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Bize hükümette 
bakanlık verilmezse, 

bu hükümeti 
desteklemeyeceğiz

 İşaretler bakanlığın 
ITC'ye verileceğini 

gösteriyor

PARLAMENTO 
BAŞKANLIĞININ TAMAMI KDP'Lİ Mİ?

Dr. Mehmet Ömer Kazancı

Dilşat Terzi

Felah Yazaroğlu

     HOCALI 
KATLİAMI
Tarihin gördüğü en kanlı katliamlardan biridir Hocalı 
Katliamı. Ermenilerce 26 Şubat 1992'de, Azerbaycan 
Türküne karşı uygulanan Hocalı Katliamı'nda, 106'sı 
kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı 
katledildi. Üzerinden 27 yıl geçti ancak acısı hala 
yürüklerde ilk bgünkü gibi duruyor. 

Yeni Araçlar Gelmeye 
Devam Ediyor, Ya Eskiler?

Doç. Dr. Ümit 
Cevzeli'den 
Erbil Tarihi 
Hakkında 
Önemli Bir Eser

TİKA Başkanı'nın 
Irak Çıkarması

MUMYALANAN LİDERLER

Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı (TİKA) Başkanı 

Serdar Çam geçtiğimiz 
hafta Irak'a bir 

dizi ziyaret 
gerçekleştirdi.

Mumya, çeşitli 

işlemler uygulamak 

suretiyle çürümesi 

önlenerek bozulmadan 

kalması sağlanan 

cesettir. 

Başbakan Abdulmehdi: 
İran ile ortak sanayi 

bölgesi inşa etmeye hazırız
Irak Başbakanı 
Adil Abdulmehdi, 
"Ürdün ile 
yaptığımız gibi İran 
ile de ortak sanayi 
bölgesi inşa etmeye 
hazırız.” dedi.

4'te

7'de
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Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) Parlamento 
Başkanlığı seçimi Kürdistan Yurtseverler Birliği 
(KYB) gıyabında 18 Şubat'ta gerçekleşti. Kürdistan 
Demokrat Partisi (KDP) parlamento başkanlığı için 
kendi grubundan bir ismi seçti ve bunun geçici olarak 
seçildiğini, KYB ile ne zaman anlaşmaya varırlarsa 
koltuğu devredeceklerini duyurdu. 

KDP Grup Başkanvekili Umed Hoşnav, Bağdat, 
Kerkük ve Erbil meselesinin aynı dosya içerisinde 
değerlendirilmesinin, KYB'nin parlamento 
başkanının seçildiği oturuma katılmamasına neden 
olduğunu belirterek, "Bu tür adımlar, yeni hükümetin 
oluşmasını geçleştirme amacıyla atılıyor." dedi.   

Parlamento başkanı sekreteri veya ikinci yardımcılığı 
görevinin Türkmenlere verilmesi hakkında ise 
Hoşnav, "Türkmenlere parlamento başkanlığında yer 
verilmesi iyi bir başlangıçtır ayrıca bunun yansıması 
hükümet kurulmasında da olacak. Umarım bu 
başlangıçtan daha da genişlemeye doğru gidilir." 
şeklinde açıklama yaptı.
 
Bağdat, Kerkük ve Erbil sorununun aynı 
dosyada değerlendirilmesi, hükümetin 
kurulmasının geçleşmesine neden olacak 

Şüphesiz ki bu adımlar hükümetin 
kurulmasını erteleyen adımlardır. 
Kürdistan Demokrat Partisi, Kerkük 
meselesine, Bağdat ve Bağdat'taki 
Kürdistanlı grupların ilişkilerine 
önem veriyor. Hükümeti oluşturmak 
için her tarafla görüşme 
hazırlıkları yapılıyor ve bu 
parlamentonun aktifleşmesi 
açısından da önem taşıyor. 
Biz her üç sorunun birbirine 
bağlanmaması gerektiğini 
düşünüyoruz ayrıca her 
üçü de önemli konular. 
Ancak daha önemlisi bütün konuların çözümüne 
doğru adım atmaktır ve hiçbir konu arasında fark 
yoktur. Hükümet kurulması ve parlamentonun 
aktifleşmesinde bir adım öne gidildi. Daha sonra 
buyursunlar Kerkük ve Bağdat'ı konuşalım.  

KYB Parlamento Başkanlığını 
alacak

18 Şubat'ta parlamento oturumu gerçekleşti. Daha 
önceden bu oturumun gerçekleşmesi hakkında 

vurgu yapılmıştı ve şu şekilde olacaktı. Parlamento 
Başkanlığı da bu doğrultuda seçildi. Kulislerde 
KYB'nin parlamento başkanlığını istemediği, 

başbakan veya başkanlıkta görev istediği yönde 
söylentiler var. Eğer KYB resmi bir şekilde bu 

yönde bir talepte bulunursa, KDP olarak tepkiniz 
ne olacak? 

 
5 Şubat'ta KDP ve KYB'nin altına imza attığı 
anlaşma gayet açıktır. Bu anlaşmaya göre KYB 18 
Şubat'ta parlamento başkanlığını alacaktı. KYB'nin 
bazı üye ve siyasi büro üyelerinden dolaylı olarak 
birtakım şeyler duyuyoruz. Güya parlamento 
başkanlığını almayacaklarını söylüyorlar. Biz buradan 

duyuruyoruz ki KYB parlamento başkanlığını alacak. 
Görüşmeler de önümüzdeki birkaç gün içerisinde 
başlayacak. Şayet KYB'nin bu konudaki fikri değişmiş 
ise emin olun ki biz onların cevabını medya ağları 
üzerinden vermeyeceğiz. Bu konu ne zaman ki 
KYB'nin müzakere heyeti tarafından KDP'nin müzakere 
heyetine iletildi, biz de resmi bir şekilde cevabımızı 
kendilerine aktaracağız. 

KDP grubu, kendisi için 
hak gördüğü şeylerin diğer 
oluşumlara da tanınmasını 

destekliyor"

KDP eskiden beri ve şimdi, sadece Türkmen değil, 
diğer bütün oluşumları da, isteklerini söylemeden 
önce destekliyoruz. Bir temel ve prensibimiz 
olarak, kendimiz için hak bildiğimiz şeylerin diğer 
oluşumlara da tanınmasını destekliyoruz. İlk kez 
önemli bir oluşum olan Türkmen bir adayın, en 
önemli konumlardan biri olan 3 başkanlıktan birinde 
yer almasına vesile olduğumuz için gurur duyuyoruz. 

Türkmenlere parlamento 
başkanlığında yer verilmesi 
iyi bir başlangıçtır şüphesiz 

hükümetin yeni kurulacak olan 
kabinesine de yansıması olur 

Bu önemli bir başlangıçtı. Şüphesiz ki hükümetin 
yeni kabinesine de yansıması olur. Umarım bu 
başlangıçtan sonra daha ileriye doğru gidilir. Şu 
anda anayasamız yok ancak o zaman anayasaya 
yerleştirilebilir. Ben bu adımdan geri atılacağına 
inanmıyorum aksine daha ileriye doğru gidilecektir, 
yani geriye doğru değil. 

Parlamentonun yasa 
komisyonunda, kendi 

haklarımızı öne sürmeden önce 
oluşumların haklarının temin 

edilmesini talep ettik

Birkaç gün önce Parlamento Yasa Komisyonu'nun 
dağıtımı için bir toplantıda bulunuyorduk. KDP 

olarak kendi haklarımızı 
talep etmeden önce, 
kendilerine dedik ki, 
Türkmen ve Hristiyanların 
hakları tespit edilsin. 
Sonra kendi hak ve elde 
edeceklerimizi konuşuruz. 
Tekrar söylüyorum bu 
bizim ve Sayın Başkan'ın 
(Mesut Barzani) düşüncesi 

ve görüşümüzdür, birlikte 
yaşamak ve oluşumların haklarına 

yönelik fikrimiz budur. İlk kez Sayın 
Başkan'dı, "azınlık denemez, oluşum 
olarak vasfedilmesi gerekiyor" diyen. 
Azınlık ve oluşum dememizin arasında 
iki önemli fark var. Bu düşünce 
tarzımız, bizim kimseyi azınlık olarak 
görmediğimizi gösteriyor, aksine birkaç 
oluşumla birlikte bir mozaik yaratınca 
daha güzeliz. Bu nedenle bizden isteği, 
Kürt olarak, Türkmen, Hristiyan, Aşuri, 
Kildani, Kakai, Yezidi, Şii ve Sünni, 
hepimiz aynı çatının altında olalım. 
Sonuç olarak birlikte üretelim. Bu 
düşünce tarzı KDP'nin duruşudur.  

Başkan Barzani, Anayasa 
Komisyonun'da oluşumlar 

ne isterlerse kendilerini 
desteklememizi bildirdi 

Anayasa Komisyonu'nda Sayın Başkan bize bildirdi, 
dedi ki, "Oluşum haklarına gelindiğinde siz hiçbir 
şey söylemeyeceksiniz. Onlar ne yazarlarsa siz 
destekleyeceksiniz. Bu nedenle KDP'nin oluşum 
haklarını ve Türkmenlerin hakkını kendi çıkarına 
yönelik kullandığına dair bakış açısı çok yanlıştır. Biz 
toplantılarımızda da söylüyoruz, biz buna mahkûmuz 
ve oluşum hakları bizim için önem arz ediyor ve 
duruşumuzu yansıtıyor. Bu bir parti düşüncesi değil, 
bu bizim duruşumuzdur, ancak düşüncelerimiz 
birbiriyle örtüşüyor ve yakın ise, bizim ne günahımız 
var? Parlamento başkan yardımcılığına seçilen 
kişinin, organ olarak uzaktan ve yakından KDP 
ile hiçbir bağlantısı yoktur. Bizim için kimin bu 
koltukta olduğu önemli değil. Nitekim bu konuya şu 
şekilde yaklaşılmalıdır, ilk kez Türkmen oluşumu 3 
başkanlıktan birinde yer alıyor. Bizim için önemli 
tarafı bu, şahıslar önemli değil. 

PARLAMENTO BAŞKANLIĞININ TAMAMI KDP'Lİ Mİ?

Bilindiği gibi KYB şu ana 

kadar Bağdat, Kerkük ve Erbil 

sorunlarının aynı dosyada çözüme 

ve anlaşmaya kavuşmasında ısrar 

ediyor. Sizce bu konuda KYB neden 

bu kadar ısrarcı davranıyor? 

Malum Irak Cumhurbaşkanı her 

seçimin ardından Kürtlerin payı olarak 

ayrılmıştır. Acaba Parlamento Başkan 

Yardımclılığının Türkmenlere verilmesi 

sadece bir defalık mı yoksa bu bir örf 

haline dönüşecek mi? 

Parlamento başkanı sekreteri veya ikinci 

yardımcılığı Türkmenlere verildi. Acaba 

bunun, Türkmenlerin kurulacak hükümet 

içerisinde yer almayacaklarına yönelik bir 

adım olduğunu söyleyebilir miyiz? Örneğin 

hükümetteki bakanlık başka bir oluşuma mı 

verilecek? 

Parlamento başkanı ikinci yardımclığının 

KDP'li bir Türkmene verildiği söyleniyor. Ne 

dersiniz? 



Haber merkezi 
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'Bize hükümette bakanlık verilmezse biz bu hükümeti desteklemeyeceğiz'
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Röp: Ali Antar / Foto: Ali SalimIrak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme 
Kurulu Üyesi ve Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi 
(IKBY) Milletvekili Aydın Maruf, 18 Şubat'ta 
gerçekleşen parlamento seçimleri öncesinde 
yapılan görüşmelerde parlamento başkanı ikinci 
yardımcılığına aday olmaları yönünde teklif 
aldıklarını ancak adaylığı kabul etmediklerini dile 
getirdi. 

Tba'ya konuşan Maruf, parlamento başkan 
yardımcılığı görevinin Türkmenlere verilmesini 
desteklediklerini vurgulayarak, "Parlamento başkan 
yardımcılığı görevinin Türkmenlere verilmesini 
destekledik. Bu görev Türkmen milleti için önemli bir 
görevdir. Bu görevin başarılı ve fraksiyonlar arasında 
tarafsız bir şekilde yürütülmesi önemlidir. Geçmişte 
kotaya karşı çok eleştiriler oldu, şimdi parlamento 
başkanlık heyetinde Türkmenlerin iyi bir şekilde 
temsil edilmesi gerekiyor." dedi.

Parlamento başkanlığı görevinin Kürdistan 
Yurtseverler Birliği'ne (KYB) verileceğine ilişkin 
Maruf, "Birkaç gün sonra parlamento başkanı KYB 
tarafından geri alınacak ve neticesinde başkan KYB, 
yardımcısı KDP ve ikinci yardımcısı Türkmen olacak. 
Bu nedenle ikinci başkan yardımcısı, başkan ve 
birinci yardımcı aralarında ve fraksiyonlar arasında 
tarafsız olarak çalışmalı ve genel menfaati göz önünde 
bulundurmalıdır." ifadesini kullandı. 

        Bize adaylık teklif edildi 
ama biz kabul etmedik

"Bize parlamento başkan yardımcılığı için adaylık 
teklif edildi." diyen Maruf,  "Biz kabul etmedik." 
diyerek sözlerini yineledi. 

 İşaretler bakanlığın ITC'ye 
verileceğini gösteriyor

Henüz Türkmenlere bakanlık verilip 
verilmeyeceğiyle ilgili kesin bir şeyin 
olmadığının altını çizen Türkmen Milletvekili 
Aydın Maruf, "Bakanlıkla ilgili resmi bir 
şey olmadı ama işaretler bakanlığın ITC'ye 
verileceğini göstermektedir, daha önce de 
buraya gelen heyetlere de ve parlamentodaki 
gruplara da devamlı bunu söyledik, "Hem 
Erbil'de hem Bağdat'ta herhangi bir bakanlık 
olursa ITC’ye verilmesi önemlidir, çünkü neticede 
ITC herhangi bir görev alırsa ister Erbil'de olsun 
ister Bağdat'ta olsun ilişkiler konusunda bu adım 
önemlidir, gerek Erbil-Bağdat ilişkisinde gerek 
Erbil-Ankara ilişkisinde büyük bir rol gösterecektir." 
şeklinde konuştu. 

Bizim için önemli olan 
bakanlığın ITC'ye verilmesi, 

kimin aday olacağına ise ITC'nin 
merkezi karar verir

IKBY'de kurulacak olan hükümette Türkmenlere 
ayrılan bir bakanlığın ITC'ye verilmesinin önemli 
olduğunu yineleyen Türkmen Milletvekili Maruf, 
"Önemli olan bu bakanlığın ITC’ye verilmesidir, 
aday konusunda da merkez karar verir, bir bakanlık 
verilmesi çok basit bir şeydir, bir bakanlıktan daha 
fazlasının yapılması gerekir." dedi. 

Maruf ayrıca, "Eğer bize bakanlık da verilmezse, biz 
yine siyasi görüş ve çalışmalarımıza devam ederiz, 
çünkü bugün ITC büyük bir siyasi partidir. Sadece 

Erbil'de değil, hemen hemen bütün Türkmeneli 
ve Irak'ın birçok şehrinde büroları bulunmaktadır. 
Ayrıca Irak Kürdistan Bölgesi'nde de büroları vardır. 
ITC itibarlı ve dengeyi sağlayan bir partidir. Taraf 
olmadan siyasetini güzel bir şekilde yapmaktadır. 
Buna en yalın en güzel örnek, KDP heyetinin ITC 
Erbil merkezini ziyaret etmesi ve diğer tarafları ise 
bir araya toplayıp ziyaret etmesidir." vurgusunda 
bulundu.

Bize hükümette bakanlık 
verilmezse, bu hükümeti 

desteklemeyeceğiz
ITC’nin hem Erbil hem Bağdat için bakanlık 
konusunda bir tutumunun olduğunu dile getiren 
Maruf, "Herhangi bir bakanlık konusunda ITC ile 
istişare edilmezse veya ITC'ye verilmezse, ITC bu 
bakanlıkla temsiliyet konusunda muamele göstermez.  
Eğer bu bahsedilen olursa bize hükümette bakanlık 
verilmezse, bu hükümeti desteklemeyeceğiz. Çünkü 
yer almadığımız bir hükümeti desteklememiz doğru 
bir şey olmaz." şeklinde konuştu.  

Tür k İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) 
Başkanı Serdar Çam geçtiğimiz hafta Irak'a bir dizi 
ziyaret gerçekleştirdi.

Serdar Çam, 20 Şubat'ta ilk olarak başkent Bağdat’ta 
TİKA tarafından restorasyonu yapılan Türk Şehitliği 
açılışına katıldı.

TİKA Başkanı Serdar Çam, 21 Haziran'da Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
himayesinde restorasyonu süren Şeyh Abdulkadir 
Geylani Külliyesi’ni ziyaret etti.

Çam, külliyeye gerçekleştirdiği ziyarette, Geylani’nin 
torunlarından Seyyid Abdurrahman Geylani ile bir 
araya geldi. 

Geylani Külliyesi’nin ardından Serdar Çam, 
Azamiye’deki İmam-ı Azam Ebu Hanife Külliyesi’ni 
de ziyaret etti. Burada Büyük Din Alimleri Dava ve 
Fetva Fıkıh Konseyi (Sünni) Başkanı Ahmet el-Taha 
ile görüştü. 

Çam, başkent Bağdat’tan sonra rotasını 
Tuzhurmatu'ya çevirdi

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Salahaddin İl 
Başkanlığını ziyaret eden Çam, burada ITC 
Salahaddin İl Başkanı Heytem Muhtaroğlu ile bir 
araya geldi.

Tuzhurmatu İlçe Kaymakamlığı’nı ziyaret eden 
Serdar Çam, Kaymakam Hasan Zeynelabidin, eski 
Irak Parlamentosu Türkmen Milletvekilli Niyazi 
Mimaroğlu ile görüştü.

Çam, Tuzhurmatu'da TİKA tarafından merkeze hibe 
edilen donanım malzemelerinin teslim edilmesi 
törenine katıldı.

Bir diğer durak Kerkük

Serdar Çam ve Türkiye Büyükelçisi Fatih Yıldız 
Kerkük’e gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında 
Kerkük Valisi ile birlikte Irak Türkmen Cephesi 
(ITC) Genel Merkezini de ziyaret ettiler.

Tika Başkanı Çam, Kerkük’te Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine TİKA 
tarafından restore edilen Kayseri Çarşısı’nı ziyaret 
etti.

Çam, Kayseri Çarşısını ziyaret ettikten sonra kötü 
hava şartları nedeniyle zarara uğrayan ve çökme 
tehlikesiyle karşı karşıya kalan Osmanlı Kışlası’nı 

inceledi.

Son olarak TİKA Başkanı Serdar Çam, Erbil'e ziyaret 
gerçekleştirdi. Erbil'de Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu 
Hakan Karaçay ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) 
Yürütme Kurulu Üyesi ve Milletvekili Aydın Maruf  ile 
bir araya geldi. 

TİKA Başkanı'nın Irak Çıkarması
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Doç. Dr. Ümit Cevzeli, yazdığı 

kitaba ilişkin Tba muhabirinin sorularını yanıtladı.

Yeni nesil Türkmenlerin 
birçoğunda Türkmen olup 

olmamaları ile ilgili 
şüpheleri var ve Kürt 

olduklarını söylüyorlar 
ayrıca kayıtlara kendilerini 

böyle kaydediyorlar"
Uzun zamandır Türkmenler üzerine tarihi 
bir araştırma yapmak istediğini belirten Ümit 
Cevzeli, kendisini bu kitabı yazmaya iten 
etkenlerden bahsederken önemli bir konuya 
değinerek şu ifadelerde bulundu:

"Kitabı yazmaya iten etken milliyetçi yönümdü. 
Yeni nesil Türkmenlerin birçoğunda Türkmen 
olup olmamaları ile ilgili şüpheleri var ve Kürt 
olduklarını söylüyorlar ayrıca kayıtlara kendilerini 
böyle kaydediyorlar. Bu kesimin kendisine gelmesini 
ve kendisini tanımasını istiyordum. Bu sebepten 
dolayı Türkmen kimliği mahiyetinde bu kitabı 
yazdım."

        Türkmenler çok temiz bir 
geçmişe sahiptir

Diğer bir gayesinin de kitabının kaynak olmasını istediğini 
belirten Cevzeli, "Özellikle Erbil Türkmenleri için 
istiyorum. Herkesin kendisi ve kimliğiyle iftihar etmesini 
isterim. Bu kitap yoluyla bu mesajı vermeye çalıştım. 
Türkmenler çok temiz bir geçmişe sahiptir. Babalarımız, 
dedelerimiz hep bu dil ile konuşmuştur. Bu nazik ve 
güzel dili konuştuğumuzdan dolayı elbette önemli bir 
kaynağımızın olduğu aşikar. Ayrıca Türkmenler asil ve çok 
temiz bir geçmişe sahip. Bundan dolayı bu kitapta bütün 
bu gerçekleri yazmaya çalıştım ki Türkmenler asıllarının 
ne olduğunu anlasınlar." şeklinde açıklama yaptı. 

Kitabı yazma isteğinin doktora eğitimini aldığı yılarda 
başladığını ifade eden Doç. Dr. Cevzeli, "Doktora 
eğitimimi Gazi Üniversitesi'nde aldım. 2004 yılında 
doktoramı bitirdim. Daha o zamanlarda böyle bir kitap 
yazmayı arzuluyordum. Daha sonra 2011 yılında yardımcı 
doçentliğe yükseldiğim zaman bu isteğim daha da arttı. 
Daha sonra kitabı yazmaya karar verdim ve başladım. 
Çok zor olduğunu biliyordum, fakat milletim için bu 
fedakarlığı yapmam gerektiğini düşündüm. Ayrıca 
gelecek adına elimizde bizi koruyan bir kaynağın var 
olmasını istemiştim." diye konuştu. 

Kitap yazma aşamasında karşılaştığı zorluklara 
ilişkin sorduğumuz soruya Cevzeli, "Kitaba 
başladığım zaman yazdığım konuların ve bilgilerin 
riskli olduğunu hissetmiştim. Fakat Allah Kur'an-ı 
Kerim'de 'Sizleri erkek ve kadından yarattık, sonradan 
sizleri tanışmanız için kabile ve halklara ayırdık.' 
buyurmuştur . Bundan dolayı bu kitabı yazma 
gerekliliğini kendimde gördüm. Kitabın hazırlanması 
yaklaşık 4 sene sürdü. Bu süre zarfında sağlık 
sorunları yaşadım." diyerek konuşmasına şöyle devam 
etti:

"Kaynak sıkıntısı yaşadım. Bilindiği üzere kaynakların 
sayısı çok az. Kitap yazma esnasında dikkat ettiğim 
konu, akademik bir şekilde yazmamdı ve kaynakları 
da bu doğrultuda seçmeye çalıştım. Edindiğim bütün 
bilgilerin kaynağa dayalı olmasını istedim. Ayrıca destek 

konusunda sıkıntı çektim. Çünkü çevremden pek destek 
göremedim. Fakat şunu söylemek isterim ki ailem, 
yakınlarım, özellikle kayınbiraderim ve Sanan Ağa bana 
destek oldular ve çok şükür kitabı basabildik." 

Kitabın başlığında geçen Türk ve Türkmen terimleri 
arasındaki ilişkiyi ise Cevzeli, "Aslında çok eski yıllardan 
bu yana yaşanan tartışmaları ve var olan durum ile ilgili 
okuyucuya bilgiler vermek istedim. Yani kitabın 
okuyucuya, onu eline aldığı her seferde, 
okuduğu her bölümde ona farklı bir bilgi ve 
düşünce vermesini istedim. Bundan dolayı 
Türk ve Türkmen kelimesini kullandım." 

diyerek anlattı.

"Türmenler İslam dini gelmeden önce Türk olarak 
adlandırılıyordu. Sonradan İslam dinini kabul 
etmelerinden sonra Türkmen olarak anılmaya başladılar." 
diyen Cevzeli,  "Bu durumdan dolayı Türk dediğim zaman 
İslamiyetten öncesini ve İslamiyeti kabul ettikten sonra da 
Türkmen olarak adlandırıldıkları kitapta mevcut. Elbette 
bu dönem çok kısa sürdü ve sonradan yine Türk 
olarak anıldılar." dedi ve konuya ilişkin açıklamalarına 
şöyle devam etti:

Türkler İslamiyete geçtikleri 
dönem Türkmen olarak 

adlandırılıyordu
"Türkler İslamiyete geçtikleri dönem Türkmen olarak 
adlandırılıyordu. Bunun farklı açıklamaları var, 
mesela bazıları Tercüman kelimesinden geldiğini 
söylüyor. Tercümandan kasıt, dini insanlara tercüme 
eden veya aktaran manasında kullanılmış . Bu 
bahsettiğim dönem kısa bir süre sürdü sonradan 
yine Türk denilmeye başlandı. Bizler ise hala bu 
değimi kullanıyoruz. Kitapta değindiğim gibi birçok 
kaynak Türkmen kelimesi hakkında farklı farklı 
tanımlamalarda bulunmuştur. Başka kaynaklar ise 
Türk+İman kelimelerinin birleşimi olarak tefsir 
ediliyor. Kitapta bu kaynaklar ve tefsirler üzerine 
görüşler bulunuyor.

Başka bir konu ise Erbıl veya Erbil olması. Çok eski 
dönemlerde Erbıl kelimesi yoğunlukla kullanılmıştır. 
Ondan da önce Erbillim, Erbailo, Orbilim gibi 
kelimeler Erbil için kulanılmıştır. Zamanla bu 
kelimeler Erbil olarak değiştirilmiştir. Osmanlı 
arşivlerinde de Erbil olarak geçiyor. Birçok tarihçiye 
göre Erbıl kelimesinin Erbil'e dönüşmesinin asıl 
sebebi, soyadı olarak kullanılması. Yani örnek 
olarak Muhammed Erbilli diyelim, Erbıl'ı soyadında 
kullandığımızda 'I' harfi 'İ' oluyor bundan dolayı 
Erbıl, Erbil'e çeviriliyor. Buradan başka bir bilgi de 
vermek istiyorum, Erbil'in Türkçe anlamını kitapta 
açıklıyorum, bu konu okuyucularımıza sürpriz olsun." 

       Türk olan Sümerler, Erbil'in 
temel taşını atmışlardır ve şehri 

inşa etmişlerdir

Türkmenlerin Erbil'deki varlığının hangi çağa 
dayandığına, yaklaşık olarak kaç yüzyıldır bu 
topraklarda yaşadıklarına değinen Doç. Dr. Cevzeli, 
"Kitabımda açıkladığım gibi Türkmenlerin bu 
topraklar üzerindeki geçmişi çok eskilere hatta 
kaynak ve görüşlere göre bu tarih Sümerlere kadar 
uzanıyor. Tabii ki bu da 6000 yıl önceye dayanıyor. 
Bazı kaynakların aktardığına göre Türk olan 

Sümerler, Erbil'in temel taşını atmışlardır ve 
şehri inşa etmişlerdir." bilgisini paylaştı. 

Sümerler 
döneminde Erbil'de 

Türkmenlerden başka 
millet gözükmüyor

Sümerler döneminde Erbil'de başka 
milletlerin gözükmediğini söyleyen Doç. Dr. 

Cevzeli, "Sümerler'den sonra başka milletler bu 
topraklara geldiler. Geldikleri zaman şehirde 
istikrarlı bir şekilde kaldılar fakat sonradan 
terkettiler. Genel anlamda tarihsel olarak 
Türkmenler Erbil'de hakimiyeti sağlamışlar." 
ifadesinde bulundu. 

Kitabın kapağında en üst bölümünde 8 tane bayrak 
hakkında ise Doç. Dr. Ümit Cevzeli, "Kitabın üst 
bölümüne basılan bu bayraklar aslında birer devletin 
bayrağı veya sembolü ve bunların hepsi Erbil'de 
hüküm sürmüştür. Kitapta da dönem dönem hepsini 
anlatıyorum. Hatta son dönem olan Osmanlılardan 
sonra da Irak çerçevesinde Türkmenlerin kraliyet 
ve cumhuriyet dönemlerinden de bahsediyorum. 
Bu iki dönemin yazılmasını uygun gördüm." dedi ve 
son olarak asıl amacının ise Türkmen vatandaşlara 
tarihsel bir bilgi aktarmak olduğunu söyledi. 

Doç. Dr. Ümit Cevzeli, "Erbıl, Erbil'de Türk ve Türkmen Tarihi" adlı bir kitap 
kaleme aldı ve geçtiğimiz haftalarda, okurların beğenisine sunuldu

"

"

"

"

"

Başbakan Abdulmehdi: 
İran ile ortak 
sanayi 
bölgesi inşa 
etmeye hazırız

Haber merkezi Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, "Ürdün ile 
yaptığımız gibi İran ile de ortak sanayi bölgesi inşa 
etmeye hazırız.” dedi.

Başbakan Abdulmehdi, geçtiğimiz günlerde başkent 
Bağdat’ta İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas 
Arakçi’yi kabul etti.

İki ülke arasındaki ticaret, ekonomi, su, sınır ve 
vize konularının ele alındığı görüşmede Başbakan 
Abdulmehdi, “Karşılıklı ziyaretler, Irak halkının 
bölgedeki su payının korunması gibi, askıda bulunan 
bazı konuların çözümüne katkı sağlayacak. Ürdün ile 
yaptığımız gibi İran ile de ortak sanayi bölgesi inşa 
etmeye hazırız.” şeklinde açıklama yaptı.

Daha önce Ürdün ile ortak sanayi bölgesi 
kurma konusunda anlaşılmıştı

Ürdün Başbakanı Ömer er-Razzaz ile Başbakan 
Adil Abdulmehdi, 2 Şubat’ta iki ülke arasındaki El-
Kerame-Tureybil Sınır Kapısı’nda bir araya gelmişti. 
Görüşmede taşımacılık, finans sektörü, enerji, 
ekonomi, entegrasyon, karşılıklı ticaret ve ortak sanayi 
bölgesi kurulması konularında anlaşmalar yapılmıştı.



528 Şubat 2019 facebook.com/tbajansi

      HOCALI'DA NE       
                      OLDU?

Haber merkezi Tarihin gördüğü en kanlı katliamlardan 
biridir Hocalı Katliamı. Ermenilerce 26 Şubat 
1992'de, Azerbaycan Türküne karşı uygulanan Hocalı 
Katliamı'nda, 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 
Azerbaycan vatandaşı katledildi. Üzerinden 27 yıl geçti 
ancak acısı hala yürüklerde ilk bgünkü gibi duruyor. 

HOCALI'DA NE OLDU?

Karabağ'ın Başkenti olarak kabul edilen Hankendi 
şehrini Aralık 1991'de işgal eden Ermenilerin bir 
sonraki hedefi, bölgenin tek havaalanına sahip 
ve stratejik önem taşıyan Hocalı'yı ele geçirmekti. 
Ermeni güçlerinin ablukaya aldığı Hocalı, 936 
kilometrekarelik alana sahip, 2 bin 605 ailenin, 
toplamda 7 bin kişinin yaşadığı bir kasabaydı.

Hocalı'nın etrafındaki bütün köy ve yolları 
tek tek ele geçiren Ermeni güçleri, kasabanın 
diğer illerle kara yolu bağlantısını kesti. 
Hocalı'nın diğer bölgelerle tek bağlantısı 
olan helikopter ulaşımı, 28 Ocak 1992'de Şuşa 
Ağdam seferini yapan helikopterin Ermeniler 
tarafından vurulmasıyla ortadan kalktı. 
Olayda, çoğunluğu kadın ve çocuklardan 
oluşan 44 sivil hayatını kaybetti.

Ocak ayının başlarından itibaren elektrik 
verilmeyen Hocalı'nın savunması sadece 
hafif silahlara sahip yerel savunma güçleri 
ve az sayıdaki milli ordu askerinden ibaretti. 
25 Şubat 1992'den itibaren Hocalı'ya saldırıya 
başlayan Ermeniler, bölgede bulunan Sovyet 
ordusuna bağlı 366. Zırhlı Alayı'nın bütün 
araçlarını kullanarak şehri iki saat boyunca top 
ve tank ateşine tuttu. Saldırıdan bir gün sonra 
ise hafızalardan yıllarca silinmeyecek "Hocalı 
Katliamı" yapıldı.

Resmi verilere göre, Hocalı Katliamı'nda 
savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 63'ü çocuk 

613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti. 
Katliamdan 487 kişi ağır yaralı kurtulurken, 
Ermeni güçleri bin 275 kişiyi rehin aldı. Bunlardan 
150'sinden haber alınamadı. 

HAFIZALARDAN SİLİNMİYOR

Katliamda 8 aile tamamen yok edildi, 25 çocuk 
her iki ebeveynini, 130 çocuk ise ebeveynlerinden 
birini kaybetti.  Azerbaycan ile Ermenistan 
arasında 1992 yılında yaşanan savaşta Ermeni 
güçlerinin Hocalı'da 613 sivili öldürdüğü 
katliamdan kurtulanlar, o günlerde yaşadıkları 
işkenceleri hafızalarından silemiyor.

SİVİLLER TOPLU ŞEKİLDE 
KATLEDİLDİ

Azerbaycan 
Askeri 
Savcılığının, 
Ermenilerin 26 
Şubat 1992'de 
yaptığı Hocalı 
Katliamı'yla 
ilgili soruşturma 
dosyası, 
katliamın 
dehşetini 
ortaya koyuyor. 
Katliamdan 
kurtulmayı 
başaran 2 bin 
213 kişinin 
soruşturma 
dosyasındaki 
ifadesi, 800'den 
fazla ekspertiz 
raporu ve diğer kaynaklardan edinilen bilgiler, 
Ermenilerin sadece işgalle yetinmediğini, sivilleri 
toplu şekilde katlettiğini kanıtlıyor.

Soruşturma dosyasında Hocalı Katliamı'nı yapan 
Ermenistan 
ordusu 
subaylarının 
yanı sıra, Sovyet 
ordusunun o 
zaman bölgede 
bulunan 366. 
Motorize 
Alayının çoğu 
Ermeni kökenli 
38 üst düzey 
subayının da 
ismi yer alıyor. 
Dosyada ismi 
geçen subaylar 
savaş suçları 
işlemekten 
sorumlu 
tutulurken 

Azerbaycanlılar, savunmasız 613 sivili katleden 
canilerin adalet önünde hesap vermesini talep 
ediyor.

KATLİAMA GİDEN SÜREÇ

Soruşturma dosyasında, insanlık tarihine kara 
bir leke olarak yazılan katliama giden süreç 
de anlatılıyor. Ermeniler, Sovyetler Birliği'nin 
dağılmasıyla 1991'in son günlerinde ablukaya 
aldıkları, bölgenin tek havaalanına sahip ve 
stratejik önem taşıyan Hocalı'yı ele geçirmek için 
harekete geçti.

Aylar süren saldırılarını 1992'nin 25 Şubat'ında 
yoğunlaştıran Ermeniler, gece, Sovyet ordusunun 
o zaman Hankendi'de bulunan 366. Motorize 
Alayının da yardımıyla üç koldan saldırdı. 
Ermeniler, sivilleri toplu şekilde katletti, esirlere 

acımasızsa işkence yaparak 20. yüzyılın en kanlı 
katliamlarından birine imza attı.

Daha önce 7 bin kişinin yaşadığı Hocalı'da 
savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü 
çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti. 
Katliamdan 76'sı çocuk 487 kişi ağır yaralı 
olarak kurtuldu, Ermeni güçleri bin 275 kişiyi 
esir aldı, bunların 150'sinden bugüne kadar 
haber alınamadı. Katliamda 8 aile tamamen 
yok edildi, 25 çocuk her iki ebeveynini, 130 
çocuk ise ebeveynlerinden birini kaybetti. 
Azerbaycan devletinin işgal nedeniyle uğradığı 
zarar ise 170 milyon doları buldu.

Tarihin gördüğü en kanlı katliamlardan biridir 
Hocalı Katliamı. Ermenilerce 26 Şubat 1992'de, 
Azerbaycan Türküne karşı uygulanan Hocalı 
Katliamı'nda, 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 
Azerbaycan vatandaşı katledildi. Üzerinden 27 yıl 
geçti ancak acısı hala yürüklerde ilk bgünkü gibi 
duruyor. 
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Erbil Yahudileri

Erbil şehri dünyanın en eski şehirlerinden biridir, 
eski çağlardan beri kale ve etrafından oluşuyordu ama 
Moğol ve Atabeklilerin yıkılmasından sonra Erbil 
düşmanları Erbil’e hücumda bulunarak Erbil Kalaesi'nin 
aşağı kısmına kadar yıkmışlardır. Ama Osmanlıların 
gelişinden sonra tekrardan Kale'nin aşağı kısımları 
onarıldı, bu dönemlerde Kale'nin aşağı kısımlarında 
birkaç mahalle vardı bunlar Tacil, Hanaka ve Arap 
mahalleleriydi. Biz bu yazımızda Tacil Mahallesi'nden 
ve yahudilerin buradaki mevcudiyetinden bahsedeceğiz 
çünkü Erbil'deki Yahudiler çok eski bir tarihe sahiptir. 
Erbil'e gelmeleri çok eskiye dayanmaktadır ve çok eskiden 
Kale ve Tacil mahallesinde yaşamışlardır. Yaşam tarzı ve 
kültür açısından Erbillilerden çok farkları yoktur, ayrıca 
Erbilliler ile çok iyi dostlukları ve ticaretleri vardı.                                                                        
Müslüman Tacil:

Eskiden Müslümanların evleri Tacil Mahallesi'nde vardı, 
bu evler Taci'lin eski çayının kuzeyine düşmekteydi . Bu 
mahallenin evleri topraktan ve kerpiçten yapılmıştı. Bu 
evler Hanaka ve Arap mahallelerindeki evler gibi küçük 
küçük evlerden oluşuyordu. Anlatılanlara göre bu evler 
aşağadaki gibiydi:

Dış kapıları tek ağaç kapıdan oluşmaktaydı ve üzerinde 
birkaç büyük çivi vardı, ayrıca kapının üzerinde demir 
bir halka ve bu halkanın merkezi de demirdi, zil olarak 
kullanılıyordu. Kapı anahtarı kılıç şeklinde ağaçtan 
yapılırdı, kapının karşısında küçük bir avlu bulunurdu. 
Çatıya çıkmak için bir merdiven yapılırdı ve bu merdivenin 
altında evin hanımı yemek hazırlardı ayrıca kapıya yakın 
bir yerde yaz günlerinde suyu soğutmak için bir su testisi 
konulurdu. Kapının karşısında bir ya da iki oda bulunurdu 
ayrıca tavanı hasır ve kalastan yapılırdı. Yirminci yüzyıldan 
sonra evlerin inşaasında bazı değişiklikler oluştu. Evlerin 
yapımında çamur ve kerpiç kullanılıyordu ayrıca kapı 
demirden yapılıyordu ve de evin üst bölümü çatı şeklinde 
yapılıyordu. Eski evlerin odalarının uzunlukları altı metre 
ve enleri beş metreydi genellikle odaların yükseklikleri 
beş metreyi geçmezdi. Odaların duvarları beyaz kireçle 
yapılırdı ve duvarlarda eşya koymak için bazı bölümler 
de yapılırdı. Şimdiye kadar da birçok ev eski şeklini 
korumakta.

Eski yıllardan beri Müslümanların Tacili ve Yahudilerin 
Tacili arasında hiçbir engel yoktu ama yirminci yüzyılın 
sonlarında Sadunava Mahallesi oluştu. Bu mahalle 
zaten Tacil Mahallesi'nin tamamlayıcısıydı. Erbil çayının 
güney tarafına düşmekteydi, kış mevsiminde çaydan çok 
su akıyordu ve kenarındaki evlere çok zarar veriyordu. 
1947 ve 1957 yıllarındaki her iki sayımda, Tacil Mahallesi 
büyük pazarın güneyinden başlayarak Selahaddin 
meydanına kadar devam ediyordu. Diğer tarafta doğuya 
yöneldiğimizde Kürdistan Caddesi'ne kadar devam 
etmekteydi ama şimdilerde Tacil Mahallesi, Glkand, 
Sheraton Hotel ve Otuz Metrelik Caddesi'ne kadar 
uzanmaktadır. Seksenli yılların başlarında Erbil Belediyesi 
eski Erbil çayı yerine geniş bir kanalizasyon borusu yaptı. 
1947 yılında yapılan sayıma göre Müslümanlar Tacilinde 
4966 kişi yaşamaktaydı.

Erbil Yahudileri tarihi ile ilgili kısa bir anlatım

Yahudilerin Irak’taki mevcudiyeti eskilere dayanmaktadır 
özellikle birçoğu Erbil şehrinin Tacil Mahallesi'nde 
yaşıyorlardı. Bu mahallede birçok Yahudi'nin 
oturmasından dolayı bu mahalle bu adı almış ve 
mahallenin kurulduğu dönemde Yahudiler yerleşmişlerdi. 
Bu mahallede yaşayan dedelerinden "Eeskiden Yahudiler 
Kale'nin Tophane Mahallesi'nde yaşıyorlardı daha sonra 
Tacil Mahallesi oluştuktan sonra yavaş yavaş Tacail 

Mahallesi'nin batısına yerleştiler." diye duyduk. Tarihçiler 
Yahudilerin Aşuriler Kralı Nbukhj Ner zamanında Erbil 
şehrine yerleştiklerine değinmişlerdir, çünkü Nbukhj Ner, 
Babil Kralı olduğunda iki defa Filistin'deki Yahudilere 
hücum etmiştir. İlki Milattan Önce 604 yılında, ikinci 
ise Milattan Önce 586 yılındaydı. Kral Yahudilere karşı 
çok sert bir savaş açmıştır. Filistin'deki Beytül Makdisi 
yakmış, Davut Anıtı'nı yıkmışlardır ve 60 bin esir Yahudi'yi 
Irak'a getirmiş, Erbil, Babil, Kerkük ve Ninova bölgelerine 
yerleştirmiştir. Bu esirlerden birinin Üzeyir Peygamber 
olduğunu belirtilmiştir. Üzeyir Peygamber, Erbil'de 
yerleşmiştir, şimdi ise mezarı Çöl Minaresi Camisi'nin 
yanındadır. Dr. Sami Hamas Alefar bir kitabında Sultan 
Muzaffereddin Gökbörü döneminde Erbil'de bir Yahudi 
cariyenin yaşadığını belirtmektedir. Ayrıca Gali oğlu 
Zahriya diyor ki "Yahudi  El-Erbilli Yahudi taraftarları 
başkanı tarafında 1250 Miladi yılında kuruldu ayrıca 
kitabında 248. sayfasında, "Alfogi oğlu Yahudi Erbilli iyi 
ve tanınan bir adammış. Devlet de buna bel bağlarmış, 
ayrıca Savi oğlu İbrahim oğlu İbrahim Ebul Ferc Erbilli'nin 
altın ve gümüş alanında uzmanlığı vardı. O dönemin 
bakanları ve liderleri ile iyi bir ilişkisi vardı ayrıca Bağdat'la 
da ticari bir alışverişleri vardı. 710 Hicri yılında yaşamıştır 
(Irak toplumları dergisi 9/73)." ifadelerde bulunmuş. 
Tacil Mahallesi'nin sınırı Şeyh Nurettin Brifkani doğu 
bölümünden başlayarak Muzafferiye Okulu'na kadar 
devam etmektedir. Oradan da Rafideyn Bankası'na kadar 
devam etmektedir ama diğer taraftan sınırları kuzeyden 
Erbil pazarı yani Büyük Pazar Camii ve Hacı Nuri Hacı 
Şahap Camisi'nden (1930 yıllarında bu camiinin yeri 
Yahudilerin kahvehanesiydi) taki Erbil çayına kadar 
devam etmektedir. Bu dönemde üç Yahudi sinagog vardı 
onlardan biri Kale'nin Tophane Mahallesi'ndeydi, diğer 
iki tanesi de Tacil Mahallesi'ndeydi. Son zamanlara kadar 
Tacil Mahallesi'ndeki sinagoglar duruyordu ama yedi yıl 
önce yıkıldı. Diğeri ise Filistin'e göç  etmelerinin ardından 
Halife Taha  Rifaii Tekkesi'ne dönüştürüldü. Bu bina 
yetmişlerin sonlarına kadar inşaa edildiği gibiydi ancak 
Halife Taha'nın oğlu Rahmetli Halife Celal tarafından 
bu sinagok yıkılıp yerine yeni bina yapıldı. Yahudiler 
Cumartesi günleri toplanıp dini törenlerini Malım Davut 
yoluyla  bu iki sinagokta yaparlardı .

Yahudilerin örf ve adetleri
 
Yahudilerin örf ve adet bakımından Erbillilerden çok 
farkı yoktu. Yahudilerde erkekler Erbilliler gibi Zubun-
ceket ve salta (Türkmenlere özgü uzun ceket) ayrıca 
camadanı (Erkeklere özgü baş bağlama) ve kırmızı şapka 
(Türkmenlere özgü fes) kullanırlardı ama Yahudilerin 
bilim adamları omuzlarına siyah ya da kahve renkli 
cübbe atarlardı. Gençlerin de Erbilli gençlerinki gibi 
Muradhan şalvarı ve kırmızı yemenı (ayakkabı) giyerlerdi. 
Bu ayakkabılar Musul'da deriden üretilirdi, yazın da 
deri terlik giyerlerdi. Bu terlik de Erbil'de üretilirdi. 
Yahudi kadınlar ise Erbilli kadınlar gibi Köynek Zubun 
(Türkmenlere özgü bir kadın elbisesi) giyerlerdi. Bazıları 
ise yeni nesil elbiseler giyerlerdi ayrıca kadınlar yüzlerine 
peçe takarlardı ve kimisi renkli renkli peçeler takardı. 
Yemek kültürü bakımından Yahudilerin Erbillilerden bir 
farkı yoktu, Yahudilerin en çok sevdiği yemekler dolma, 
tikme ve yarma köftesi gibi yemeklerdi ve  Yahudilerin 
kendi kasapları vardı. Yahudilerin sanat edindiği işler 
altıncılık, aktarcılık, bakkalcılık ve hımçılık (elbise 
üretimi için kullanılan iplikleri boyayanlara denir) 
meslekleriydi. Alışveriş ve ticaret Yahudiler ve iş sahipleri 
arasında çok zor değildi ama sadece Yahudilerde faiz 
helaldi. Yahudilerin fakirleri mahalle ve sokakalarda 
dilenmezlerdi, sinagoklarının yanına bir yardım sandığı 
kurularak fakirlere yardım ederlerdi. Yahudi hahamlar 
tarafından her cumartesi bu sandık açılır 
ve adaletli bir şekilde fakirler arasında 
dağıtılırdı .(1877 Miladi/1254 Hicri) 
Bağdat'ın yıllığında Erbil'de oturanların 
toplam sayısı 10112  kişiydi, 9567 Müslüman, 
330 Hristiyan ve 215 Yahudi vardı. 1920 
yılında yapılan sayıma göre Erbil'in nüfusu 
106 bin kişiydi. 96100 kişi Müslüman ve 
4800 kişi Yahudi'ydi ayrıca 1947 sayımına 
göre Yahudiler 3109 kişiydi. Yaşlı kişilerin 
derin ve geniş bir sakalları vardı. Yahudiler, 
ticaret ve pazardaki iş bakımından 
Erbillilerden daha akıllı ve çalışkandı.

Mavi Çatı bayramı 

Yahudiler her yıl ekim ayında bir dini bayram 
kutlarlar ve bu kutlamaya Erbil halkını da davet 
ederlerdi . Mavi Çatı Bayramı yani bugünde 
yüce Allah Musa (a.s) ve İsrail oğullarını 
Firavu'nun elinden kurtarmıştı. Kutlama on gün 

sürmekteydi ve bu on gün içerisinde bir kere ya da daha 
fazla yağmur yağacağına inanıyorlardı çünkü kutlama 
sonbaharın başlangıcında yapılıyordu. Hacı Kadır Benna 
Yahudilerle yaşamış kişilerden biridir. Hacı Kadır Benna, 
"Ben çoğu defa evleri restore ederdim ayrıca bu bayram 
geldiğinde Yahudiler Çöl Minaresi yanında dal ve ağaç 
yapraklarından güzel kokulu bir çadır yaparlardı. Çadırın 
dallarına meyveler asarlardı, şehir halkı ve Müslümanlar 
da bayramlarını kutlar ve onları ziyarette bulunurlardı." 
diye bilgiler anlatmıştır. Yahudilerin tatil günü cumartesi 
günüydü çünkü cumartesi günü onların yanında kutlu bir 
gündü. Cumartesi günü ateş yakmazlardı. Çırak yakmak 
için Müslüman çocuklardan yardım isterlerdi ayrıca 
bugünde hayvan kesmek ve kan dökmek yasaktı . İlkbahar 
mevsiminde cumartesi günleri Yahudiler piknik amacıyla 
Çöl Minaresi yakınlarına giderlerdi.                                                                                           
Yahudilerin Kutlamaları 

Yahudilerin saç ve sakal tıraşları Müslümanlardan farklıydı 
çünkü onların zülüfleri vardı. Yahudilerin en sevdiği 
isimler, Davut, Yusuf, Bünyamin, Yahuda, Yakub, İbarahim, 
Harun, Şamun, Nesim, Danyal vb. Oluşmaktaydı. Kadın 
isimleri ise genellikle Rahel, Hacer, Asya, Rafka vb. 
oluşmuktaydı, ayrıca kendilerine ait Çırak Mezarlığı'nın 
yanında mezarlıkları da vardı. Göç etmelerinden sonra 
merkezi idare tarafından yıkılarak, alana memurlar için 
binalar yapıldı. Ama Yahudilerin düğünleri Türkmenler 
gibiydi. Düğün yaptıklarında komşularını ayrıca 
Müslüman dostlarını da çağırırılardı. Kutlamaları evlerinin 
avlularında yaparlardı. Türkmence, Kürtçe ve Arapça 
şarkılar söylerlerdi. Hacı İbrahim Küreçi'nin anlattığına 
göre ki şimdi de evleri Tacil Mahallesi'nde; "Ben 15 
yaşındayken bir Yahudi komşumuz oğlunun düğününe 
bizleri davet etti kutlamaya Türkmen şarkıcı Mışko ve Kore 
katılmıştı, kutlamada bu şarkıyı söylediler:
Le le vasso vara le le 
Vessi Dayim vay vay 
Havuşmuzda bir tut var 
Tut ustunda bulut var 
Bulutlar geler gider
Kakama selam eder"

Yahudi kadınlar da içtenlikle bu şarkıyı söylerlerdi, ayrıca 
Yahudiler Irak makamlarına ve Türkmen horyatlarına 
hayrandılar. Yahudilerden Nesim Bazırgan ve Haskıl 
Xımçi'nin sesleri güzeldi. Horyat ve Irak makamlarında 
ustalıkları vardı.

Yahudilerin Filistin'e göç etmeleri 

Sayın Hacı Said Hacı Abdullah Küreçi'nin oğlu, göç 
ettikleri süreci şöyle anlatır:

"Yahudilerin Filistin'e göçleri 1948 yılında başladı ve ilk 
aşamada sadece gençler göç etti ama ikinci aşamada kadın 
ve yaşlılar göç ettiler. Yahudiler birkaç ay önce göç için 
hazırlık yapmışlardı, ucuz bir paraya mülklerini satarak 
altın ve zinet eşyası aldılar yanlarında taşıyabilsinler diye. 
Göç zamanı geldiğinde genç-yaşlı kadınların hepsi trene 
binerek gözyaşı döküyorlardı ve içlerinden biri dönerek 
Erbillilere şu horyatı söyledi:
Qalasız 
Erbil olmaz Qalasız 
Odı biz qoydıx gettix 
Siz sağlıktan qalasız"

Araştırmacı Yazar
Şerzat Şeyh Muhammet

Devamı
https://www.tbajansi.com
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Türkmen Basın Günü Hakkında 3 Büyük İsim Ne Dedi?
Haber: Ziya Uzeiry Türkmenlerin ilk gazetesi olan Havadis, 

25 Şubat 1911'de ilk kez yayımlanmıştır. Sekiz 
yıl yayımlanan gazetenin yayıma başladığı 
gün "Türkmen Basın Günü" olarak ilan 
edilmiştir ve her yıl bu tarihte kutlamalar 
gerçekleştirilmektedir.

Tba Gazatesi olarak Türkmen basınında emeği 
geçen değerli gazeteciler ile kısa bir söyleşi 
gerçekleştirdik.

Bir dönem 
Türkmeneli 
Gazetesi'nde 
imtiyaz 
sahibi olan 

1997 yılından 
itibaren bu 

alanda emek veren 
gazeteci 

ve yazar Dilşat Terzi konuşmasına, bütün medya 
çalışanlarının basın gününü kutlayarak başladı.

"Kerkük'te Havadis Gazetesi'nin  108 yıl önce 24 
Şubat 1911'de basılmasını Türkmen Basın Günü 
olarak kutladık." diyen Dilşat Terzi,  "Günümüzü, 
o  dönemle kıyasladığımız zaman çok büyük 
bir farkın olduğunu görüyoruz. Nitekim bugün 
Erbil, Kerkük, Bağdat ve diğer bölgelerimizde 
birçok basılı yayımlarımız bulunuyor. Bunların 
hepsi Türkmen davasına, kültürüne ve siyasetine 
hizmet ediyor." dedi.

Matbuatların yeterli seviyede olmadığını belirten 
Dilşat Terzi, "Irak'taki diğer milletlerle mukayese 
ettiğimiz zaman, onların biraz gerisinde 
olduğumuzu görüyoruz. Elbette gerilemenin 
bir sebebi maddi destek. Finans olmadığı 
takdirde bu kadarını yapabiliyoruz. Fakat yine de 
günümüzde gazetecilik anlamında iyi işlere ve 
başarılara imza atan gazetelere sahibiz.  Umarım 
bütün bölgelerimizde başarılı ve iyi gazeteler 
basabiliriz." şeklinde açıklama yaptı. 

Medyanın sadece gazeteden ibaret olmadığını 
vurgulayan Terzi, "Bunun yanında topluma en 
hızlı şekilde ulaşabilen televizyon ve radyoya 
da ihtiyaç var." diyerek, özellikle Erbil'de 
Türkmenlere ait bir televizyonun olmasının çok 
zaruri olduğunu kaydetti. 

Mikrofonumuza 
konuşan 
bir diğer 
önemli isim 
edebiyatçı, 
tarihçi ve yazar 

Dr. Mehmet 
Ömer Kazancı, 

Türkmen Basın 
Günü'nün önemli 

bir münasebet olduğunu belirterek, 

"Çünkü bu tarihte Türkmenler kendi çaplarında 
değil, belkide memleket çapında çok büyük 
bir çalışmaya imza atmışlardır. O tarihlerde 

yayım organlarından en önemlisi sayılan gazete 
ve dergi çıkarmışlardır. Bundan  dolayı Irak 
Devleti çerçevesinde gazete çıkaranların başında 
Türkmenler geliyor." ifadesinde bulundu.

Irak'ta gazeteciliğin, Zavra Gazetesi ile başladığını 
söyleyen Dr. Mehmet Ömer Kazancı, "Kerkük 
Türkmenleri, Kerkük şehrinde Havadis 
Gazetesi'ni basmıştır ve o tarih bizim için 
Türkmen Basın Bayramı olarak kutlanmaktadır. 
Bunun nedeni, Zavra Gazetesi'nin devlet 
tarafından basılmasıdır." diyerek konuşmasına 
şöyle devam etti:

"Zavra genellikle devlete ait haberler ve 
fermanları yayımlıyordu. Oysa Havadis Gazetesi 
yerel bir gazete olmakla beraber Türkmenlerin 
ellerinden yani Türkmen kadrolardan geçerek 
çıkarılan bir gazetedir. Bu konuda emek veren 
insanlarımızın sayısı bir değil iki değil, yüzleri 
bulmaktadır. Bir kısmı aramızdan ayrıldılar, 
rahmet ve sevgiyle anıyoruz. Bir kısmı ise 
hala aramızdalar, ayrıca genç kadrolarımız 
da aramıza katılarak güzel çalışmalar 
yapmaktalar." 

Dr. Mehmet Ömer Kazancı, ayrıca görsel 
yayınları ve televizyonu da unutmamak 
gerektiğini vurguladı. 

Türkmen Basın Tarihi'ndeki Yanlışlık 

Dr. Mehmet Ömer Kazancı, Türkmen Basın 
Tarihi'nde bazı yanlışlıklar olduğunu belirtti.

Kazancı, konuya ilişkin, "Eskiden gazete ve 
dergilerimizin üzerinde iki tarih bulunurdu, 
birisi Hicri takvim, bir diğeri ise Rumi takvimdir. 
O tarihlerde Osmanlı Devleti dönemi olduğu 
için bu iki tarih benimsenmekteydi. Havadis 
Gazetesi'nin ilk sayısına baktığımız zaman Rumi 
takvime göre 11 Şubat 1327 yazılıyor. Bu tarihi 
Miladi takvime çevirdiğimiz zaman 24 Şubat 
1912'yi gösteriyor. Fakat daha önceden üstat 
Ata Terzibaşı bu tarihin 25 Şubat 1911'e denk 
geldiğini bütün eserlerinde tespit etmiştir. Hatta 
basın bayramını belirlemek için Ata Terzibaşı'ya 
başvurmuşlar, o da Havadis Gazetesi ilk 
gazetemiz olduğu için 25 Şubat 1911'i göstermiştir. 
Bu durum günümüze kadar bu şekilde devam 
etti." dedi.

Son zamanlarda gazete ve dergiler üzerine 
bazı çalışmalar gerçekleştirdiğini dile getiren 
Dr. Mehmet Ömer Kazancı, "Özellikle Maarif 
Dergisi üzerinde çalıştım. Havadis Gazetesi'ne 
ihtiyaç duydum. Daha sonra çıkış tarihlerini 
incelemeye başladım. Mesela, Maarif Dergisi'nin 
ilk nüshası 11 Nisan 1329 tarihinde basılmıştır. 
Bu tarihi çevirdiğim zaman 13 Nisan 1913 yılına 
denk geldiğini gördüm. Ata Terzibaşı, Maarif 
Dergisi'nin tarihini çevirdiği zaman küçük bir 
yanlış yapmıştır.  Kendi kendime 'Eğer üstat 
orada yanlış yapmışsa acaba Havadis Gazetesi'nin 
tarihini çevirdiği zaman aynı yanlışı yapmış 
mıdır?' diye sordum." dedi ve konuya ilişkin 
yaptığı çalışmayı şöyle anlattı:

"Bundan yola çıkarak Havadis Gazetesi'nin 
ilk nüshasına döndüm ve tarihini tekrardan 
hesaplamaya başladım. Çeviri yaptığım zaman 
bu tarih 24 Şubat 1912 olarak geçiyor. Bu durumda 
üstat Ata Terzibaşı'nın yaptığı araştırmadan 
biraz farklı çıktı ve fark 1 yıl bir gün olarak 

gözüküyor. Bu konu hakkında bir düzeltme yazısı 
yazdım ve yayım organlarımızda yayımladım. 
Tabii yayımdan sonra tepkiler gelmeye başladı. 
Tepkilerde genellikle 'Ata Terzibaşı bizim övünç 
kaynağımızdır, nasıl hata yaptı deriz' şeklindeydi. 
Ben de cevap olarak onlara, 'Eğer bugün üstat 
Ata Terzibaşı hayatta olsaydı, beni başının tacı 
yapardı' karşılığını verdim. Çünkü üstat Terzibaşı 
kültürlü ve bilime meyilli bir insandı, bunun 
gibi meselelerin bilimsel konularda kabul 
görmediğini bilirdi. Ben bile keşfetmeseydim 
günün birinde birisi gelip bunu çözecekti 
ve bizleri eleştirirdi. Bunun gibi durumları 
toplumumuza kabul ettirmek çok zor bir 
mesele, çünkü insanlarımız bazı kişilere ibadet 
derecesinde bağlılık gösteriyor." 

Önemli isimlerden biri 
olan gazeteci ve yazar 

Felah Yazaroğlu, 
"Türkçe olarak çıkan 
Havadis Gazetesi'nin 
108. yıl dönümü 
münasebetinden 
dolayı bütün 

gazetecilerimizi 
ve milletimizi 

kutluyorum." 
dileklerinde bulundu.

Havadis Gazetesi'nin Türkmenlerin elinden 
geçtiğini ifade eden Felah Yazaroğlu, "Siyasi 
açıdan onlara uymadığı için 1918 yılında 
gazatenin yayım hayatına İngilizler tarafından 
son verilmiştir. Muhalefet döneminde Erbil'de 
kültürlü ve fikri geniş insanlarımız tarafından 
Havadis'in ilk basım tarihi Türkmen basın 
bayramı olarak belirlenmiştir." bilgisini paylaştı.

Türkmeneli Gazetesi Yayım Sekreteri Yazaroğlu, 
"2003 yılından sonra gazetelerimiz ve dergilerimiz 
bütün Türkmeneli bölgelerinde basılmaya 
başladı. Bu da kuruluş, dernek ve birlikler tarafından 
destekleniyordu. Günümüzde Türkmen basın 
sahasında 5 tane gazetemiz var." dedi ve konuya ilişkin 
şu açıklamada bulundu:

"Birincisi ilk gazetemiz olan Türkmeneli Gazetesi. Bu 
gazete 1994'ten itibaren yayım hayatına devam ediyor. 
İkincisi Aksu Gazetesi, bu gazete 2003'ten itibaren 
Tuzhurmatu'da basılmakta. Üçüncü gazetemiz 
Diyale Gazetesi, Diyale bölgesinde basılıp dağıtılıyor. 
Dördüncüsü ise Tba Gazetesi, 2017 yılından itibaren 
Erbil'de yayıma devam ediyor. Son olarak Irak Basın 
Ağı tarafından Kerkük Sabahı gazetemiz yayım 
hayatına devam etmekte." 

Yayımlanan dergilerden bahseden Yazaroğlu, 
gazetemize şu bilgileri aktardı:

"Birincisi Kardeşlik Dergisi. Bu dergi 1961 senesinden 
itibaren basılmakta. İkincisi Türkmeneli Dergisi ise 
2008'den bugüne kadar basılmaya devam ediliyor ve 
133 sayıya ulaştı. Diğer taraftan Türkmen Muharipler 
Derneği tarafından yayımlanan Muharip Dergisi 
var. Bu dergi 2005 yılından itibaren basılmakta. 
Ayrıca 2004'ten bu yana yayımlanan Fener dergimiz 
mevcut. Bu dergi öğretmenler birliği tarafından 
yayımlanıyor. Ayrıca Kurtuluş dergisine sahibiz. 
Bu dergi şehitler derneği tarafından basılıyor. 
Ayrıca Tba Çocuk Dergisi de Türkmen Basın 
Ajansı tarafından yayımlanıyor. Yurt dışında da 
Kardeşlik Dergisi var İstanbul'da yayımlanıyor ve 
ikinci baskısı ise Kerkük'te dağıtılıyor, bu dergi 
Kerkük Vakfı tarafından basılıyor." 
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Sultan Muzaffereddin Zeyneddin Ali Küçük, 
Sultan Muzaffereddin Gökbörü olarak tanılır. 
Toplam 45 yıl Erbil Kalesi 
ve Şarezur ovasının 
hakimi ve başıymış. Yiğit, 
eli açık, vatansever ve 
temiz bir sultandı. 

(1187 Miladi) Şam'dan 
geldiği zaman, Erbil'in 
hakimiyeti ve idaresi 
abisi Zeyneddin Yusuf'un 
elindeydi. Kendisine 
yakın bir isim şöyle 
anlatıyor:

"Eğer babam ve 
dedelerimin yurdu olan 
Erbil'in hükmü bana 
nasip olursa, ne kadar 
malım mülküm varsa 
hepsini üçe ayıracağım. 
Bir bölümü ile Erbil 
Kalesi'ni onaracağım, 
diğer bölümünü fakir 
ve muhtaçlara dağıtacağım, üçüncü payı ise, 
dünyanın neresinde bir hayır işi olursa onun için 
harcayacağım."

1190 Miladi yılında abisinin vefatının ardından, 
Sultan Muzaffereddin Gökbörü için önemli bir 
fırsat doğuyor ve abisinin yerine geçip Erbil'in 
sultanı olarak koltuğa oturuyor.

Görünen o ki, tahta gelmeden önce ne dediyse 
aynen yerine getirdi. Proje ve planları daha 
önce hazırladığı gibi Allah'a ve halkına vermiş 
olduğu sözü yerine getirdi. Sultan Muzaffereddin 
Erbil Kalesi'nin doğasını, durumunu her şeyini 
değiştirdi. 

Erbil tahtına oturduğu ilk yıldardan itibaren 
çalışmalarını başlattı ve bu nedenle de o 
dönemlerde yazılan tarih kitaplarında "Ey sevgilim 
Erbil" kitabında, Erbil sultanına "Ey sultanımın 

sevgilisi Erbil'' diye hitap etmişler. Efendimiz Hz. 
Muhammed'in "Allah'ın selamı üzerinde olsun" 
doğum günü münasebetiyle mevlit okutulma 
önerisi ve düşüncesi ona aittir. Tarihi kaynaklara 
bakıldığında o dönemde bu bölgelerde müzik 
yoktu. Öyle ki müziği bilen kesim ise onu ayıp 
ve utanç olarak dile getiriyordu. Ancak Sultan 
Muzaffereddin, müziği ve şarkıyı Erbil'e, bu 
bölgelere getirtiyor. Öyleki mevlit okutulduğunda 
nice şarkıcı  ve sanatçı Nüseybin, Şam ve 
Semerkant'tan Erbil'e gelirdi. Bu sanatçılar Erbil'e 
gelmek için 3 aylık bir yol kestikten sonra Erbil'e 
varıyorlardı ve onlar için 3 bin dinar ayırılmış 

olurdu. 

Erbil Kalesi'ne ve Şarezur bölgesine müziği getiren 
ilk kişi Sultan Muzafferedin oldu. Aynı zamanda 
hayır projeleri üzerinde devam ediyordu. En 

önemli projeleri de 
birçok ülkede cami 
inşa ettirmesiydi. 
Ancak ihtiyaç 
dulduğu takdirde 
cami yapımına karar 
verilirdi.
  
Sultan defalarca hacca 
gider ve bir defasında 
hacda içme suyu 
sıkıntısı olduğunu 
hisseder, özellikle 
Hicaz ve Arafat 
dağında. Bu nedenle 
hicri 605 yılında Arafat 
Dağı'na kadar suyu 
uzatmaya karar verir. 
Elimizde bulunan 
kaynaklar da Erbil'in 
Sultanı Erbil sevgilisi 
kitabında bahsi 
geçiyor ve söz konusu 

kitabı Suudi Arabistan'dan temin ettik. 

Ayrıca Suudi Arabistanlı yazarlardan biri 
olan Dr. Nair El Harisi  söz konusu su projesi 
hakkında önemli bilgiler aktarıyor ve bu 
su sorununun giderilmesi için para ve 
uzman kişileri Erbil'den Suudi Arabistan'a 
gönderdiğini vurguluyor. 
 
Sultan, Arafat Dağı üstünde ve Mekke'de 
cami ve okul inşa eder ayrıca büyük bir 
su ambarı yaptırır. Böylelikle özellikle 
hac mevsiminde haccı adaylarına su 
ulaşmasını sağlar. 

Suudi Arabistan'da şu ana kadar bu 
projenin tablosu Arafat Dağı'nda 
duruyor.

Bu proje Erbil Emirliği ve Erbilliler 
için büyük bir gururdu çünkü günün 
birinde "bu şehrin öyle büyük bir 
sultanı varmış ki, yaptığı hayır işlerinin 
haddi ve sınırı yoktu" diye anlatılacaktı. 

Bu büyük zatın kişiliği ve çalışmaları 
hakkında araştırmalar çok azdır. 
Şayet rabbim fırsat verir ve ömür 
yeterse, elimden geldiğince bütün 
çabalarımı ve gücümü ortaya koyup 
araştırmalarımı sonuna kadar devam 
ettireceğim. 

Burada kendi hakkımda çok özel bir 
şeyi de dile getirmek istiyorum. Yıllardır 
bir yazar olarak birçok hususta yazı 
yazdım. Birçok önemli şahsiyet üzerinde 
yoğunlaştım ve araştırmalar yaptım. 
Bunun yanında gündemi takip ederek 
birçok hususta fikrimi beyan etmenin yanı 
sıra insanlarımızın beyninde bazı noktaları 
belirginleştirmeye çalıştım. 

Ancak ne zaman Sultan Muzaffereddin 
Zeyneddin Ali Küçük hakkında yazmaya 

başladıysam içimi 
rahatsız eden 
koca bir boşluk 
oluşuyor. Çünkü bu yiğit, hayırsever, ilim sahibi 
bir zata tarih yer vermemiş. Kimsesiz kalmış ve 
yeni nesil neredeyse onu tanımıyor bile. Sultan'ın 
kişiliği hükümranlığı ve yönetim şekli hakkında 
yazdığımda kendimi sofilik ve dervişlik içerisinde 
buluyorum. 

Sultan çok sade ve sıradan bir insanmış. Çok 
iyi at binmesine rağmen hiçbir zaman Kale'den 
inerken atla inmemiş. Gösterişli her şeyden 
kaçındığı gibi giydiği elbiseler de şaşaalı ve 
pahalı değilmiş. Her gün Kale'den iner, yoksul, 
özel ihtiyaç sahibi kişiler başta olmak üzere halkı 
ziyarete çıkarmış. 

İlk kez bir şahsiyeti anlatırken utanç duygusuna 
kapılıyorum. Temiz, cömert ama bir o kadar 
haksızlığa uğramış birinden bahsettiğimi 
hissediyorum. 

Erbil Kalesi ve Sultanı'nın tarihi, halkımız, 
milletimiz ve memleketimiz için büyük bir 
gururdur. Gelecek nesiller Sultan Muzaffereddin 
Gökbörü'nün ismini, çalışmalarını ve tarihini 
hiçbir zaman unutmasınlar. 

Sultan Muzaffereddin Zeyneddin Ali Küçük
Erbil Emirliği–Saray Mahallesi
Kıvanç dolu bir tarih sayfasını açmak...
(1154 – 1233 Miladi) 

Suudi Arabistan'da Arafat Dağı tepesinde bulunan 
bir taşa kazılan yazı. Bu taş şimdilerde Arabistan'ın Hac 
Ziyaretleri İdaresi'nde muhafaza ediliyor. Söz konusu taş 
hala Arafat Dağı'na açılan kapılardan birinin üstüne asılı 
olarak duruyor. 

Rahman ve Rahim Olan allah'ın adıyla.
Büyük imamımız İmam Nasreddin. 
Bugün adaletli kral, dinimizin destekleyicisi ve 
koruyucusu Erbil'in sahibi Sultan Zeyneddin'in oğlu 
Sultan Muzaffereddin'in emriyle, Arafat Dağın'da bir okul 
inşası ve ayrıca büyük bir su ambarı projesi başlatıldı. 
Bu ambar Arafat Dağı'na suyu ulaştıracak ve bu projeler 
herhangi bir ücret talep edilmeden karşılıksız bir şekilde 
yapılmaktadır. Bu sadece yüce Allah'ın rızasını kazanmak 
için yapılmakta.
 
Hicri 605 yılında Necmeddin ve İbn İsmail El Muzafferi 
şahitliğinde. 

                                                                        Kaynak: Hasro Pirbal
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Yaşadığımız topraklarda artık hiç bir şeye 
şaşırmıyor hale geldik. Çünkü artık her kes her şeyi 
biliyor ama tribüne oynamayı tercih ediyor. 
İster Irak ister IKBY olsun. Her seçimin ardından bir 
hükümet kurma sancısı başlar ve halkımız tabiri caizse 
çocuğun dokuz ay anne karnındaki sürecini sabırla 
beklemeye devam eder.  Aynı zamanda  doğacak 
çocuğun cinsiyetini ise çok daha önceden öğrenmiş. 
Yani kimin hükümeti kuracağı çok önceden tahmin 
edilir. Kısacası malumun beyanı. 

Kısacası ister Irak ister Bölgesel Yönetim'de yapılan 
seçimlerin üzerinden aylar geçmesine rağmen henüz 
hükümet kurulma sancısı bitmiş değil. Irak yarım 
yamalak bir hükümet kurdu ancak hala eksik taşlar 
tamamlanamadığı için hükümet kabinesini  teşkil 
edemedi. 

Gelelim IKBY'ye: 

Burada da yaklaşık yüz gün sonra parlamento 
başkanlığını seçmek adına 18 Şubat'ta toplanıldı. 
Ancak yine işler beklenilen gibi olmadı çünkü KYB 
toplantıya katılmadı ve KDP ile yaptığı anlaşma 

gereği alacağı parlamento başkanı koltuğunu almadı. 
KDP parlamento başkanlığını geçici olarak aldığını 
duyurup, ne zaman KYB arzu ederse bu görevi 
kendilerine teslim edebileceklerini dile getirdiler. 

Hemen akabinde KYB açıklama yaptı, ortalık kızıştı ve 
daha bir sürü şey. 

Peki daha baştan itibaren bu kadar sorun yaşayan 
ve temelinden itibaren sorunlarla başlatılan bir yapı 
ne kadar sağlıklı yürüyebilir acaba? Diye sormadan 
edemiyor insan. 

Buna benzerini önceki kabinede gördük. Peki ne oldu? 

Parlamento atıllaştı, bakanlar görevden alındı ve daha 
bir sürü şey yaşandı. Peki kim nasıl halkın karşısına 
çıkıp, "bu hükümetin 4 sene boyunca sorunsuz bir 
şekilde devam edecek" diyebilir? 

Bu denli sorunlarla kurulmaya çalışılan bir hükümet, 
acaba ileriki zamanda nelere gebe kalacak. Çünkü bu 
4 yılın öncekilere göre daha farklı geçmesi temenni 
ediliyor. Nitekim halkın büyük bir kısmının tepkisini 
son seçimlerde sandık başına gitmeyerek  yalın bir 
şekilde herkes gördü. 

Yani demem o ki, halk 2014'te başlayan sıkıntılardan 
kurtulmak istiyor.  Yeni krizleri hazmedebilir 
görülmüyor. Ancak atalarımızın sözüde aklımıza 
gelmiyor değil, "Yaşamayan çocuk .... bellidir."  

Yaşamıyan 
Uşağ...

MUMYALANAN LİDERLER
Hazırlayan: Muhammet AbdülcabbarMumya, çeşitli işlemler uygulamak suretiyle 

çürümesi önlenerek bozulmadan kalması sağlanan 
cesettir. 

Mumyalama, aslında “tahnitleme”nin bir çeşididir. 
Bu iki kavram karıştırılsa da birbirinden farklıdır. 
Tahnitleme, cesedin ilâç yardımıyla muhafaza 
edilmesidir. Bu işlem için iç organların çıkarılması 
gerekmez. Mumyalama ise, çürümemesi için iç 
organlarını çıkardıktan sonra cesedi ilâçlama 
işlemidir. Çürümemesi için işlem görmüş cesede de 
mumya denir.

Bazı mumyalar, insanlar tarafından bilinçli olarak 
mumyalanmıştır. Bazıları ise içinde bulundukları 
doğal koşullar nedeniyle kazara oluşur.

Bu sayımızda öldükten sonra mumyalanmış liderleri 
size tanıtacağız.

1-Vladimir Lenin

Sovyetler 
Birliği'nin 
kurucusu 
Vlademir Lenin 
mumyalanan 
liderlerden 
biri. Lenin 
St.Petersburg 
kentinde 

annesinin yanına gömülmek istedi. Ancak dönemin 
Sovyet hükümeti Lenin'in bu isteğini görmezden 
gelerek, mumyaladıktan sonra Kızıl Meydan'da 
bir anıt mezara yerleştirdi. Rusya'da Lenin'in ölüm 
yılı olan 21 Ocak'ta her yıl anıt mezardan alınarak 
defin edilmesi tartışması yaşanır. Ancak Sovyetler 
Birliği'nin yıkılmasının üzerinden 20 yıl geçmesine 
rağmen bu henüz gerçekleşmedi.

2-Vietnam lideri Ho Chi Minh

Fransızlara 
karşı verilen 
savaşta çok 
önemli bir 
rol oynayarak 
ülkesini 
bağımsızlığa 
kavuşturmuş 
olan Ho Chi 

Minh, Ekim 1969 yılında yaşamını yitirdi. Hanoi'de 
canlı bir tabut içinde anıt mezarda yatan Ho Chi 
Minh'in mezarı yılda iki ay ziyaretçilere kapatılıyor. 
Bu dönemde Ho Chi Minh'in bedeni Moskova'ya 
götürülerek mumyalaması tazeleniyor.

3-Ferdinand Marcos

1965-1986 
arasında 
Filipinler'de 
kurduğu 
otoriter rejim, 
yolsuzluklar 
ve baskı 
uygulamaları 
nedeniyle 

büyük tepki uyandırmış olan Ferdinand Marcos 
da mumyalanan liderler arasında yer aldı. Marcos 
1989 yılında Hawaii'de sürgünde hayatını kaybetti. 
Eşi Imelda Marcos, diktatör kocasının bedenini 
mumyaladıktan sonra 1993 yılında Filipinler'e getirdi. 
Ancak Filipinler hükümeti, Marcos'un Kahramanlar 
Mezarlığı'na gömülmesine izin vermedi. İmelda 
Marcos kocasını Ilocos Norte'de bulunan vilasının 
bodrum katında tutuyor. Bodrum katında güçlü bir 
havalandırma sistemi olduğu belirtiliyor.

4-Josef Stalin

Sovyetler 
Birliği'nde 
mumyalanan 
liderlerden 
biri de Josef 
Stalin oldu. 
Stalin 9 Mart 
1953 yılında 
öldükten 

dört gün sonra Kızıl Meydan'da toplanan 35 bin 
kişi Stalin'in mumyalanmış bedeni önünde saygı 
duruşunda bulundu. Stalin'in bedeni Kızıl Meydan'da 
Lenin'in anıt mezarının hemen yanına yerleştirildi. 
Ancak 31 Ekim 1961 yılında bir gece operasyonuyla 
Stalin'in cesedi bulunduğu yerden alınarak 
Kremlin Sarayı'nın arkasında bir bahçeye gömüldü. 
Dönemin iktidarı Stalin'in bir kült haline gelmesini 
istemiyordu.

5-Kim Jong-il

Kalp krizi 
geçirerek 
yaşamını 
yitiren Kuzey 
Kore lideri 
Kim Jong-İl 
ölümünden 
sonra 
mumyalandı. 

Naaşı cam bir katafalka yerleştirildikten sonra cenaze 
töreni düzenlenen Kim Jong-İl'in de babası gibi 
mumyalanacağı ileri sürüldü. 1994 yılında ölen Kim 
Jong-İl'in babası Rusya'nın başkenti Moskova'da bir 
yıl süren çalışma sonrası mumyalandı. Mumyalanma 
için Kuzey Kore'nin bir milyon dolar ödediği iddia 
edildi.

6- Mao Zedong

Çin Halk 
Cumhuriyeti 
Mao Zedong 
için inşa 
ettiği anıt 
mezarı Mayıs 
1977'de kurucu 
liderlerinin 
ölümünden 

8 ay sonra tamamladı. Mao'nun öldüğü dönemde 
Çin ile Sovyetler Birliği arasında ilişkiler gergin 
olduğundan mumyalama için Moskova'dan yardım 
istenemedi. Çin, Vietnam'dan Ho Chi Minh'in 
bedeninin cam tabutta nasıl tutulduğunu öğrenmeye 
çalıştı. Ancak hava girmeyen cam tabut Rusya 
tarafından inşa edilmiş ve bu tekniği Vietnam 
bilmiyordu. Çin, Lenin'in anıt mezarının bir 
fotoğrafından yola çıkarak liderleri Mao için kendi 
cam tabutunu inşa etti.

7- Kuzey Kore kurucusu Kim Il-sung

Kim Jong-İl'in 
babası Kim Il 
Song hayatta 
iken 1976'de 
Kamsusan 
Anıtı'nı dikti. 
Kuzey Kore'nin 
kurucusu 
ve ilk devlet 

başkanı olan Kim Il Sung 1994 yılında öldükten sonra 
oğlu anıt mezarı için 100 milyon dolar harcadı. Kim 
Il Sung, babasının Moskova'da mumyalanması için 
sadece bir milyon dolar harcadı.
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Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi'nde 
(IKBY) 18 Şubat parlamento oturumu ve 
başkanlık heyetinin seçilmesinden sonra, 
öyle görünüyor ki kazan gitgide daha da 
fazla kaynayacak. Şahsi görüşüme göre KYB 
içine düştüğü durumdan sıyrılmak için bir 
formül arayışı içerisine girmiş durumda. 
Diğer taraftan KYB Genel Sekreteri Birinci 
Yardımcısı son demecinde KDP'nin intikam 
aldığını vurgulamıştı. Aslında verilen bu 
demeç bize 16 Ekim olayları ve cumhurbaşkanı 
seçimlerinin iki parti arasında bulunan yarayı 
derinleştirdiğini gösteriyor.  Nitekim daha 
önce KYB'nin yetkili isimleri tarafınca her iki 
olayın normal bir şey olduğunu söylemelerine 
rağmen, bu 
demeç bize 
bu durumun 
anormal 
olduğunu ve 
ilişkilere de etki 
ettiğini söylüyor. 

Bölgede 
bulunan siyasi 
partilerin en 
büyük sorunu, 
alt tabakadan 
partiye üye 
birisinin kendi 
görüşlerini, 
ait olduğu 
partinin görüşüymüş gibi göstermesi ve sorun 
yaratması. Bir süredir kulislerde KYB'nin 
parlamento heyetine katılmayacağı, bunun da 
sebebinin KDP'nin kendi partisine mensup 
birisini geçici bir süreliğine seçmesi olduğu 
söyleniyor. 5 Şubat'ta KDP ve KYB arasında 
yapılan anlaşmaya göre KYB parlamento 
başkanlığını alacaktı. Benim kanaatime göre 
hükümet kabinesi süreci çekişmeli geçecek, 
belkide bu 2 ay veya daha fazla gibi bir süre 
alacak. Burada asıl olarak KDP'nin tutumunu 
unutmamalıyız, çünkü KDP, 18 Şubat'ta 
gerçekleştirilen oturumdan hemen sonra basın 
toplantısında asıl olarak parlamento başkanı 
görevinin KYB'ye ait olduğunu vurgulamış, 
seçilen başkanın geçici olduğunu ve her iki 
tarafın anlaşmaya vardıktan sonra KYB'nin 
başkan adayının görevi alacağını duyurmuştu. 

Geri dönelim, KDP ve Goran (Değişim 
Hareketi) arasında 18 Şubat'ta yapılan 
anlaşmaya. Bu anlaşmayı göz ardı edemeyiz, 
ki bu anlaşma parlamento başkanlığı heyeti 
seçimi sırasında Süleymaniye'de imzalandı. 
Kısacası KDP parlamento seçimi oturumu 
yapmakla birlikte KYB'ye ikinci golünü atmıştı. 
Aslında Goran ve KDP arasında imzalanan 
anlaşmanın mesajı çok net. 16 Ekim olayları ve 
Irak Cumhurbaşkanlığı seçimi krizinden sonra 
KDP attığı adımlar ile aslında bir nevi durumu 
berabere getirdi, bana sorarsanız öne bile geçti. 
Çünkü Barzani'nin Bağdat ziyareti, 18 Şubat ve 
KDP ile Goran arasında imzalanan anlaşma, 
KDP tarafından KYB için tehlike çanlarının 
çalındığını ifade ediyor. Açıkça söylemek 
istiyorum, şu konjonktürde iki ayrı idareye 
dönüş olanaksız gibi gözüküyor. Çünkü bölge 
90'lı yıllarda olduğu gibi gözetimin dışında 
değil artık. Nitekim hiç kimse açık bir şekilde 
bölgenin coğrafyasını kolaylıkla değiştiremez. 
Bundan dolayı en başta KYB ve sonradan da 
KDP birbirlerine katlanmak mecburiyetindeler. 
Bundan mütevellit, birlikte oturup anlaşmaya 
varmalılar. Bana göre anlaşma yapılsa bile uzun 
sürmeyecektir fakat şu anki krizi gidermek için 
birbirlerinin kaprisini çekmek durumundalar. 

İlk defa parlamento başkanlığına bir Türkmen 
seçildi

Kota sisteminin yürürlüğe geçmesinden 
sonra atılan en büyük adım, bir Türkmen'in 
parlamento başkanlığına seçilmesiydi. 18 
Şubat'ta yapılan oturumdan sonra ''anlaşmalı'' 
bir şekilde Türkmen Reform Fraksiyonu 
Başkanı parlamento sekreterliği için yapılan 
oylamada KDP ve kota sistemi parlamenterleri 
tarafından desteklenerek göreve seçildi. 
Buradaki asıl mesaj artık KDP'nin, KYB 
olmamasına rağmen her üç başkanlıkta ciddi 
adımlar atabilmesidir. Yani KDP, KYB'ye 
''sen olmasan da parlamento oturumu yapıp 
yönetebilirim'' mesajını vermiş oldu. Buradan 
şunu söylemek istiyorum, artık bölgede 

herhangi bir parti (KDP veya KYB) 
iki ayrı idare senfonisini çalmaya 
kalkarsa, sert uluslararası yaptırımlarla 
karşı karşıya kalabilir, bunun da 
dönüşü olmayacaktır. Çünkü krizin 
başlamasıyla birlikte bölgede söz sahibi 
olan ülkeler iki ayrı bölgesel idareye 
karşı olduklarını belirttiler ve buna 
karşı geleceklerini söylediler. Asıl 
olarak Türkmen veya Hristiyanlardan 
birisinin sekreter olarak seçilmesi 
ile Komel (İslami Topluluk) veya 
Goran'dan birisinin seçilmesi arasında 
çok derin farklar bulunuyor. Çünkü 
KDP her zaman ilişkilerini kota 
sistemi ile parlamenter olan partilerle 
iyi tutmuştur. Bunun ispatı olarak da 

şimdiye kadar oluşumların ve parlamenterlerin 
tutumunu göz önünde bulundurabiliriz. ''Kota 
sistemindeki parlamenterlerin hepsi KDP'li'' 
diyebilirsin, bu ayrı bir tartışma konusu, fakat 
bir hakikat var ki 10 tane kota parlamenteri 
alınan birçok önemli kararda KDP'yi 
desteklemiştir ve öyle gözüküyor ki bu durum 
gelecekte de aynı kalacaktır. 

Muna Kahveci ve Muhammet İlhanlı 2'şer 
yıl olmak üzere parlamento sekreterliği 
için anlaşma yapmışlar. Buna binayen kota 
sistemindeki Türkmen Parlamenterler Muna 
Kahveci üzerinde karar kılmışlar ve böylece 
Kahveci aday gösterilerek parlamentoya 
sunulmuş. Yapılan anlaşmaya göre 2 yıl 
sonra parlamento sekreterlik görevini 
Muhammet İlhanlı alacak. Bütün bunlar bir 
tarafa parlamentoda Irak Türkmen Cephesi 
Fraksiyonu ve Aydın Maruf gibi önemli bir 
faktör bulunuyor. Parlamento seçiminden önce 
hemen hemen bütün medya organları Aydın 
Maruf 'un parlamento sekreterliği açısından en 
fazla olasılığa sahip olduğunu yazıyordu, fakat 
Maruf seçim günü aday olmayarak bakanlığın 
onlara daha faydalı olacağını belirtti. Irak 
Türkmen Cephesi Fraksiyonu diğer Türkmen 
fraksiyonlardan ayrı olarak güçlü bir mevkiye 
sahip. Sahip olduğu gücün kaynağı nedir 
ne değildir? Bu konu tartışmaya açık fakat 
buradaki asıl hedef sahip olduğu güç değil, 
hedef bakanlığın verilip verilmeyeceği. 

Kulislerdeki etkin kişilerden edindiğim bilgilere 
göre, Irak Türkmen Cephesi Fraksiyonu yeni 
kurulacak hükümet kabinesinde bakanlık 
alacaktır. Bahsi geçen bakanlık ise Sanaiyi 
ve Ticaret Bakanlığı olacaktır ve görev Irak 
Türkmen Cephesi içerisinde de tek aday olan 
Aydın Maruf 'a verilecek. Buna göre uzun bir 
sürenin ardından Irak Türkmen Cephesi'nde 
yürütme kurulu üyesi olan birisine bakanlık 
verilecektir, bu da KDP ve ITC arasında uzun 
müddet yaşanan krizlerden sonra olacak. 

Parlamentonun Hükümet Kabinesi 
Üzerindeki Etkisi Ne Olur? Yeni Araçlar Gelmeye 

Devam Ediyor, 
Ya Eskiler?

Haber: Muhammet AydınIKBY’de araçların belli bir 
vergiye tabi olmaması bölgede 
çeşitli araçların artmasına neden 
oluyor. Bu nedenle  de IKBY’de 
satılan araçların fiyatları diğer 
ülkelere oranla daha düşük oluyor. 

Şüphesiz ki yurt dışındaki 
bölgelerde kullanılmayan araçları 
parçalara ayırıp tekrardan 
faydalanmak için kurum ve alanlar 
var.

Eski araçların parçalara ayırılması 
ve tekrardan kullanılabilir hale 
getirilmesi için kurulan özel şirket 
ve kurumlara ilişkin Erbil Trafik 
Müdürlüğü Sözcüsü Fazıl Hacı ile 
iletişime geçtik.

Konuya ilişkin Fazıl Hacı, 
"Bizim araçları parçalarına 
ayırmak gibi bir sorunumuz yok 
çünkü Kürdistan’da bulunan 
araçların %80’i 2003 ve 2010 
sonrası modelerdir. Sadece PVI 
kontrolünden geçmeyen veya kaza 
sonucu hasara uğrayan araçları 
parçalara ayırıyoruz.” dedi.

PVI kontrolünden 
geçmeyen araçları 
parçalarına ayırma 
işlemine ilişkin Sözcü 
Fazıl Hacı, "Bu gibi 
olaylarla ilgilenen 
bir komisyonumuz 
var. Biz birkaç sene 
kullanılmış araçları 
parçalara ayıramayız, bu 
nedenle aracı parçalama 

işlemi aracın mekanizmasına 
bağlıdır. Eğer mekanizma 
açısında bir soruna sahip değilse, 
parçalama işlemi yapılmıyor." 
ifadelerinde bulundu.

Söz konusu araçları parçalara 
ayırmak için gereken şartlara 
değinen Erbil Trafik Müdürlüğü 
Sözcüsü Fazıl Hacı, "Trafik 
yasalarında araçların kaç yıl 
kullanılabilirliğine ilişkin bir sınır 
yoktur, burada önemli olan aracın 
mekanizmasının iyi olmasıdır.” 
şeklinde konuştu.

Son olarak araçların modeline 
göre Dubai’den araç ithal 
etmenin şartlarına ilişkin soruya 
Fazıl Hacı, "Seneden seneye 
araçların ithalatında değişiklikler 
oluyor, örneğin biz şu anda 2019 
yılındayız, sadece 2018 model 
araçlar bölgeye ithal edilebilir. 
Yani bu şartlar yıldan yıla 
değişiyor." dedi.


