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Musul İçin Yeni Vali Seçeceğiz
Ninova İl Meclisi Başkan Yardımcısı Nurettin Kaplan

Şehit düşen 103 kişinin arasında 18 Telaferli 
Türkmen de yer alıyor

Valinin istifası bize gelseydi biz kabul 
ederdik

Adaylar arasından oylama yapıp 
yeni bir vali ve 2 yardımcı atayacağız

DEAŞ'ı Zihinlerde Bitirmek İçin 
Hiçbir Şey Yapmadık
Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) 
Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver, 
DEAŞ hilafetinin sona erdiğini ancak örgütün terör 
eylemlerinin devam ettiğini dile getirdi. 

Yaver, "Biz silahlı çatışma yönünden DEAŞ'ın hilafetine 
son verdik. Ancak, Ortadoğu'nda özellikle Irak, 

Suriye'de DEAŞ'ı zihinlerden silmek için hiçbir şey 
yapmadık." ifadesini kullandı. 
 
IKBY Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri ayrıca partiler 
arasında süregelen anlaşmazlıkların, DEAŞ'ın faaliyet 
yapması için zemin hazırladığının altını çizdi. 

Tba bütün bunları ve daha fazlasını, IKBY Peşmerge 
Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver ile konuştu.
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
"Ayasofya müze olarak anılmayacak. O statüden bir defa 
çıkacak, Ayasofya'yı cami olarak anacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Müzesi'nin cami 
olup olmayacağı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu artık 
bizim milletimizin, İslam dünyasının hepsinin bir 
beklentisi; milletimizin yıllardır Ayasofya'yı cami görme 
özlemi var." dedi.

"Ayasofya'yı cami olarak anacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir            defa burasının 
isminin müzeye çevrilmesi                   olayı çok büyük 
yanlıştı. Biz de dedik ki 'Çok                 yoğun bir şeklide 
bu tür bir talep                                         olduğuna göre 
böyle bir adımı atmanın                          artık zamanı 
gelmiştir'. Tabii bu adımı                         atarak, Ayasofya 
müze olarak anılmayacak,                      o statüden bir 
defa çıkacak. 

Ayasofya'yı cami olarak anacağız. Şu anda Sultanahmet 
Camisi'ne gelenler, turistler vesaire gezip görüyor. 
Süleymaniye'ye gelenler gezip görüyor. Aynı şekilde, 
Ayasofya'ya da gelenler, Ayasofya Müzesi değil, 
Ayasofya Camisi'ni gezip görecekler." şeklinde açıklama 
yaptı.

Erdoğan, "Tabii bunun içeriği ile alakalı bazı 
düşüncelerim var. Arkadaşlarımın bir kısmı ile bunu 
paylaştım. Bunun detaylarına da gireceğiz ve birileri 
tabii kalkıp bize akıl öğretmek istiyorlar, 'Ayasofya'yı 
şöyle yapmayın, böyle yapmayın.' diye. Bir defa 
şu anda Mescid-i Aksa ile ilgili bu kadar saldırılar 
oluyor, onunla ilgili bir sesiniz çıkıyor mu? Adamlar 
postallarıyla kalkıp Mescid-i Aksa'nın içine giriyorlar, 
cam çerçeve                 indiriyorlar, Kur'an-ı Kerimleri 
yerlere atıyorlar.                En ufak bir 

sesiniz çıkmıyor." dedi ve konuşmasına şöyle devam 
etti:

"Biz Müslüman'ız, bizim kanımıza dokunuyor. Orada 
sesi çıkmayanlar lütfen kalkıp da bize akıl vermesinler 
o akılları kendilerine saklasınlar. Artık asırlara sari 
olan bu hedefimizden geri adım attıramazlar. Kaldı ki 
zaten müze konusu öyle asırlarla falan da alakalı değil, 
müzeye çevrilme olayı yakın bir tarihte. Dolayısıyla 
bunu seçimlerden sonra oturacağız, süreci içerisinde bu 
adımı inşallah en güzel şekilde tereyağından kıl çeker 
gibi çekip, bu işi de bitireceğiz."

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya Müze Olarak 
Anılmayacak

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) 
Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver, 
DEAŞ hilafetinin sona erdiğini ancak örgütün terör 
eylemlerinin devam ettiğini dile getirdi. 

Yaver, "Biz silahlı çatışma yönünden DEAŞ'ın hilafetine 
son verdik. Ancak, Ortadoğu'nda özellikle Irak, 
Suriye'de DEAŞ'ı zihinlerden silmek için hiçbir şey 
yapmadık." ifadesini kullandı. 
 
IKBY Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri ayrıca 
partiler arasında süregelen anlaşmazlıkların, DEAŞ'ın 
faaliyet yapması için zemin hazırladığının altını çizdi. 

Tba bütün bunları ve daha fazlasını, IKBY Peşmerge 
Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver ile konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, son olarak 
yaptığı açıklamasında, Irak ve Suriye'de 

DEAŞ'ın tamamen temizlendiğini söylemişti. 
Bu açıklamaya dayanarak DEAŞ'ın bittiğini 

söyleyebilir miyiz? 

Hayır, DEAŞ bitmedi, ABD, koalisyon, Irak ve 
Kürdistan Bölgesi istihbarat bilgilerine göre, DEAŞ 
bitmedi sadece toprak kaybetti. Yani hilafeti sona erdi, 
Irak ve Şam'da İslam Devleti adını taşıyan örgüt sona 
erdi. Çünkü elinde belli bir bölge ve arazi bulunmuyor. 
Ancak bir terör örgütü olarak DEAŞ hala kalmış ve 
hala Irak, Suriye ve Ortadoğu hatta tüm dünya ülkeleri 
için tehlike arz ediyor. DEAŞ şu anda kendisini yeni bir 
yöntemle yenilemeye çalışıyor. Irak'ta, elinde herhangi 
bir bölge veya toprak kalmadığı için küçük küçük 
gruplara dönüştüler. İntihar eylemleri, öldürme ve diğer 
terör eylemler için bölgede bulunuyorlar. 

Biz silahlı çatışma yönünden DEAŞ'ın hilafetine son 
verdik. Ancak  Ortadoğu'da özellikle Irak, Suriye'de 

DEAŞ'ı zihinlerden silmek için hiçbir şey 
yapmadık. DEAŞ, silahlı korkunç bir terör 
örgütü olmanın yanı sıra ideolojik bir yapıya da 
dönüşmüş ve bununla da mücadele etmemiz 
gerekir.  

Sizce DEAŞ bir kez daha Irak'ın herhangi 
bir bölgesinde tekrardan hilafet ilan 

edebilecek güce sahip olur mu?

Hayır, DEAŞ'ın ister Irak ister Suriye'de olsun 
bir kez daha herhangi bir bölgede hilafet ilan 
edebileceğine inanmıyorum. Ancak Allah muhafaza 
bir kez daha siyasi gruplar arasında bulunan siyasi 
çatışmalardan yararlanıp yapabilir. Daha önce bu 
sorunlar DEAŞ için altından bir fırsat doğrumşutu ve 
bu siyasi çatışmalardan yararlanıp 2014'te birkaç bölgeyi 
bu yöntemlerle işgal etmişti. Bir bölgeyi işgal etmek için  
DEAŞ şimdi ne maddi güce ne de yeteri kadar silahlı 
adama sahip . 

Bütün bunlara rağmen şunu tekrarlamak istiyorum, 
DEAŞ hala bir tehlikedir, bir pusudur ve terör 
eylemleri gerçekleştirebilir. Irak'ın bir çok bölgesinde 
emniyetin istikrarını bozabilir. Özellikle Diyale, Kerkük, 
Selahaddin, Musul ve zaman zaman Rumadi bölgesinde 
hala terör eylemlerini devam ettirebiliyor.  

Siz devamlı DEAŞ'ın bulunduğuyla 
ilgili uyarılar yapıyorsunuz. Acaba Irak 
Hüklümeti'ni bu kadar tenzih etmenizi 

gerektiren kaynak nedir?

Evet biz uyarıyoruz çünkü elimizde birtakım veriler 
bulunuyor. DEAŞ hilafetinin sona ermesinden itibaren 
bu güne kadar ne kadar terör eylemi gerçekleştirmişse 
hepsi mevcut. Verilere baktığımızda günbegün 
eylemleri artıyor. Dediğim gibi, eylemleri Diyala, 
Kerkük ve Selahaddin'de devam ediyor. Hala Kerkük'ün 
dört bir yanında geceleri hareketlerini görüyoruz ve 
gelip eylemlerini yapıyorlar, insanları öldürüyorlar. 

Karaçok bölgesinde hala DEAŞ'ın karargahları 
bulunuyor. Hala kooalisyon güçleri Karaçok dağlarını 
bombalıyor. Arasıra hem Irak Ordusu, hem Perşmerge 
Güçleri onların Karaçok dağlarında karargahının 
olduğunu görüyor. Bu sebeple DEAŞ'ın bir tehlike arz 
ettiğine yönelik uyarılarda bulunuyoruz. 

Irak Hükümeti'nin bu endişelerinize karşı bir 
cevabı oldu mu?

Evet, hem Koalisyon Güçleri hem Irak İçişleri Bakanlığı 
bizim uyarımızla hemfikirdir. Çünkü biz ayda iki kez 
Koalisyon Güçleri ile bir araya geliyoruz. Toplanıyoruz 
ve Kürdistan Bölgesi'ndeki güvenlik konuları hakkında 
konuşuyoruz. Peşmerge Güçleri'nin bulunduğu bölgeler, 
Kürdistan Bölgesi sınırlarını özel olarak, ayrıca Irak 
sınırlarını genel olarak ele alıyoruz. Koalisyon Güçleri 
bizimle tamamen uyum içerisinde ve hala hava, askeri 
kurs, silah, patlayıcı ve Peşmerge Güçleri'nin bir 
bölümünün maaşlarının temin edilmesi gibi hususlarda 
destekleri devam ediyor. 

Iraklı güçler de DEAŞ'ın hala Irak üzerinde bir tehlike 
arz ettiğine kanaat getirdi. Bu nedenle biz 4 Şubat'ta 
Irak Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir heyetle 
özellikle üzerinde anlaşma sağlanmayan bölgeler Diyale, 
Selahaddin, Kerkük ve Musul'da kendileriyle ortak 
adımlar atmak ve ortak bir güçle harket etmek, işbirliği 
içerisinde olmak için görüştük. 

Yaver: DEAŞ'ı Zihinlerde Bitirmek İçin Hiçbir Şey 
Yapmadık
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Ninova İl Meclisi Başkan Yardımcısı Nurettin 
Kaplan Dicle Nehri'nde yaşanan feribot kazasında, 
103 kişinin hayatını kaybettiğini, 113 kişinin de kayıp 
olduğunu söyledi.

Hayatını kaybedenler arasında 18 kişinin Telaferli 
Türkmen vatandaşlar olduğunu belirten Nureddin 
Kaplan, arama çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Feribot kazasına ilişkin soruşturmanın devam 
ettiğini dile getiren Kaplan, olayın terör saldırısı olup 
olmadığına ilişin kesin bir bilginin olmadığını kaydetti.

Musul valisi ve yardımcılarının Irak Melisi tarafından 
azledilmesi üzerine makamın boş olduğunu belirten 
Nureddin Kaplan, "Adaylar arasından oylama yapıp 
yeni bir vali ve 2 yardımcı atayacağız." dedi.

Ninova İl Meclisi Başkan Yardımcısı Nurettin Kaplan, 
Dicle Nehri'nde yaşanan feribot kazası ve sonrasında 
yaşananlara ilişkin Tba'nın sorularını yanıtladı.

Musul'da Dicle Nehri'nde yaşanan 
faciayla ilgili elinize geçen son 

rakamları bize aktarabilir misiniz?

Musul’da bulunan Dicle Nehri'nde yaşanan facia 
bizleri şiddetle sarstı. Yaşanan olay nedeniyle şimdiye 
kadar 103 şehidimiz var, 113 kişi kayıp ve hala arama 
çalışmaları devam ediyor, 41 kişi de kurtarıldı. Şehit 
düşen 103 kişinin arasında 18 Telaferli Türkmen de yer 
alıyor. 

Bu olaydan Musul yerel idaresi 
sorumlu tutuluyor. Bunun hakkında 

ne söylemek istersiniz?

Biz bütün Musul ilinin meclisiyiz. Sadece bir bölgenin 
değil. Bizim alanımız Ninova vilayetinin tamamını 
kapsamaktadır. Ninova'da 9 ilçe 22 nahiye vardır. Her 
ilçede kaymakam ve yerel meclis mevuttur ve her 
ilçede seyahat komisyonu, istismar komisyonu, nehir 
acil polisi (sahil güvenliği) bir de sivil savunma itfaiye 
müdürlüğü gibi birimlerimiz mevcuttur.

Bu olaydan onlar doğrudan sorumlu, bizler ise 

doğrudan değil de dolaylı yoldan sorumluyuz. Bu 
hadise Musul kazasında meydana geldi. Bizim de 
kararlarımız var ve bu olayla ilgili taraflarla soruşturma 
yapıyoruz. 

Dicle Nehri'nde yaşanan olayın bir 
terör eylemi olduğu söyleniyor. Bu 

konu hakkında fikriniz nedir?

Daha önce de söylediğim gibi soruşturmalar hala 
devam ediyor. Polis ve ilgili bütün makamlar 
soruşturmaları yürütüyor. Şu ana kadar hiçbir net sonuç 
yok ve bu söylentiler ispatlanmadı. Şimdiye kadar bu 
hadise mukadderattır ve sorumlular da o projedeki kişi 
ve kurumlardır. 

Valinin istifası bize gelseydi biz kabul 
ederdik

Ninova İl Meclisi, Musul Valisi Nofel 
Hammad Agub'un istifasının ellerine 

yetişmediğini açıkladıktan sonra, 
Irak Meclisi, Vali ve yardımcılarının 
görevden uzaklaştırılması yönünde 

karar aldı. Bu durumda süreç nasıl 
işleyecek?

Evet biz açıklamamızda "Valinin istifası elimize 
yetişmedi." dedik. Valinin istifası bize gelseydi biz kabul 
ederdik. Ama kendilerinin istifası bize yetişmedi. 

Valilik görevi için gelecek günlerde 
kapımızı bütün adaylar için açacağız

Şimdi valilik görevi boş, vali ve iki yardımcısı 
görevinden azledildi. Gelecek günlerde kapımızı bütün 
adaylar için açacağız ve herkes kendini aday olarak 
gösterebilir.

Adaylar arasından oylama yapıp yeni 
bir vali ve 2 yardımcı atayacağız

İl Meclisi olarak bir toplantı düzenleyip, bize gelen 
adaylar arasından oylama yapıp yeni bir vali ve 2 
yardımcı atayacağız. 

Dicle Nehri'nde Feribot Faciası
Musul’da 21 Mart'ta Dicle Nehri açıklarında bir 
feribotun batması sonucu 103 kişi yaşamını yitirdi.

Feribotun batma nedenine ilişkin kesin bir açıklama 
yapılmazken, yerel kaynaklar 50 kişi kapasitesi bulunan 
feribotta 170’ten fazla yolcunun olduğunu iddia etti.

Başbakan Adil Abdulmehdi olayın hemen ardından 
Musul’a gitti. Abdulmehdi daha sonra ülke genelinde 3 
gün yas ilan edildiğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Berhem Salih de olayın ardından 
Musul’a gitti. Cumhurbaşkanı Salih, feribot faciasının 
ardından incelemelerde bulunmak üzere gittiği olay 
yerinde yaşamını yitirenlerin yakınları tarafından 
protesto edildi.

Irak Meclisi, 24 Mart'ta olağanüstü oturum 
düzenleyerek, feribot faciasında ihmali bulunduğu 
gerekçesiyle Vali Nofel Hammad Agub ile iki 
yardımcısını oy çokluğuyla görevden uzaklaştırdı.

ABD'nin 'Golan Tepeleri' Kararı ve Sonrasında Yaşananlar

'Musul İçin Yeni Vali Seçeceğiz'

Haber merkezi ABD Başkanı Donald Trump, “Golan Tepeleri 
üzerinde İsrail’in egemenliğini ABD’nin resmen 
tanıdığını” ilan eden başkanlık kararını imzaladı.

ABD Başkanı Trump, 25 Mart'ta “Golan Tepeleri 
üzerinde İsrail’in egemenliğini ABD’nin resmen 
tanıdığını” ilan eden başkanlık kararına imza attı.

Trump’ın, kararnameyi imzalamasının ardından, 
Avrupa Birliği (AB) sözcülüğünden, “Golan Tepeleri 
dahil İsrail’in 1967’den beri işgalinde olan topraklar 
üzerindeki egemenliğini tanımıyoruz.” açıklaması geldi. 
Açıklamada, “Tutumumuz değişmedi. Golan Tepeleri 
dahil İsrail’in 1967’den beri işgalinde olan topraklar 
üzerindeki egemenliğini tanımıyoruz.” ifadesinde 
bulunuldu.
 
Suriye Türkmen Meclisi, bu karara tepki göstererek, 

“ABD Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepeleri’nde 
İsrail egemenliğini tanıyan başkanlık kararnamesini 
imzalaması uluslararası hukuka aykırıdır, dolayısıyla 
gayrimeşrudur.” şeklinde açıklama yaptı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise Trump’ın kararını 
imzalamasını şiddetle kınayarak, "Söz konusu karar, 
Suriye’nin ve tüm bölge ülkelerinin toprak bütünlüğüne 
önem atfeden ülkemiz ve uluslararası toplumun 
sorumluluk sahibi üyeleri bakımından tamamen 
hükümsüzdür." ifadelerinde bulunuldu.

Suudi Arabistan’ın ise Golan Tepelerini işgal altındaki 
Suriye toprağı olarak tanıdığı duyurdu.

BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinden Fransa ve 
İngiltere ile geçici üyeler Belçika, Almanya ve Polonya 
tarafından yapılan ortak açıklamada, İsrail’in Golan 
Tepeleri de dahil 1967’den beri işgal ettiği topraklar 
üzerindeki egemenliğinin tanınmadığı bu toprakların 
İsrail’e ait olmadığı ifade edildi.

ABD Başkanı Trump, 21 Mart’ta Twitter’dan “52 yılın 
ardından ABD için İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki 
egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi.” 
şeklinde açıklama yapmıştı.
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Hayvanlara yönelik şiddet olaylarını her geçen 
gün daha sık görüyoruz. Son günlerde basına yansıyan, 
hayvanlara yönelik şiddet olaylarına her geçen gün bir 
yenisi daha ekleniyor.

Tüm dünyada hayvan haklarını koruyan sosyal kurumlar, 
hayavanlara karşı yapılan şiddet uygulamalarını 
engellemek için çaba göstermektedir. Bu amaçla da şiddet 
olaylarını engellemek adına yasal yollara başvurmaktalar.

IKBY'deki hayvan gözlemleriyle ile ilgili bilgi almak 
amacıyla Kürdistan Hayvan Gözlemleme Derneği Başkanı 
Muhammed Nureddin ile bir röportaj gerçekleştirdik. 

Kürdistan Hayvan Gözlemleme Derneği Başkanı 

Muhammed Nureddin, “Hükümete bağlı olmayan 
gönüllü kişilerden oluşan kazanç istemeyen bir derneğiz. 
Amacımız hayvan haklarını korumak ve yeni nesil ile 
hayvanlar arasında iyi bir ilişki oluşturmak, özellikle 
kendi toplumumuzda çünkü geçen yıllarada savaş ve 
ölümlerden dolayı hayvan ve insanlar arasında kötü 
bir ilişki oluşmuştu. Dediğimiz gibi bizim amacımız 
insanlar ve hayvanlar arasında iyi bir ilişki kurmak ayrıca 
hayvanları sokaklardan kurtarmak." diyerek derneklerine 
ilişkinaçıklama yaptı.

Muhammed Nureddin, "Hayvanların hastalanması ve 
yaralanması ile ilgili elimize günlük dosya geçmektedir. 
Biz de bu hayvanları, onlara zarar veren insanların elinden 
kurtarıyoruz. Daha sonra bu hayvanları koruyacak 
insanlar buluyoruz ve onlara teslim ediyoruz”. dedi.

Halk tarafından destek gördüklerini belirten Dernek 

Başkanı Nureddin, "Kürdistan Hayvan Gözlemleme 
Derneği, devlete ait bir kurum olmadığı için bu derneğe 
destekler sadece halk tarafından yapılıyor. Ayrıca 
hayvansever halkımız maddi olarak, hayvan yemi veya 
bazı eşyalar alarak yardımda bulunuyor. Bazıları ise 
derneğe getirilen sağlık durumu kötü olan hayvanları 
iyileşene kadar sahiplenip daha sonra derneğe geri 
getiriyor." diye konuştu.

Hayvan Gözlemleme Derneği Başkanı Muhammed 
Nureddin, toplum arasında hayvanlara şiddet 
uygulamanın yaygın olduğunu belirterek şu ifadelerde 
bulundu:

"Bizim kurduğumuz bu dernek Kürdistan Hayvan 
Gözlemleme derneğidir, yani her türlü hayvanları 
kapsayan bir dernek. Şehirde köpek, kedi ve eşek gibi 

hayvanlara karşı öldürme 
girişimi arttı. Bu nedenle bu üç 
canlıyı daha fazla önemseyip 
halkımıza bu canlıların yaşama 
haklarının olduğunu ve bunlara 
karşı şiddet uygulamanın yanlış 
olduğunu anlatmaya çalışıyoruz."

Nureddin, halkın hayvanları 
sahiplenme isteğine ilişkin, "Her 
ne kadar hayvanları sahiplenme 
isteği bizim beklediğimiz oranda 
olmasa da bu istek var ve daha 
çok kediden yana oluyor. Şu 
ana kadar bizden köpek alın 
olmadı, bazı kişiler ise hayvanları 
sahiplenmek istiyor ancak 
anne ve babaları tarafından 
engelleniyor. Bu da hayvanların 

korunmasına karşı başka bir atak ki bizden hayvan alıp 
birkaç gün içerisinde anne ve babalarının izin vermemesi 
nedeniyle derneğe tekrar getiren kişiler var. Bu da başka 
bir engel olarak görnüyor." şeklinde açıklama yaptı.

Nureddin, Hayvanların sağlık durumlarını iyileştirmek 
için gönüllü doktorlarının olduğunu ve hasta hayvanları 
iyileştirmek için destek verdiklerini söyleyerek, "Gönüllü 
doktorlar, sağlık durumu kötü olan hayvanlara ücretsiz 
bakıyor ve sadece ilaç ücretini ödüyoruz. Bazı doktorlar 
ise devlete ait bir kurum olmadığımızı bildiği için indirim 
yapıyor, bu şekilde destek oluyorlar." dedi. 

Dernek Başkanı Muhammed Nureddin ayrıca hayvanlara 
şiddet uygulanmasına ilişkin, “Biz hayvanlara zarar veren 
insanları sadece kınayabiliyoruz çünkü çoğu zaman bu 
kişilerin hayvanlara zarar verdiği ile ilgili gerekli belgeler 
olmuyor, sadece bir resim ya da video paylaşılıyor. Her 

ne kadar şimdi hayvan hakları ile ilgili yasalar olsa da bu 
yasalar genellikle dağ hayvanlarını kapsıyor." ifadelerde 
bulunarak, şimdiye kadar sokak hayvanlarını kapsayan 
belirli bir yasa ve bu hayvanlara zarar veren kişileri 
kapsayan belirli bir cezanın olmadığını kaydetti.

Birkaç dernekle birlikte bir yasa tasarısı hazırlama 
planında olduklarını belirten Nureddin, "Bu yasa 
tasarısını Kürdistan Parlamentosu'na sunup üzerinde 
çalışılmasını umuyoruz. Şüphesiz ki hayvanlara zarar 
vermek durumunda verilen cezalar yasa bakımından 
ülkeden ülkeye değişmektedir. Örneğin Yeni Zelanda 
gibi bir ülkede eğer bir köpeği ya da kediyi sahibi bile 
olsa ya da sokakta yaşıyorsa, zarar verirsen, dışarda 
yağmur önünde bırakırsan, özel yasalar devreye giriyor. 
Ayrıca Yeşil Parti'nin desteklediği Email kontrol timi var. 
Bu tim, evleri ziyaret ederek hayvanları kontrol ediyor, 
çoğu zaman hayvanlara zarar veren insanlara hayvan 
besleme yasağı koyuyorlar. Bu yasaklar geçici ya da ömür 
boyu olabilir bu yasalar, ülkenin mahkemesi tarfından 
uygulanıyor.” bilgisini paylaştı.

Hayvanların dövüştürülmesine değinen Nureddin, 
“Doğrusu çirkin ve ürkütücü bir gelenek haline gelmiştir. 
Bildiğiniz üzere iki yüz kişi toplanıp bir meydanda ya 
da başka bir mekanda iki hayvanın etrafını alıp onları 
dövüştürüyorlar ki bu hayvanlar neden-niye kavga 
ettiklerini bilmeden oradaki insanların zorlamasıyla 
yırtıcı bir şekilde dövüşüp kana bulanıyorlar. Çoğu 
zaman dövüştürülen bu hayvanların sağlık durumları 
çok kötü oluyor ve bu hayvanların sahibi de bu 
hayvanı iyileştirmeyince hayvan sonunda ölüyor. Bu 
ürkütücü geleneği ortadan kaldırmak için hükümet bir 
komisyon oluşturup bu işi yapan insanları araştırıp, 
cezalandırmalıdır.” ifadelerinde bulundu.  

Röportajın sonunda Kürdistan Hayvan Gözlemleme 
Derneği Başkanı,  hayvanalar üzerinden ticaret konusu ve 
bu konunun yasal yollarına yönelik fikrini şöyle anlattı:

"Yasa bakımından hayvan ticaretine izin verilmiştir, ama 
biz dernek olarak hayvan ticaretinden yana değiliz, çünkü 
o da candır ve onunla ticaret yapılmamalıdır. Eğer ticaret 
yapılacaksa da bu konuyu takip eden bir komisyon olmalı. 
Seydava pazarı ya da Kale civarında birçok vatandaş 
hayvan alıp satıyor ama bu hayvanların birçoğu kafesler 
içinde, iyi bir bakım yapılmadığı için çok kötü durumda. 
Ayrıca yabani hayvanlar da avlanıp bu mekanlarda 
ticareti yapılıyor. Bu da çok çirkin bir şey, örnek olarak 
bir maymunun kafes içerisinde tutulması. Maymunların 
yeri ormanlardır, şehirler ve kafesler değil. Bundan dolayı 
çok zor bir durumdalar. Buna rağmen başka ülkelerden 
getirilerek ticari amaçlar için kullanılıyorlar."

Türkiye, 31 Mart yerel seçimlerine toplamda 12 
partiyle girdi. Yerel seçimlerin 30 büyükşehir belediyesi, 
51 il belediyesi, 922 ilçe, 32 bin 105 mahalle, 18 bin 306 
köyde yapılacağı kesinleşti.

Yüksek Seçim Kurulu, 
Adalet ve Kalkınma 

Partisi, Bağımsız 
Türkiye Partisi, 
Büyük Birlik 
Partisi, 
Cumhuriyet 
Halk Partisi, 
Demokrat Parti, 

Demokratik Sol 
Parti, Halkların 

Demokratik Partisi, 
İYİ Parti, Milliyetçi 

Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi 
ve Vatan Partisi'nin seçime katılabileceğini açıklamıştı. 

YSK Başkanı Sadi Güven, 31 Mart seçimlerindeki 
seçmen sayısını 57 milyon 93 bin 985; sandık sayısını ise 
194 bin 715 olarak açıkladı. İçişleri Bakanlığı tarafından 
yapılan açıklamaya göre, Türk vatandaşı olan 79 bin 820 
Suriyelinin 59 bin 99’u bu seçimlerde oy kullanabilecek.

Seçim ittifakları?

AK Parti ile MHP, Cumhur İttifakı, CHP ile İYİ Parti ise 
Millet İttifakı'nı oluşturdu.

Partiler kendi aralarında yaptıkları anlaşmalarile belli il 
ve ilçelerde ortak aday çıkardı. 

İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri, iki ittifak 
için de en önemli hedeflerin başında geliyor.

AK Parti ve MHP 51 ilde ittifak gerçekleştirdi. 30 
büyükşehirin 27'sinde AK Parti, Mersin, Adana ve 

Manisa'da ise MHP adayları ittifak adına yarıştı.

CHP ve İYİ Parti 23'ü büyükşehir, toplam 50 ilde ittifak 
yapma kararı aldı. 23 büyükşehirden 13'ünde CHP, 
10'unda ise İYİ Parti'nin adayları yarıştı.

Partilerin oy pusulasındaki kura sonucuyla belirlenen 
yerleri

1. Saadet Partisi (pusulanın en solunda)
2. Bağımsız Türkiye Partisi
3. Türkiye Komünist Partisi
4. Vatan Partisi
5. Büyük Birlik Partisi
6. Hür Dava Partisi
7. Cumhuriyet Halk Partisi
8. Adalet ve Kalkınma Partisi
9. Demokrat Parti
10. Milliyetçi Hareket Partisi
11. İYİ Parti
12. Halkların Demokratik Partisi
13. Demokratik Sol Parti (pusulanın en sağında)

31 Mart Türkiye'deki  Yerel Seçim Heycanının Son Günü

Hayvan Haklarının İhlali Artıyor
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Günümüzde toplumlar arasındaki kültürel 
etkileşimin tesiriyle dünyanın her yanında tanınan 
nargile, büyük bir kesim tarafından kullanılıyor olmakla 
birlikte, bölgemizde ilgi odağı olmuş durumda.

Kafelerde büyük bir  ilgi gören nargile, son zamanlarda 
bazı çayhanelerde de yoğun talep görerek yaygın hale 
gelmiştir. 

Nargilenin çayhanelerde bulunmasına ve çayhane 
kültürünün değişmesine ilişkin Çaycı Dilan Avni’nin 
görüşlerini aldık.

"Nargilenin popüler olmasının sebebi, 
Arapların ve yabancıların bölgeye akın 

etmesidir"

Nargilenin büyük kesim tarafından ilgi odağı olmasına 
ilişkin Çaycı Avni, “Eskiden, çayhanelerde nargile 
yoktu ama birkaç senedir çok popüler oldu. Bunun 
nedenlerinden biri özellikle Arapların ve yabancıların 
bölgeye akın etmesidir. İkinci bir sebep de günümüzde 
gençlerin yüzde sekseninin nargile kullanma 
alışkanlığına sahip olmasıdır." dedi.

Nargile sunulmayan mekanlarda gençleri görmenin 
çok zor olduğunu belirten Çaycı Avni, "Günümüze 
baktığımız zaman sadece dedelerimizin (yaşlı 
insanların) gittiği yerlerde nargile bulunmadığını 
görüyoruz. Zamanla diğer çayhaneler de nargile 
bulundurmaya başlayacak." şeklinde açıklama yaptı.

Genel olarak nargile tüketimine değinen Avni, "Irak 
genelinde kadın ve erkeklerin neredeyse yüzde doksanı 
nargile kullanıyor. İnsanlar nasıl ki internetsiz veya 
telefonsuz yapamıyorsa, nargilesiz de yapamıyor.” 
değerlendirmesinde bulundu.

"Erbil’deki birçok çayhanenin nargile 
bulundurma sebebi müşterilerinden 

gelen yoğun taleptir" 

Çayhanelerde nargile bulunmamasının müşteri 
oranına etkisine ilişkin sorduğumuz soruya Çaycı 
Avni şöyle yanıt verdi:

“Tabii ki etkiler. Çünkü şu an Irak genelinde 
nargile çok yaygın, insanlar çok sıklıkla kullanıyor 

ve önem veriyor. Erbil’deki birçok çayhanenin nargile 
bulundurma sebebi müşterilerinden gelen yoğun 
taleptir. Nargile bulunan alanların müşteri sayısı nargile 
bulunmayan alanlara göre daha fazladır.” 

"Eskiden çayhanelerde nargile ve okey 
yoktu, sohbet muhabbet edilirdi" 

Son olarak eski ve yeni dönemdeki çayhaneleri 
kıyaslayan Çaycı Dilan Avni, “Eskiden çayhanelerde 
çay, süt ve kahve ikram edilirdi. Nargile ve okey oyunu 
yoktu. İnsanlar sohbet muhabbet ederlerdi, fikir 
alışverişinde bulunurlardı. Ama günümüzde kimsenin 
kimseden haberi yok. Sadece nargile içiliyor ve oyun 
oynanıyor, yani o eski çayhaneler şimdiki gibi değil. 
Zaman, çayhaneleri de değiştirdi. Son yıllarda nargile 
bulundurmayan, kültürünü ve tarihini koruyan birkaç 
çayhane vardı. Ama onlar da nargile isteğinin bir 
hayli artması nedeniyle ve müşteri kaybetmemek için 
çayhanelerinde nargile bulundurmaya başladı.” dedi.

'Zaman, çayhaneleri de değiştirdi'

Wi-Fi-Kim, Ne Zaman İcat Etti?
Hazırlayan: Ali SalimHawaii Üniversitesi'nin ilk büyük paket radyo 

projesi olan ALOHAnet, Hawaii Adaları'nı 1971 yılında 
UHF kablosuz paket ağı kullanarak bağladı. ALOHAnet 
ve ALOHA protokolü, sırasıyla Ethernet'in ve IEEE 
802.11 protokollerinin öncülerindendi.

1985 yılında Birleşik Devletler Federal İletişim 
Komisyonu kararının ardından ISM bandı lisanssız 
kullanıma açıldı. Bu frekans bantları, mikrodalga 
fırınlar gibi bazı aygıtlarla aynı bantı kullandıklarından 
müdahaleye açık bir banttı.

1991 yılında NCR Şirketi, AT&T Şirketi ile birlikte 
802.11'in öncüsü olan bir sistemi, para kasalarında 
kullanılmak üzere icat etti. Bu alandaki ilk kablosuz 
ürünler, WaveLAN adına sahipti.

Avustralyalı radyo-astronomisti Dr. John O'Sullivan, 
iş arkadaşları Dr. Terrence Percival AM, Bay Graham 
Daniels, Bay Diet Ostry ve Bay John Deane ile birlikte 
Wi-Fi'de bir yan ürün olarak kullanılacak bir 
anahtar bir patenti geliştirdi ve bu patent daha sonra 
İngiliz Milletler Topluluğu Bilimsel ve Endüstriyel 
Araştırma Organizasyonu (CSIRO) tarafından
 alınarak, Wi-Fi'de sinyallerin 
"temizlenmesi" için kullanıldı.

802.11 protokolünün ilk sürümü 1997 
yılında yayımlandı ve bu sürüm, saniyede 2 Mbit 
hıza ulaşabiliyordu. 1999 yılında 802.11b sürümü 
ile güncellenen protokolün hızı saniyede 11 Mbit'e 
ulaşabiliyordu ve bu protokol sürümü popülerlik 
kazandı.

WiFi (Wireless) nasıl icat edildi?

WiFi (Wireless) 1997 yılında 802.11 standartlarını 
oluşturan IEEE komitesinin başkanı Vic Hayes 

tarafından icat edilmiştir. WiFi (Wireless) henüz 
hiçkimse tarafından bilinmezken Vic Hayes WiFi 
teknolojisini uygulanabilir kılan standartları kurdu. 
802.11 standartı 1997 yılında kuruldu. Daha sonra 
802.11 standartlarına ağ bant genişliği geliştirmeleri 
eklendi. Bu geliştirmeler 802.11a, 802.11b, 802.11g, 
802.11n ve benzeri şeklindedir. Tüketici olarak 
bu standartlar hakkında bilmeniz gereken tek şey, 
standartın son versiyonunun en iyi performansı ve 
uygunluğu sağladığıdır.

WiFi (Wireless) nedir?

WiFi ya da Wi-Fi, kablosuz bağlantı anlamına gelen 
Wireless Fidelity’nin kısaltılmış halidir. Wifi kablosuz 
sinyal aracılığıyla bilgisayarların, akıllı telefonların, 
oyun konsollarının, tabletlerin ve diğer elektronik 
cihazların iletişimini sağlayan teknolojidir. Wifi 
sayesinde radyo sinyalleri cihazlara kablosuz olarak 
erişebilir. WiFi bir anlamda yüksek frekanslı radyo 
sinyalidir.

Kablosuz ağ üzerinden iletişim sağlayan tüm cihazlar 
802.11 standartlarından birine sahiptir.
 WiFi teknolojisi ayrıca kablosuz yerel ağ anlamına 
gelen WLAN olarak da bilinir.

Wi-Fi isminin ticari olarak ilk kullanımı

Wi-fi isminin ticari olarak ilk kullanımı 1999 yılının 
Ağustos ayında gerçekleşti. Marka danışmanlığı veren 
Interbrand Corporation şirketi, bu adı kullanmayı 
uygun gördü. Wi-Fi Birliği, Interbrand şirketi ile 
sözleşme imzalayarak onlardan "IEEE 802.11b 
Doğrudan Dizilim" isminden daha kolay bir isim 
bulmalarını istedi. Wi-Fi Birliği'nin kurucu üyelerinden 
Phil Belanger, Interbrand şirketinin Wi-Fi kelimesini 
aslında bir kelime oyunu olarak bulduğunu ve hi-
fi'den türettiğini söyledi. Şirket aynı zamanda birliğin 
logosunu da tasarladı.

Wi-Fi Birliği, Wi-Fi markasının bulunmasından 
kısa bir süre sonra, "Kablosuz Bağlantı Standardı" 
(The Standard for Wireless Fidelity) pazarlama 
sloganını kullandı ancak bu slogan, insanların Wi-     
Fi markasının Wireless Fidelity'nin bir kısaltması    
 olarak kullandığını zannetmelerine                              
  yolaçtı. Logoda bulunan yin-yang,       
        bir ürünün müşterek çalışabilmesine    
             yönelik sertifikasyonunu     
            simgelemektedir.

 Sabit noktalar için kablosuz Wi-Fi teknolojileri      
de geliştirildi.  Motorola  Canopy ve benzeri   
teknolojiler, genel olarak "sabit kablosuz" olarak 
tanımlandı. Wi-Fi'ye alternatif olarak 2G, 3G, 4G 
ya da LTE gibi teknolojiler de geliştirildi.

Wi-Fi ismi her ne kadar WiFi ya da Wifi olarak 
yazılsa da bu isimler, Wi-Fi Birliği tarafından 
onaylanan isimler değildir.
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Haber merkezi Nevruz, gece ile gündüzün eşit olduğu, 
ekinoks olarak da adlandırılan ve baharın 
başlangıcı kabul edilen 21 Mart gününe tekabül 
eder. Nevruz, güneşin koç burcuna girdiği gündür. 
Rumi takvimde Mart'ın 9'una denk gelmektedir.

Türk kültüründe Nevruz doğuş, diriliş ve yeniden 
var olma anlamına gelir. Baharın başlangıcı ve 
tabiatın dirilişi olarak görülür. Türk kültüründe 
Nevruz'un bir adı da Ergenekon’dur. Mitik döneme 
ait destanda, Türklerin sığındıkları coğrafyadan 
çıkış günüdür.  

Türk dünyasının ortak kültür mirası olarak bugüne 
kadar gelen Nevruz, en eski Türk âdetlerinden, 
bayramlarından biri olduğu bilinen bir gerçektir. 
Mete Han döneminde “bahar bayramı” kutlamaları 
yapıldığı kaynaklarda kayıtlıdır.
 
Nevruz, bugün özellikle Orta Asya, Anadolu, 
Balkanlar ile Ortadoğu toplumlarında “kendine 
özgü nedenlerle” kutlanan geleneksel bir bahar 
bayramıdır.  Baharın gelişi hemen hemen bütün 
kültürlerde farklı şekillerde kutlanmaktadır. 

Tarihsel kökenlerine bakıldığında tarım ve 
hayvancılıkla uğraşan eski çağ insanlarının 
bahara kavuşması, bolluk ve berekete karışması 
bağlamında oldukça önemsenen bir gündür. 
Zorluklardan kolaylıklara geçişin günüdür Nevruz.

Nevruz kavramı, Farsçadan alındığı haliyle daha 
çok yayılmış ve bugün bu isimle kutlanmaktadır. 
“Yeni gün” anlamına gelen Nevruz’un ekinoks 
ve cemre düşmeyle ilgilerinin kurulduğu ve eski 
takvime göre “yeni yıl” olduğunu biliyoruz.

Nevruz'la ilgili inanç ve pratiklere 
baktığımızda karşımıza  mitik ve mistik
 değerler  çıkar. Milletler

 kendilerine özgü dini ve kültürel boyutu buna 
ekleyerek ayrı bir kutsiyet atfetmeyi seçerler. Buna 
göre Nevruz Türk kültüründe iki ana kült ile 
ilgilidir. Bunlardan birincisi “Ateş Kültü” diğeri ise 
“Su Kültü”dür.
 
Ateş, bütün semavî dinlerde kutsal sayılmıştır. 
“Anasır-ı erbaa”dan olan ateş, temel unsurlardan 
biridir. Eski Gök Tanrı inançlarında ateş, güneşi 
temsil eden bir semboldür. Ateş, arındırıcı ve hayat 
sunucu bir öğedir. Atalar kültünde,  Ateş, genel 
olarak temizleyici bir güç, kötülüklerden arındırıcı 
bir unsurdur. Ateş (ocak) yuvanın ve oradaki 
hayatın sürekliliğinin simgesi” sayıldığından ocak 
ailenin temel sembolü kabul edilmiştir. Buna 
bağlı olarak “eski Türklerin dini merasimleri, 
büyük dağ tepelerinde ateş yakılarak, ateş ruhuna 
et ve süt saçı edilerek yapıldığını biliyoruz. Bu 
bakımdan Nevruz’da yakılan ateşler, ateşten atlama 
pratikleri temelde buna bağlıdır. Lakin özellikle 
İran ve Irak gibi coğrafyalarda bu pratiklerin temeli 
Zerdüştlük’le alakalıdır. Daha önce de belirttiğimiz 
gibi her topluluk kendine özgü ritüellere göre 
yorumlayarak kutlamaktadır bu bayramı.

Tarihe bakıldığında Selçuklular'da ve Osmanlı 
Devleti’nde Nevruz’un çeşitli şekillerde 
kutlandığını görürüz. Tarihi kaynaklar, Osmanlı’da 
Müneccimbaşı’nın yeni yıl takvimini padişaha 
bugünde teslim ettiğini ve Nevruziye adı verilen 
macun ve tatlı aşın yine bugüne özgü yapılarak 
dağıtıldığını öğreniriz. Yine Osmanlı şairlerinin 
padişaha yazdıkları Nevruziyeler karşlığında aynı 
gün caizeler aldığını biliyoruz.

Nevruz üzerinde yapılan aidiyet tartışmaları, 
kültürel boyut itibariyle mitolojik ve dini içerikli 
referanslara   dayanır. Temelde eski toplumların 

neredeyse tamamı, baharın gelişini bir bayram 
olarak görmüş ve kutlamıştır. Bu, oldukça doğal ve 
insanidir. Ama aynı zamanda her toplum kendince 
bu kutlamalara ve pratiklere ayrı bir kutsiyet 
atfetmiştir. 

Anadolu’daki inanç ve ritüellerin büyük bir kısmı 
Asya’dan alınmış ve şekil olarak değişmiş pratiklere 
dayanır. İnsanlar, din değiştirdiklerinde veya var 
olan atalar kültünü devam etmek istediklerinde 
buna “inanç” bağlamında yeni şekiller ve özellikler 
katarlar. Buna göre Nevruz’la ilgili pek çok dini 
içeriğin eklendiğini görürüz. Bunlardan birkaçı 
şöyledir: Halk inançlarına göre Allah dünyayı 
bugün yaratmıştır. Hz. Âdem’in çamurdan 
yaratıldığı gün Nevruz'dur, Hz. Âdem’le Havva’nın 
buluştukları gündür Nevruz. Hz. Yusuf ’un 
kuyudan çıktığı, Hz. Musa’nın Kızıldeniz’i asasıyla 
ikiye böldüğü gün yine Nevruz olarak kabul 
edilmektedir.
 
Özellikle Anadolu’daki Alevi-Bektaşi inançlarında 
Nevruz’un “Ehl-i Beyt”le ilişkilendirildiğine de 
şahit oluruz. Onlara göre Hz. Ali bugün doğmuştur 
ve yine aynı gün halife olmuş ve Nevruz günü şehit 
edilmiştir. 

Bütün bu anlatılar, inanç ve ritüeller bize Nevruz’un 
aslında geleneksel bir bahar bayramı olduğunu 
göstermektedir. Nüans olarak toplumların kendine 
özgü farklı kutlamaları, daha çok kültür ve dini 
içerikle alakalıdır. Yeni yılın başlangıcı, bolluk ve 
bereket, yeniden diriliş bağlamında ortak değerler 
taşıyan Nevruz, bir barış ve sevinç bayramıdır. 
Türk dünyasındaki örnekler incelendiğinde görülür 
ki;  bayramların özündeki sevgi, kardeşlik ve 
yardımlaşma ilkeleri Nevruz’un da temel prensibini 
oluşturmaktadır.

Türk Kültüründe Nevruz

Eğitimci yazarDr. Salih Uçak



Hazırlayan: Muhammet Abdulcabbar

Röp: Ali Antar
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Irak Kürdistan Bölgesi Parlamentosu Kürdistan 
İslami Birlik (Yekgırtu) Grup Başkanvekili Şerko 
Cevdet, 17 Mart'ta yaptığı açıklamada partisinin 
parlamento içerisindeki hiçbir komisyon başkanlığında 
yer almayacağını bildirmişti.  

İslami Birlik Grup Başkanvekili, bu kararı alma 
nedenlerini, parlamento başkanlığının iç tüzüğe 
bağlı hareket etmediğini ve ayrıca partisinin paysız 
bırakıldığını vurgulayarak mağdur edildiğine bağladı. 

Şerko Cevdet,  Tba'ya yaptığı açıklamada, "Milli bir 
Kuruluş olan Kürdistan Parlamentosu'nun zayıflamasını 
ve heybetini kaybetmesini istemiyoruz. Parlamentoyu 
zayıflatma planlarının başarılı olmasına izin 
vermeyeceğiz." şeklinde konuştu. 

"Parlamentodaki daimi 
komisyonların seçimi iç tüzük 

çiğnenerek gerçekleştirildi"

İslami Birlik Partisi'nin (İslaha Doğru Listesi) Grup 
Başkanvekili, parlamento daimi komisyonlarına katılım 
göstermemelerinin nedenine ilişkin sorduğumuz 
soruya, "Parlamentodaki daimi komisyonların seçimi 
iç tüzük çiğnenerek gerçekleştirildi. Başka liste ve 
partileri, bir şekilde İslami Birlik Partisi'nin önüne 
geçirip partimizin söz konusu komisyonlarda başkanlık 
alamaması sağlandı. Bu nedenle süreç parlamentonun 
iç tüzüğüne bağlı yürütülmedi, biz de sürecin tamamını 
reddettik." şeklinde yanıt verdi.
 
Şerko Cevdet, partisinin muhalefet görevini 
yürüteceğini 22 Ekim 2018'de duyurduğunu 
hatırlatarak, ayrıca muhalefet görevi yürüten Yeni 

Nesil Hareketi ve diğerleri ile iyi bir ilişki içerisinde 
olduklarının altını çizdi. 

Parlamento başkanlığı seçimi ve komisyon seçimlerinin 
nasıl yürütüldüğü sorusuna ise İslami Birlik 
Başkanvekili, "Parlamentonun ilk toplantısında, en 
son onanan iç tüzük kanunları değil, eski kanunlar 
üzerinden yol alındı. Bu da Parlamento Başkanı 
Sekreteri ya da ikinci başkanı görevini kullanmaktı. 
Toplantıda bir kez daha iç tüzük çiğnendi ve toplantı 
açık bırakıldı. Ancak komisyonları seçerken ise yeni iç 
tüzük baz alındı." dedi.
 

"Kürdistan Parlamentosu başkanlık 
için ayrı, komisyon için ayrı kanunlar 

kullandı"

Cevdet, parlamento başkanlık seçimi ve komisyon 
seçimlerinde yapılanların yasa dışı olduğunu 
vurgulayarak, "Kürdistan Parlamentosu başkanlık için 
ayrı, komisyon için ayrı kanunlar kullandı. Bu da yasa 
dışı bir eylemdir." şekilinde konuştu.

Ayrıca İslami Birlik Grup Başkanvekili, "Komisyonları 
oluşturma süreci, tamemen iç tüzüğe aykırı bir
 şekilde oldu çünkü ayrı kanunlar kullanıldı.
 Bu Kürdistan Parlamentosu için iyi bir 
başlangıç olmasa gerek ve parlamentonun 
namını kötü etkileyecek diye düşünüyoruz.
" ifadesini kullandı. 

"Parlamentosu'nun 
zayıflamasını
 ve heybetini kaybetmesini 
istemiyoruz"

Görüşmenin sonunda Kürdistan Bölgesi 
Parlamentosu Kürdistan İslami Birlik 
Partisi Grup Başkanvekili Şerko Cevdet
 şunları söyledi:"Milli bir kuruluş olan Kürdistan 
Parlamentosu'nun zayıflamasını ve 
heybetini kaybetmesini istemiyoruz. Parlamentoyu 
zayıflatma planlarının başarılı olmasına izin 
vermeyeceğiz. Umarız Kürdistan Parlamentosu daha 
güçlü olur ve kendi iç tüzüğünü kullanır hale gelir. 
Bütün gelişmeleri ve işleri iyi bir şekilde gözlemleyecek 
ayrıca da Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin siyasi 
hatalarının önüne geçecek duruma gelir." 

İslami Birlik Grup Başkanvekili: 
Planlarının başarılı olmasına izin vermeyeceğiz

Piramitlerin yapımı hakkında bilim adamları 
ve bu işin uzmanları Firavunların söz konusu 
piramitlerin yapımı için taş kullandıklarını 
sanıyorlardı. Ancak hep aynı soru işareti akıllara 
geliyordu o da, acaba bu kadar kaya taşı nereden 
ve nasıl oraya taşındı? Piramitlere uzaktan 
bakıldığında üst üste dizilen kaya parçalarının 
arasında en ufak bir boşluk görünmüyor. O 
dönemde kayaları bu denli iyi ve dalgasız 
bir şekilde kesecek aletler varsa neden hiçbir 
kalıntısına rastlanmadı?

Son araştırmalar bizi başka bir yere götürüyor 
ve onca yıl bilim adamlarının bu piramitlerin 
taştan yapıldığına yönelik tahminlerinin doğru 
olmadığını gösteriyor. Burada vurgulamak gerekir 
ki, Firavunlar medeniyeti genel olarak çamur 
üzerine inşa edilmiştir ve bu kadar büyük kaya 
parçalarını bulmalarının mümkün olmadığına 
kanaat getirilmiştir.
 
Piramitlerin en büyüğü Khufu Pramitidir. 
Piramitler içerisinde en yükseği olarak bilinir ve 
yüksekliği 146 metredir. Bu pramit için milyonlarca 

taş kullanıldığı tahmin ediliyor. Her taşının 
ağırlığının birkaç ton olduğu ve 19. yüzyıla kadar 
dünyanın en yüksek binası ve aynı zamanda 
dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul ediliyor.

Fransız ve Amerikan araştırmacıların yaptığı son 
araştırmalara göre, söz konusu taşların
 yapımında kullanılan bütün malzemeler Nil 
Nehri'nden elde edilmiş. Ardından malzemeler 
büyük kalıplar içerisine konup, 
çok yüksek ısıyla yontulmuş ve böylelikle söz 
konusu maddeler birbirine karışmış ve taş 
şekilini almış. Bu nedenle bütün taşların birbirine 
benzediği tahmin ediliyor. Bilim adamları doğada 
bu tür taşların bulunmadığını bu nedenle insan 
eliyle yapılan bir tür taş olduğunu iddia ediyor. 

Bu son araştırmaya göre daha önce anlatılanlar 
gibi, piramitleri yapan işçilerin olağanüstü bir 
gücü olmasına gerek yok, Nil Nehri'nden getirilen 
malzemeler ve çamurları yaptıkları bir kalıp 
içerisine doldurup ısıya tabi tutuyorlar. Bu nedenle 
taşlar aslında hiç yerinden kıpırdatılmamış ve       
    aralarında her hangi bir boşluk da bırakmamış    
        oluyor. Bu da piramitlerin binlerce yıl ayakta 
             durmasının  en önemli sebeplerinden biri   
                 olmuş.

Piramitler Hakkında Son 
Araştırmalar...
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Halk hamamlarının tarihte uzun bir geçmişe 
dayandığını görebiliyoruz. Erbil şehri dünyanın 
en eski şehirlerinden biri olması hasebiyle burada 
da halk hamamları uzun yıllardan beri mevcut ve 
geleneğe işlenmiştir. Hamamlar hep camilere yakın 
inşa edilirdi. Örneğin (Erbil'de Hacı Kadir Dabbağ 
Cami ve Hamamı). Çünkü hamam aynı zamanda İslam 
yerleşkesinin bir parçasıydı.
 
Burada söylememiz gerekiyor ki, tarih bize halk veya 
genel hamamların, Abbasiler döneminde daha 
çok yaygınlaştığını söylüyor, çünkü 
İslam dini Müslümanın temiz 
olması gerektiğini 
vurguluyor. Bu 
hususta efendimiz 
Muhammed (S.A.V) 
bir hadisinde şöyle 
buyuruyor; "Temizlik 
imandan gelir". 

Erbil'deki hamlar yabancı 
gezginlerin kitaplarında 
da yer alıyor. (Yakut El Hamo, El 
Menşi El-Bağdadi, Alman gezgin Christian 
Nibor 1766, İngiliz gezgin James Bonham 1816) 17. 
yüzyılda Erbil'de 3 hamam mevuttur, ancak çok yavaş 
yaygınlaşarak 19. Yüzyılda bu sayı 6'ya yükselmiştir. 
Ünlü gezgin Newman 1873 yılında Erbil'den geçtiğinde, 
şehirde ticari hareketliliğin geliştiğini görüyor. Osmanlı 
salnamelerinde ise o dönemlerde 627 dükkan, 22 şirket 
ve 11 adet genel hamam bulunduğu yazıyor. Bu  bilgiler, 
Erbil ve halkının şehirciliğinin bir kanıtıdır.  

Şayet dikkat edilirse hamam sayısının artması en çok 
Osmanlı döneminde meydana gelmiştir. Erbil, Osmanlı 
için önem arz eden bir şehirdi çünkü o dönemlerde çok 
sayıda gezginin ve tüccarın güzergahı ve uğrak yeriydi. 
O zamanlar şehrin nüfusu 5 bin kişiden fazlaydı.  

Hamamlar 19. yüzyılın altmışlı yıllarının sonlarına 
doğru kerpiç ve kireçten inşa edilmiştir. Osmanlıların 
yıllıklarında şehir pazarlarının arasındaki fark 
gelişimi, pazarda kaç hamam  bulunduğuna ve bu 
hamamların mimari özelliklerine bağlıymış. Ortada 
temel bir kubbenin bulunması ayrıca sanatsal bir şekil 
alan mermer sütun, yarı daire ve delhizler rengarenk 
yapılmıştır. Aynı Kale'deki hamam ve Ali Ağa Hamamı 
gibi mimari bir şekli vardır. Burada bahsedilmesi 
gereken Erbil'deki hamamların köşk ve yapıların 
şeklinin İslam bakımından camilere benzemesiydi, 
çünkü bu yapıların din yapıları ile bir ilişkisi vardı. Baş 
yıkama, abdest alma ayrıca sosyal rollerin mutluluğu 
temeli üzerine yapılmıştır.
 
Yapılar genellikle enine bir şekilde ve geniş bir 
mimariye sahipti. Hamam gidenlerin ferahlaması 
amaçlı böyle yapılmıştır. Ayrıca hamamların aydın 
olması için tavanları yüksek ve geniş yapmışlardır, 
sebebi ise buhar ve su, kötü koku yaymasın, ferahlatıcı 

bir koku versin diye. Hamamların buharının azalması 
pis koku ve suyun sıcaklığının azalmasına sebep olur. 
Betondan oluşan su deposunda ısıtılan su, borularla 
hamam içindeki havuzlara taşınır.

Erbil'deki hamamların mimari yapısına bakarsak 
hamamın içinin beş alandan oluştuğunu farkedebeliriz, 
bunlar da şöyledir:

Elbise değiştirmek için özel mekan, daha sonra iki 
kapı arasındaki mekan yıkanma kapısı ve orta kapı 
arasındaki yer ya da hamamın içerisi derman gusul 
abdesti alma yeri ayrıca hamamın içerisinin orta 
yerinde daire şeklinde bir taş bulunur. Türkmenler bu 
taşa "Küreken Taşı" derler, her kim hamam içerisine 
girerse terlemek için bu taş üzerinde oturur.

Genel olarak hamam kubbesinde birkaç rengarenk 
pencereler bulunur. Bu pencereler camdan 
yapılmıştır, gün ışığı vurduğunda bu camlar içeriye 
ayrı bir güzellik katar. Eski yıllardan beri Erbillilerin 
kendilerine özgü örf ve adetleri vardır, genellikle 
hamamlar sabah ezanından önce açılır, her 
kim hamama gidecekse ister erkek ister 
kadın elbiselerini, özel eşyalarını, havlu, 

peştamal, yeşil sabun, topuk taşı, 
limon karışımı su ve tarağını bir 
bohçaya koyup hazırlanırdı. Çok 
az sayıda vatandaş ihtiyaçlarını 
hamamcıdan temin ederdi, 

çünkü eşyalarını evde 
hazırlamak adetti. Herkes 
kırmızı peştamalını 
(hamam peştamalı)  
göbeğine bağlayıp diz 
kapağına kadar kendini örterdi, 
ayrıca her hamamda birkaç 

tellak vardı, zengin kişiler yüksek bir taş 
üzerinde otururdu. Tellaklar onları sabun ve lifle 

yıkardı. Yıkadıktan sonra bu kez havlu getirirlerdi, bir 
müşteriyi yıkama ücreti bir dirhemdi. Erbillilerin örf 
ve adetlerinden biri de tellak bir kişiyi yıkadıktan sonra 
o kişinin ayağına bir bardak soğuk su dökerdi. İmam 
Gazali, "Hamamdan çıktıktan sonra ayağınıza soğuk su 
dökmek baş ağrısını giderir." diye buyurmuştur. Tellak 
daha sonra havluyla belini örter.

Eski yıllardan beri hamamlarda çay, süt ve limon suyu 
bulunurdu ve bunlardan birini içerlerdi. Geçen yüzyılın 
başlarında hamam parası 10 filisti. Yıkanma işlemi 
bittikten sonra giyinirlirdi. Hamacının karşısında ayna 
ve birkaç tarak vardır. Saçını tarayarak, biraz kolonya ve 
saçına yağ sürerek hamamdan çıkılırdı.
 

Hamamların temelleri nasıl atılır?

Eski yıllardan beri genel hamamlar için özellikle 
sıcaklık derecesini koruması için özel bir mühendislik 

yöntemi vardır. Duvarlar enine ve geniş 
inşa edilirdi, pencereleri ise çok küçük yapılırdı. Sıcak 
buhar delikleri içeriye doğru inşa edilirdi, hamamların 
temeli yer seveyesinden daha düşük olurdu. Genel 
hamamlar üç bölümden oluşmaktaydı. İlk bölümünde 
dış kapıdan içeri girildiği yerde salon gibi büyük 
bir kısım mevuttur ve insanlar burada elbiselerini 
değiştirirlerdi. Bu bölümün duvarlarında bir metre 

yüksekliğinde raflar vardı. Bu raflar elbise değişiminde 
kullanılırdı. İkinci bölüm ise sıcaklığı az olan bölgedir. 
Bazı insanlar bu bölümde  yıkanırdı. Üçüncü bölüm 
ise hamamın iç kısmıdır.  Bu da geniş bir salondur ve 
içinde sıcak su kaynardı. Bu bölümün dış bölümünde 
külhan vardır. Bu külhanlarda, yakıt kullanarak su 
ısıtılırdı. Eskiden külhanlarda suyu ısıtmak için hayvan 
atıkları yakılırdı, daha sonra kömür ve ağaç yakmaya 
başladırlar ve yirminci yüzyılın ortalarında siyah 
neft kullandılar. Ayrıca bu bölümün ortasında daire 
şeklinde bir taş vardı, bu taşa "Küreken taşı" denir yani 
"Damat taşı". Hamama gelenler terlemek için bu taş 
üzerinde otururlardı. Terledikten sonra buradan kalkıp 
yıkanmak için herkes kurnasının başına giderdi. Her 
kurnada iki musluk vardı, biri sıcak, diğeri soğuk suyun 
akması için. Bir de hamamların tıraş olmak ve gusül 
abdesti almak için birkaç küçük odaları vardı.

Erbil Şehrinin Eski Hamamları:

1- Kale Hamamı: Erbil şehrinin en eski hamamlarından 
biri olduğunu söyleyebiliriz. Sultan Muzaffereddin 
zamanından beri bulunan bu hamam Büyük Kale 

Camisi yanında Saray Mahallesi'ndedir. Dr. Mehdi 
Muhammed "1929-1939 Yıllarında 

Erbil" adlı değerli 
kitabında 321. 
sayfasında 

şöyle diyor; 
“Bu hamam 

1775 M-1200 H 
yılında Abdullah 

Ağa İsmail İbrahim 
tarafından inşa 

edilmiştir. Daha 
sonra Abdullah 

Ağa'nın oğlu Kasım Ağa tarafından 
restore edilmiştir.”. Su kaynağı oluşturmak 
için  60 metre derinliğinde ve çapı 5 metre olan 
bir kuyu kazılmıştır. Dış kapısı güneye bakıyor ve 
kuzeybatısında suyu sağlayan kuyu vardır. Diğer İslam 
devletlerinde olduğu gibi bu hamam da üç bölüme 
ayrılmıştır. İlk bölüm elbise değiştirme bölümüydü 
ve duvarlarında raflar vardı ayrıca oturmak için hasır 
döşerlerdi. İkinci bölüm ise çok sıcak olmayan bir 
bölümdür. Üçüncü bölüm ise geniş bir salondan 
oluşuyordu ve etrafında kurnalar vardı. Her 
kurnanın yanında oturmak için iki taş vardı. 
Ahmet Davut Ağa, Maruf Latif ve Bekir Fettah 
bu hamamı yönetiyorlardı. Seksenli yıllara kadar 
vatandaşlar buraya yıkanmak için gidiyordu, 
ama daha sonra Kale'deki vatandaşların Kale'nin 
çevresine yerleşmesiyle hükümet tarafından bu 
hamam kapatıldı. Birkaç sene sonra da hamamın 
kubbesi yıkıldı. Doksanların başlarında Tarihi 
Eserler Müdürlüğü, hamamı kendi eski şekline 
göre restore ettirdi. Bu hamam akşam saatlerinden 
ertesi gün kuşluk vaktine kadar erkekler tarafından 
kullanılıyordu.  Kuşluk vaktinden akşama kadar 
da kadınlar tarafından kullanılıyordu. Hamama 
Kale'nin makul ve tanınmış insanları da gelirdi.

2- Ali Ağa Hamamı: Bu hamam yirminci yüzyılın 
başlarında Birinci Dünya Savaşı zamanı 1914-1918 
yıllarında inşa edilmiştir. Hanaka Mahallesi'nde, 
Kale'nin doğusundaki küçük kapının karşısında 
yer alıyor. Binası şu ana kadar ayakta duruyor. 
Altmışlı yıllarda rahmetli Mam Osman Pısmam 
yönetiyordu. Bu hamam da Kale Hamamı gibi üç 
bölümden oluşuyor. Elbise değiştirme bölümü, orta 
bölüm ve geniş olan iç kısım mevcuttu.
 

Şerzat Şeyh

 Muhammet

Ellili Yıllarda Erbil Hamamları
Tarihteki  Genel veya Halk Hamamları: 

Devamı
https://www.tbajansi.com



Haber merkezi 
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13 Şubat 2019

Yeni Zelanda 
katliamından söz edeceğimi 
başlıktan muhakkak 
anlamışsınızdır ancak 
yazımda başlıktan biraz 
uzaklaşarak birkaç farklı 
noktaya da değinmeye 
çalışacağım.

Aslında mesele sadece 
15 Mart 2019'da Yeni 
Zelanda’nın Christchurch 
kasabasında, Brenton Tarrant 
adında azılı bir teröristin 
düzenlediği o aşağılık eylem 
değil. Asıl mesele, ya bu 
terörist Müslüman olsaydı 
ve benzer eylemi bir 
kilise veya sinagogta 
gerçekleştirseydi? 

Yine batılılar 
başörtüsüne 
sarılırlar mıydı? 

Bu teröristin camiye 
saldırması tabii ki 
manidar ancak batı, 
bu teröristin "ilham 
aldım" dediği 2011 
yılında Norveç'te 77 
kişiyi öldüren Anders 
Breivik olayında 
da sergilediği davranışın 
aynısını son olayda da 
sergiledi. 

Batı ne yaptı? 

Önce olayın ilk başta terör 
eğlemi gibi olduğunu 
fısıldasa da kişiye neredeyse 
hiçbir batı medyası terörist 
demedi. Çünkü medya 
farklı kulplar bulup halka bu 
teröristi "psikolojik sorunları 
olan, sağlıklı bir yaşam 
sürmeyen, kötü bir çocukluk 
dönemi geçiren, akli dengesi 
yerinde olmayan" biri olarak 
servis etti. Ancak hiç kimse, 
bu teröristin hangi kiliseye 
gittiğini, hangi okulda 
yetiştiğini, hangi inanca sahip 
olduğunu ve özellikle din 
mensubiyetini konuşmadı 
çünkü o zaman onların 
da İslam terörü tanımının 
aynısını Hristiyan veya 
Yahudi terörü olarak tanım 
yapması gerekiyordu. 

Batı bu krizi bir kez daha iyi 
yönetti ve ilk olarak başrole 
Yeni Zelanda Başbakanı 
Jacinda Ardern seçildi. 
Ardından İslam terörü diye 
bağıran batılıların büyük 
bir kısmı adeta bir melek 
kesilip o gericilik diye 
nitelendirdikleri başörtüsüne 
sarıldı.

Başbakan başörtüsü taktı, 

mecliste Kuran okuttu, 
televizyonlarda ezan 
dinletildi ve böylece hepimiz 
o iğrenç terör eylemini 
unutup bunları konuşur 
olduk. Yani saldırıyı, 
öldürülenleri, saldırganı 
unutturup, hepimiz Başbakan 
Jacinda Ardern'i izledik ve  
hatta ona karşı bir anda sevgi 
beslemeye başladık. 

Benim yazımda her şeyin bir 
oyun olduğunu ima etmek 
gibi bir niytim yok nitekim, 
yukarıda adı geçen bu iki 
terörist ve iki terör eylemini 
İslam inancına mensup 
bir kişi yapsa, ilk önce dini 
inancı ile öne çıkarılır ve 

İslamla terörü ile sistematik 
ve bilinçli bir şekilde 
bağdaştırılırdı. 

Peki DEAŞ terör örgütü 
Musul çevresinde bulunan 
Hristiyan köyleri işgal 
ettikten sonra onlara 
Müslümanların kucak 
açtığını hiç bu kadar 
konuştuk mu? 

DEAŞ'tan temizlendikten 
sonra, Musullu yine İslam 
inancına mensup gençlerin 
o kiliselerin tepesine bir 
kez daha haç diktiklerini 
konuştuk mu? 

Yezidilere yapılanların 
ardından "Hepimiz Yezidiyiz" 
sloganlarını atan İslam 
dinine mensup insanlardan 
bu kadar bahsedildi mi? 

Terörist İslam kökenli 
olunca "İslami teör veya 
Terörist" Hristiyan veya 
diğer inançlara mensup 
olunca "sapkın eylemci, 
akli dengesi bozuk" 
tanımlarının yapılmasının 
ne kadar iğrenç bir yaklaşım 
olduğunu hepimiz görüp 
dile getirmeliyiz ve artık bu 
tür oyunlara gelmemeliyiz. 
Terörün dini olmaz 
deyip, nerede bir terör 
eylemi gerçekleşirse, hep 
birlikte terör ve teröristi 
lanetlemeliyiz. 

İslam terörü diyenler, 
Hristiyan terörü diyemedi 

Mehmet F. Erbiloğlu
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Irak genelinde bu yıl yağış oranı geçen 
yıllara göre artış gösterdi. Uzmanlar söz 
konusu artışa ilişkin, "bu yıl yağmur seviyesi, 
geçen 20-30 yıla göre en yüksek seviyeye 
yetişti" şeklinde açıklama yaptı.

Sağanak yağışlar, nehir ve barajlarda suyun 
yükselmesine neden oldu. Ayrıca birçok 
bölgede sel endişesi yaşandı.

Sağanak yağış ve sel nedeniyle Ranya 
Köprüsü'nün bir kısmı çöktü ve geriye kalan 

kısmın da çökeceği yönünde tahminler 
yürütülüyor. Bu nedenle tır ve kamyonların söz 
konusu köprüyü kullanmaları yasaklandı.

Geçen günlerde IKBY'de sağanak yağış 
nedeniyle Süleymaniye iline bağlı Germiyan 
bölgesinde bazı köprüler zarar gördü. Bölgede 
bulunan Derdeven Köprüsü de çöktü. Bu 
köprü Derbendihan ve Kelar arasında yer 
alıyordu ve Süleymaniye ile Germiyan'ı bir 
birine bağlıyordu.

Derdevan Köprüsü günlük olarak 
binlerce aracın geçtiği ve uluslararası 
Pervezhan Sınır Kapısı'na giden 
yollardan biriydi.

Derbendihan Kaymakamı 
Nasih Mala Hasan, konuya 
ilişkin "O gün yağmurun 
hızı çoktu ve sadece 3 
saatte 34 milimetre 
yağdı. Bu nedenle su 
seviyesi çok yükseldi 
ve bazı bölgelerde 
sel meydana geldi. 
Özellikle Derdevan ve 
başka bir köprüye zarar 
veren yağmur ve sel, 
şehrin yollarını tamamen 
kapattı." şeklinde 
açıklamada yaptı.

Mala Hasan bu yılın yağış 
oranı hakında ise "Bu yıl 

içerisinde şimdiye kadar, bin 140 milimetre 
yağmur Derbendihan bölegesinde yağdı. Bu 
oran ile geçtiğimiz 60 yıl içerisinde ilk kez 
karşılaşıyoruz." ifadelerinde bulundu.

Geçtiğimiz Salı, Dokan Belediyesi Zey Büçük 
Nehri boyunca (küçük nehir) bulunan restoran 
sahiplerini, villa, ev, turistik proje sahiplerini, 
bahçe ve bölgedeki iş adamlarını uyardı. Yağan 
sağnak yağışın devam etmesi nedeniyle Dokan 
Barajı'nda su seviyesi yükselmiş durumda ve 
barajın         kısa zamanda dolması tahmin     
ediliyor.        Barajdan çıkan suyun kontolden        
                         çıkma riskinin olduğu belirtildi.

Ayrıca Federal Polis 
Sorumlusu Altunköprü 
bölgesinde yağan 
yağmur ve Zap suyunun 
yükselmesi nedeniyle 
bölgede olağanüstü hal 
ilan etti.

Federal Polis Sorumlusu, 
suyun yükselmesinin, 
yağışların devam 
etmesinin ve Dokan 
Barajı'ndan bırakılan 
fazla suyun Zap suyuna 
akmasının bu endişeye 
neden olduğunu 

açıkladı.

Devlet kaynakları, yağan yağmur nedeniyle 
IKBY'de şehir dışında olan 50’den fazla yolun 
bozulduğunu öne sürdü. Ayrıca, sadece Erbil 
şehrinde bozulan yolların acil düzenlemesi 
ve tadilatı için bir milyar dinar bütçe 
gerektiğinden bahsediliyor.

Bu Yıl Yağış Miktarı, Son 30 

Yıla Oranla En Yüksek Seviyede
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Tba Altunköprü Şehitleri anısına fidan dikti
Kerkük’e bağlı Altunköprü’de 28 Mart’ta devrik lider Saddam Hüseyin rejimi tarafından yüzün üzerinde 

Türkmen şehit edildi.
 

Türkmen Basın Ajansı (Tba) çalışanları, 28 Mart Altunköprü Şehitleri anıtının da bulunduğu Altunköprü 
Türkmen Mezarlığı’nda fidan dikti. 

28 Mart 1991 tarihinde Altunköprülü Türkmenler Baas rejimi askerleri tarafından şehit edilmişti.

Bu katliam, Irak’ta katliam ve zulüme maruz kalan Türkmen milletinin yaşadığı en acı olaylardan biri olarak 
tarihe geçti.

Törende söz konusu katliama ilişkin Tba mikrofonuna 
konuşan Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel Başkanı 

Erşet Salihi, “Bir milletin varlığı toprağını korumakladır. 
Eğer o gün Altunköprü milleti burayı terk etseydi, bugün 

Altunköprü yok olmuştu.” dedi.

“Şehitlerimizin maddi, manevi hakları bir yana, şehitlerimiz 
bizim ve milletimiz için büyük bir eser bırakmıştır. O da 
bu topraklardır.” diyen Salihi, “Eğer bu toprak olmasaydı 

bayrağımız üzerine dikilmezdi. Herkesin bunu bilmesi 
gerekir." şeklinde açıklama yaptı.

ITC Yürütme Kurulu Üyesi ve Milletvekili Aydın Maruf, 
“28 Mart Altunköprü Katliamı Türkmenler için önemli ve 
acı bir gündür. Katliamı yapanların hedefleri bu bölgede 
Türkmenlerin siyasi ve kültürel varlığını yok etmektir. Bu 

katliam 28 yıl önce gerçekleştirilmesine rağmen şehitlerimizi 
unutmadık, unutmayacağız.” dedi.

Günün anlam ve önemine  ilişkin Tba mikrofonuna 
konuşan ITC Selahaddin İl Teşkilatı Başkanı Heysem Haşim 

Muhtaroğlu, “Saddam rejimi sorgusuz, sualsiz insanları 
katletti, Türkmen tarihinde Altunköprü Katliamı ne ilk 

katliamdı, ne de son. 1920 yılından beri Türkmenler birçok 
katliama maruz kaldı.” ifadelerinde bulundu.

Kerkük’e bağlı Altunköprü’de 
28 Mart Altunköprü Katliamı 

münasebetiyle anma töreni 
düzenlendi.

Devrik lider Saddam Hüseyin rejimi 
tarafından 28 Mart 1991’de şehit edilen yüzün 
üzerinde Türkmen için Altunköprü Türkmen 

Mezarlığı’nda anma töreni gerçekleştirildi. 
Törene çok sayıda siyasi yetkili ve şehit yakınları 

katıldı.

Eski Türkmen Milletvekili Niyazi Mimaroğlu, "Türkmenler yiğitliğinden, 
toprak sevgisinden ve adalet duygularından dolayı Osmanlı döneminden 

sonra 1920 yılından beri hedef tahtasına oturtuldu, hep Türkmen 
bölgeleri ve Türkmen milleti katliamlara maruz kaldı." diyerek 

konuşmasına şöyle devam etti: 

“Bugün anma törenini yaptığımız Altunköprü Katliamı’nda birçok şehit 
verdik ve 1991 yılından sonra da şehit vermeye devam ettik. Dil, tarih ve 

coğrafyamız için bu millet yılmadan şehit verdi.” 

(ITC) Genel Başkanı Erşet Salihi

ITC Selahaddin İl Teşkilatı Başkanı Heysem Haşim Muhtaroğlu

Eski Türkmen Milletvekili Niyazi Mimaroğlu

ITC Yürütme Kurulu Üyesi ve Milletvekili Aydın Maruf

Altunköprü Şehitleri Anıldı
Röp: Muhammet Aydın / Foto: Ali Salim


