
IKBY'de 40 Uydu, 122 
Lokal Televizyon ve 

160 Radyo

       29 Ocak 2019            Sayı: 37           Tiraj: 2000                   500 ID                                      

Sizinle Sizin İçin

       7

       5

       9

       4

www.tbajansi.com  facebook.com/tbajansi  twitter/@tbajansi  youtube.com/tbajansi 

       8

       4

"Şüphesiz ki Türkmence 
Resmi Bir Dildir"
KDP Seçim Ofisi Sorumlusu

 Hasro Goran

Türkmenler ile Kürtler arasında 
siyasi bir ittifak kurulması lazım

Türkmeneli Partisi Genel 
Başkanı Riyaz Sarıkahya

KYB Sözcüsü Saadi Ahmet Pire
''Kerkük'te Türkiye'nin konsolosluk açması, Türk 

ordusunun Kerkük'e getirilmesi anlamına gelmiyor''

Erbil Sultanı  
Muzaffereddin 

Gökbörü'nün eşi
Rabia HatunH

as
ro

 P
ir

ba
l E

l K
as

sa
b

  TİKA Yunus Peygamber
   Türbesi'nde İncelemelerde        

  Bulundu

Gazda Yükselme 
Benzinde Düşüş

Bağdat'tan Gelen Haber Hem        
Memurun Hem Esnafın Yüzünü     

Güldürdü

       6-7

       2



Türkmen Basın Ajansı2  29 Ocak Salı 2019

Haber: Ziya Uzeiry
Foto: Ali Salim

?
??

?

?

“

“
“

“

“

“

“
“

Dolar üzerine kurulmuş hiçbir alışverişi 
İran ile yapmıyoruz

KYB Politbüro Üyesi Mela Bahtiyar son 
açıklamasında Kerkük'ten her gün 30 bin 
varil petrolün çalındığını ve Süleymaniye 

güzargahından İran'a gönderildiğini söyledi. 
KYB olarak bu konu hakkında ne diyorsunuz

 

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İran'a karşı 
özellikle de petrol ve gaz alanında aldığı ambargo 
yenileme kararı almasının ardından ABD Hazine 
Müsteşarı'nın Kürdistan Bölgesi'ni ziyaret etmesi. Biz 
bu talimata göre hareket ediyoruz. Tabii ki bu dediğim 
İran'a yönelik kısmı. Dolar üzerine kurulmuş hiçbir 
alışverişi İran ile yapmıyoruz. Sayın Mela Bahtiyar'ın 
söylediği ise Kerkük petrolü değildir. Petrol boru hattı 
üzerinden Türkiye'ye doğru kaçak gelip kaçak gidiyor.
Ben güzergahın Süleymaniye üzerinden olduğunu 
uzak bir ihtimal olarak görüyorum. Sayın Bahtiyar 
önemli bir konuma sahip, elindeki bilgilerin tamamını 
güvenlik birimlerine veya askeri birimlere aktarabilir ve 
böylece olanların önünü kapatabilir. Bu nedenle konuyu 
çözmek, konuyu anlatmaktan daha kolaydır derim ben.  
  

Kerkük'ün eski valisi Necmeddin Kerim 
son röportajlarından birinde hala meşru 

vali kendisinin olduğunu dile getirdi. Aynı 
zamanda KYB'den tüm ilişkilerini kestiğini 

bildirdi. Siz nasıl yorumluyorsunuz 

Necmeddin Bey validir ya da değildir, o konu Kerkük 
İl Meclisi'ni ve Federal Irak Hükümetini bağlar. Bizim, 
Kürdistan Bölgesi'nin Kerkük'e vali atama veya çıkarma 
konusunda etkimiz yok. Bu konuda Necmeddin Kerim 
Bey'den daha detaylı bilgi alınması gerekiyor. 
KYB ile ilişkisini koparması hususunda ise Necmeddin 
Kerim Bey'in bu konuyu bu şekilde açmaması 
gerekiyordu çünkü kendisi kurultay yoluyla seçilmiş 
biriydi ve kurultay yoluyla da ilişkisini kesebilirdi. Ya 
da KYB'nin politbürosuna mektup yazarak ayrılmak 
istediğini beyan edebilirdi. Şimdi ne kurultay oldu ne de 
kendisinden bu yönde bir mektup geldi. 

Kerkük ve Bağdat'ta ayrışıp Kürdistan 
Bölgesi'ne gelince balayı yaşıyor gibi 

çalışamayız

KYB, IKBY'nin kurulacak yeni hükümet 
için müzakerelerinde Erbil, Kerkük ve 

Bağdat meselesinin tek bir dosya halinde 
değerlendirilmesini istiyor. Bazı medya 
organlarında KYB'nin KDP'ye bir dosya 

sunduğu söyleniyor. Bu konuda neye varıldı  

Bence bir konu hakkında bilgi yoksa medya 
organlarının sorması gerekiyor ve meseleyi 
saptırmamak gerekir. KYB şu ana kadar KDP'ye 
herhangi bir dosya veya paket sunmadı. KDP tarafından 
da herhangi bir paket KYB'ye verilmiş değil. Bizim 
görüşmelerimizin temelinde şart koşmak yok. Biz ne 
şart koşarız ne de şart koşulmasını kabul ederiz. Normal 
olarak Kerkük ve Bağdat'ta ayrışıp Kürdistan Bölgesi'ne 
gelince balayı yaşıyor gibi çalışamayız. Bu lojistik bir 
mesele değil. Bu nedenle engellerin ortadan kalkması 
için bütün meseleleri aynı anda ele almamız ve çözüme 
kavuşturmamızda fayda var.

Bağdat ve Kerkük sorunlarının, bölge 
sorunlarıyla parelel olarak çözülmesinden 

yanayız

Biz Bağdat ve Kerkük sorunlarının, bölge sorunlarıyla 
parelel olarak çözülmesinden yanayız. Bunun için ortak 
bir komisyon oluşturduk ve bu komisyon birlikte 

çalışmak ve birlikte siyaset yapmak için bir rapor 
hazırlayacak. Şu anda bu yazının başındayız. 

Türkiye ile ilişkilerimizi elimizden 
geldiğince doğru söyleme temeli üzerine 

kurduk

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in 
Türkiye'ye ziyaretinin ardından, Türkiye 

Süleymaniye Havalimanı üzerindeki 
yasağı kaldıracağını duyurdu. Türkiye ile 

ilişkileriniz ne durumda

Türkiye ile birebir bir sıkıntımız yoktu. Fiilen 
baktığımızda Türkiye ile paylaştığımız sınır bölgesi 
çok az bir mesafeden ibarettir. Yani KYB yetkisindeki 
kısımdan söz ediyorum. Ayrıca biz Türkiye ile 
ilişkilerimizi elimizden geldiğince doğru söyleme temeli 
üzerine kurduk. Türkiye ile ilişkilerimizin kopması, 
Türkiye'nin bize karşı uyguladığı yaptırımlar, KYB'nin 
Türkiye'deki ofisini kapatması, temsilcisini kovması, 
Uluslararası Süleymaniye Havalimanı'na uçuşları 
durdurmasının adaletli olmadığını düşünüyorum. 

Biz Türkiye'de istikrarın Kürdistan 
Bölgesi'nde istikrar anlamına geldiğine 

inanıyoruz

Biz Türkiye'deki Kürt meselesinin barış yoluyla 
çözülmesinden yanayız. Türkiye ordusundan 30 veya 40 
bin kişi ölmüş ve aynı şekilde muhtemelen Kürtlerden 
de ölmüş.  Acaba bunun devam etmesi iyi bir şey mi? 
10 veya 20 yıldır askeri çözüm, çözüm oldu mu? Bütün 
sıkıntıların muhakkak ki bir siyasi çözümü vardır. 
Bizim KYB olarak Kürt ve Türkiye arasındaki savaştan 
hiçbir kazanımımız yok. Aksine iki tarafın arasındaki 
çözümden yararlanırız. Biz Türkiye'de istikrarın 
Kürdistan Bölgesi'nde istikrar anlamına geldiğine 
inanıyoruz. Aynı zamanda 

Kürdistan Bölgesi'nde istikrar demek Türkiye'de 
istikrar anlamına gelir. Sıkıntıları Irak ve Türkiye 
güvenliği çerçevesinde çözüme kavuşturmamız gerekir.  
Muhtemelen bazı taraflar bu savaştan çıkar elde edebilir. 
Bu onların sorunu ancak bizim siyasetimiz bu konuda 
değişmemiştir. 

Biz komşumuz olan Türkiye gibi büyük bir devlete saygı 
duyarız. Ayrıca bize verdikleri destek ve yardımlar için 
ayrıca teşekkür ederiz.  Diğer taraftan kendilerine 

düşüncelerimizi açık bir şekilde iletip, çözümün 
barışta olduğunu söylüyoruz. Hatırlıyorum Ahmet 
Davutoğlu'nun başbakanlık döneminde yazdığı bir 
kitabında sıfır sorun siyasetinden bahsediyordu ancak 
böyle olmadı ve yapılmadı.  
Buradaki soru şu; PKK karargahları Kandil ve Zap 
bölgesinde, Türkiye Irak sınırları boyunca devam ediyor. 
Peki KYB'nin bu bölgeler üzerinde ne gibi bir etkisi var? 
Bu bölgelerin kontrolü bizde değil ki PKK bizim bölgeye 
girip çıksın. Yani Türkiye'ye girip çıkmaları konusunda 
onlara lojistik destek veremeyiz. Anlamıyorum KYB 
böyle bir şeyle nasıl suçlanabilir ki? Biz Süleymaniye'den 
de Erbil'den de savaşı doğru bulmadığımızı Türkiye'ye 
söylememiz gerekiyor. Türkiye, Kürt sorununu 
çözmek için iyi bir başlangıç yapmıştı ve o şekilde 
devam etmeleri gerekiyor. Kürt meselesi seçim 
meselesinden ayrıştırılmalıdır. Devlet Bahçeli ve 
Kemal Kılıçtaroğlu'nun Kürt meselesinin gündemde 
tutulup, ısınmasına ihtiyaçları var. Kürtlerin varlığı 
Türkiye nasyonalizmini etkilemez. Kürt, Türk ve diğer 
azınlıkların bulunması Türkiye'yi daha da güzelleştirir. 
Türkiye'nin önceki dönemi yani Osmanlı döneminin 
güzelliklerinden biri farklı din, dil ve renkleri içinde 
barındırıyor olmasıydı. Neden bunu muhafaza 
edemiyorlar? MHP'nin bu siyasetiyle Türkiye'ye hizmet 
ettiğini düşünmüyorum.  

Bazı Türkmen partiler, Türkiye'nin 
konsolosluk açmasını neden Kürt 
karşısında kullanacakmış gibi dile 

getiriyor 

Kerkük'te Türkiye'nin konsolosluk açması, 
Türk ordusunun Kerkük'e getirilmesi 

anlamına gelmiyor

En son konuk olduğunuz bir radyo 
programında, Türkiye'nin Kerkük'te 

konsolosluk açmasının tehlikeli ve Kürt 
karşıtı bir adım olduğunu söylediniz. Ancak 

Türkiye'nin Erbil'de konsolosluğu bulunuyor, 
Süleymaniye'de ofisi vardı ve orada açılması 

için istek bile sunuldu. Ancak neden 
Kerkük'te açıldığı takdirde tehlike arz ediyor 

düşüncesine kapılıyorsunuz

Türkiye'nin konsolosluk açması Irak'ın konsolosluk 
açması ile eşit olmalıdır. Bu meselenin Kerkük veya 
başka bir şehirle alakası yok. Ben şahsen bu konuda Irak 
Dışişleri Bakanı ile iletişim içerisindeydim. Bu isteğin 
kabulü veya reddedilmesi hususunda herhangi bir karar 
alınmamıştır. Türkiye devlettir tabii ki konsolosluk 
açabilir, ancak bu konuyu bazı Türkmen partiler neden 
Kürt karşısında kullanacakmış gibi dile getiriyor. 
Kerkük'te Türkiye'nin konsolosluk açması, Türk 
ordusunun Kerkük'e getirilmesi anlamına gelmiyor.

Türkiye Kerkük'te konsolosluk açtığında 
bütün Kerkük halkı için olacak demelidir

Ben buradan Türkiye sabit bir şekilde bir tutum 
sergilemelidir demek istiyorum. Türkiye, Türkmen 
Cephesi'ne ve bir grup provokatöre 'Türkiye Kerkük'te 
konsolosluk açtığında bütün Kerkük halkı için olacak' 
demelidir. Onları desteklemek veya başka bir grubu 
desteklemek için gelmeyeceğini söylemesi gerekir. Şayet 
konsolosluk bir grubu diğer bir gruba karşı desteklemek 
ise bu kötü bir şeydir. Bu gruplardan bazıları diyor ki 
bizim bu kadar savaşçımız var, şöyle böylemiz var, fakat 
biz kendimizi savaş için hazırlamıyoruz ki. Aksine biz 
barış için hazırlık yapıyoruz. Ancak barış bu lehçeyle 
konuşulmaz. Kendine göre yolları vardır.   

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Sözcüsü Saadi Ahmet Pire, 
Tba'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



3 Türkmen Basın Ajansı 29 Ocak Salı 2019

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Seçim Ofisi 
Sorumlusu Hasro Goran, KDP ve Kürdistan Yurtseverler 
Birliği'nin (KYB), bölgenin iki ayrı idareye bölünmesini 
asla düşünmediğini ve ayrıca bunun yasal olmadığını 
belirterek,  "Irak Anayasası'nda Kürdistan Bölgesi'nin Irak 
içerisinde federe bir bölge olduğu vurgulanıyor." dedi.

Hasro Goran, KDP olarak Türkmen, Asuri ve Süryanilerin 
yeni hükümette yer almasını desteklediklerini kaydetti.

KDP Sorumlusu Hasro Goran, yeni hükümetin kurulması, 
Türkmenlere kabinede yer verilmesi, Türkmencenin resmi 
dil olması ve daha pek çok konuya ilişkin Tba'nın sorularını 
yanıtladı.

30 Eylül 2018 seçim sonuçlarının ilan 
edilmesinin akabinde KDP kurulacak 
hükümetin elde edilen oy oranına göre 

muamele göreceğini ilan etti. Ancak son 
günlerde üst düzey bazı yetkilileriniz, Irak 

Kürdistan Bölgesi'nin henüz böyle bir 
düşünceye sahip olmadığını dile getiriyor. 

KDP'nin bu konudaki düşüncesi nedir?
 
Her demokratik sistemde seçim olması gerekiyor. Ayrıca 
her demokratik ülkede seçim sonuçlarına saygı duyulması 
gerekir. Aksi halde seçim gerçek anlamını yitirmiş 
olur. Şayet yargı, seçim sonuçlarına saygı duymaz ise o 
zaman seçim uygulaması temelini yitirir. Bu nedenledir 
ki seçimlerde en çok oyu alan tarafa hükümet kurması 
önerilir. Burada çoğunluk 50+1 değil. Çünkü dünya çapında 
baktığımız zaman bir partinin 50+1 oy alması neredeyse 
imkansızdır ki Türkiye'de önceki seçimlerde AK Parti'nin 
elde ettiği oy istisnadır. Kürdistan Demokrat Partisi son 
seçimlerde oyların çoğunu toplayarak parlamentoda 45 
sandalye aldı ve hükümeti kurmaya hak kazandı. KDP 
hükümet kurmakta hür olmalıdır ve hangi taraflarla ittifak 
sağlayacağı konusunda, hükümet kurmak için gerekli 
50+1'i garanti etmekte serbest olmalı. Bu anlattıklarım 
dünya standartlarıdır ve bu işin doğası budur. Örneğin 
9 Eylül 2018'de İsveç'te seçimler oldu ve bir parti oyların 
yüzde 28'ini elde etmeyi başardı. Şüphesiz söz konusu 
parti tek başına hükümet teşkil edemez ve parlamentonun 
güven oyunu toplayamaz. Bu nedenle hangi tarafla anlaşıp 
hükümeti kuracağı konusunda özgürdür. Tabii ki bunun 
içinde belirlenmiş bir zaman dilimi var. Şayet bu taraf veya 
parti belirlenen zaman diliminde hükümeti kuramaz ise o 
vakit bu görev başka bir tarafa veya partiye verilir. Ancak 
Irak Kürdistan Bölgesi, Irak ve Ortadoğu'da, işlerin bu 
şekilde ilerlemesi kolay bir iş değildir.  

"Saddam Hüseyin'in yıkılmasından 
günümüze kadar hiç bir taraf tek başına 

hükümet kurmayı başaramadı"

Saddam Hüseyin'in yıkılmasından günümüze kadar 
hiç bir taraf tek başına hükümet kurmayı başaramamış 
aynı zamanda muhalefet olmamıştır. Gelişmiş ülkelerde 
parlamento veya partiler iki tarafa ayrılır. Bir taraf ülkeyi 
yönetir diğer taraf ise muhalefet olur. Nitekim Irak'ta 
2005'ten bugüne kadar hükümette bütün taraflar yer alıyor 
ve pastada payı var. Bu da partilerin aldıkları oy oranıyla 
belirleniyor. Irak'ın bir önceki Başbakanı 2014 yılında 
parlamentodaki sandalyeleri puan olarak hesaplamaya 
başladı. Her iki sandalye 1 puandı. KDP 25 sandalyeye 
sahipti bu da 12.5 puan demekti. Bu puanlara göre görev 
dağılımı yapılıyordu. 

"KDP kiminle hükümet kuracağı konusunda 
özgür olmalı"

Kürdistan'da bazı durumlar göz önünde 
bulundurulmalıdır. Çünkü bizim durumumuz başka 
bir gerçektir. Ancak KDP kiminle hükümet kuracağı 
konusunda özgür olmalıdır. Bu nedenle KDP haftalardır 
defalarca taraflarla bir araya geldi. 
 

"Ne KDP ne KYB, bölgenin iki ayrı idareye 
bölünmesini asla düşünmüyor"

"Irak Anayasası'nda Kürdistan Bölgesi'nin 
Irak içerisinde federe bir bölge olduğu 

vurgulanıyor"

Peki ne zaman bu dediğiniz "özgür" şekilde 
hükümetler kurulabilir. Çünkü ne zaman 

hükümet kurulmasından söz edilirse 
tarafların anlaşması, bölgenin iki ayrı idareye 

bölünmesinden söz edilmeye başlanıyor. 
Acaba bundan ne zaman kurtulabiliriz? 

Öncelikle ne KDP ne KYB, bir kez daha bölgenin iki ayrı 
idareye bölünmesini asla düşünmüyor. İki idare olmakla 
bölgemizi küçültmüş olacağız ve bu anayasal değildir. 
Çünkü Irak Anayasası'nda Kürdistan Bölgesi'nin 
Irak içerisinde federe bir bölge olduğu vurgulanıyor. 
Doğrudur KDP'nin elde ettiği oy oranına göre 
davranmaya hakkı vardır ve bunu da dile getirmiş. 
Evet KDP kotalarla bile hükümet kurmakta özgür 
olmalıdır nitekim Kürdistan Bölgesi'nin gerçeği 
gelişmiş ülkelerden biraz daha ağır. KDP şimdi KYB 
ve Goran Hareketi ile görüşmelerini sürdürüyor ve 
sonuçlarına göre de adımını atacaktır. 

"Kerkük meselesi, seçimler ve hükümet 
kurulmasından ayrı bir meseledir"

KDP bölge hükümetinin kurulması 
ve Kerkük meselesinin iki ayrı mesele 
olduğunu savunuyor ancak KYB bu 

ikisinin aynı dosya olduğunu vurguluyor. 
Acaba KDP'nin bu konudaki fikri değişti mi? 

Kerkük meselesi seçimler ve hükümet kurulmasından 
ayrı bir meseledir. Seçimler, Kürdistan Bölgesi'nin sadece 
4 şehrinde gerçekleşti yani Erbil, Duhok, Süleymaniye 
ve Halepçe'de. Yani Kerkük, Hanekin vs.. bölgelerde 
yapılmadı. Kerkük'ün kendi il meclisi var, Kerkük Valisi, İl 
Meclisi Başkanı ve diğer görevleri belirlemek için kendine 
has kanunları var. İki meselenin birbirine bağlanmasında 
ısrarcı olmak başka bir konudur. Bölge hükümetinin 
oluşturulması, Kerkük'te ve Kürdistan Bölgesi'nden 
kopmuş bölgelerde seçimlerden ayrı mevzular. 

"KDP, her üç başkanlıkta oluşumlara yer 
vermeye olumlu yaklaşıyor"

Bölge başkan yardımcılığı, başbakan 
yardımcılığı ve parlamento başkan 

yardımcılığı görevlerinin Türkmen veya 
Hristiyanlara verilmesi konusu bir süre 

gündeme oturdu ancak en baştan beri KYB 
buna karşı olduğunu söyledi. Siz bu konuda 

hala ısrarcı mısınız?
  
Milliyet bakımından Türkmen, Asuri, Kildan ve Süryaniler, 
din bakımından ise Hristiyanlar bölgenin ayrılmaz bir 
parçasıdır. Hepsinin kendi ağırlığı ve saygınlığı vardır. 
Biz KDP olarak en baştan itibaren farklı milliyet ve farklı 
inaçlılığa inanıyoruz. Bu nedenle bütün oluşumların 
kurulacak bütün hükümetler içerisinde kendi yerlerinin 
olması gerekiyor. Ben burada bu 3 başkanlık veya bakanlık 
konusunu belirleyemem çünkü müzakere heyeti bu 
konularda görüşecek ve sonuca varacak. Ancak KDP bu 
konuya olumlu bakıyor. Görüşmeler malum hükümet 
oluşturulması için ve söylemek isterim ki, biz KDP olarak 
Türkmen, Asuriler ve Süryanilerin yeni hükümette yer 
almasını destekliyoruz. 

"Şüphesiz ki Türkmence resmi bir dildir"

Son zamanlarda bölge için anayasa konusu 
tekrardan konuşuluyor. Görülen o ki bu 
dönem anayasa parlamentoya götürülüp, 

oylamaya sunulacak. KDP olarak Türkmen 
dilinin resmi bir dil olmasını anayasada 

destekler misiniz? 

Bu meselenin görüşmeye ihtiyacı yok çünkü bu mesele var 
olanın onanmasıdır. Türkmence, Süryanice hatta Arapça 
bile Kürdistan Bölgesi'nde bu oluşumların elde ettikleri bir 
haktır. Anayasa konusu yeni bir mesele değil, doksanlı yıllara 
dayanıyor. O zamanlar ben parlamentoda çalışıyordum. 
Yıllardır anayasa üzerinde çalışılıyor. Baas rejiminin 
çökmesiyle bu mesele daha da sıcak hale geldi. Bu hususta 

siyasi taraflara danışmak yerine itibar edebileceğimiz bir 
merciimizin olması gerekiyor. Önceki dönemde parlamento 
içerisinde 19 kişilik bir komisyon oluşturuldu bu husustan 
dolayı ancak o dönem parlamento içerisinde bazı sıkıntılar 
oluştu ve böylece bu konu da felç oldu. Bu dönem anayasa 
üzerinde çalışılması ve tamamlandıktan sonra halkın 
oylamasına sunulması çok önemli bir istektir. Söz konusu 
anayasada dini ve etnik grupların hakları koyu bir şekilde 
belirlenmelidir. Kurulacak komisyonda şüphesiz ki tarafların 
temsilcileri de yer alacak. Çünkü parlamentoda Türkmen, 
Kildan ve hatta Yezidilerin de temsilcileri var. 

Şüphesiz ki Türkmence resmi bir dildir. Ancak yasal açıdan 
resmi dilleri sıralandırmak diye bir şey yoktur. Yani Arapça 
ve Kürtçe'nin resmi bir dil olduğunu söylediğiniz anda, 
kimlik ve pasaportunuz bu iki dilde yazılıyor. Yani oldu bitti 
. Ancak şüphesiz Kürtçe, Türkmence ve Süryanice Kürdistan 
Bölgesi'nde revaşta olan diller. Eğer Kürdistan Bölgesi'nden 
koparılan bölgeler tekrardan alınırsa, Arapça da resmi olarak 
eğitim sistemine eklenecektir. Bildiğim kadarıyla Türkmenler 
Kürdistan Bölgesi'nde sayı açısından ikinci mertebedeler. 
Tekrar  şuna değinmeliyim ki bütün bu prosedürler 140. 
Madde'nin uygulamaya geçmesine bağlı, çünkü bu bölgeler 
Bölge'nin bir parçası ve eğer ki bölgeye iade edilirse, var olan 
oran artar.

Malum ki seçimlerde Irak Kürdistan Bölgesi 
tek bir halka içerisinde değerlendiriliyor. 

Bazı Türkmen gruplar Erbil'in özel bir halka 
içerisinde değerlendirilmesini istiyor. KYB bu 
düşünceyi destekliyor. KDP olarak bu hususta 

siz ne düşünüyorsunuz? 

Bu konunun parlamentoya dönmesi gerekiyor ve yasanın 
onarılması, onanması gerekir. Bu konuda Kürdistan, Irak'tan 
genel olarak farklıdır. 2005 yılından itibaren başlayan 
seçimlerde Irak genel olarak tek bir halka içerisinde 
değerlendiriliyordu. Tek bir halka olması sayıca az olan 
oluşumlar için daha iyidir. Örneğin, Rumadi bölgesinde 
4 Kürt veya Kut bölgesinde bin Kürt varsa ve oynunu 
kullanırsa oylar otomatikmen o partinin listesine geçecek 
aksi durumda oradaki oylar heder olur. Irak 18 ile karşılık 
seçimleri 18 halka veya çember sistemi haline getirildiğinde 
Kürtlerin oyu Misan, Rumadi, Basra hatta Bağdat'ta bile 
heder oldu. Çünkü sayısal olarak Kürtler o illerde 1 sandalye 
çıkaramazlar. Kürdistan sistemi Irak'ın eski sistemi gibi aynı 
devam etmektedir ve tek halka içerisinde değerlendiriliyor. 
Yani Kifri, Erbil ve başka bölgelede Türkmen bulunuyorsa 
oyları boşa gitmeyecek. Şu ana kadar kota sistemi var 
ancak kota sistemi kaldırılırsa bu dediğim sistem 
hayata geçebilir. Bu yasanın onanması yeni dönemdeki 
parlamentoya düşer.

"Kürdistan'daki mevcut sisteme hiçbir taraf 
razı değil"

Aslına bakılırsa Kürdistan'daki mevcut sisteme hiçbir taraf 
razı değil. Bizim de KDP olarak kendi fikrimiz var. Ne 
zaman ki bu konu gündeme alındı ve konuşuldu o zaman 
biz de kendi fikrimizi söyler ve taraflarla uzlaşırız. İşte o 
zaman bu halkaların nasıl olması gerektiğini konuşuruz, il 
bazında mı, ilçe bazında mı olacak o zaman kararlaştırılır. 
Ancak şimdi evet destekliyoruz veya desteklemiyoruz 
gibi bir şey diyemem. Çünkü bu konu ince okunması 
gereken bir konu. Acaba yararı ve zararı nedir, onları 
iyice tartmak gerekir. Eğer çok istek varsa Kürdistan'ın 
halkalara bölünmesine yönelik hiçbir şey değişmeyecek ve 
muhtemelen üzerine anlaşırız. 

"Şüphesiz ki Türkmence resmi bir dildir"

Haber: Ziya Uzeiry
Foto: Ali Salim

Haber: Ziya Uzeiry
Foto: Ali Salim

?
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Hazırlayan:  Ali Salim

Hasro Pirbal El Kassab 

Tarih bazen bazı büyük insanlara ihanet etmiştir. Bu 
kimi zaman bazı kişilerin veya tarafların müdahalesi ile 
kimi zaman da şartlar ve toplum içerisindeki örf adet 
ve toplumun gelişmişliği ile alakalıdır. Irak Kürdistan 
Bölgesi'nde Erbil Kalesi'nin ve Erbil'in o zengin tarihi 
üzerine, zayıf bir mücadele ve birkaç kitaptan başka 
derin büyük bir çalışma yapılmadığını söyleyebilirim. 
 
Bür süredir bir kitap hazırlamakla meşgulüm. Sultan 
Muzaffereddin Zeynelabdin Küçük'ün hükümdarlığı ve 
şahsı üzerine bir çalışma. Aynı zamanda Abu Said ve 
Sultan Muzaffereddin Gökbörü olarak da bilinir. Erbil 
Kalesi'nde 44 yıl adaletli bir hükümdarlık sürmüş ve 
hayırsever, şevkatli bir  kralmış. 

Söz konusu kitabın hazırlığını yaparken Sultan'ın hayatı, 
çalışması ve bu şehre ve Erbil halkına, dünyaya sunduğu 
hizmet özellikle de o dönemlerde İslam tarihini fikrini 
ve dinini yaymak çabalarını incelerken bazı kaynaklarda 
gözüme Rabia Hatun'un ismi çarptı. Rabia Hatun, 
Sultan Muzaffereddin Gökbörü'nün eşidir. Hemen 
aklıma, "Her başarılı erkeğin arkasında bir başarılı 
kadın vardır." sözü geliverdi.

Rabia Hatun, Şah Necmeddin Eyyüb El Şadi'nin kızıdır. 
Yani Selahaddin Eyyubi'nin küçük kızkardeşidir. 560 
Hicri/1164 Miladi senesinde Şam'da (Dimeşk) doğmuş. 

581 hicri yılında Sultan Selahaddin Eyyubi, Rabia 
Hatun'u dönemin büyük hükümdarlarından biri olan 
Sadettin Muidettin Ener ile evlendirir. Çok az bir süre 
sonra Saadettin ölür. Aynı dönem içerisinde Selahaddin 
Eyyubi, Sultan Muzaffereddin Gökbörü ile çok iyi 
bir dostluk içerisinde olur ve aynı zamanda Sultan 
Muzaffereddin, Eyyubi ordusunun yiğit ve korkmaz 
komutanlarından biridir. Selahaddin Eyubi'nin, 
Erbil Sultanı Muzaffereddin Gökbörü'ye olan sevgisi 
karşısında Rabia Hatun'u bu kez Gökbörü ile evlendirir. 

585 Hicri/1189 Miladi senesinde hayatlarını birleştirir 
çok güzel bir evlilik sürdürürler. Bütün tarihi kaynaklar, 
Rabia Hatun'un Sultan ile evlenmekten memnun 
olduğunu ve Erbil'e taşınıp Erbil Kalesi'nde hayatını 
geçirmekten dolayı mutlu olduğu vurguluyor. 

586 Hicri/1190 Miladi senesinde Sultan 
Muzaffereddin'in ağabeyi Zeyneddin Yusuf Küçük 
Erbil Sultanı vefat ettikten sonra Rabia Hatun ve 
Muzaffereddin Gökbörü bu bölgeye gelir ve (Şimdiki 
ismiyle Irak Kürdistan Bölgesi) Erbil Kalesi'ne 
yerleşirler.   

Rabia Hatun'un, sosyal, alçak gönüllü, eli açık, yüce 
gönüllü, hayırsever ve tıpkı Sultan Muzaffereddin gibi 
sıfatlara sahip olduğu anlatılıyor. Tarihi kaynaklarda 
ne yazık ki Rabia Hatun'un çalışmalarından ve yaptığı 

hayır işlerinden  çok az bahsedilmiş özellikle de Sultan 
Muzaffereddin ile Erbil'de yaşadığı dönem ile ilgili.  
 Sultan Muzaffereddin ile birbirlerini çok sevmişler. 
Söylediğim gibi Rabia Hatun Şam'da dünyaya gelmiş. 
Ancak Eyyubilerin tarihinden dolayı Erbil'i bu bölgeleri 
çok sevmiş. Evilikleri boyunca 3 çocuğa sahip olurlar 
ve bunlardan biri erkek ikisi kız. Kızalarının ismi 
Sahiba ve Asiye. Erkek olanın ismi ise Said.  Bu nedenle 
Sultan'a Ebu Said yani (Said'in Babası) derlermiş. Said 
Sultan, Rabia Hatun'dan olan ilk çocuğuydu. Nitekim 
küçük yaşta ölüyor. Kızlar ise büyüyor ve daha sonra 
evleniyorlar. 

Sultan Muzaffereddin'in vefatından sonra Sahibe ismi 
orada inşa edilen okula verilir. Araştırmalarımda 
Rabia Hatun'un alanına girdiğimde, aslında Sultan 
Muzaffereddin Gökbörü'nün çalışmaları içerisinde 
özellikle hayır işleri, insani yardım, kimsesizlere sahip 
çıkma ve hastalara kol kanat çıkma hususunda Rabia 
Hatun'un da rolü Sultan ile aynı şekilde göze çarpıyor. 

Sultan Muzaffereddin 630 Hicri/1233 Miladi senesinde 
vefat ettikten sonra. Kale'nin aşağısında o zamanlar 
El-Ribiz denilen şimdilerde ise Araplar Mahallesi olarak 
bilinen yerde bulunan evinde veda ediyor. O tarihten 

sonra Rabia Hatun artık buralarda yaşamakta zorluk 
çeker ve tekrardan Şam'da bulunan ailesinin yanına 
(Darül- Akik) geri döner.
 
Selahaddin Eyyubi'nin Zümrüt Hatun diye başka bir 
kızkardeşi daha varmış. Suriye'de ve edebiyatta ( Şam'ın 
Hatunu) diye adlandırılır. O da tıpkı Rabia Hatun 
gibi hayırsever ve ufku geniş biriydi. Kimsesizlere, 
yoksullara, çocuklara her daim yardım eli uzatmıştır. 

Rabi Hatun ise Şam'da çalışmalarına devam etmiş. 
Hayır işleri, İslam kültürünün yayılması ve aynı 
zamanda El Muzafferiye Camisi'nin yapımında 
bulunmuştur. Bu caminin yapımı için daha önce Sultan 
Muzaffereddin Gökbörü 3 bin dinar gönderir.  Caminin 
ismi El-Hanabile Camii – Muzaffereddin Mescidi"'dir. 
Şam'ın Salihiye Mahallesi, tam olarak Kasiyun Dağı'nın 
yamacında yapımı gerçekleşir. 

Kaynaklar Rabia Hatun'un tıpkı Erbil Kalesi'nde yaptığı 
gibi hayır işlerine Şam'da kaldığı yerden devam ettiğini 
söylüyor. Aynı Erbil'de olduğu gibi Mevlit Kandil'ini 
yani Efendimizin doğum gününü orada da aynı şekilde 
kutluyormuş.  

Rabia Hatun, Şam'da bulunan fikir ve kültür ayrıca 
hayır işlerine devam ederken, hac farzını da yerine 
getirmiş. Hac dönüşünde Şam'da tamamen kendi maddi 

imkanlarıyla büyük bir okul inşa etmeye karar vermiş. 
Okula büyük kızının ismini vermiş. 

628 Hicri yılında Şam'da El-Kasiyun dağı üzerinde El-
Salihiye Mahallesi ki şu anda Şam'da o bölgeye El-Rukn 
El-Din adı verilmiş, Hay E- Akrad bölgesine yakın. 
Tam orada hala ayakta duran büyük bir okul inşaa 
ediyor. Döneminde çok iyi inşa edilip ünlü nakkaşlar 
tarafından süslenmiş. Okula El-Sahibe ismi verilir. 

Eyyübi mimarisi esas alınarak inşa edilen okulu bizzat 
Rabia Hatun'un kendisi takip etmiş. Ayrıca ölene dek bu 
okulla yakından ilgilenmiş. 

Okulun ana kapısı üstünde "Bu okul, Sultan Selahaddin 
El-Eyyubi'nin kız kardeşi Rabia Hatun tarafından inşaa 
edilmiştir" yazıyor. Okulda din, fıkıh ve İslam tarihi 
dersleri okutulmuş ve çok sayıda önemli din adamları 
mezun olmuş. Okulda hala eğitim sürüyor ayrıca Şam'ın 
tarihi sembollerinden biri olarak duruyor.

İbni Hulakan kitabında Rabia Hatundan şöyle söz 
ediyor; Rabia Hatun'un 643 Hicri/1244 Miladi yılında 
Şam'da ailesinin yanında 80 yaşında vefat ediyor. İnşa 
ettiği okula olan sevgisinden dolayı kendisini o okula 
defnetmelerini vasiyet ediyor ve nitekim vasiyeti yerine 
getiriliyor. 

Rabi Hatun'un mezarı şu anda okulun sınıflarından 
birinde yer alıyor ve bu yüce kadının büyüklüğünün 
nişanesi olarak mezar taşının üstünde "La ilahe ilallah" 
yazıyor. Mezarın bulunduğu yer daha önceden normal 
bir oda iken ne yazık ki son yıllarda ders yapılan bir 
sınıfa çevirilmiş. 

Bu büyük insanın mezarının bir sınıf içerisinde yer 
almasını ona karşı bir hakaret olduğunu düşünüyorum. 
Suriye'deki bazı basın organları bunu görüntüleyip 
haber yaptı üstelik yayınlanan bir fotoğrafta mezar 
ve üzerindeki örtü görünüyor yanında da sınıftaki 
öğrenciler. 

Bir yazar olarak, Rabia Hatun'un mezarının Şam'dan 
alınıp Erbil'de bulunan Sultan Muzaffereddin 
Gökbörü'nün mezarının yanına defnedilmesini 
öneriyorum. Sultan Muzaffereddin Gökbörü hakkında 
tarihçilerimiz yeterince çalışma yapmamıştır. Umarım 
daha çok ve daha yeni çalışmalara imza atılır, bu zatın 
önemi daha iyi ortaya konulur.
 
Rabia Hatun'u anlatan bu yazım aslında şu anda 
meşgul olduğum ve kitap olarak çıkarmaya çalıştığım 
Sultan Muzaffereddin Gökbörü'nün tarihsel ve politik 
değerinin bir bölümü,. Kitap yakın gelecekte basılıp 
dağıtımına geçilecektir. 

Erbil Sultanı’nın Hanımı 
Rabia Hatun
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Haber: Abdullah Ahmed
Foto: Çoban Timur

Haber: Ziya Uzeiry

Kısa bir zamandır genel olarak Irak Kürdistan 
Bölgesi Yönetimi'nde (IKBY) özel olarak da Erbil'de 
yakıt fiyatlarında gözle görünür bir değişim yaşandı. 
Doğalgaz fiyatında yükselme, aynı zamanda benzin 
fiyatında ise düşüş gerçekleşti. 

Diğer taraftan Erbil'in mahallelerinde neft (gaz yağı) 
dağıtılmaması konusu, vatandaşlar arasında sıkça 
dönüp dolaşan bir sorun haline geldi. Vatandaşlara 
göre neft sadece ekonomik düzeyi düşük gelirli kişilerin 
yaşadığı mahallelere dağıtıldı ve diğer mahalleler ise göz 
ardı edildi.
 
Biz de konuyu  araştırmak amacıyla  Erbil Neft ve 
Minareller Müdürü Ari Kakaşin ile iletişime geçtik.

Bahsi geçen neft dağıtımlarına ilişkin Ari Kakaşin,  
"Neft dağıtımı genel bir şekilde başlamıştır, Erbil'de 
neft iki bölgede dağıtıldı. İlk dağıtım soğuk bölgeler 
yani Salahaddin ilçesinden Çoman bölgesine kadar 
gerçekleştirildi. Şüphesiz ki bunların da özel komisyonu 
bulunmaktadır. Günlük 
az bir miktar gönderiliyor.
" şeklinde açıklama yaptı.
 
Erbil Neft ve Minareller Müdürü, 
"İkinci bölge ise, Erbil ve etrafıdır. 
Şehir merkezi 17 merkezden
 oluşmaktadır ve bilgisayar
 sıralamasına göre her merkezde 
birkaç dağıtım merkezi
 bulunmaktadır. Toplamda 170 

dağıtım merkezi var. Sıralamaya göre dağıtım bölümü 
sorumluları çağırılıp varil ve listeler toplanıyor, 
bundan dolayı yaptığımız dağıtımın  o bölgenin fakir 
ya da zengin olmasıyla alakası yok . Neft dağıtımı 
mahallelerin temeline bağlı değil, merkezlere bağlıdır. 
Şüphesiz ki birçok vatandaş neft alamamıştır çünkü 
şimdiye kadar elimizde bulunanın hepsini dağıttık. 
Erbil etrafındaki bölgelerin birçoğuna neft dağıtıldı ama 
Erbil merkezine az bir oranda dağıtım yapıldı. Şimdiye 
kadar programın nasıl olacağına ilişkin bilgi elimize 
ulaşmadı ama emin olunuz ki sonuna kadar dağıtımı 
yapacağız." ifadelerinde bulundu.

Diğer bir taraftan Ari Kakaşin benzin fiyatındaki 
düşüşün hükümetin çabası sayesinde gerçekleştiğini 

belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Bölge Hükümeti ve Erbil Valiliği'nin gösterdiği 
çaba sayesinde iş adamları kolay bir şekilde rekabete 
girebiliyor. Benzin dışarıdan ithal ediliyor. Başka bir 
nokta ise ham petrolün (crude) fiyatının düşmesidir. 
Sonuçta bir iş adamı bu kolaylıklar nedeniyle benzini 
daha ucuza ithal edebiliyor". 

Kerkük, zengin petrol yataklarıyla ün kazanırken 
bir de el zanaatında Irak’ın önde gelen kentlerinden 
biri olarak tanınır. Kentte çok eskilere dayanan az 
da olsa günümüze kadar icra edilen ve kültürün 
devamlılığını sürdüren bazı zorlu el zanaatları 
vardır. Bunlardan öne çıkanlar ise, demircilik, 
marangozluk, dericilik ve kazancılık gibi daha pek 
çok meslek var. Bu meslekleri dededen toruna 
kadar yetiştiren Türkmenler, günümüzde az da olsa 
sürdürmeye çalışıyor. 

Kazancılık mesleğinin kültürel değerinin önemi, 
Kerkük’ün tarihini ve asıl sahibini belirtiyor.

Günümüzde sayısı çok az kalan ağır işlerden biri 
olan kazancılık mesleğini ele alacağız.

Kerkük’ün kalbinde yer alan Kale'nin tam eteğinde 
olan Kazancılar Pazarı aynı zamanda Büyük 
Pazar'a paralel konumdadır. İki kapıya sahip olan 
Kazancılar Pazarı, bir taraftan kuraklığa maruz 
kalan Hasa Su Nehri'ne bakarken diğer kapısı ise 
Kerkük’ün en işlev halk pazarı olan Büyük Pazar’a 
çıkmaktadır.

Tarihi M.Ö. 3000’lere dayanan Kerkük Kalesi'nin 
eteğinde yer alan Kazancılar Pazarı'nın, hemen 
hemen Kale ile aynı ömre sahip olduğu biliniyor. 
Kale'nin eteğine serpilmiş gibi olan, Demirciler 
Pazarı, Kazancılar Pazarı,  Hanlar ve daha nice 
pazarlar, o bölgenin dönemin ticaret merkezi 
olduğunu gösteriyor.

İşlerin ne duruma geldiğini ve şartların nasıl 
olduğunu öğrenmek için pazar esnafıyla görüştük.

Babadan oğula geçen bu mesleği bugün sürdüren 
Ahmet Kazancı usta ile sohbet ettik.

Ahmet Kazancı bu mesleğin dedesinden babasına 
kaldığını ve bugün kendisinin icra ettiğini söyledi. 
70’lerde bu işe koyulan Ahmet usta, kazancılığın 
Türkmen kültürünün vazgeçilmez bir parçası 
olduğunu belirterek, bu mesleğe sahip çıkılmasını 
istedi.

Günümüzde zor şartlarda mesleğini sürdürmeye 
çalışan kazancılar, 2003 ABD işgalinden sonra 
işlerinin çok kısıtlı olduğundan şikayetçi.

Ahmet Kazancı, Irak’ın işgal öncesinde ticari olarak 

dışa bağımlılığının sınırlı olması nedeniyle tencere, 
tepsi, sürahi, su deposu gibi birçok malzemenin bu 
pazarda üretildiğini anlattı.

Eskiden bu mesleğin yüzlerce Kerküklü için 
ekmek teknesi olduğunu söyleyen Ahmet Kazancı, 
günümüzde çok az sayıda kişinin bu alanda 
çalıştığını ifade etti.

Bu pazarda önceden 100'e yakın dükkanın 
olduğunu anlatan Ahmet usta, günümüzde 
sadece birkaç dükkanın kaldığını ve işlerin çok az 
olduğunu belirtti. 

Irak’ın dış ülkelerden özellikle Çin, İran ve 
Türkiye'den plastikten yapılmış ürünleri ithal 
ettiğini  vurgulayan Kazancı, maliyeti ucuz ve 
seri üretimle üretilen malların, daha uzun süreye 
ihtiyacı olan ve çinkodan yapılan ürünlere karşı 
tercih edildiğini kaydetti. Bu durumun da pazarda 
işlerin durgun olmasına yol açtığını söyledi.

Ayrıca Kazancılar Pazarı'nın, hem merkezi hem de 
yerel hükümet tarafından ihmal edildiğini belirten 
Ahmet usta, bu kültürel değere sahip olan mesleğin 
yavaş yavaş ortadan kalktığının üzüntüsünü 
yaşadığını belirterek yetkililerden bu mesleğe sahip 
çıkmaları yönünde çağrıda bulundu.

Bu mesleğe herkesten önce Türkmen milletinin 
sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Ahmet usta, 
kazancılık mesleğinin Türkmenlerin tarihi ve 
kültürünün bir parçası olduğunu ifade etti.

Türkmenlerin Kültürel Parçası Olan 
Kazancılık Mesleğinin Son Demleri

Gazda Yükselme Benzinde Düşüş

Hasro Pirbal El Kassab 
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Türkmeneli Partisi Genel Başkanı Riyaz Sarıkahya, 
Kerkük'te yaşanan son siyasi durum, yüzde 32'lik 
sistem ve Türkmenlerin yönetimde yer almak 
istemelerine ilişkin Tba'nın sorularını cevapladı.

"Maalesef Kürt idaresi Kerkük'te 
taraflı bir şekilde davrandı"

Türkmenler açısından Kerkük ne 
durumda?

2003'ten sonra Amerikalılar Irak'a girdikten 
hemen sonra Kerkük idaresini Kürt kardeşlerimize 
verdiler. Bu tarihten önce Kürtler Kerkük'te 
kontrolü sağlayamamışlardı ama bu tarihten sonra 
bu gerçekleşti. Maalesef Kürt idaresi Kerkük'te 
taraflı bir şekilde davrandı. Kendilerine yakın 
kişilere post ve makam verdiler fakat Türkmenleri 
göz ardı ettiler. Zaten Türkmenler zamanında 
çok baskıya uğramıştı ve aynı zamanda göz ardı 
edilmişti. Yani Saddam döneminde de zaten 

Türkmenler yönetimden uzaklaştırılmışlardı. 
2003'te Saddam'ın devrilmesinden sonra belki 
Türkmenler de yönetime eşlik eder ve kendi 
topraklarında söz sahibi olurlar diye içimizde bir 
umut doğdu, çünkü Kerkük Türkmen özelliği olan 
bir şehir. En azından Türkmenlerin yönetimde 
ortak olacaklarını düşünmüştük. Fakat Amerika 
il meclisi ve valiliği Kürtlerden oluşturduğu için 
yönetim Kürt kardeşlerimize devredildi.

"Kürtler yönetimindeki Kerkük'te son 
zamanlarda ciddi bir çeteleşme oldu"

O dönem fazla da bir tepki vermedik, fakat 
başarısız bir yönetim sergilediler ve Saddam'ın 
zamanındaki haksızlıklara devam ettiler. Ayrıca 
yeni yeni haksızlıklar da yaptılar. En azından 
Saddam döneminde istikrarlı bir durum vardı. Evet 
siyasi açıdan gene haksızlıklar vardı ama sıradan 
bir vatandaş sokağa çıktığı zaman herhangi bir 
çeteyle karşılaşmıyordu. Kürtler yönetimindeki 
Kerkük'te son zamanlarda ciddi bir çeteleşme oldu. 
Ayrıca buradaki Kürt partilerin yetkilileri genel 
merkezlerine çok bağlı kalmıyorlardı. Örnek olarak 

KYB Süleymaniye'nin siyaseti ile paralel olarak 
hareket etmiyordu. Talabani ile görüştüğümüz 
zaman onun Türkmenlere bakışının çok iyi 
olduğunu görüyorduk. Ayrıca Süleymaniye'de 
de birçok KYB yetkilisi de Türkmen ortaklığını 
kabul ediyordu. Fakat Kerkük'te bulunan marjinal 
bir grup şehrin hayrını ve avantajını üzerlerine 
aldıkları için Türkmenleri bertaraf ettiler ve zaman 
zaman çeteler yolu ile üst makam sahibi olan 
Türkmenleri tehdit ettiler veya işkence yaptılar. 
Ayrıca birçok insanımızı öldürdüler. Bazılarını 
para vermek zorunda bıraktılar. Halkı genel olarak 
korumadılar.

"İyi pozisyonda bulunan 
insanlarımızı öldürerek, onun yerine 

başkasının gelmesi için yol açtılar"

Şehir idaresi, kurulan çetelere göz yumdu ve 
kurulan çeteleri Türkmenlerin üzerine saldılar. 
Dikkat ederseniz Arap veya Kürt iş adamları 

kaçırılmadı. 
Buna karşın 
birçok Türkmen 
iş adamı 
kaçırıldı. Açıkça 
yönetim bu 
duruma göz 
yumdu. Bu 
cinayetleri 
işleyenlerden 
hiçbiri 
yakalanamadı. 
İyi pozisyonda 
bulunan 
insanlarımızı 
öldürerek, onun 
yerine başkasının 
gelmesi için yol 
açtılar. Genel 
olarak Kerkük'te 
KDP yönetimde 
hakim değil. 
Buna binayen 
de buradaki 
yerel hükümette 
de pek yoktu. 

Bunlar yaşanırken KYB ile temasa geçtik konuştuk 
ve yüzde 32'yi esas alarak ortak bir yönetim 
kurulmasını talep ettik. Talabani zamanında 
kendisi de bunu istiyordu. Onun partisine mensub 
Kerkük'teki yetkililer, Talabani'nin Kerkük 
hakkında kurduğu yol haritası ve ideolojisini 
benimseyemediler. Buradan belirtmek isterim ki 
Kürtler bizim kardeşimizdir. Birçok ortak değere 
sahibiz. Kerkük'te bulunan birçok ailenin bir tarafı 
Türkmen diğeri ise Kürt'tür. Benim kendi ailemde 
de Kürt akrabalarım var. Aynı şekilde Kürtlerde 
de Türkmenler var. Talabani hep 'benim annem 
Türkmen' derdi.

"İhlallerin yapıldığı toprakların 
birçoğu Türkmenlere ait"

Kerkük'te Kürtçülük adı ile ticaret yapıldı. Halbuki 
Kerkük'teki Kürtlerin de durumu perişan. Dünya 
kadar sıkıntılar var. Fakat bu bahsettiğim grup 
sürekli olarak Kerkük'te Kürtçülüğü beslediler. 
Buna karşı adil olamadılar ve insanımıza hizmete 
veremediler. Kendi tahtlarını güçlendirmek 

için çalıştılar. Dikkat ederseniz bir anda şehri 
terkettiler ve Kerkük'teki Kürt halkımız öylece 
kaldı. Hamdolsun ki Kerkük'te sağlam bir sosyal 
yapı bulunuyor. Halk, bu olaylardan sonra karşı 
karşıya kalmadı. Ne Türkmen ne Kürt ne de 
Arap birbirlerine karşı olmadılar ve çatışma 
yaşanmadı. Bizim sıkıntımız sosyal yönden değil, 
siyasi yönden. Türkmenlerin geçmişte kalan siyasi 
sıkıntıları var. Bu sıkıntılar Saddam döneminden 
başladı, Amerikalılar döneminde de devam etti. 
Şu anda Kerkük hükümeti ne elektrik ne de 
düzgün hizmet sağlayabiliyor. Necmeddin Kerim 
döneminde var olan toprak sorunları (ihlalleri) 
şimdi de aynı şekilde devam ediyor. O zaman 
ihlaller Kürt partiler himayesinde yapılıyordu, 
şu anda bazı Arap yetkililerin himayesinde 
yapılıyor. İhlallerin yapıldığı toprakların birçoğu 
Türkmenlere ait. 

"Eğer ki Vali Kerkük'te ortak yönetim 
kurmak istiyorsa, ilk olarak kendi 

binasından başlamalı"

Eski vali Necmeddin Kerim katıldığı bir 
programda, sizin isminizi zikrederek Türkmenlerin 
zor durumda olduğunu söyledi. Kerim'le 
görüşmeniz oldu mu?

Görevden ayrılmasından sonra onunla herhangi 
bir görüşmem olmadı. Necmeddin Bey'in benim 
hakkımda dediklerini basına söylemiştim. Orada 
dedim ki sıkıntılar Türkmenler için devam ediyor. 
Örnek olarak Kerkük vilayet binasında 26 tane 
personel bulunuyor. Bunlardan sadece bir tanesi 
Türkmen. Eğer ki Vali Kerkük'te ortak yönetim 
kurmak istiyorsa, ilk olarak kendi binasından 
başlamalı. Eğer kendi bürosunda 26 personelden 
birisi Türkmen ise, bunun anlamı ortak yönetime 
kendisinin de inanmamış olması. Aynı zamanda 
Kürt sayısı da Necmeddin Kerim zamanından 
daha az. Onun dönemi çok farklıydı ve gene 
Türkmenlerin sayısı azdı. Bu doğru bir şey değil.

"Türkmenler ile Kürtler arasında 
siyasi bir ittifak kurulması lazım"

İstiyoruz ki yüzde 32 temeli baz alınarak 
sistemimizi kuralım. Kerkük çok yorgun. 
Hükümetler hizmet esasına göre kurulur. Kerkük, 
iki-üç sokak ve caddesi hariç harabeye dönmüş 
bir köyü andırıyor ve yaşanılacak bir şehir değil. 
Şehirde her şey felç olmuş durumda. Önce emniyet 
sağlanmalı. Ayrıca vali makamının dönüşümlü 
olmasını istiyoruz. Yani Türkmen, Kürt ve Araplar 
2'şer yıl bu görevi üstlensinler. Biz Kürt ve Araplara 
karşı değiliz. Fakat Türkmenler ile Kürtler arasında 
siyasi bir ittifak kurulması lazım. 

Şu anda Kürt partiler kendi içinde kaos yaşıyor. 
KYB ve KDP'nin kendi içinde sıkıntıları var. 
Diğer Kürt partiler de buna tabi ve herhangi bir 
etkinlikleri yok. Kürtlerin kendi siyasi sahalarını 
düzenlemeleri gerekir. Erbil'e geldiğim zaman 
Kemal Kerküklü ile görüştüm ve ona onları 
Kerkük'te görmek istediğimizi ilettim. Ayrıca 
KDP Kerkük'te olmadığı için Kürt siyasi taraflar 
ile bir anlaşmaya varamıyoruz. Çünkü Kürtlerle 
anlaşma yaptığın zaman en azından KYB ve 
KDP'nin işin içerisinde olması lazım. Şu anda 

Türkmenler ile Kürtler arasında 
siyasi bir ittifak kurulması lazım



7 Türkmen Basın Ajansı 29 Ocak Salı 2019

yaptığımız ziyaretler ve anlaşmalar ikili ilişkiler 
çerçevesine giriyor. Türkmenlerin bu iki parti ile 
anlaşması gerekiyor. Şu anda Kerkük'te 5 tane 
Türkmen parti bulunuyor. Ayrıca Kürtlerin de 5-6 
siyasi partileri bulunuyor. Her iki tarafın partiler 
arasında ortak bir komisyon kurması lazım. 
Arapların da 5-6 partisi bulunuyor, onların da aynı 
şekilde komisyon kurması lazım. Komisyonların 
kurulmasından sonra her üç tarafın siyasi ittifaka 
varması gerekir. Bu ittifakın valiliği ve il meclisini 
görevlendirmesi gerekmektedir. Kerkük'te il 
meclisi var fakat 10 sene içerisinde 10 tane toplantı 
yapmamıştır. Hasan Turan'ın ayrılmasından sonra 
son 5 senede herhangi bir iş yapamadı. Şu anda il 
meclisi felç edilmiş durumda. Başkanı da burada 
değil ve mahkemeden karar çıktı ki daha il meclisi 
başkanının kazanıp kazanmadığı belli değil.  İl 
meclisini tekrardan canlandırmak gerekiyor. 
Ondan sonra da il meclisinin emirleri altında 
çalışan bir vali tayin etmek gerekiyor.

"Kerkük Bölgesi projesi tek çare"

Necmeddin Bey kararları bir diktatör gibi alıyordu. 
İl meclisini bertaraf etmişti fakat sonunda fazla 
sorumluluk altında kaldı ve aynı zamanda Kerkük'e 
iyi bir hizmeti olamadı. İlk göreve başladığı zaman 
ben şahsi olarak kendisinden çok umutluydum. O 
da aynı şekilde "Kerkük Bölgesi"ni düşünüyordu. 
Zamanında birçok kez onunla görüştüm ve 
"Kerkük Bölgesi" projesini hayata geçirmesini 
söyledim çünkü bu tek çare. Kerkük il olarak 
ilerleyemiyor. Biz, "Gelin yüzde 32 temelli bir 
bölge kuralım, bölge başkanlığı görevini 2'şer sene 
olmak üzere Türkmen, Kürt ve Araplar arasında 
bölüştürelim" dedik. Tabii parlamento başkanı ve 
başbakanlık görevlerini de aynı şekilde yapmalıyız. 
Necmeddin Bey bunu destekliyordu hatta bir iki 
basın açıklaması da yaptı. Son açıklamasında da 
bunu istediğini söyledi. Zamanında Kürt partiler ve 
en fazla da KYB Necmeddin Bey'i uyardı. Yapılan 

ağır baskı sonucu geri adım attı. Maalesef projeyi 
iyi bir şekilde anlatamadı ve baskıya maruz kaldı. 
Necmeddin Kerim'de tim çalışması yoktu, her 
zaman tek başına çalışmak istiyordu. Eğer iyi bir 
şekilde çalışabilseydi, Kürtlerin bir bölümünü ikna 
edebilirdi. Yine şunu söylemek istiyorum, eğer 
ki Necmeddin Bey veya herhangi bir Kürt partisi 
"Kerkük Bölgesi" projesinin hayata geçirilmesini 
istiyorsa biz onlarla oturmaya hazırız. 

"Kerkük Bölgesi, projesini 
Türkmenler sundu, daha gerçekçi 
olmak gerekirse bizim partimiz 

hazırladı"

Haber: Ziya Uzeiry
Foto: Ali Salim

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 
(TİKA) Bağdat Program Koordinatörü Cüneyt 
Esmer, Bağdat'ta Abdülkadir Geylani Türbesi'nde 
projelerine devam ettiklerini ancak Musul'daki 
Yunus Peygamber Türbesi'nde yapılan kazı 
çalışmaları nedeniyle herhangi bir proje 
başlatmadıklarını belirtti.

"Mimar Sinan tarafından yapılan beyaz 
kubbenin tadilatı tamamen aslına 

uygun olarak yapılacak"

Abdulkadir Geylani Türbesi'nde yürütülen 

projeye ilişkin Tba'ya açıklamada bulunan Cüneyt 
Esmer, "Bu projeler 4 aşamada hayata geçecek, 
ilk olarak, külliyenin üzerinde bulan ve Mimar 
Sinan tarafından yapılan beyaz kubbenin tadilatı 
tamamen aslına uygun olarak yapılacak. Yani 
kubbeyi beyaz seramiklerle kaplıyoruz. Sırlı 
beyaz tuğla ile kaplayacağız. İkinci olarak sebiller 
yapacağız. İkinci Sultan Abdulhamit'in İstanbul'da 
Yıldız Sarayı bulunuyor. Orada Hamidiye Çeşmesi 
bulunuyor. Onun aynısını Abdulkadir Geylani 
Türbesi'nde yapacağız. Ayrıca ikinci girişine de 
sebil yapılacak." dedi.

Esmer, yapılacak işlemlerin devamında, Sultan 
İkinci Abdülhamid zamanında yapılan iki kapının 
aslına uygun olarak restore edileceğini belirterek, 
"Külliyenin içerisinde Hanefi mezhebinin olduğu 
bir cami var. Caminin iç dekorasyonunu yapıyoruz. 
Ayrıca mihrap ve mimber yapılacak." şeklinde 

açıklama yaptı.

"Caminin giriş kapısının orjinali zamanında 
Saddam Hüseyin tarafından alınmış ve yerine 
kendisi bir kapı yaptırmış." diyen Esmer, o kapının 
da değiştirileceğini kaydetti.

"Çalışmalarımızı nisan ayı sonu ya da 
mayıs ayında bitirmeyi planlıyoruz"

Cüneyt Esmer, restorasyon çalışması için 
nakkaşların geldiğini belirterek,  "Onlar da 
kubbenin iç bölüm restorasyonunu yapacaklar. 

Çok güzel çalışmalar 
gerçekleştirilecek. Bu 
çalışmalarımızı da 
nisan ayı sonu ya da 
mayıs ayında bitirmeyi 
planlıyoruz." diye konuştu.

TİKA Bağdat Program 
Koordinatörü Esmer, 
ayrıca Irak Sünniler 
Vakfı Divanı Başkanı 
Abdullatif Humeym'in 
kendilerinden Musul'daki 
Yunus Peygamber (SAV) 
Türbesi'nde kabrinin 
olduğu bölümün 
restorasyona tabi 
tutulmasını talep ettiğini 
belirterek konuya ilişkin şu 

açıklamada bulundu:

"Orada 3 ayrı işlem 
mevcut. Birincisi 
Yunus Peygamber'in 
Türbesi'nin alt 
kısımda orjinal 
kabrinin bulunduğu 
yer var. O bölgenin 
üst kısmına 
sembolik bir kabir 
yapılacak. İkincisi, 
eskiden orada 
Osmanlıya ait küçük 
bir mescit varmış, o 
kısmın restorasyonu 
yapılacak. Üçüncüsü 
ise Saddam 
zamanında yapılan 
aynı bölümde bir 

cami var. DEAŞ o kısmı da yıkmış."

Esmer, kendilerinin o bölgede bir şey yapmaya 
karar vermediğini belirterek, sebebini şöyle 
açıkladı:

"Çünkü Musul Eserler Müdürlüğü, Almanya'nın 
Heidelberg Üniversitesi'ne kısa süreliğine 
kazı çalışmaları için izin vermiş. Onlar, kendi 
kazı çalışmaları bitmeden bizim orada bir şey 
yapamayacağımızı söylediler. Bu nedenle şu anda 
burada beklemedeyiz." 

"Yunus Peygamber'in olduğu yer Asurların merkezi 
olduğu için DEAŞ orada tüneller kazarak hazine 
aramış"

"Yunus Peygamber'in olduğu yer Asurların merkezi 
olduğu için DEAŞ orada tüneller kazarak hazine 
aramış, bu bahsettiğim  üniversite o tünelleri 
araştırıyor." diyen Esmer, "Bu nedenle biz daha bir 
çalışma yapmaya karar vermedik ve herhangi bir 
programımız yok." dedi.

Irak Sünniler Vakfı Divanı ile iletişimde olduklarını 
belirten Cüneyt Esmer, "Orada bir çalışma yapmayı 
ve programımıza almayı çok istiyoruz ama şu anda 
yapılacak bir şey yok. Daha karar verilmedi, ama 
planlıyoruz. Yani kısacası şunu söyleyebilirim, 
orada Osmanlı mescidinin restorasyonunu 
programa almak için Sünniler Vakfı Divanı ile 
görüşmeler devam ediyor." şeklinde açıklama yaptı.

TİKA Yunus Peygamber Türbesi'nde 
İncelemelerde Bulundu

Röportajın tamamına 
www.tbajansi.com dan ulaşabilirsiniz
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Televizyon kanalları veya radyoların, internet ve akıllı 
telefonların yayılmasıyla birlikte rağbetini kaybedeceği 
düşünülse de durum beklenilenin tam tersi oldu ve 
yayın organları etkisini hala devam ettiriyor. 

Bunun yanında herkesçe malumdur ki artık televizyon 
yayınları birkaç bölümden oluşuyor. Yerel ağ, uydu ve 
yaşadığımız bölgede örneği az olsa da sadece internet 

üzerinden yayın yapan televizyonlar mevcut.  Ancak 
Irak Kürdistan Bölgesi'nde kimine göre gereğinden fazla 
televizyon ve radyo kanalı bulunuyor. 

Konuya ilişkin Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi 
(IKBY) Kültür Matbuaat ve Dağıtım Genel Müdürü 
Muhammed Gerdi, Tba'ya verdiği demeçte, "Kürdistan 
Bölgesi'ndeki ifade özgürlüğü nedeniyle çok sayıda 
kanal bulunuyor. 40 uydu kanalı, 122 lokal televizyon 
ve 160 radyo bulunuyor. Eğer bu sayıları Irak ve komşu 
ülkelerle kıyaslamaya kalkarsak, bu sayı gereğinden fazla 
çok ancak haberleşme özgürlüğü nedeniyle, görsel veya 
işitsel kanalların açılmasında hiçbir engel bulunmuyor." 
dedi. 

Kanalların çok olması nedeniyle frekanslarda 

yaşanabilecek sıkıntılar konusunda Gerdi, "Gerçekçi 
olmak gerekrse bu rakamlar hiçbir ülkede izin verilecek 
gibi değil çünkü aşırı derecede çok kanal bulunuyor. 
Ancak bu sıkıntıları çözmek için bir sistem kuruldu. 
Evet daha önce frekans yetersizliği sorunumuz vardı 
çünkü Bölge genelinde toplamda 38 TV frekansımız 
var. Yani bu alanda sadece 38 kanal kurabilirsin. Ancak 
bunu çözmek için DVB-T sitemini kullanıyoruz ve her 

frekanstan 10-15 frekans daha çıkarabiliyoruz." 
şeklinde açıklama yaptı. 

Bu alanda en çok konuşulan önemli noktalardan 
biri ise özellikle yerel ağ üzerinde yayın yapan 
televizyonların yabancı dizileri uydulardan alıp, 
hiçbir yasaya uymadan kullanmalarıdır. Ayrıca 
bazı diziler uzunca bir süre imam ve din adamları 
tarafından herhangi bir sansür kullanılmayıp, 
topluma aktarıldığı için eleştiriye maruz kaldı. 

Bu hususta IKBY Kültür Matbuaat ve Dağıtım 
Genel Müdürü, "Aslında yabancı dizilerin 
haklarını korumak için yasalarımız mevcut ve 
bu durumlarda hak sahibi taraf gelip şikayetini 
sunabiliyor ancak şu ana kadar sadece bir yabancı 

şirketten bize şikayet geldi onu da yargıya taşımak 
adına söz konusu şirkete gereken yardımları ve kolaylığı 
sunduk." şeklinde konuştu. 

Bu kadar kanalın bulunmasına rağmen kanal 
kurmanın zor olduğu yönünde bazı eleştiriler 
duyuluyor. Bu eleştirilere karşı Gerdi, söz konusu 
izinlerin geç kalınması veya verilmemesi durumunun 
kendilerinden kaynaklanmadığını ve o yetkinin İçişleri 
Bakanlığı'nda olduğunu vurguladı. Gerdi ayrıca 
Başvuruda bulunanların bazılarının 2 yıldan beri İçişleri 
Bakanlığı'na istek gönderdiklerini, bazı kanalların hala 
yanıtını alamadıklarını ancak kanunlara göre ise en 
geç 60 gün içerisinde olumlu veya olumsuz bir yanıt 
almaları gerektiğini vurguladı. 

Bir çok ülkede televizyon yayınlarını gözlemleyen 
ve gerektiğinde sansür ve ceza yoluna giden bazı 
kurumlar bulunuyor. 2014 yılında hazırlanan yasanın 
1. Maddesinde Ulaştırma  Bakanlığı içerisinde 
"monitoring" adı verilen bir birimin olduğundan söz 
ediliyor ve o birim bu söz konusu kanalların gözlemini 
yapıyor. 

Muhammed Gerdi, "Bir kanalda uygunsuz sözleri veya 
kanun dışı bir yayını anında sansürleyecek bir cihaza 
sahip değiliz ancak gözlemlere takılan bu gibi yasa dışı 
veya topluma aykırı hususlar hakkında şikayet dilekçesi 
yazılırsa söz konusu kanal cezai işleme tabi tutulur 
veya yayını durdurulur. Gözlem için 100 kanalı aynı 
anda takibe alan bir cihazımız mevcut ancak elektrik 
sıkıntıları nedeniyle bu cihazı kullanıma alamadık." 
bilgisini paylaştı. 

Belirlenen şartlara bakıldığında bir televizyon veyahut 
radyo kanalı açmak çok zor şartlar içermiyor. Bu 
hususta Gerdi, "Kültür Bakanlığı tarafından hiç bir 
sıkıntı yok." diyerek sürece ilişkin açıklama yaptı:

"Yapılması gerekenler şöyle; önce şirket veya bir şahıs 
adına düzenlenen bir istek dilekçesi sunulur. İstek 
dilekçesini sunan kişinin Irak Kürdistan Bölgesi'nde 
ikamet etmesi gerekiyor. 25 yaşından küçük olmaması 
gerekiyor. Şayet dilekçeyi sunan kişi yabancı ise o zaman 
çalıştığı şirketin bölgede izninin olması ve kendisinin 
de en az 6 ay süresi olan ikamet kimliğini bulundurması 
gerekmektedir. Dilekçeyi dolduran kişinin en az 5 yıllık 
bir medya geçmişinin olması şarttır. Bu şartlara sahip 
herkesin dilekçesi alınır." 

2014 yasalarının 1. Maddesinin 3. Fakarasında, Kültür 
ve Gençlik Bakanlığı'nın, Ulaştırma Bakanlığı ve 
İçişleri Bakanlığı ile iş birliği içerisinde olarak, talep 
karşılığında şartları barındıran herkese izin verme 
yetkisine sahip olduğu yer alıyor

IKBY'de Yayın Yapan 40 Uydu, 122 Lokal Televizyon 
ve 160 Radyo Bulunuyor

Avusturyalı Mareşal Montecuccoli’den Napolyon’a 
kadar bütün komutanlar, askeri faaliyetler için 
gerekli olan şeyleri üç sözcükle özetlerler: Para, 
para, yine para…

Ancak bu durum Osmanlı ordusu için pek geçerli 
değildi çünkü bir Osmanlı komutanı ve askerinin, 
askeri faaliyet ve zafer için önce inançlı olması 
gerekirdi. Osmanlı tarihine bakıldığında birçok kez 
askeri donanımda kendisinden daha güçlü gözüken 
birçok orduyu hüsrana uğratmayı başarmıştır. 

Osmanlı askerinde en büyük inanç, zaferin 
Allah'tan geldiğine ve şehadete inanmaktı. 

Bunun en önemli örneklerinden biri ise, 
birçoğumuzun kullandığı ancak anlamının tam da 
nereden geldiğini bilmediğimiz "Şehadet Şerbeti" 
deyimidir. 

Savaşlarda yaralanan ancak yarası ağır ve kurtarılma 
imkanı olmayan askerlere, hekim(doktor) yanında 
taşıdığı ve "Hekim Matarası" denilen mataradan 
son anlarında ağzı tatlansın diye şerbet verirmiş. Bu 
sebepten içenler de öleceğini anlarmış ve şerbete de 
Şehadet(ölüm) şerbeti derlermiş.

Bu şerbeti sıradan şerbetlerden ayıran ve özel kılan 
iki şey vardı. Birincisi şerbetin zemzem suyu ile 
hazırlanması. İkincisi ise sadece ölmeden önce 
içilmesi.

İşte o günden beri şehit olduğunu 
duyduğumuz veya şehadete yürüyen 
birini anlattığımız sırada "Şehadet 
Şerbeti" içti deyimini kullanıyoruz.

Şehadet Şerbeti
Haber: Ziya Uzeiry
Foto: Ali Salim
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Haber: Muhammet Abdulcabbar
Foto: Ali Salim

Erbil ve Bağdat arasında yaklaşık 5 yıl önce yüz 
tutan anlaşmazlıklar nedeniyle Bağdat, IKBY'deki 
memur maaşlarını göndermedi ve göndermek için 
bölgedeki petrol gelirlerinin kendisine iade edilmesini 
şart koşmuştu. Bu uzun sürenin ardından geçtiğimiz 
günlerde Irak Meclisi, 2019 bütçesini gündeme alarak 
memur ve Peşmerge güçlerinin maaşlarını yeniden 
gönderme kararı aldı. 

Söz konusu kararın ardından Erbil'de halk arasında 
bir hareketlilik ve sevinç başladı. Bu nedenle Tba 
mikrofonunu Erbil çarşısında bazı vatandaş ve esnefa 
uzattı. Bu karar hakkındaki düşüncelerini sordu.
 

Ferman Hamed Osman adlı vatandaş, "Irak sağolsun, 
şayet bu karar uygulanır ve maaşlar gönderilirse 
gerçekten çarşı ve pazar üzerinde büyük bir etki sağlar. 
Özellikle memur kesim, çünkü uzun süredir günlük 
ihtiyaçlarını giderebilecek kadar gelir sahibi değil. 
Malum verilen maaşın bir kısmı kesiliyor ve aldıkları 
miktar anca geçimlerini sağlamalarına yetiyor." dedi. 

Ferman Hamed, artık memur maaşlarındaki kesintilerin 
yapılmamasını dileyerek, "Umarım memurlarımız hak 
ettikleri maaşı alır ve günlük geçimlerini ziyadesiyle 
karşılayabilir hale gelir. Duyduğumuz kadarıyla Irak 
hükümeti zaten kesinti olmamasını da şart koşmuş 
deniyor." şeklinde konuştu. 

Mikrofonumuzu uzattığımız bir diğer vatandaş ve 
çarşı esnafı Hidayet Şeyhani çarşıdaki hareketliliği dile 
getirdi. 

Şeyhani, "Irak merkezi hükümetin memur maaşlarını 
göndermesinden daha iyi bir karar olamaz. Kararın 
duyulmasının ardından çarşıda şimdiden hareketlilik 
başladı. Bu kararın tamamen halkın çıkarına olduğunu 
düşünüyorum. Bu kararla birlikte herkes istediği zaman 
ihtiyaçlarını karşılar ve hayatını daha iyi idame ettirir.
 

Kayseri çarşısındaki bir diğer esnaf olan Bahtiyar İsmail, 
Irak'ın bu adımını olumlu bulduğunu dile getirerek, 
"Irak hükümetine elinize sağlık demek istiyorum. Bu 
maaşları gönderirlerse gerçekten Pazar da insanlar da 
canlanır. Özellikle memur kesim gerçekten hayatını 
bu aldığı maaşla idame ettirmekte zorlanıyor. Haliyle 

bu bize de yansıyor. Çok zaruri ihtiyaçlar olmasa zaten 
alışveriş yapmıyorlar. Umarım en kısa zamanda maaşlar 
gönderilir ve memurlar maaşlarının tamamına kavuşur 
daha iyi bir hayat sürdürürler." dedi. 

Tba'ya konuşan Avukat İsmail Gerdi ise vatandaşların 
yaşam koşullarına dikkat çekerek şunları söyledi: 

"Tabii ki maaşlar dediğimizde birebir halkın cebini ve 
halkın kendisini ilgilendiriyor demektir. Özellikle bazı 
olayların cereyan etmesinin ardından köylü halkın 
şehirlere yüz çevirmesi ve şehirde bir şekilde devlet 
memuriyetine girmesi, memur sayısını ve yükünü arttırdı. 
En son yapılan sayımlara bakıldığında bu bölgede memur 
sayısının bir hayli çok olduğu göze çarpıyor. Bu nedenle 
Irak'ın memur maaşlarını göndermesi önemli bir husustur ve 
gerçekleşmesini temenni ediyoruz.

Gerdi konuşmasının devamında, "Bu iç açıcı haber bizi 
umutlandırdı ve sevindirdi. Ayrıca bu haber, insanların son 
yıllarda içinde bulunduğu zor günler ve darlıktan kurtulması 
demektir. Hepimiz bazı memurlarımızın cüzdanında bir 
çay parasını ödeyecek para olmadığını görüyoruz. Bu 
kararın uygulamaya geçmesiyle beraber hem memurun 
hem de esnafın cebine para girer. Umarız artık memurlar 
aldıkları maaşın ay sonuna kadar onları idare edip 
etmeyeceğini düşünmezler."    

Bağdat'tan Gelen Haber Hem Memurun 
Hem Esnafın Yüzünü Güldürdü

Bir çok ailenin geçim kaynağı olan kömürcülük 
mesleğinin zorlu mesleklerden olduğu herkesçe 
biliniyor. Zorlu iş olmasıyla birlikte çok fazla hayati 
risk taşıyan aynı zamanda kazancı çok düşük olan 
kömürcülük mesleğini inceleyelim.

Günümüzde odun kömürünün birçok alternatifi 
bulunurken hala bazı esnafların bu mesleği 
sürdürmesi şaşırtıcı bir durum. 

Kerkük Cüt Kahve pazarında babasının mirası 
olan bu mesleğin devamlılığını getiren İsmet, 
Namık ve Yaşar kardeşlerin biri mesleği tanıtıyor. 
İsmet Kömürcü, bundan 20 sene önce Kerkük 
etrafında bulunan ormanlık arazilerde kömür 
üretildiğini söyledi. 

Hükümet tarafından verilen yasal izin ile 
ormandaki yaşam döngüsüne zarar vermemekle 
birlikte, kurumuş, hasta ve ormana zarar veren 
ağaçları keserek kömür yaptıklarını anlattı. 

Kömür yapımının zorluğunu anlatan İsmet, 
"Önce kestiğimiz odunları parçalar haline 

ayırırız. Daha sonra yerde 2/3 metre genişliğinde ve 
en az bir buçuk metre derinliğinde bir kuyu kazılır. 
Daha sonra odun parçalarını koyuya attıktan sonra 
yakılır." Diyerek, kömür yapımının aşamalarını 
paylaştı.  

Yakılan odunların tam köz haline gelmeden önce 
üstünün kapatılarak oksijen temasının kesilmesinin 
sağlandığını belirten kömür ustası İsmet, "Yakılan 
odunlar sabaha kadar bekletilerek yerin altındaki 

sıcaklıkla köz haline gelir. Daha sonra elek 
vasıtasıyla temizlenerek çuvallara doldurulur." dedi.

İsmet, bu işlemleri kendisinin yapmadığını, sattığı 
kömürlerin birçoğunu güney ve kuzeyden aldığını 
kaydetti. 

Sağlık sorunlarına değinen İsmet, zorlu işin akciğer 
kanseri gibi birçok hastalığa neden olduğunu ayrıca 
yurt dışından ithal suni kömürlerin daha ucuza mal 

olduğunu ifade etti. 

Yeterli bir miktarda kömür elde edebilmemiz 
için kaç ağacın kesilmesi gerektiğini 
sorduğumuzda İsmet, 4 ton kömürün elde 
edilmesi için tam olarak 20 ton odunun 
yakılması gerektiğini söyledi. 

Günümüzde yasal yollardan yapılmayan 
kömür çıkarma işleminin doğaya çok 
zarar verdiğini vurgulayan İsmet, ağaçların 
bilinçsiz bir şekilde kesilmesinin geniş bir 
ormanın kısa zamanda yok edilebileceğini 
üzülerek anlattı.

Kazancı az ama hayati riski 
yüksek olan meslek - Kömürcülük

Haber: Abdullah Ahmed
Foto: Çoban Timur
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Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya 
karşı Ulusal Meclis Başkanı muhalif Juan Guaido'nun 
kendisini devlet başkanı ilan etmesi ülkede tansiyonu 
artırdı.

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta hükümet karşıtlarının 
yaptığı gösterilerde Ulusal Meclis Başkanı Guaido, 
kendisini ülkenin geçici devlet başkanı olduğunu 
açıklamış ve devlet başkanlığı yemini etmişti ve başta 
ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, 
Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve 
Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise 
Maduro hükümetine desteklerini yineledi.

ABD Başkanı Trump, yazılı 
bir açıklama yaparak, "Resmi 
olarak Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu 
Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıyorum. 
Venezuela halkı tarafından seçilen tek meşru yönetim 
aracı olan Ulusal Meclis, Nicolas Maduro hükümetinin 
ise meşru olmadığını ilan etmek üzere Anayasayı 
harekete geçirdi ve dolayısıyla artık devlet başkanlığı 
koltuğu boş durumdadır." ifadelerini kullandı.

Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın muhalefetin 
kontrolündeki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu 
"geçici devlet başkanı" olarak tanımasının ardından 
ABD ile tüm ilişkileri kestiklerini açıkladı.

ABD'nin ülkede meşru hükümete karşı bir darbe 
tertiplediğini savunan Maduro, ABD'li tüm 
diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre 
tanıdı.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, "Umarım tüm 
Avrupa Venezuela'daki demokratik güçlere destek 
verir. Maduro'nun aksine Ulusal Meclis ve Juan Guaido 
Venezuela vatandaşlarının verdiği demokratik yetkiye 
sahip." şeklinde açıklama yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı 
Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ın Maduro'ya olan desteğini şu 
mesajıyla belirtti:

"Cumhurbaşkanımız, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas 
Maduro'yu arayarak Türkiye'nin desteğini ifade etti ve 

'Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız' dedi. Türkiye, 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde bütün 
darbe girişimlerine karşı ilkeli duruşunu koruyacaktır."

ABD Dışişleri Bakanı 
Mike Pompeo, Venezuela Devlet 
Başkanı Maduro'nun Amerikalı diplomatlara ülkeden 
ayrılmaları için 72 saat süre vermesiyle ilgili yazılı 
açıklama yaptı.

ABD'nin, Venezuela'da başkanlığını ilan eden Ulusal 
Meclisi Başkanı Juan Guaido'yu desteklediğini belirten 
Pompeo, "Başkan Guaido’ya geçici bir hükümet kurması 
ve anayasal görevlerini yerine getirmesinin yanı sıra 
ABD ve diğer ülkelerle olan diplomatik statülerinin 
belirlenmesi konusunda destek vermeye hazırız." 
ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey 
Lavrov, Venezuela'da yaşanan gelişmeleri 
"egemen bir devletin iç işlerine kaba bir müdahale" 
olarak niteledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü 
Behram Kasımi, "İran, Venezuela'nın iç işlerine yönelik 
her türlü dış müdahaleye ve yasalara aykırı, meşru 
olmayan adımlara karşıdır. İran, darbe girişimleri ve 
halka karşı yürütülen politikalarda Venezuela hükümeti 
ve halkını desteklemektedir." şeklinde açıklama yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı 
Emmanuel Macron, Venezuela'daki 
seçimleri "yasa dışı" olarak nitelendirerek, Avrupa'nın, 
Maduro'nun Mayıs 2018'de "yasa dışı" biçimde bu 

göreve seçilmesinin ardından ülkede demokrasinin 
yeniden inşasını desteklediğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin, Maduro ile 
gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, 
"Venezuela'nın iç işlerine müdahale edilmesi, 
uluslararası hukukun ağır bir şekilde ihlalidir." diyerek 
Maduro'ya destek verdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy 
Hunt, Venezuela Devlet Başkanı 
Nicolas Maduro’nun Venezuela’nın meşru lideri 
olmadığını savunarak, "İngiltere, Juan Guaido’nun 
Venezuela’yı ileriye götürecek doğru kişi olduğuna 
inanıyor." şeklinde açıklama yaparak, muhalif Juan 
Guaido'ya destek olduklarını belirtti.

Bu süreç içerisinde 
Venezuela Savunma Bakanı Vladimir 
Padrino Lopez, ordunun Devlet Başkanı Nicolas 
Maduro’nun yanında olduğunu bildirerek, ülkede 
uzun süredir uluslararası destekle bir darbe girişimi 
tezgahlandığını söyledi.

Maduro, 24 Ocak'ta ülkesinin ABD'deki büyükelçilik 
ve konsolosluklarını kapatacağını, bütün diplomatik 
personelini de geri çağırdığını açıkladı.  

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 25 
Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, ülkesinde 
ABD kaynaklı bir darbe girişimi olduğunu belirterek, 
"Politik hayatımıza müdahale etmeyi, Venezuela'nın 
egemenliğini bir kenara atmayı ve ABD ve onun Batılı 
müttefiklerinin Venezuela'da bir kukla rejim kurmasını 
amaçlayan darbeyi bozguna uğratacağız." şeklinde 
konuştu.

Maduro, Venezuela için faydalı olacak bir diyaloğa açık 
olduğunu belirterek, muhalefete diyalog çağrısında 
bulundu.

Venezuela'da Yaşananlar ve Tarafların Tepkisi


