elde etti. Bu da büyük
bir kazançtır."
Güçlü bir tabanlarının olduğunu vurgulayan
Muhtaroğlu, "Her zaman Irak Türkmen Cephesi'ne
bağlı olan insanlar fedakalık yapar, bence bu da
ITC'nin yaptığı bir fedakarlıktı. 2003'ten itibaren
her zaman adayımız vardı ve her zaman o adaylar
için farklı hesaplar yapılırdı. Çünkü allaha şükür
güçlüyüz. Ama bu sefer aday göstermedik ve
halkımızdan bazıları bizi anladı, bazıları da
eleştirdi. Her zaman söylediğimiz gibi, Tuzhurmatu
bir vatandır ve biz vatan için bir fedakarlık
yaptık." şeklinde açıklama yaparak seçimlerde
aday çıkarmama sebeplerini ifade etti.
Haber: Ali Antar
Foto: Çoban Timur
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Türkmen
Meclisi

İsmen var olup da cismen

nerede olduğunu kimsenin
bilmediği Türkmen
Meclisi’nin Türkmen
Davası’nda tekrardan aktif rol
alması için uzun zamandan
beri Türkmeneli ve yurt
dışında çabalar ve uğraşılar
devam etmektedir.
Türkmen Davası’nın bir veya
birkaç adım ileriye gitmesi
için çok gerekli olan söz
konusu meclisin kurulmasının
asıl amacı, Türkmen Davası’nı
ilgilendiren konularda, davaya
milli çizgi çerçevesinde yön
verebilen, karar veren yetkili
bir mercii olmaktır. Bugünkü
şartlarda çok sayıda parti
ve kuruluşun sahada varlık
göstermesinden ötürü ve ayrı
fikirlerin birleştiricisi olması
için de bu gibi yetki sahibi
bir merciye çok ihtiyaç var.
Kısacası, bu meclis Türkmen
Parlamentosu mahiyetinde
olmalıdır.
İhtiyaç dedik ve bu ihtiyacın
giderilmesinin elzem
olduğu konusunda milli
davaya kendini adayanlar ile
hemfikiriz. Ancak daha önce
kurulup, bugün atıl halde olan
meclisin tekrar aynı duruma
düşmeyeceğinin garantisini
kim verebilir?
Davada isim yapmış, bugüne
kadar büyük katkıları olmuş
bir kısım ağabeylerimizce
bu konunun çok kolay ve
basit bir şekilde olabileceğine
karşın, benim düşünceme
göre konu sanıldığı kadar
basit ve kolay değildir. Hatta
biraz da çetrefillidir. Çünkü
genellikle Irak ve özellikle de
Türkmeneli’nin kendine özgü
hususiyetleri vardır. Bunları
gözetmeden bu konuda başarı
kaydetmek sanıldığı kadar
kolay olmayacak. Meclisin
kuruluş aşaması ve daha
sonrası için nelere riayet
edilmesi konusunda fikir
sahibi olmak için aşağıda
bazı hususlara değinmek
istiyorum.
• Kabul edelim veya
etmeyelim bugün Irak’ın bir
Bağdat, bir de Erbil tarafından
yönetilen iki bölgesi var. Yani
bir bakıma Türkmeneli iki
parçaya bölünmüş iki başka
yönetimin içerisindedir.
• Meclise seçilecek üyeler
kimler tarafından seçilecek?
• Seçilecek kişilerin seçilme
kriterleri ne olacak? Bu
kriterleri kimler belirleyecek?
• Bugün sahada sayı
olarak bayağı bir parti ve
kuruluşumuz var. Bunların

Erbil Belediye Başkanlığı:
Arazinin yüz ölçümüne göre ev
yapma kararı halkın çıkarına
Erbil Belediye Başkanlığı, 18 Kasım'da yeni

Diyar Erbil
hepsini memnun edecek bir
mekanizmanın kurulması
elzemdir ki hiçbir tarafa
haksızlık edilmesin ve hiçbir
taraf dışlanmasın.
• Milli çizgide olmayan ve
Bağdat tarafından kabul gören
menfaatçileri bu denklemin
dışında tutmak veya içine
almak ile büyük sıkıntılar
yaşanabilir.
• IKYB tarafından
yönetilen ve Erbil, Kifri gibi
bölgelerimiz için nasıl bir
plan ve proje hazırlanıyor?
Herkesin malumudur ki Erbil
ve Kifri uzun zamandan beri
bir ihmal politikası ile karşı
karşıya kalmıştır. Bunu iyi
değerlendiren Kürtler Erbil’de
Türkmen adında çok sayıda
KUKLA parti kurdular.
Bu partilere karşı nasıl bir
tutum sergilenecek? Eğer
KUKLALAR da bu mecliste
yer alacaksa, o zaman bugüne
kadar her türlü şahsi menfaati
ve makamı ayaklarının altına
alan, milletinin hakkını
savunan milletseverlerin
mücadelelerine ne demeli?
Ben olsam isyan eder, o
pisliklerle aynı masada
oturmamak için yine milletin
tarafı, yani muhalefet safını
seçerim.
• Diyelim ki meclis kuruldu.
Peki bir süre sonra bir veya
birkaç parti meclisi tanımaz
ve ondan çekilirse, meclisin
onlara karşı bir yaptırım gücü
olacak mı? Olacaksa, nasıl bir
yaptırım gücü olacak?
• Son ve çok önemli bir
mülahaza, meclis üyeleri
çok yüce bir makamda
olduklarının farkında olmalı
ve oturdukları o makamın
paha biçilmez olduğunu
anlamalı. Bunun için gönüllü
olarak bu işi karşılıksız
(maaşsız) yapmalı. Yani
kısacası meclis üyeliğinin
hiçbir mali getirisi olmamalı.
Sonuç olarak diyeceğim o
ki, Türkmen Meclisi daha
önce kuruldu ve kısa bir süre
sonra atıl duruma düştü. İş
sadece bir tüzük ve birkaç
üyenin seçilmesinden ibaret
değil. Bir önceki durumla
karşı karşıya kalmamak için
sağlam adımlar atılmalı ve
kurulacak meclisin güçlü bir
iradeye sahip olup, yalnız ve
yalnız Türkmen Davası’nın
menfaatleri doğrultusunda
hareket etmelidir.

bir kararla ev yapmak isteyen vatandaşların
o evin tapuda kayıtlı olan yüz ölçümüne göre
yapılmasının ve arazilerin ikiye bölünmesinin
yasaklandığını duyurdu.

ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan vatandaşların tepkisine
değinen Erbil Belediye Başkanlığı medya
sorumlusu, kararın avantajlarını şöyle ifade
etti:

Alınan bu karar halk içerisinde olumsuz
karşılandı ve özellikle maddi durumu iyi
olmayan kesim tarafından tepkiye neden oldu.

''Alınan bu karar vatandaşların tepkisine
neden oldu. Özellikle maddi durumu iyi
olmayan kesimin tepkisini çekti. Bu olayların
Art arda gelen tepkiler üzerine Erbil Belediye
ardından Erbil Belediye Başkanlığı başka
Başkanlığı yeni bir karar çıkararak, ''Erbil'de
bir karar çıkararak, yasanın sadece yeni
yaşayan vatandaşların dikkatine, bir önceki
mahalleleri kapsadığını duyurdu. Buna karşın
karar sadece yeni mahallelerde geçerlidir.''
alınan bu kararın şehir üzerinde olumlu etkisi
şeklinde bir bildiri yayınladı.
olacaktır. Örneğin, evlerin dizilimi ve görünüşü
hakkında olumlu bir adım olacaktır. Ayrıca
Yayınlanan bildiride karara eski mahallelerin
elektrik ve su sorunlarına çare olması beklenen
dahil olmadığı ve kararın sadece yeni mahaleler bu karar, yeşil alanın da artmasına neden
üzerinde uygulanacağı belirtildi.
olacaktır."
Konu hakkında Tba mikrofonuna konuşan
Erbil Belediye Başkanlığı medya sorumlusu
Erdelan Şuvani, ''Biz Erbil Belediye Başkanlığı
olarak vatandaşlarımızdan, ev yapmak
isteyenlerin çıkarılan yasaya doğrultusunda
tapu üzerinde belirlenen araziye göre evlerini
inşa etmelerini talep ediyoruz. Aynı zamanda
kağıt üzerinde kayıtlı olan arazilerin en kısa
sürede tapuya dönüştürülmesi, daha sonra
evlerin inşa edilmesi gerekiyor." dedi.
Yeni ve eski mahalleler hakkında konuşan
Şuvani, "Çıkarılan bu yasa sadece yeni mahalle
ve bölgeleri kapsamaktadır, örnek olarak;
Hasarok 8, Gırt Cütyar ve Bagluminare
mahalleleri. Ayrıca çıkarılan yasa belli bir süre
eski mahalleler üzerine uygulanmayacaktır.''

Erdelan Şuvani, alınan kararın sadece
Erbil Belediyesi'ni kapsamadığını, aslında
Süleymaniye ve Duhok için de geçerli
olduğunu, Erbil Belediyesi'nin bu kararı
uygulamaya geçirdiğini söyledi.
Yedi ayrı bölgede bulunan Erbil Belediye
Müdürlükleri, Erbil Belediye Başkanlığına
bağlı. Bahsi geçen müdürlüklerin her biri,
birçok mahalleyi kapsamakta ve toplamda
87 mahallenin işleri bu müdürlüklere bağlı.
Ayrıca Hizmet ve Doğa Müdürlüğü ile Parkları
Düzenleme Müdürlüğü de Erbil Belediye
Başkanlığına tabidir.
Haber: Ziya Uzeiry

3 şehir 1 yolu üstlenmiyor
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Süleymaniye iline bağlı Germiyan ilçesinde

bulunan Kifri kasabası, Germiyen, Salahaddin ve
Diyala üçgeninin ortasında yer alıyor. Bu nedenle
de çok çeşitli milletleri içinde barındırıyor.
Kifri, ekonomik kriz nedeniyle hizmet görmeyen
kasabalardan biridir. Örneğin Kifri yolları en
tehlikeli yollardan biri olarak bilinir çünkü yıllardır
bakımı yapılmadı.
Kifrinin hizmet açısından durumunu öğrenmek
için, Kifri Kaymakamı Celal Nuri Abdulkadir ile
özel bir röportaj gerçekleştirdik.

Hizmet açısından Kifri ne durumda?
Aslında Kifri daha öncesinden iyi hizmetler
gördü ancak ekonomi kriz nedeniyle Kifri için
ayırılan ciddi birbütçe söz konusuyken gelemedi.
Özellikle petrol krizi bize ayırılan petrol bütçesinin
kesilmesine neden oldu. Bütün olanlara rağmen
biz bazı projeleri bitirmeye çalıştık ve bazılarını
bitirdik. Bir süre önce Sn. Kubad Talabani
Germiyan bölgesini ziyaret etmiş ve projeler
canlandırılmıştı.
Geliri petrol üzerine olan çok sayıda proje
bekletiliyor. Bu ekonomi krizin geçeceğine dair
söylentiler var biz de bekliyoruz çünkü bu kriz
diğer il, ilçe ve kasabaları olumsuz etkilediği gibi
Kifri'yi de etkiledi. Kriz çıkmasaydı Kifri için çok
sayıda proje vardı ve şu ana kadar gerçekleşmiş
olurdu.

Kifri'nin ana yolları çok kötü bir
durumda. Yolların bu şekilde kalmasının
nedeni nedir?
Tam da bugün uzman bir ekip Süleymaniye'den
geldi ve Tuzhurmatu-Kifri yol güzergahını
inceledi. İncelemenin ardından bir proje
hazırlanıp düzelmesi için gereken adımlar

Türkmen Basın Ajansı

atılacak. Ancak burada bilmemiz gereken önemli
bir husus şu ki, söz konusu bu yol 3 ayrı şehrin
belediyesine bağlı. Bir bölümü Germiyan bölgesi
ki Irak Kürdistan Bölgesi Hükümeti bu bölgeye il
muamelesi gösteriyor. Bir kısmı ise Diyala ilinin
sorumluluğunda. Bir diğer böümü ise Salahaddin
ilinin sorumluluğunda. Demek istediğim KifriTuzhurmatu ana yolu 3 şehir arasında. İşte mesele
burada, söz konusu yolun bütçesini kim üstlenecek.
Bunun da çözümü için Irak Kürdistan Bölgesi
Hükümeti ve merkezi hükümet (Bağdat) arasında
bir anlaşma yapılması gerekiyor.

Peki bu konuda herhangi bir adım atılmış
mı?

idare husudunda bile güçlü bir ilişki var. Bunun
haricinde kız alıp kız vermek konusunda da güçlü
bir bağ var. Türkmenleri burada ayrıştırmıyoruz
örneğin bir Türkmen, bir Kürt partiye girip üye
olabilir veya bir Kürt aynı şekilde bir Türkmen
partisine üye olabiliyor. Ya da kız vaya erkek
Türkmenler devlet kurum ve kuruluşlarında
çalışabiliyor. Ayrıca Kifri'nin etrafında ki köylerde
Araplar var onlarla beraber 3 ayrı oluşum oluyor.

Bir yıl önce Irak Kürdistan Bölgesi'nin
genelinde gösteriler yapıldı ve çok sayıda
kamu ve özel kurum ve kuruluşlar
zarar gördü. Acaba kamu haricindeki

Tabii ki, biz Bölgesel
Yönetim Çevre ve Şehircilik
Bakanı ile görüştük. Ancak
başka olaylar araya giriyor
nitekim kendileri gidip
Bağdat ile bu konuyu
konuşacaktı. Örneğin Kifri
ve Kelar çift yolları projesi
hayata geçiriliyor ve iyi
bir mesafa katedildi. İyi
bir çalışma yürütülüyor ve
sağlam çalışıyorlar. Umarız
en kısa zamanda bitirip
ikinci yol için çalışmalar
başlar.

Kifride iki ana millet
yaşıyorlar biri Türkmen diğeri Kürt. Şu
anda bu iki millet arasında ilişkiler nasıl?
Ezelden beridir Kifri'de bulunan oluşumlar
arasında iyi ilişkiler var. Çünkü burası ezelden
beri kardeşlik ve birlikte yaşam şehridir. Öyle
ki hiç kimse farklılıkların farkında değil. Bu
dediklerimden emin olmanız için pazarda
bulunan Türkmen esnaf kardeşlerimizden
sorabilirsiniz. Halk arasında sosyal, siyasal ve hatta

kuruluşlara herhangi bir tazminat ödeme
gibi destek sunuldu mu?
Açıkçası biz yönetim olarak bu dosyayı
üstümüzdekilere sunduk. Ayrıca Germiyan
idaresi yoluyla da ilgili makamlara sunuldu.
Bundan sonrası ise söz konusu zarar karşılığında
destek verilmesi kaldı. Bunu da Irak Kürdistan
Bölgesi Hükümeti içerisinde daha üst makamlar
onaylamalı ve gerçekleştirmeli.
Haber: Ali Antar
Foto: Çoban Timur
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Tuzhurmatu Kaymakamı:
3 eksen üzerinde çalışıyoruz

Tuzhurmatu Kaymakamı Hasan Zeynel Abidin,

"Biz, 3 eksen üzerinde çalışıyoruz, emniyet, hizmet ve
göçmenleri tekrardan kendi yerlerine yerleştirmek.
Halka güven duygusunu tekrardan aşılamak istiyoruz."
dedi.
Irak'ta Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Salahaddin
vilayetinin Tuzhurmatu ilçesinde, 68 yıl aradan sonra
seçilen Türkmen Kaymakam Hasan Zeynel Abidin,
göreve başladıktan sonra kentte yaşanan değişim
ve güvenlik durumuna ilişkin Tba'ya açıklamalarda
bulundu.
Kaymakam Hasan Zeynel Abidin, Türkmenlerin
yönetim açısından bazı özelliklerinin var olduğunu
belirterek kaymakam seçilme sürecine ilişkin,
"2003'e kadar Tuzhurmatu'nun yönetimi Arap
kardeşlerimizin elindeydi. 2003'ten 2016'ya kadar ise
Kürt kardeşlerimizdeydi. Bu süreçten sonra Türkmen
siyasiler, şahsiyetler, aktivistler beni kaymakam adayı
olarak seçtiler. Belediye Meclisi'nde oylama oldu ve
seçildim." şeklinde açıklama yaptı.

"Bize 'keşke on yıl önce bu seçimi
yapsaydık' şeklinde geri dönüşler
oldu"
Hiç kimsenin mezhepsel konulardan dolayı bir taraf
edilmemesi gerektiğini söyleyen Zeynel Abidin, "Herkes
kendi milliyeti ve mezhebini yaşama hakkında sahip,
bu farklılıklar resmi işlemlere yansıtılmamalı. İdari
memurlar ve yetkililer vatandaşlara aynı gözle bakmalı
ve idaresini sürdürmelidir. Son dört ay içerisinde
Türkmenlerin sunduğu bu yönetim tarzı Arap ve Kürt
kardeşlerimiz tarafından güzel karşılandı, ayrıca bize
geri dönüşleri 'keşke on yıl önce bu seçimi yapsaydık'
şeklinde oldu." diye konuştu.
İlk başlarda bazı negatif yaklaşımların olduğunu
söyleyen Kaymakam, "Sonunda Türkmenlerin başkasını

çözmek veya yok etmek gibi bir amaçları olmadığını
anladılar." diyerek konuşmasına şöyle devam etti:

"Vatandaş sorumlu olduğu
görevlerini yerine getiriyorsa, onu
idare edenler onu korumalı"
"Her millete karşı insani ve hukuk çerçevesinde
davranılmalıdır. Vatandaş sorumlu olduğu görevlerini
yerine getiriyorsa, onu idare edenler onu korumalı
ve haklarını savunmalıdır. Çok şükür siyasi olarak
herhangi bir hata yapmadık. Herkese aynı gözle baktık."

"Mezhepsel, milletsel ve dinsel
türde suikast girişimleri şehirde son
bulmuş durumda"
Kentte güvenlik durumunun bariz bir şekilde
değiştiğine vurgu yapan Zeynel Abidin, "En başından
itibaren Türkmen milleti bizi destekledi. Fakat şu anda
diğer milletler de bize destek veriyor. İnşallah daha
iyi adımlar atacağız. Mezhepsel, milletsel ve dinsel
türde suikast girişimleri şehirde son bulmuş durumda.
4 ay içerisinde sadece iki olay
yaşandı. Birisi mezhepsel bir
olaydı. Olayın failleri yakalandı.
Diğeri ise aldığımız ilk bilgilere
göre milliyetçilik üzerine oluşan
bir olaydı ama sonradan olayın
aslı anlaşıldı ve o olayın da failleri
yakalandı. Yani olayların hiçbiri
cezasız kalmadı. Son iki aydır
hiçbir olay yok. Fakat hırsızlık gibi
olaylar istikrarlı şehirlerden bile
çok daha az durumda. Bu konuda
polis ve ordu, emniyeti sağlama
konusunda çok güzel işler yapıyor."
ifadelerinde bulundu

"3 eksen üzerinde çalışıyoruz,
emniyet, hizmet ve göçmenleri
tekrardan kendi yerlerinde
yerleştirme"
Kaymakamlık olarak yaptıkları çalışmalara değinen
Hasan Zeynel Abidin, "Biz 3 eksen üzerinde çalışıyoruz,
emniyet, hizmet ve göçmenleri tekrardan kendi
yerlerine yerleştirme." dedi ve konuşmasını şöyle
sonlandırdı:

"Siyasi ve güvenlik durumunda çok
büyük eşikleri aştık"
"Halka güven duygusunu tekrardan aşılamak istiyoruz.
Siyasi ve güvenlik konusunda çok büyük eşikleri aştık
fakat hizmet anlamında daha ilklerdeyiz. Hizmet
projeleri de paraya bağlı. Şimdiye kadar herhangi
bir destek görmedik. Katettiğimiz mesafe kuruluşlar
tarafından oldu. Ama gelecek yıl için çok büyük sözler
aldık. Bundan dolayı şehirdeki hizmet durumunu da,
siyasi ve güvenlik durumunun seviyesine getirebiliriz."
Haber: Ali Antar
Foto: Çoban Timur

2000 Yıllık Krem Bulundu- Üzerinde Hala Parmak İzleri Var
İngiltere'nin başkenti Londra'da Romalılardan kalma

bir tapınakta yapılan kazıda 2000 yıl öncesine ait olduğu
düşünülen bir krem kutusu bulundu.
Arkeologlar, Londra’da Southwark’da yapılan kazılarda
bir Roma tapınak kompleksinde sıkıca kapatılmış, az
bozulmuş yaklaşık 6 cm çapında 2000 yıllık bir krem
kutusu buldu.
Uzmanlar, Londra Müzesine getirilen eserin kapağını
açtığında, kükürt kokulu beyaz bir krem ile karşılaştı.
PrConstruct Archaeology’de direktör olan Garry Brown
bu durumdan çok etkilendiklerini, buluntunun çok
büyük olasılıkla kozmetik amaçlı kullanılan krem ya da
merhem olduğunu düşündüklerini belirtiyor.
Uzamanlar, yapılacak bilimsel analizler ile bu kremin
ilaç olarak mı kozmetik amaçlı mı kullanıldığını ortaya
çıkarmayı amaçlıyor.
Londra Müzesinde küratör Francis Grew krem
kutusuna ilişkin, “Bu buluntu kesinlikle çok etkileyici.
Krem ritüel törenlerde yüze sürülen bir yüz boyası
da olabilir. Romalıların yüzleri için eşek sütü
kullandıklarını biliyoruz. Bu nedenle bilimsel analizler
durumu tam anlamamız açısından çok önemli olacak.”
şeklinde değerlendirme yaptı.
Londra Müzesi konservatörü Elizabeth Barhan

Londra’daki market alanındaki kazılarda, yalnızca iki
tane benzer kutunun, kapakları olmadan bulunduğunu
belirtiyor.
Kazıları sürdüren EC Harris danışman şirketinde
danışman arkeolog olarak çalışan Nansi Rosenberg,
“Kapakların içinde kalan kremde parmak izleri bulmuş
olmamız objeyi insanla birebir ilişkilendiren bir durum,
dolayısıyla oldukça etkileyici bir şey.” dedi.
Krem üzerindeki parmak izlerinin analizleri, bu kremin
bir çocuk tarafından mı yoksa bir kadın ya da erkek
tarafından mı kullanıldığını göstermesi açısından
önemli.
Şu anda, krem kutusunun bulunduğu
çukara kim tarafından yerleştirildiğine
dair hiçbir fikir yok ise de ritüel bir
anlamının olması oldukça olası.
Kutu, son on yılda İngiltere’de
bulunmuş en önemli 10 Roma
yerleşiminden biri olarak kabul edilen
tapınak kompleksinde bulunan birçok
eserden biri. Tapınak kompleksinin
MS 2. milenyumun ortalarına
tarihlenmesine rağmen, alanda en
başından beri bir Roma yerleşiminin
var olduğu MS 50 yılına tarihlenen ve

Watling sokağında bulunan kil ve ahşaptan yapılmış
dükkanlardan anlaşılmakta.
Kutunun kendisi üzerinde yapılan analizler kutunun
tamamen kalaydan yapıldığını gösteriyor. Kutunun
kalitesinin çok yüksel olduğunu belirten Mr. Grew
“Kapak mükemmel bir şekilde oturuyor, su geçirmez
ve güvenli. Bu kutuyu her kim kullandıysa Roma
dünyasının burjuvalarından olduğuna şüphe yok.
Kalay o zaman için oldukça değerli bir meta.” diyerek
buluntunun önemine vurgu yapıyor.
Hazırlayan: Ali Salim
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'Farklı Bölgelerin Faturasını Kifri'ye Kestiler'
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kifri Sorumlusu Şahin

Türkmenoğlu, Kifri'de Türkmenlerin toplumsal
konularda hiçbir sorun yaşamadığını ancak, siyasi
açıdan ise çıkarlar ve farklı bölgelerin siyasi faaliyetleri
nedeniyle faturanın Kifri’ye kesildiğini, bu nedenle de
bazı sorunlar yaşadıklarını söyledi.
ITC Kifri Sorumlusu Şahin Türkmenoğlu,
Türkmenlerin kentteki son durumu ve kurum
binalarına gerçekleştirilen saldırıya ilişkin ayrıntıları
Tba'ya anlattı.

merkezi ile öğrenci birliği binasının ateşe verildiğini
belirten Türkmenoğlu, "Yakma girişimine de baya
hazırlıklı geldiklerinin bilgisini de sonradan aldık.
Tuzhurmatu’da yapamadıklarını geldiler bize ödettiler.
Tabii ki de biz sonradan müracatlarda bulunduk ve
bunları yazılı olarak yetkililere ve Cephe Başkanlığına
bildirdik. Bu yazılar halen mevcut." dedi.
ITC Kifri Sorumlusu Türkmenoğlu, 04.01.2018'de vali
konumunda olan Garmiyan yönetiminin idarecisine,
ayrıca 17.01.2018’de Kifri Mahkemesi'ne başvuruda
bulunarak şikayetlerini bildirdiklerini ifade etti.
Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirten
Türkmenoğlu, "Şikayet ettikten sonra Kifri’den bir heyet
geldi, incelemeler yapıldı, zarar ziyanların derecesine
bakıldı. Aynı zamanda başka bir taraftan da Kamu
Savcılığı 21.01.2018’de Kifri Soruşturma Mahkemesi'ne
bir yazı gönderdi. Ama hepsinin sonucu olumsuz oldu
ve şimdiye kadar bir cevap almadık." açıklamasında
bulundu.
Türkmenoğlu, ITC dışında bürolara saldırı olup
olmadığı sorusuna da şu yanıtı verdi:

Türkmenoğlu, Kifri'de Türkmenlerin durumunu iki
ayrı noktada ele alarak, "Birincisi toplumsal durum,
ikincisi ise siyasi durum. Toplumsal durumda hiç bir
sorunumuz yok ve insanlarımız rahat. Bu yönden
hiçbir sorun yok ve herkes beraber bir şekilde yaşıyor.
Ama siyasi tarafını ele alırsak malesef siyasi çıkarlar ve
aynı zamanda da farklı bölgelerin siyasi faaliyetlerinin
faturası Kifri’ye kesiliyor." dedi
ITC’ye bağlı öğrenci birliği ve radyo binaları, 19 Aralık
2017’de ekonomik nedenler ve maaşların zamanında
ödenmemesi nedeniyle protesto yapan göstericiler
tarafından ateşe verilmişti.
Şahin Türkmenoğlu bu sürece ilişkin ise, "Büromuza
saldırı yapıldı, saldırı yapanların birçoğu Tuz’a ayitti. O
zamanlar Tuzhurmatu’da yaşanan olaylar yeni bitmişti.
Birçok insan göçmen olarak Kifri ve Kifri çevresine
yerleşmişti. Söz konusu olay bir kamu sıkıntısıydı
ve ortada bir kin vardı. Bunun bir yerde patlıyacağı
ortadaydı." şeklinde değerlendirme yaptı.
O gün yapılacak yürüyüşten haberdar olduklarını
belirten Türkmenoğlu, "Biz bu yürüyüşün haberini bir
gün öncesinden geç saatlerde almıştık ve direkt Kifri
Kaymakamı'nı, polis müdürlüğünü ve emniyet dairesini
ben bizzat telefonla bilgilendirmiştim. Olay günü ise
sabah şahsen kaymakamlık binasına gittim, kaymakam
ve polis müdürü orada bulunuyordu. Kaymakam
bir şey olmayacağını ve polis müdürü ise her şeyin
kontrol altında olduğunu ayrıca kimsenin bir endişede
bulunmasıne gerek olmadığını söyledi." diye konuştu.
"Yürüyüşün başlamasıyla birlikte olaylara şahit olduk."
diyen Türkmenoğlu sözlerine şöyle devam etti:
"Sonradan Kaymakam Bey bizi arayıp bütün partilerin
yürüyüşten dolayı bayraklarını indirdiğini söyledi.
Bu da bayrağın kerameti ve zedelenmemesi için
yapılmıştı ve sonradan her parti ve müessese
kendi elleriyle saygıyla bayraklarını
indirmişti, çünkü göstericilerin kışkırtma ve
saldırma ihtimali ortadaydı. Bu yeterli olmadı.
Biz kurumdaki tüm arkadaşları güvende olmaları
için evlerine yollamıştık ve kapıları kapatmıştık ki
göstericiler geçtiğinde burayı sıradan bir ev sansınlar.
Ama maalesef öyle olmadı."
Irak Türkmen Cephesi Kifri Bürosu binasının ve kültür

"Cephe'nin büroları hariç hiçbir binaya yakma
girişimde bulunmadılar. Yakılan binalar sadece
Cephe'nin iki binasıydı. Bir tek KDP bürosunda,
dışarıda olan güvenlik odasında bir veya iki tekerlek
yakıldı. Ama içeriye girme güçleri olmadı çünkü
onlarda gerek legal gerek illegal askerler vardı ve
bürolarını korumada başarılı oldular. Ama malesef
yıllar boyu dile getirdiğimiz gibi akıncı konusunda
kıtlığımız var ve bu nedenden dolayı da başarılı
olamadık. Beş binamızda sadece 15 akıncımız var. Bu
da büyük sıkıntı. Akıncılarımızın da ne silahları ne de
silah ruhsatları var.
"Kurumların güvenliğini sağlamaya çalışan akıncıların
silah ruhsatlarının ve silahlarının olmayışına değinen
Türkmenoğlu, "Peki böyle bir durumda 400-500
saldırgana karşı 4-5 veya 10 akıncı, silahsız bir şekilde
ne yapabilir? Herkesin bildiği üzerede onların en basit
silahı keleşti. Bu ikisinin denklemi çok zor. Yangından
sonra diğer taraflar akıncılarımızın ne yaptığını
soruyorlar. Akıncımın elinde silah ve silah ruhsatı
yoksa 400-500 kişiye karşı ben ne yapabilirim ki.
Sonuçta bir tek Cephe'nin

binaları yandı. Bir siyasi parti binasının önünde 2
tekerlek yaktılar diğerine de 10-15 kurşun sıkıldı."
diyerek rahatsızlığını dile getirdi.
Toplumsal açıdan sıkıntı yaşamadıklarını tekrar dile
getiren Türkmenoğlu, "Ama siyasi yöne bakılınca
'bize de saldırı yapıldı, biz de saldırıya maruz kaldık'
diye diğer taraflar açıklamada bulunuyorlar. Halbuki
bazı sağlam kaynaklardan aldığımız duyumlarda
saldırganların içlerindeki bazı göçmenler direk ITC’nin
bürolarına saldırı yapacaklarını ve ateşe vereceklerini
ağızlarından kaçırmışlar. Göstericilerin hepsinin
bundan haberi olmayabilir fakat yürüyüşü idare
edenler bu işi nasıl yaptıklarını iyi biliyorlar." şeklinde
ifadelerde bulundu.
Saldırı sonrası, "Yaklaşık olarak 60 bin dolar civarında
sadece bina zarar gördü. Bunun yanında tahmini olarak
50 bin dolarlık eşya masa, bilgisayar, televizyon, kamera
gibi malzemeler zarar gördü. Bildiğimiz üzerede Irak
Türkmen Cephesi kurulmasından bu yana 95 senesinde
Erbil’deydi ve 96 senesinde Kifri’de kuruldu. O günden
bu güne kadar bize gelen yayın arşivlerimiz, kitaplar,
önemli yazılar, okulda okunan maddelerin birer kopyası
ve daha nice değerli eserler o yangınla birlikte hepsi
küle döndü. Buranın sakinleri bildiği üzere sadece depo
kütüphanemizde çıkan yangın 3 gün sürdü ki bunda
itfayenin geç alması sebep oldu çünkü itfaiyeciler de
müdahalede bulunmaları durumunda arabalarının
yakılacağına dair saldırganlar tarafında uyarı almışları."
dedi.
Söz konusu olayın sebebinin taşıdıkları "siyasi bir
kin" olduğunu dile getiren Şahin Türkmenoğlu son
olarak, "Bu kinin faturasını Kifri ödedi diyebiliriz.
Bu bir son ise biz yeniden başlamasını da biliriz ve
devam edeceğiz. Hamdolsun ki buradaki kurum
çalışanlarımıza kimseye bir zarar gelmedi. Çok şükür o
açıdan şanslı hissediyoruz." şeklinde konuştu.
Haber: Ali Antar
Foto: Çoban Timur
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Bağdat Türkmen Kardeşlik Ocağı'nda
Erbil Coşkusu

Bağdat Türkmen Kardeşlik Ocağı (TKO) 1 Aralık'ta

Erbil'de demokrasi yolu ile haklarını savunanlar var.
Türkmenlerin de Kürdistan Parlamentosuna katılması
bunun ispatıdır."

eder, orada milli dugularını en temiz şekilde temsil
eder. Bugün de bunu gördük ve herkes buna şahit
oldu." diye konuştu.

Etkinlikle ilgili Tba'ya konuşan TKO Yönetim Kurulu
Başkanı Dr. Necdet Beyatlı Tba'ya konuştu.

Mimaroğlu, "Erbil'i dile getirmek için Bağdat Kardeşlik
Ocağı Erbil Gecesi adında bir tören düzenledi.
Türkmenler yoğun bir şekilde katıldı. Onun yanında
sanatkarlar, şaiirler ve yazarlar güzelim Erbil'den gelip
burada güzel kelimeleri dillerine aldılar. Türkmen
mücadelesi için, Irak'ın birliği için ve Türkmen'in
mirası, tarihi ve kültürünü aktarmak için Bağdat
Kardeşlik Ocağı tüm bunları yapmak üzeredir."
ifadelerinde bulundu.

Erbilden gelen heyetin yaptığı faaliyetleri Bağdat
Türkmenlerinin çok güzel karşıladığını belirten
Dilşat Terzi, "Çok iyi dinlediler ve müteşekkir
kaldılar. Bunu herkesin gözünde gördük. Bu tür
faaliyetlerin Erbil, Kerkük, Bağdat ve Tuzhurmatu
gibi Türkmeneli bölgelerinde devam etmesi çok
önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bağdat Genel Merkezi'nde "Erbil Gecesi" düzenledi ve
geceye Erbil'in birçok kesiminden katılım gerçekleşti.

Necdet Beyatlı,
"Erbilli
Türkmenlerin bugün
aramızda bulunmaları
bizi çok sevindirdi. Bu gece için 2 yıldır uğraşıyoruz.
Her seferinde karşımıza başka bir engel çıktı. Ocağın
yönetim kurulu olarak bu geceyi düzenlemek için çok
ısrar ettik." dedi.
Beyatlı, "Türkmen Kardeşlik Ocağı 2018 yılı
çerçevesinde ilk önce Telafer Gecesi düzenledi,
ardından Kifri Gecesi, Tuzhurmatu Gecesi ve bu kez
de Erbil Gecesi düzenledik. İnşallah yılbaşında Kerkük
Gecesi düzenlemeyi de planlıyoruz." açıklamasında
bulundu.

"Erbil Türkmenleri olmasaydı, ister
Bağdat'ta ister diğer bölgelerde
Türkmen bayrağı dalgalanmazdı"
Dr. Necdet Beyatlı, "Erbil gecesini düzenlememizin
sebebi, bizim Erbilli kardeşlerimizi unuttuğumuzu
hisediyor olmalarıydı. Halbu ki durum böyle değil.
Erbil Türkmenleri bizim canımızdır ve gönlümüzde
ayrı bir yere sahiptir. Çünkü hakikaten Erbil
Türkmenleri olmasaydı, ister Bağdat'ta ister diğer
bölgelerde Türkmen bayrağı dalgalanmazdı. Dolayısıyla
onların hakkını ödemek için bir etkinlik yetmez.
İnşallah önümüzdeki günlerde Erbil ile ilgili ve Erbil
Türkmenleriyle ilgili daha çok etkinliklerimiz olacak.
İnşallah oradaki Türkmen Kardeşlik Ocağı şubemizle
anlaşıp Erbil'de bir "Erbil Gecesi" yapacağız." ifadesini
kullandı.

"Bizim birinci siyasi hareketimiz
Erbil'den başladı"

Ocak'ın bundan sonraki faaliyetlerine değinen
Mimaroğlu, yılbaşında "Kerkük Gecesi"
düzenleneceğini belirterek, "Bir ay önce Tuzhurmatu
Gecesi de yapıldı. Tüm Türkmeneli'nin gecesini burada
yapacağız inşallah." dedi.

Eski Milletvekili
ve Türkmen
Edebiyatçılar ve
Yazarlar Birliği
Başkanı Essad Erbil ise duygularını şöyle ifade etti:
"Tabii bu gecenin yapılması için 2 yıl önce Dr. Necdet
ve Dr. Sabah ile anlaşmıştık, ama önümüze hep engeller
çıktı. En son 1 Aralık'ta bu faaliyeti yapmaya karar
verdik.
Hazırlanmamız bizi çok yormadı, çünkü sanatçılarımız
kendi alanlarında uzmanlar. Biz şaiirler de hepimiz
kağıtlarımızı toplayıp geldik. Esas hedefimiz neydi?
Burada Bağdat Türkmenlerine ve Türkmeneli
Türkmenlerine Erbil'de Türkmen varlığını anlatmaktı.
Çünkü Erbil'de Türkmen yok hepsi Kürtleşmiş onun
için biz bu iddiayı ortadan kaldırdık."
"Bu gecenin Erbil'de yapılması gerekirdi, Bağdatlıların
Erbil'e gelip bu geceye katılıp seyahat etmelerini
istiyorduk. Ancak bu nedenle az bir grup geldik ve
hedefimizi yüzde yüz ilettik. Gördüler Erbil'de şaiirler
var ve şiirleri hangi maddeler üzerine yazılmış. Erbil'de
nasıl sanatçıların var olduğunu bildiler ki saatlerce
sahneyi başarıyla doldurdular. Zaten Erbil'den 2
sanatçı, 2 şaiir ve bir sunucu geldik ve bütün geceyi 5
kişiyle gerçekleştirdik."

Şair ve
Türkmen
Kardeşlik
Ocağı Erbil
Kolu
Yürütme Üyesi
Hüsam Hasret ise
etkinlikten dolayı çok
mutlu olduklarını dile getirerek, "Uzun bir zamandır
bu geceyi yapmaya çalışıyoruz. Önceden bu geceyi
Erbilde yapmayı pılanlamıştık. Necdet Bey'le şeçim
zamanında telefonla birkaç görüşmemiz oldu ama
kısmet olmadı. Gördüğünüz gibi Erbil'den gelip
bu güzel geceyi yaptık." diyerek konuşmasına şöyle
devam etti:
"Böyle faaliyetlerin süreklilikleri olması gerekir
bu sayede Türkmenler bir araya gelip birbirlerini
tanıyacaklar, birbirlerinin faaliyetine katılmaları
gerekir. Bu tür faaliyetler her yıl yapılmalı. Diğer
bölgelerin faaliyetine herkes katılmalı, bizler de gelip
Türkmenlerle buluşalım."

Irak
Türkmen
Cephesi
Erbil İl Teşkilatı
Sorumlusu
İmdat Sabah Bilal,
Türkmen Kardeşlik Ocağı'nın peryodik olarak
zaman zaman böyle geceler düzenlediğini söyleyerek,
"Daha önceden Tuzhurmatu, Kirfri ve Telafer gecesi
de düzenlendi. Erbil için de böyle bir gün tahsis
edildi. Tabii biz de Irak Türkmen Cephesi Erbil İl
Teşkilatı olarak buraya geldik. Edebiyatçılar, yazarlar
ve sanatçılarımız burada." şeklinde açıklamada
bulundu.
Etkinliğin çok güzel bir kardeşlik havası içerisinde
geçtiğini söyleyen İmdat Sabah Bilal, konuşmasını
şöyle sürdürdü:

Gecede Erbillileri
yanlız bırakmayan
Eski Türkmen Milletvekili Niyazi Mimaroğlu ise Tba'ya
duygularını şu cümlelerle ifade etti:
"Doğrudan her zaman kafamızda ve damarımızın
kanında güzelim Erbil. Bütün Irak Türkmenleri, Erbilin
Türkmen mücadelecilerine borçludur. Çünkü bizim
birinci siyasi hareketimiz 1990'larda Erbil'den başladı.
Erbil'de 1995 yılında ITC teşkilatı kuruldu. Herkes
biliyor ki Erbil şehri kimindir ve Erbil'in kimliği
nedir. Erbil Tükmendir. Biz yaralıyız bugünlerde
Erbil'i bu şekilde görüyoruz, ama buna rağmen
Erbilimizin içerisinde kahramanlar var, milliyetçiler var

Gecede hazır
gazeteci ve yazar
Tba'ya açıklama yaptı.

bulunan usta
Dilşat Terzi geceye ilişkin

Dilşat Terzi, "Gerçekten bugün Bağdat'ta Türkmen
Kardeşlik Ocağı'nda düzenlenen Erbil Gecesi
muhteşem geçti. Bu törende Erbil'den gelen
sanatçılarımız ve şairlerimiz, Erbil'i en iyi şekilde
temsil ederek bize şeref kazandırdılar. Bu da zaten
Erbil'e yakışan bir şeydir. Erbil milleti her nereye
giderse orada kendi şehrini en güzel şekilde ispat

"Güzel bir eğlence oldu ve güzel mesajlar verildi.
Tabii bu tür faaliyetlerin devam ettirilmesi, toplum
açısından çok önemli. Çünkü böyle durumlarda
birlik ve beraberliğin vurgulanması söz konusu
olur, bizim de buna çok ihtiyacımız var. Erbil
Türkmenleri, Türkmeneli'nin ve Irak Türkmenlerinin
ayrılmayan bir parçasıdır. İnşallah hep bir bütün
içerisinde bu tür faaliyetler devam etirilir. Aynı
zamanda Tba Gazetesi de Erbil'den gelip emek verdi,
onlara da teşekkür ederiz."
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içerisinde güzel bir faaliyet yaptılar." diyerek, Türkmen
Kardeşlik Ocağı'nın Bağdat ofisini Erbil'e beklediklerini
ve aynı faaliyeti Erbil'de de yapacaklarını açıkladı.
Erbil Gecesi'ne katılan Türkmen ses sanatçısı Yunus
Tütüncü ise duygularını şu sözlerle ifade etti:

Türkmen
Kardeşlik Ocağı
Heyet Üyesi
Gülşen Celal Mustafa
etkinliğe ilişkin, "Bu yıl içinde buna benzer Telafer,
Kifri, Tuzhumatu günleri yaptık. Erbil Gecesi'ni
de düzenledik. İnşallah yılbaşında Kerkük Gecesi
yapacağız. Bizim istediğimiz bütün Türkmen
bölgelerinden insanların gelip, kültür ve geleneklerini
göstermeleridir. Böyelece hepimiz birbirimizi iyice
tanımış olacağız. Bütün Türkmenlere ve Bağdat
Türkmenlerine bu geceye katıldıkları için teşekkür
etmek istiyorum." açıklamada bulunarak duygularını
dile getirdi.

Gecede bulunan
Irak Türkmen
Cephesi Erbil İlişkiler Sorumlusu İzzettin Vadi, bütün
Türkmenlere bir mesaj vermek istediğini söyleyerek,
"Türkmen kardeşlerimiz ister Erbil'de ister Bağdat'ta,
ister Telafer'de, ister Tazehurmatu'da olsun birlik ve
beraberliklerini ispat ediyorlar." şeklinde ifadelerde
bulundu.
Türkmen Kardeşlik Ocağı'nın 1960'tan beri
faaliyetlerine devam ettiğini belirten İzzettin Vadi, "Biz
Erbil halkı olarak ve Irak Türkmen Cephesi olarak bu
faaliyete katıldık, sadece ITC adına değil bütün Erbil
milleti adına katıldık. Sanatçılarımız, yazarlarımız,
şaiirlerimiz hepsi güzel bir şekilde kardeşlik çerçevesi

"Öncelikle
sizler gibi değerli
insanlara buraya
kadar geldiğiniz için
teşekkür ederim. Hakitten güzel bir faaliyet oldu.
Bizi çok güzel karşıladılar. Türkmen milletini burada
yoğun bir şekilde görmek gurur verici bir durumdu.
Türkmeneli'nin her neresinde olursa olsun bu tür
faaliyetlerde hizmet etmeye hazırız."

Haber: Ali Antar
Foto: Çoban Timur

Bir Kürt gencin ağzından 'Dayı Hüseyin Alluş'

20 yıl önceye dayanan gerçek bir hikaye

Geçtiğimiz günlerde Kifrili bir Kürt genç,

Facebook hasabında 20 yıl önce başından geçen bir
hikayeyi anlatarak sosyal medyada büyük bir ilgi
gördü.

Siyamend Abdullah Abdulkadir Facebook
hesabında, 1998-1999 yılları arasında Kifri'de eşek
ve katırlarla kaçak işi yaptığını söyleyerek, bir gece
başından geçen hikayeyi paylaştı.
Siyamend şöyle yazmış; "Ben 1998-1999 yıllarında
Kifri'de kaçakçılık işi yapardım. Bir defasında gece
geç saatlerde çok yağmur yağıyordu ve şimşek
çakıyordu üstelik sis de iyice bastırmıştı. Kısacası
zor bir geceydi ve siste her iki eşeğimi yüküyle
birlikte kaybettim. Çok ama çok üzgündüm
çünkü o yıllar kıtlık yıllarıydı. Yanımdaki diğer
arkadaşlarımdan gitmelerini istedim ve onlara
eşeklerimi bulmadan gelmem dedim. Ancak gün
yavaş yavaş ağarmaya başladı ben de mecburen eve
dönmeye karar verdim. İyi bir mesafe yürüdüm ve
Kifri'de Hüseyin Alluş'un bağının yanına vardım.
Karşıma yapılı bir adam geldi ve selam verdi. Ben
de selamını cevapladım. Döndü ve bana 'hayırdır
bu şafak vaktinde dışarda ne yapıyorsun?' diye soru
sordu. Ben de kaçaktan geldiğimi söyledim. Sonra,
'peki nerede araban veya eşeğin?' diye tekarar soru
sordu. Ona, 'ben bu işi eşekle yapıyorum ama gece
sis ve yağmur nedeniyle eşeklerimi kaybettim.

Arkadaşlarımdan da beni bırkmalarını istedim ve
ben aramaya çıktım. Ancak bulamadım.' şeklinde
cevap verdim. Bana ne kadarlık eşyamın olduğunu
sordu. O dönemki parayla eşyalarımın 250 İsviçre
Dinarı ettiğini söyledim. Elini cebine uzatıp bir
deste para çıkarıp içerisinden 250
dinarı saydıktan sonra bana uzattı.
Ben defalarca almam istemem dedim
ancak kendisi bana şöyle cevap verdi;
'bu senin zararın, şayet bulursan
eşekleri ve malını o zaman bu benim
sana hediyem olur."

belirtti.

Tba'ya konuşan Siyamend Abdullah
Abdulkadir, aslında Hüseyin Alluş'u
daha önceden çarşıda defalarca
gördüğünü söyledi. Ancak kendisine
o gece yardım edenin o olduğunu
idrak edemediğini, parayı alıp yoluna
devam ettikten sonra aynı güzergahda
işine giden birine karşılaştığı adamın
kim olduğunu sorduğunu ve kendisine
parayı veren kişinin Hüseyin Alluş
adında biri olduğunu öğrendiğini

Siyamend bu hikayeyi 20 yıl sonra anlatmasını
ise şöyle özetliyor; "Ben Kifriliyim, Hüseyin
Alluş'u bulmam kolaydı. Bir gün Facebook

hesabıma girdim ve bir fotoğrafını gördüm, birileri
paylaşmıştı. Ben de o anda kendi kendime dedim
ki, 'bu adam bana vaktiyle büyük bir iyilik yapmıştı
neden ben de hesabımdan anlatmayayım.' O anda
söz konusu paylaşımı yaptım.".
Paylaşımının ardından Hüseyin Alluş'u ziyaret
ettiklerini söyleyen Siyamend, "Babamla birlikte
ziyaretine gittik bizi çok güzel karşıladı, güler yüzle
ağırladı. Bu adam Kifri'de her zaman hayır işleriyle
anlatılır." ifadesini kullandı.
Tba Hüseyin Alluş'u hikayeyi bir de kendisinden
duymak üzere evine ziyarete gitti.
Asıl adı Hüseyin Ali Abbas Beyatlı, halka arasında
Hüseyin Alluş olarak biliniyor. Babası Ali Abbas
Beyatlı, Kifri'de çok ünlü bir inşaat ustasıymış
öyle ki namını diğer Türkmen illerinde de
bilirlermiş. Nitekim Ali Abbas Beyatlı annesinin
ona "Alluş" demesinden dolayı bu isim bir lakap
gibi kullanılmış ve halen daha Kifri içerisinde aynı
şekilde kullanılıyor.
Siyamend Abdullah'ın anlattığı hikaye hakkında
Hüseyin Ali Abbas Beyatlı, "Evet geçenler ziyaret
etmek için yanıma geldiler ancak olayın üzerinden
20 yıl geçmiş ve ben hatırlamıyorum. Çevremde
bazı yakınlarım, bir gencin bu şekilde bir olayı
anlattığını bana iletmişlerdi." dedi.
Beyatlı, geçenlerin ziyaretine geldiğini ve çok
samimi ve sıcak bir şekilde kendisiyle sohbet
ettiklerini, söyleyerek, gençlerin bunu bir vefa
borcu olarak gerçekleştirmek istediklerini
söylediklerini aktardı.
Kifri, Germiyan İlçesine bağlı bir kasabadır.
Merkezinde Türkmen ve Kürtler yaşar ancak çevre
köylerinde Arap da bulunuyor.
Hüseyin Ali Abbas Beyatlı, Kifri'nin tanınmış
Türkmenlerine mensup. Siyamend Abdullah ise
Kifri Kürtlerinden bir genç. Siyamend Abdullah
Abdulkadir adlı gencin anlattığı 20 yıl öncesine
dayalı bu hikaye, o dönemlerde insanların aynı
toprakta ayrım yapmaksızın nasıl yaşadığının
sadece bir örneğidir.
Haber: Ali Antar
Foto: Çoban Timur
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Erbil'de Kehrizler ve Miri Suyu

Erbil şehri dünyanın en eski yerleşkelerinden biridir.

ve Erbil'deki kehrizleri onlar idare ediyorlarmış.
Bu kişilerden biri de Mam Fettah Karezci'ydi ki bu
alanda çok tecrübeli biriydi. William Rupert Hay,
"Kürdistan'da İki Gün" adlı kitabında bu kehriz
ustasından övgüyle bahsediyor.

Yaklaşık 7 bin yıldır bu şehirde hayat devam ediyor.
Ne yazık ki bu şehrin tarihi gözardı ediliyor. Bu
yazıda Erbil'deki kehrizlerden söz etmek istiyoruz.
Erbil'de eskiden 60 tane kehriz bulunmaktaydı.
Bunun büyük bir kısmı şehrin merkez noktalarından
geçiyordu. Tarihçiler Abbasi döneminde 365 kehrizin Miri Suyu hakkında kısa bir hikaye:
Erbil ve çevresinde bulunduğuna işaret ediyor.
Bu şehrin yaşlıları ibret ve nasihat içeren çok sayıda
Burada Miri Suyu Kehrizine deyinmeden önce
hikayeler anlatırlardı. Bu hikayeler nesilden nesile
"Senharib" projesine deyineceğiz.
anlatılarak günümüze kadar ulaştı.
Erbil sulama işlemleri için Senharib Projesi
Asur Padişahı Abu Hıj döneminde (M.Ö 681 – M.Ö
705) Erbil için sulama ve su ihtiyacını gidermek için
Senharib adında büyük bir projeye imza atıyor. O
dönemde Bestore suyu kehriz suların yardımıyla
Erbil içerisinden geçerdi. Sebebi kuzey doğu, güney
ve güney batınan daha yüksek olmasıydı. Proje
Mutkiyan köyünden başlıyor ve Bahirke ve Ankava
köylerinden geçerdi ta ki Erbil merkezine ulaşırdı.
Erbil'in kuzeyinden 20 kilometre devamlılık
gösterirdi çünkü arazi 150 adım gideceği
noktadan daha yüksekti bu nedenle suyun
kolaylıkla Erbil merkezine ulaşmasını
sağlıyordu. Turizm Genel Müdürlüğü bu
arığı bulmayı başardı ve orada yıpranmış bir
taş üzerinde Asurca yazıldığı görülüyor.

Vakti zamanında bir divane derviş varmış. Her gün
Erbil Kalesi'nin sokaklarında gezer ve Türkmence
devamlı aynı şeyi söyler dururmuş (eden bulur...
eden bulur... eden bulur) yani ne yaparsanız onun
karşılığının aynısını bulursunuz. Erbil sakinleri yaşlı
dervişi çok severlermiş. Öyle ki hangi sokaktan geçse

yanına uğradım bana bir ekmek verdi ama şu anda
karnımda çok sancı var." demiş.
Kadın o anda büyük ama fayda etmeyen bir
pişmanlık içerisine düşer ve yaşlı dervişin devamlı
tekrarladığı o sözü hatırlar, (Eden bulur... eden
bulur) ve kendi kendine derki. Ben dervişe zulüm
ettim karşılığında eşimi kaybettim.
Miri Suyu Kehrizi

Mir Suyu Kehrizinin daha eskilerden ismi "Sultan
Muzaffer" kehriziymiş. Çünkü o bu kehrize çok
önem göstermiştir. O dönem sıklıkla kehriz
ustalarını temizlemek ve genişletmek için gönderir,
devamlı Miri Suyu'nu temiz tutmaya çalışırmış. Bu
kehrizin kuyuları ise Hasarok köyüne düşüyor. Erbil
Kalesi'nin 7 kilometre doğusunda yer alıyor.
Bu kehriz iki bölümden oluşuyordu ve Hasarok
yolunda birleşip ve Setakan vadisinde tam şimdiki
ismiyle Hatunava köyünde 124 numaralı arsadan
Belaşava'ye kadar uzanıp şimdiki Veziran evlerinin
tam arkasına kadar devam ederdi. Ondan sonra
bu kehrizin karaye çıktığı noktaya gelirdi. Şu anda
o mekanda Erbil su ağları tamircisi bulunuyor.
Öğretmenler Kulubü yanında, eski Medya Salonu

Asuri Padişahı Senharib’in bir taş üzerinde
yazmış olduğu Bastora suyu projesi

Ka
sım

Şöyle yazıyor; "Ben dünya ve Asur devleti
şahı Senharib. Hahi Dağları'ndan 3 nehir
çıkarmışım. O dağlar ki Erbil'in yüksek
noktalarında yer alıyor ve sol taraftaki su
kaynakları da içine alarak, yüce tanrımız
Aştar'ın şehri Erbil'e ulaşması için yol kazıp
suyu düm düz şehre ulaştırdım. ".
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20. Yüzyıl'ın başlarında Erbil'de bulunan eski
kehrizler:
1. Miri Suyu Kehrizi
2. Kesnezan Kehrizi: Bu Kehrizin kuyuları Ali
Paşa Doğramacı'ya ait olan Kesnezan köyünden
Köysancak-Erbil güzergahı üzerinde kazılmıştı. Eni 3
metre olan kehrizin kaynağı ise Kesnezan köyündeki
Şeyh Muhammed mezarlığı yakınlarında yaklaşık
Erbil'in 15 kilometre kuzeyindeydi.
3. Cüce Muhammed veya bir diğer adıyla Şeyh
Muhammed Kehrizi: Bu kehriz ise Köysancak
yolunun sol tarafında yer almakta. Yüzü Erbil'e
çevirilidir. Kaynağı ise şimdiki Genel Hastane'nin
bulunduğu yer.

ona yiyecek, ekmek veya para
uzatırlarmış. O da yüksek sesle onlara
dua edermiş.
Ancak sokakların birinde yaşayan
bir kadın yaşlı dervişten hiç
hoşlanmazmış. Yaşlı dervişin
sesini kesmek için bir plan bulmaya
çalışıyormuş. Günlerin birinde bu kadın
evde ekmek pişirirken bir tane ekmek
de yaşlı derviş için pişirir ancak içine zehir
doldurur. Yaşlı derviş her gün olduğu gibi o
gün de o sokaktan geçer ve kadın, "Derviş dede bu
ekmeği senin için pişirdim." diye seslenir ve yaşlı
derviş her şeyden habersiz ekmeği alır, yoluna devam
eder.

Yaşlı derviş her gün yiyeceklerini topladıktan sonra
Miri suyunun yanına gelir. Orada abdest alır ve
4. Kasım Ağa Kehrizi: Erbil'in güney batısına
biraz dinlendikten sonra da topladıklarından biraz
düşüyor. Kasım Ağa, Yakub Ağa'nın babasıdır ki
yer. O gün derviş dedenin yanına Kerkük güzergahı
kendisi Osmanlı döneminde Erbil'in yetkililerinden
yönünden bir adam gelir ve selam verir. Daha sonra
biridir. Bu kehrizin kaynağı ise Arapkende köyü ve
Bağlu Minare arasında yer alıyor. 1820 yılında İngiliz yaşlı dervişe "Çok acıktım var mı bana verebileceğin
bir parça ekmek bir şey." diye sorar. O da iyi niyetli
gazeteci James Ewing Ritchie bu kehrizden söz
bir şekilde "Tabii ki" der ve o zehirli ekmeği çıkarır
ediyor.
adama verir. Adam ekmeği hızlı bir şekilde yer ve
5. Şeyh Zade Kehrizi: Bu kehriz Arab Kende köyüne kaleye doğru yol alır. Ekmeği yiyen adam, yaşlı
düşüyor. Şeyh Zade ismini Kadiri tarikatından almış dervişe zehirli ekmeği yapan kadının eşiymiş. Eve
ki tekkeleri Erbil Kalesi'ndeki Saray Mahallesi'ndeydi. varınca eşi öğlen yemeğini hazırladığını ve sofraya
Eskilerde kehriz temizleme işini yapan ustalar varmış oturmasını istemiş. Adam, "Hayır, yemiyorum çünkü
yoldan geldiğimde çok acıkmıştım, o yaşlı dervişin

ve eski Fıskiye'nin bulunduğu nokta. Erbil Belediye
Başkanı Davut Ağa Yakubi'nin döneminde söz
konusu su, demir borularla Erbil Merkezi'ne
ulaştırılıyordu. O dönemlerde her yıl bahar
aylarında Miri Suyu çoğalırdı ve Erbil sakinleri
çamaşır, koyun ve hayvanları orada yıkarlardı. Erbil
sakinlerinin büyük bir bölümü bahar aylarında bu
suyun bulunduğu yerin etrafına gelir piknik yapardı.
Ancak altmışlı yıllardan sonra Erbil şehri büyümeye
başladı orada Setakan, Seydava ve İskan mahalleleri
kuruldu. Bir dönem sadece küçücük bir göl gibi oldu
nitekim 30 Metrelik Caddesi'nin yapılması o bölgeye
ev ve devlet dairelerinin inşa edilmesi ve son olarak
1970'li yıllar gelindiğinde kehriz zamanla kurudu ve
şu anda Miri Suyu'ndan eser yok.
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