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Kota ile seçilen 
temsilcilerin oluşum 

kitlelerinin razı 
olacaklarını sanmıyorum, 

çünkü partiler kotaları seçti

Yolsuzluklara 
ne kadar karşı 

koyabildiklerini 
bilmemiz gerekiyor

Kerkük'e bağlı Altunköprü kentindeki 
köprü, aşırı yağmur ve seller ayrıca, ağır 
tonajlı araçların yol açtığı çökme tehlikesi 
nedeniyle 3 günlüğüne trafiğe kapatılıp 
onarıldı.

Altunköprü Emniyet Müdürü  Yarbay Abidin 
Necmeddin Şemseddin, köprünün gördüğü 
zarar ve onarımına ilişkin Tba'ya konuştu. 

Fetih mi, İşgal mi?Geçici Köprü Kalıcı Görünüyor

Komel Daha Son Kararını 
VermediIrak Kürdistan Bölgesi Yönetimi'nde (IKBY) 

30 Eylül 2018'de gerçekleştirilen parlamento 
seçimlerinin üzerinden 6 aydan fazla bir süre 
geçmesine rağmen, IKBY Başkanlığı Yasa Tasarısı 
parlamento tarafından düzenlenmiş değil.

Berat Kandili
Şaban ayının 15. gününe denk gelen Berat Kandili, İslam alemi 

için özel bir anlam taşımaktadır.

Türkmen din adamı Molla Hüsameddin Cevdet, Berat 
Kandili'ne ilişkin Tba’ya açıklamalarda bulundu. 

Molla Hüsameddin Anlattı... 

'BİZ KDP'YLE,  KYB'DEN ÖNCE 
ANLAŞTIK'
Yeni hükümetin kurulması için 
siyasi tarafların görüşmeleri devam 
ediyor. Görüşmelerin son aşamalara 
geldiği ancak Kürdistan Demokrat 

Partisi (KDP), Kürdistan Yurtseverler 
Birliği (KYB) ve Değişim Hareketi 
(Goran) arasında belli bir noktada 
anlaşmaya varılması için çalışıldığı 
söyleniyor. 

Bünyamin Aygün: 
Türkiye, Amerika ve Rusya ile anlaşma 
sağlayarak Suriye'ye operasyon 

düzenlemek istiyor

Kerkük'te Irak Türkleri 
Medyacılar ve Gazeteciler 

Derneği Kuruldu

Irak Türkleri 
Medyacılar ve 
Gazeteciler Derneği 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Turgut 
Hürmüzlü, derneğin 
kuruluş amacının 
Türkmenlerin sesini 
ve davasını Irak 
halkına ve dünyaya 

ulaştırmak olduğunu 
söyledi.

Turgut Hürmüzlü, 
Irak Türkleri 
Medyacılar 
ve Gazeteciler 
Derneği'nin 
kuruluşuna ilişkin 
Tba'ya konuştu:

Din ve Sosyal Boyut 
Bakımından Hacamat
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 Mahmut Osman: Her parti daha
fazla görev almak istiyor

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi'nin (IKBY) 
yeni hükümet kurma ve kabine sürecinin 
gecikmesine ilişkin Mahmut Osman, 
"Bu konuyla ilgili dışarıdan bir baskının 
olmadığını düşünüyorum. Bu gecikme 
partilerden dolayı olup hiçbir parti üzerine 
dışarıdan bir baskı yoktur ki dışarıdan gelen 
baskılardan dolayı bu sürecin 
aksadığına ilişkin bir söylemde 
bulunulsun." dedi.

Irak ve IKBY'de 50 yılın üzerinde 
siyasi deneyimi olan eski milletvekili 
ve siyasetçi Mahmut Osman, Irak 
ve IKBY'nin son durumuna ilişkin 
Tba'ya konuştu.

Her parti daha fazla görev 
almak istiyor

Seçimlerin üzerinden 6 
aydan daha fazla sürenin geçmesine 

rağman halen IKBY Hükümeti'nin yeni 
kabine oluşumu tamamlanmadı. Siz 
bir siyasetçi olarak bu durumu nasıl 

değerlendiriyorsunuz

Bildiğiniz üzere, mesele partiler arasında 
yaşanan sorunlardan oluşmaktadır. Partiler 
arasında anlaşma sağlanması için zaman 
gerekiyor. Doğrusu bu sorunun uzamaması 
daha iyi ve bu sorunun, halkı rahatsız edecek 
bir neden olmaması gerek, ancak görülen o 
ki her partinin kendi isteği var ve daha fazla 
görev almak istiyor.

Benim görüşüm bu süreçte 
dışarıdan bir baskının olmadığı 

yönünde

Bu sürenin gecikme nedenini de herkes bir 
şeye bağlıyor, bazıları süper güç ülkeler veya 
iklim bölgelerinin, süreç için sorun yarattığını 
söylüyor. Ancak benim görüşüm bu süreçte 
dışarıdan bir baskının olmadığı yönünde. 
Sürecin gecikme durumu partilerle ilişkilidir. 
Sürecin bu yüzden geciktiği söylenmesi için 
hiçbir parti üzerine dışarıdan bir baskı yok.

Hiçbir ülke gelip bunu yapın veya bunu 
yapmayın demedi. Bu gibi söylemler partileri 
temize çıkarma amaçlı yapılmaktadır, söz 

konusu gecikme durumu partilere bağlı. 
Kendileri hükümeti kurma, kurmama ya da 
geciktirebilirler."  

Adil Abdulmehdi Başkanlığında 
kurulan Irak Hükümeti'ni 
değerlendirebilir misiniz

Adil Abdulmehdi, benim ve halkın tanıdığı 

bir kişilik olup Irak’ta birçok rolü üstlendiği 
biliniyor. Saddam'ın çökmeden önceki ve 
sonraki dönemlerde rol aldığını söyleyebiliriz. 
Ancak, şüphesiz ki sorun sadece bu kadar 
değil, her bir görevi uygulamak için kitlelerin 
görüşünü alması ve razı etmesi gerekir. 
Ne yazık ki halen kabinedeki bakanlıkları 
tamamlayamadılar. Bu nedenle nasıl bir 
sonuç elde ettiklerini beklememiz gerekiyor, 
o zaman  gösterdikleri çalışma sonucuna göre 
kendi görüşümüzü aktarabiliriz. Çünkü nasıl 
çalıştıklarını ve çalışmalarının neler olduğunu 
bilmeden haklarında konuşup değerlendirme 
yapmamız uygun olmaz.

Yolsuzluklara ne kadar karşı 
koyabildiklerini bilmemiz 

gerekiyor

Adil Abdulmehdi'nin hükümet sürecinin 
erken sonuçlanmasını ve diğer bakanlıkların 
da doldurulmasını umut ediyoruz. Biz de 
hükümetin davranışlarına bakarak ne kadar 
sözlerinde durduklarını ve halklarına ne kadar 
dürüst olduklarını gözlemleyeceğiz. Eğer söz 
verdikleri gibi yolsuzluklara engel olurlarsa 
bu iyi olur ancak tam tersi olursa kötü sonuç 
çıkar. Bu yüzden yolsuzluklara ne kadar karşı 
koyabildiklerini ve sözlerine sadık kaldıklarını 
bilmemiz gerekiyor. Şu an bu konuyu 

değerlendirmemiz erken. 

Mesrur Barzani tarafından 
kurulmasına karar verilen IKBY'nin 
gelecek hükümet kabinesine ilişkin 

görüşleriniz nelerdir

Şu anda bu konuyla ilgili bir karar veremeyiz. 
Çünkü biz bu hükümetin 
çalışmalarını görmedik, sürecin 
başlaması, Kürdistan Bölgesi 
Hükümeti'nin oluşturulması ve 
bakanların göreve başlamasını 
beklememiz gerekir o zaman 
bu konuda bir değerlendirme 
yapabiliriz. Şimdi yapacağımız 
öngörüler yanlış olabilir. 
Hükümetin oluşmasını 
bekleyeceğiz çalışmalara 
başlandığı zaman değerlendirme 
yapılabilir.

Kota ile seçilen 
temsilcilerin oluşum 

kitlelerinin razı olacaklarını 
sanmıyorum, çünkü partiler 

kotaları seçti

Oluşumların da IKBY 
Parlamentosu'nda kendi 

temsilcilerinin olması için kota 
sistemi oluşturuldu.  Sizce oluşumlar 
kendilerini temsil ediyorlar mı yoksa 
iktidardaki partiler tarafından kendi 

çıkarları için kullanılıyor mu

Kotaları partiler kurdu. Kota ile seçilen 
temsilcilerin oluşum kitlelerinin razı 
olacaklarını sanmıyorum, çünkü partiler 
kotaları seçti.

KDP'nin kota ile seçilen kişileri 
belirlemede rolü olabilir

Şüphesiz ki Kürdistan'da bulunan kotaların 
birçoğu Kürdistan Demokrat Partisi'ne yakın 
ayrıca Kürdistan Demokrat Partisi'nin bu 
kişileri belirlemede rolü olabilir. Halkın 
birçoğu bu konuda itirazları olup bunlar bizim 
temsilcimiz değil diyorlar. Çünkü bir çoğuna 
kitleler oy vermemiş. Benim bu konuda pek 
bilgim yok. Ama kotalar hakkında rızasızlık 
yaşandığından haberdarım."
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 Bünyamin Aygün: Türkiye, Amerika ve Rusya ile anlaşma
sağlayarak Suriye'ye operasyon düzenlemek istiyor

Son olarak DEAŞ'ın Bağoz'da kaybetmesinin 
ardından Suriye'de bir toprak parçasına sahip 
olma statüsünü kaybetti. 

Konjonktürel olarak bu olayın ardından 
"Türkiye'nin Suriye'ye olası operasyonu ne zaman 
gerçekleşecek" sorusu sıcak bir gündem yaratmış 
durumda. 

Konu hakkında görüşlerini almak amacıyla 40 
gün terör örgütü DEAŞ'ın elinde esir kalan ve 
Suriye'deki sahayı bilen Milliyet Gazetesi fotoğraf 
Servisi Müdürü Gazeteci Bünyamin Aygün ile 
röportaj yaptık. 

"ABD, bir uydu devlet kurma çabasında"

Türkiye'nin yapmayı planladığı Mümbiç 
operasyonu, Türkiye için önemli midir ve 

neden?

TSK'nın Münbiç operasyonu bölge ülkeleri 
açısından son derece önemlidir. Çünkü Amerika 
Birleşik Devletleri (ABD) burada bir uydu devlet 
kurma çabasında.  Son yıllarda baktığımızda ABD 
önce Irak merkezi yönetimini, ardından Türkiye'yi 
kaybetti. Suriye'de zaten en başından beri varlık 
gösteremedi. Bunun için bölgede bir devlet 
kurup burayı lojistik ve askeri anlamda kurma 
düşüncesinde.

"ABD'nin bu operasyon konusunda Türkiye'ye 
karşı dürüst davranmadığı kanısındayım"

Muhtemel operasyon için sizce ne bekleniyor?

Türkiye tek başına operasyon yaparak Rusya ya 
da ABD'yi karşısına almak istemiyor. Diplomatik 
görüşmelerle bunu aşmaya çalışıyor. Ancak 
özellikle ABD'nin bu operasyon konusunda 
Türkiye'ye karşı dürüst davranmadığı 
kanısındayım. 

Olası operasyon Türkiye-ABD ilişkisi veya 
Türkiye-Rusya ilişkisini nasıl etkiler?  

Operasyon anlaşmalı olursa ne Rusya ile ne de 
ABD ile olumsuzluk olmaz. Ancak anlaşıldığı 
kadarıyla burada ABD'nin müdahil olma durumu 
söz konusu. Yani Rusya Münbiç konusunda 
kısık sesle konuşacak ama ABD eğer operasyon 
istemezse iki ülkenin karşı karşıya gelmesi 
kaçınılmaz olacaktır.

"ABD, tarihinde hiç olmadığı kadar kendi içinde 
bir çelişki yaşıyor"

ABD Suriye'den çekileceğini açıklamıştı 
nitekim daha sonra ABD tarafından farklı 

açıklamalar gelmidi. Sizce "ABD çekilir mi, 
çekilmezse Türkiye'nin olası operasyonuna 

karşılığı nasıl olur?

ABD'nin Suriye'den tam anlamıyla çekileceğine 
dair bir emare görünmüyor. Yakın zaman içinde 
ben buna ihtimal vermiyorum. ABD, tarihinde hiç 
olmadığı kadar kendi içinde bir çelişki yaşıyor.

"Türkiye bir operasyon gerçekleştirirse ciddi bir 
ambargo ile karşı karşıya kalacak"

Anladığımız kadarıyla Türkiye her şeye rağmen 
bir operasyon gerçekleştirirse ciddi bir ambargo 
ile karşı karşıya kalacak. Bu da Türkiye'yi 
ekonomik anlamda oldukça sıkıntıya sokacak. 
İşte bu nedenle Türkiye S-400'leri acilen alıp 
bağımsızlığına kavuşma yolunda hızlı adımlarla 
ilerlemek istiyor ve şu da bir gerçek ki 2019 
yazından belki de hiç olmadığı kadar ABD-
Türkiye ilişkileri kötüye gidecek. Koca bir yaz 
konumuz ise S-400'ler olacak.

Irak Türkleri Medyacılar ve Gazeteciler 
Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Turgut 
Hürmüzlü, derneğin kuruluş amacının 
Türkmenlerin sesini ve davasını Irak 
halkına ve dünyaya ulaştırmak olduğunu 
söyledi.

Turgut Hürmüzlü, Irak Türkleri 
Medyacılar ve Gazeteciler Derneği'nin 
kuruluşuna ilişkin Tba'ya konuştu:

"Irak Türkleri Medyacılar ve Gazeteciler 
Derneği resmi olarak kuruldu." diyen 
Hürmüzlü, "Derneğin, devletten resmi 
olarak izni alındı. Bu derneğin kuruluş 
amacı Türkmenlerin sesini ve davasını 
Irak halkına ve dünyaya yetiştirmektir." 
ifadelerinde bulundu.

Hürmüzlü, "Derneğimiz kuruldu ve 
geçici olarak bir yönetim heyeti seçildi. 
Gelecek aylarda genel kurul toplantısı 
yapılacaktır." dedi.

"13 Nisan 2019 Cumartesi günü Musalla 
Spor Külübü salonunda Irak Türkleri 
medya ve gazete mensupları bir araya 
geldi." diyen Irak Türkleri Medyacılar 
ve Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu 
Üyesi Turgut Hürmüzlü, sözlerini şöyle 
tamamladı:

"Kerkük'te düzenlenen toplantıda 
Irak Türkleri Medya ve Gazeteciler 

Derneği'nin kuruluşu gerçekleştirildi. 
Genel kurultay hazırlıklarının 
yöneticiler tarafından 2-3 ay içerisinde 
yapılması planlandı. Seçilen dernek 
yöneticileri ise, Mehmet Haşim Salihi,  
Ali Mükerrem Kasap, Atilla Ağa, Dünya 
Avcı, Dr.Turgut Hürmüzlü, Yahya 
Şemsettin, Adnan Rıza, Türkeş Tuzlu ve 
Can Halilkasap'tan oluşuyor. "
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Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 
Erbil Kalesi ile ilgili yaptığı bir paylaşımında, 
"Osmanlılar'ın yaklaşık 600 yıl Avrupa ve Asya 
topraklarını işgal ettiği gibi..." ifadesi kullanarak 
Osmanlı Devletini "işgalci" olarak niteledi.

Tba olarak büyük Türkmen Tarihçi Hüsam 
Davut'a bu suçlamaya açıklık getirmek üzere 
sorularımızı yönelttik.

Osmanlılar Erbil'i kimden aldılar?

Başarılı tarihçi Hüsam Davut, zamanında Erbil 
kentinin Türkmenler tarafından yönetildiğini 
belirterek, "Karakoyunlular 814 
Hicri yılında yönetime 
gelmişler. Mezhep olarak 
Şii olan Karakoyunlular, 
Erbil'i almışlardır. 
Daha sonra 
Akkoyunlular bu 
bölgeyi kontrol 
altına almışlar ve 
esas olarak her ikisi 
de aynı aileden 
gelmektedirler. 
Akkoyunlular 
mezhep olarak 
Sünniler. Aynı 
dönemde Bağdat'ta da 
hüküm sürmüşlerdir. Buna 
karşı olarak şimdiki İran'da o 
dönem yeni bir hareket başladı, o 
da Safeviler. İran'ın tamamını ele 
aldıktan sonra Irak'a yöneldiler. 
Sonra Anadolu'ya doğru 
ilerlediler. Safeviler, Irak'ta 914'ten 
924'e kadar hüküm sürdüler. 
Bahsi geçen Karakoyunlular, 
Akkoyunlular ve Safeviler 
Irak'ta Türkmen hükmünü 
sürmüşlerdir. Yani bu dönemlere 
Türkmen hükümdarlığı denilir." 
açıklamasında bulundu.

Safevilerin bu bölgelerde 
kaldıkları süre zarfında, halkın 
büyük bir çoğunluğunun Şii 
mezhebine geçmesi için çaba harcadıklarını 
dile getiren Hüsam Davut, "Diğer taraftan 
Osmanlılar Sünni bir güç olarak buna 
karşı durdurlar ve sonuç olarak aralarında 
çatışmalar çıkmaya başladı. Daha sonra 
Sultan Süleyman'ın babası olan Yavuz Sultan 
Selim, Çaldıran bölgesinde Şah İsmail Safevi 
liderliğindeki Safevi ordusuyla çarpışır ve sonuç 
olarak Yavuz Sultan Selim bu muharebeyi 
kazanır. Bu tarihten sonra Osmanlılar, Anadolu 
ve İran topraklarından sonra Irak'ı da alır." 
diyerek Osmanlı'nın fethine ilişkin süreci 
anlattı.

 Hüsam Davut, Osmanlı'nın bu zaferinden 
sonraki yaşanan süreci şöyle ifade etti:

"Osmanlılar ilk olarak Musul'a girerler daha 
sonra da Erbil ve ondan sonra Kerkük'ü alırlar. 

Buna göre Osmanlılar 924 Hicri yılında Erbil'i 
almışlardır, bu da 1518 Miladi yılına tekabül 
etmektedir. Burada ışık tutulması gereken nokta 
şu; Osmanlılar Bağdat'tan önce Erbil'e girmişler, 
bu da Kanuni Sultan Süleyman komutasında 
gerçekleşmiştir. Ama Erbil, Musul ve Kerkük'ü 
alan Yavuz Sultan Selim'dir." 

Türkmen Tarihçi Davut, "Ben tarihçi olarak işgal 
mi yoksa fetih mi sorusuna şu cevabıı vermek 
isterim; bunların hepsi çıkar üzerine kurulmuş 
hamleler. Çıkarlar ise siyasi ve mezhepsel 
normlar üzerine kurulmuştur. Bilindiği üzere 
Osmanlılar Sünni mezhebine muntesipler, fakat 
Safeviler Şii mezhepliler. Yani Sünniler böyle bir 
harekete kalkışarak Şiileri Erbil, Musul, Bağdat 

ve Kerkük'te bozguna uğrattılar. Tarihçi 
olarak bunun işgal mi yoksa fetih 

mi olduğunu söyleyemem, fakat 
geniş bir anlayış var bu konuda. 

Önek olarak İslamiyet'te bir 
bölgeyi almak fetih olarak 

adlandırılır. Fakat gayrimüslim olan bir ülkenin 
bir İslam ülkesini almasına ihtilal veya işgal 
deriz. Buna binayen Osmanlıların Erbil'e 
girmesine işgal diyemeyiz, çünkü mesele din ile 
alakalı. Yani Şii-Sünni meselesi var ortada, aynı 
zamanda her birisi kendisinin doğru olduğunu 
söylüyor. Bundan dolayı konu aslında siyasal bir 
durum." şeklinde değerlendirmede bulundu.

"Osmanlılar 924 hicri yılından itibaren 400 yıllık 
bir süre Erbil'de kaldılar." bilgisini paylaşan 
Hüsam Davut, konuşmasına şöyle devam etti:

"Osmanlıların Erbil'de kalışı 3 ayrı döneme 
tekabül eder, yani bu süreci 3'e bölebiliriz. 
İlk olarak Birinci Osmanlı Dönemi aşaması 
başlar ve 105 yıl sürer. 105 yıldan sonra 
Safeviler tekrardan dönüp 10-12 yıl gibi bir 
süre bu topraklarda hüküm sürer. Daha 

sonra Osmanlılar Sultan Dördüncü Murad'ın 
liderliğinde yeni bir muharebe başlatıp 
Safevileri Erbil, Musul, Kerkük ve Bağdat'tan 
sürerler. Bu döneme ise İkinci Osmanlı Dönemi 
denilir."  

Türkmenlerin bu iki dönemdeki durumlarına 
değinen Hüsam Davut, "400 yıl içerisinde Erbil 
ve şimdiki Irak'ta Türkmenlerin sayısı artmıştır. 
İngiliz veya batılı bazı yazarlar içlerinde 
taşıdıkları garezden dolayı Erbil'de Türkmen'in 
olmadığını ve Osmanlılar tarafından zorla 
getirildiğini ileri sürerler. Fakat bu söylem 
kayda değer bir şey değil çünkü tamamen yanlış 
bir söylem. Türk'ün Irak'a girişi 55 Hicri yılına 
dayanıyor." bilgisini paylaştı. 

"Erbil'de üç aşamalı olarak hüküm sürülmüştür." 
diyen Hüsam Davut,  "Bu aşamalarda 4 defa 
olmak üzere Türkler Erbil'e akın etmiştir. 

Birincisi 
Yavuz Sultan 
Selim'in 
ordusunun 
bazıları 
burada kaldı. 
Böylelikle 
Türklerin 
tekrardan 
bulunması 
veya akın 
olarak 
gelmeleri 
başlamıştır. 
Daha sonra 
Kanuni Sultan 
Süleyman 
döneminde 
Bağdat'a 
yürüdüğü 
zaman 
tekrardan bir 
Türk akımı 
olmuştur. 
Daha sonra 
Sultan 

Dördüncü Murad tekrardan bu bölgeleri ele 
geçirdiğinde yine aynı şekilde Türk askerlerinin 
bir kısmı buralarda kalmışlardır. Son olarak da 
Nadir Şah kumandasında Erbil, Musul ve diğer 
bölgelere sefer hareketleri yaparlar ki bunlar 
İranlı ve asıl olarak Türk kızılbaşlardır." diye 
konuştu. 

Hüsam Davut son olarak, bu dört dönemde 
Türk akımının ciddi bir şekilde Erbil'de 
hissedildiğini kaydederek, "Tabii ki daha önce 
de Erbil'de Türkler vardı, Sultan Muzaffereddin 
Gökbörü ve ondan öncesi Erbil'de tevacut 
etmişlerdir. Çok öncesine kadar Babekriler 
diye Türk bir aşireti vardı ve Erbil'e girerek 
Hezebanileri kovmuşlardır. Mesela Selçuklular 
Muhammed bin Mesut komutanlığında Erbil'e 
geldiklerinde birçoğu burada kalmışlar." dedi. 

Fetih mi, İşgal mi?
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Kerkük'e bağlı Altunköprü kentindeki köprü, 
aşırı yağmur ve seller ayrıca, ağır tonajlı araçların 
yol açtığı çökme tehlikesi nedeniyle 3 günlüğüne 
trafiğe kapatılıp onarıldı.

Altunköprü Emniyet Müdürü  Yarbay Abidin 
Necmeddin Şemseddin, köprünün gördüğü zarar 
ve onarımına ilişkin Tba'ya konuştu. 

Kerkük ve Erbil arasındaki geçici köprünün 
onarımından kısa bir süre sonra yeniden 
onarılmasına değinen Yarbay Abidin 
Necmeddin Şemseddin, "Köprü 
yapımı başlamadan önce Bağdat 
ve Erbil arasında ortaklaşa 
bir komisyon kuruldu. 
Bende bu komisyonun 
içerisindeydim. 
Komisyonda Vali, 
Polis Müdürlüğü, Alay 
Komutanı, Tuğgeneral 
Abdülahalık, Tuğgeneral 
Salar, Dr. Fuad, 
İklim temsilciliğinden 
oluşmaktaydı. Geçici köprü  
Erbil IKBY tarafından yapıldı. 
Yol açıldı, ticaret normale döndü ve 
güvenli bir şekilde insanlar yolculuklarını 
yapıyorlardı, bu nedenden dolayı bu köprü 
üzerine ağır bir yük düştü. Bu nedenle tahripbat 
yaşandı." şeklinde açıklama yaptı.
Köprünün onarım aşamasını anlatan Altunköprü 

Emniyet Müdürü Şemseddin, "Yapım aşamasında 
köprüyle caddenin birleştiği yere önce toprak 
döktüler daha sonra toprağın üzerine asfaltı 
döşedikleri için yağmur ve kalabalık yüzünden 
bu toprak inerek yolun bozulmasına neden oldu. 
Yol bozukluğundan dolayı     Altunköprü Nahiye     ve 
Meclisi    tarafından 
Valiliğe yolun 

düzeltilmesi 
için dilekçe 

sunuldu, kabul 
görüldükten sonra 

Kerkük'ten gelip yolu 
onarmaya başladılar, onarım 

3 gün sürdü." ifadelerinde bulundu.

Tamamen yeni bir köprünün ne zaman 
yapılacağına ve bütçe çalışmasına ilişkin 
Yarbay Abidin Necmeddin Şemseddin, "İlk kez 
Bağdat’tan komisyon geldiğinde 730 000 000 

milyon dinarlık bir bütçeyle her iki köprünün 
yapılacağını ve bütçe olduğu zaman köprülerin 
inşasına başlayacaklarını söylediler. Komisyonun 
ikinci gelişinde başka zararların da olduğunu ve 
köprünün ayaklarında da tahrip olduğunu tespit 
edip, bütçeyi bir milyar ikiyüzelli milyon dinara  
yükselttiler. Ancak şimdiye kadar hiçbir gelişme 
yok." dedi.

Altunköprü’de su seviyesinin yükselmesine 
değinen Yarbay Abidin Necmeddin Şemseddin, 
"köprüde, yaklaşık 1 metrelik bir su yükselişi 
var, fakat bu oran, iki barajın yani Dokan ve 

Dibis barajı arasındaki ortaklaşa iletişim 
ve anlaşmayla artıyor." bilgisini 

paylaştı. 

Aşırı yağışlar nedeniyle 
kentte maddi hasarın 
oluşup oluşmadığına 
ilişkin soruya Yarbay 
Abidin Necmeddin 
Şemseddin şöyle yanıt 
verdi:

"Altunköprü’de orta 
yakada Tarihler Mahallesi 

adında bir mahalle var. Bu 
mahalle biraz çukurda olduğu 

için orada biraz sıkıntı yaşadık. 
Bu mahallemizde yaklaşık yarım metre su 

yükseldi bu nedenle de maalesef 9 evi su bastı. Biz 
de bu evleri boşalttık. Kerkük ve Atunköprü’den 
getirilen büyük motorlarla, mahallede biriken su 
tahliye edildi."

Geçici Köprü Kalıcı Görünüyor

Hallaç, yatak, yorgan ve yastıklarda kullanılan 
pamuk ve yünü bir yay veya tokmak yardımıyla 
kabartan kimsedir. Toplu halde duran bir nesneyi 
darmadağın etmek anlamına gelen “hallaç 
pamuğu gibi atmak” deyimine de özünde bu iş 
kaynak olmuştur.

Hallaçlık meleği (pamukçuluk), makineli sisteme 
geçilmesi nedeniyle unutulmaya yüz tutan 
meslekler arasına girdi.  Yakın geçmişimize dek 
ara sıra da olsa sokak aralarında rastladığımız bu 
ustalar artık pek görünmüyor.

Pamukçuluk mesleğiyle uğraşan Abdullah Şahap 
İsmail, pamukçuluk mesleğine ilişkin Tba 
mikrofonuna konuştu.

Pamukçuluğa çok küçük yaşlarda başaladığını 
belirten Abdullah Şahap İsmail, “Çok küçük 
yaşlardayken bu işe merak saldım ve bu mesleği 
icra etmeye 1989 yılında Arsalan Süleyman’nın 
yanında çalışarak başladım.” dedi.

“1997 yılında kendi dükkanımı açtım. Bu güne 
kadar da bu mesleğime devam ediyorum.” diyen 
Abdullah Şahap İsmail, “Bu işi Arsalan Süleyman 
ve Hacı Muhammed’in yanında öğrendim. 
Arsalan Süleyman, Erbilliydi ve evi Araplar 
Mahalesi’ndeydi.” ifadesinde bulundu.

İsmail, “Eskiden Hacı Muhammed Pamukçu 
bu işle uğraşmış, daha sonra bu mesleği büyük 

oğlu Ahmet sürdürmüş. Aynı şekilde Ahmet’in 
çocukları bu mesleği devam ettirmiş. Hacı 
Muhammed’in kızının çocukları da bu mesleği 
yapıyor.” diye konuştu.
Eskiden pamukçuların sokaklarda ellerinde 
tokmak ve yayla gezdiklerini söyleyen Pamukçu 
İsmail, “Eskiden pamukçular evlere gidip pamuk 
kabartırlardı, daha sonra Hacı Muhammet (Karo) 
pamuk makinesi aldı. Çiftçiler bütün pamuklarını 

onun yanına getirirlerdi. 
Bu pamuklar çıkarıldıktan sonra Kayseri 
Çarşısı’ndaki dükkanlarda satılırdı.” 
şelindeaçıklama yaptı.

Pamukçu İsmail, “Hacı Muhammet’in Araplar 
Mahalesi’nde büyük bir evi vardı, orada 
pamukçuluk yapardı ve daha sonra Kayseri 
Çarşısı’ndaki dükkanda pamukları satardı.” dedi.

“Eskiden Erbilliler birkaç yılda bir pamukçuyla 
anlaşırdılar ve pamukçu eve gelip sabahtan 
akşama kadar bu pamukları kabartırdı ve bu işlem 
günlerce sürerdi.” diyen İsmail, “Eğer pamuklarını 
kabartmak isteyen kişinin evi köyde olsaydı 
pamukçu işini bitirene kadar o köyde haftalarca 
kalırdı.” diye konuştu.

Günümüzde pamukçuluk mesleğinin azaldığını 
belirten Abdullah Şahap İsmail, “İnsanların çoğu 
pamuktan yapılan  yastık, yorgan…vb gibi ürünleri 
kullanmıyor, ama bazı Erbilli aileler halen özel 
olarak pamuktan yapılan yastık,yorgan...vb 
ürünleri istiyor ve kabartmak için de çağırıyorlar.” 
dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Pamuktan yapılan yastık ve yorganlar sağlık 
bakımından da çok faydalı. Bel, boyun ağrılarına 
iyi geliyor. Halen bazı doktorlar pamuktan yapılan 
yastık ve yorganları kullanmanın daha sağlıkl 
olduğunu söylüyor. O yüzden az da olsa halen 
pamuktan yapılan yastık, yorgan ve döşeklere ilgi 
duyuluyor.”

Pamukçu İsmail, “Şu anda eskilerden sadece 
Kareni Amca kaldı o da kalp kriz geçirdikten 
sonra bu işi bıraktı." diyerek sözlerini sonlandırdı.

Unutulmaya Yüz Tutan Mesleklerden Pamukçuluk 
(Hallaçlık)



Röp: Eymen Erbiloğlu / Foto: Muhammed Emin

617 Nisan 2019+964 750 261 10 11

Haber: Ziya Uzeiry 

Profesör Doktor Mehmet Ömer Kazancı'nın 
"Hışırtılar" adlı eserinin tanıtım günü 
gerçekleştirildi.

Tba Yayınları'ndan çıkan 
"Hışırtılar" adlı kitabın 
tanıtımı ve imza günü için 6 
Nisan 2019'da Tba tarafından 
bir organizasyon düzenlendi.

Kitap tanıtımı, çok sayıda 
edebiyatçı, yazar ve 
akademisyeni bir araya 
getirdi. Tanıtıma Bağdat, 
Kerkük, Altunköprü ve 
Erbil'den özel davetliler 
katılım gösterdi. 

Günün anlam ve önemi ne 
ilişkin konuşma yapan Tba 
Genel Yayın Yönetmeni 
Mehmet Ferit Erbiloğlu, 
Türken Basın Ajansı'nın 
(Tba) yeni kurulan bir kurum 
olduğunu  vurgulayarak, 
"Türkmen Basın Ajansı, 
henüz bir buçuk yaşında. İlk 
önce bir gazete ile başladık. 
Ayda iki Hemen akabinde ayda bir kez bastığımız 
Tba Çocuk dergimizi yayıma sunduk. Biz ona 
göz bebeğimiz deriz. Çocularımız için süreli bir 
yayın. Elimizin, gücümüzün yettiğince her yere 
dergimizi ulaştırmaya çalıştık." diyerek kısa bir 

şekilde Tba'yı tanıttı.

Mehmet Ferit Erbiloğlu, kitap tanıtımın 
amacına ilişkin, "Biz Tba olarak, yazarlarımız 
akademisyenlerimiz ve özellikle kalemiyle 
derdini, milletini anlatan, fikirlerini düşüncelerini 
anlatanlara affınıza sığınarak yeteri kadar 
değer verilmediğini ya da hak ettikleri değerin 
verilmediğini gördük. Çünkü bazı kitaplar 
basılıyor ve duyuyoruz. Kendimiz araştırmazsak 
belki bu kitapları bulamayacağız. Çünkü 
yeterince duyurulmuyor, yeterince reklamı veya 
servisi yapılmıyor." şeklinde değerlendirmede 
bulundu.

Hışırtılar adlı eserin Tba olarak bu ikinci 
yayımları olduğunu belirten Erbiloğlu, "İlk 
yayımımız 'İlk Petek' adlı kitaptı. Daha sonra 
değerli hocamız ile yolumuz kesişti. Böyle bir 
şeyi bizzat rica ettik ve bizi kırmadı. Elinde 
bulunan son kitabı 'Hışırtılar'ı bizim basmamıza 
piyasaya sürmemize izin verdi. Burada hepinizin 
huzurunda kendisine teşekkür ediyorum." diyerek 
sözlerine şöyle devam etti:

"Değerli büyüklerim bu buluşmada şu an 
baktığım zaman çok güzel bir kare görüyorum. 
Gönül isterdi ki Türkmeneli'nin her yerinden 
değerli şiir severleri, değerli şairlerimizi, 
büyüklerimizi davet edelim. İnşallah bundan 

sonra basılacak olan bütün kitaplar en azından bu 
şekilde tanıtılır, çünkü daha büyüklerine layıklar."

Düzenlenen programda, başarılı akademisyen ve 
yazar Mehmet Ömer Kazancı'nın biyografisinin 
hazırlandığı video gösterime sunuldu.

Kıymetli eseri "Hışırtılar" ve Türkmen Edebiyatı 
hakkında konuşma yapmak üzere kürsüye davet 
edilen Mehmet Ömer Kazancı, düzenlenen 
programdan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle 
ifade etti:

"Değerli dostlar 
bugün benim için mutlu bir gündür. Bugün 
mutluluğun tepesinde kendimi hissediyorum. 
Böyle bir duygu yaşamaktayım. Bugün benim 
için sadece bir imza günü değil,  benim için 
bir bayram günüdür. Sizin gibi özel, kültürlü, 
edebiyat sever insanlar ile bir araya geliyorum. 
Hem de Erbil'de, Gökbörü'nün Erbil'inde, 
Garibi'nin Erbil'inde, Nesrin Erbil'in Erbil'inde. 
Bundan daha önemli olan, Türkmen Marşı'nın 
yazılmış olduğu Erbil'de."
Mehmet Ömer Kazancı, edebiyat çalışmalarında 
'Türkmen milleti hep nasıl daha ileriye 
götürülebilir' diye arkadaşlarıyla konuştuklarını 
belirterek, İsmet Özcan ve Nusret Merdan ile 
beraber Şafak şiir kitabını bastıklarını belirtti.

Kazancı, "O dönemlerde Şafak şiir kitabını 
çıkardık. Bir bildiri içermektedir. Türkmen 
Edebiyatı'nda ilk olarak biline bir edebiyat 
bildirisi, bir şiir bildirisini içermektedir. Bugüne 
kadar tazeliğini, canlılığını korumaktadır." dedi.

"Bugün bizi bir araya getiren 
özel insanlar var, onlara 
hepinizin huzurunda sonsuz 
teşekkürlerimi bildiriyorum." 
dileklerinde bulunan 
Kazancı, "Tba'ya, Tba'da 
çalışan kardeşlerime sonsuz 
teşekkürlerimi bildirmek 
istiyorum ve tabii başta bu 
güzel grubun başında Mehmet 
Erbiloğlu bulunmaktadır. 
Ona özellikle buradan sevgi 
ve saygılarımı sunuyorum. Bu 
genç kadroyu gördükçe değerli 
arkadaşlar, geleceğimizin 
aydınlığa kavuşacağını 
düşünüyorum ve öyle de 
olacaktır. Aramızda yeni 
bir nesil yetişmekte. Öyle 
sanıyorum ki bu kadronun 
gayretiyle bir 10-15 yıla kadar 
kültürümüz daha başka bir 
canlılık kazanacak. " şeklinde 
değerlendirme yaptı.

Mehmet Ömer Kazancı, "Türkmen Edebiyatı'nda 
Siyaset" adlı makalesinde bahsederek, "Türkmen 
Edebiyatı'na iyi baktığımız zaman, 1921'den sonra 
ne kadar şiir ve horyat yazılmışsa hepsi siyaset 
içerisinde  tasnif eserlerdir. Ama bu eserlerin bir 
kısmı açık ve seçik bir şekilde anlatılmamıştır, 
mecazi bir şekilde anlatılmıştır." dedi ve konuya 
ilişkin şu örneği verdi:

Bilmirem neynim sene,
Düşüptü meylim sene
Men dönsem göylüm dönmez, 
Sen dönsen neynim sene 

Kazancı bu esere ilişkin, "Bu bir sevgili için 
yazılmamıştır. Bu büyük bir sevgili için yazılmıştır, 
Türkiye için yazılmıştır." açıklamasını yaptı.

Başarılı yazar ve şair Mehmet Ömer Kazancı'nın 
konuşmasının ardından, büyük üstat Ata 

Terzibaşı'nın vefatının 3. yılı 
münasebetiyle kendisinin kaleme aldığı ve 
seslendirdiği şiiri davetliler ile paylaşıldı.

Tba Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ferit 
Erbiloğlu, Prof. Dr. Mehmet Ömer Kazancı'ya 
plaketini takdim etmesinin ardından imza töreni 
gerçekleştirilerek program sona erdi.

Erbil'de Büyük Buluşma-Kazancı'ya 
İmza Günü
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Irak Türkmenleri, 23 Nisan Uluslar 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı'yla doksanlı 
yılların başlarında tanıştı. Saddam Hüseyin 
rejiminin Irak'ın kuzeyindeki şehirler üzerinde 
hakimiyetinin sona ermesinin hemen 
ardından Türkmenler Erbil'de ilk Türkmen 
okulu olan Doğuş İlkokulu'nu açtı. Böylece 
ilk kez, Türkmen çocuklarından oluşan 10 
kişilik bir grup Irak Türkmenlerini 
temsil etmek üzere Türkiye'ye 
götürüldü ve orada 23 Nisan Çocuk 
Bayramı ile tanışıldı. Ondan sonra 
hemen hemen her yıl Türkmen 
okullarından seçilen öğrenciler bu 
uluslararası etkinliğe katıldı.  

23 Nisan Koordinatörü Leyla 
Hancı, uzun yıllardır devam eden 
organizasyon hakkında Tba'nın 
sorularını yanıtladı.

Her yıl bu organizasyon için kaç 
öğrenci gönderildiğine ilişkin Leyla 
Hancı, "Her yıl, en az 16, en fazla 20 öğrenci 
gönderme şansımız var. Biz genelde ortalama 
olarak her yıl 18 öğrecimizi yolluyoruz." 
şeklinde açıklama yaptı.

Organizasyonun öğrencilere olan katkısına 
değinen Leyla Hancı, "başta öğrenilerimizin 
dil öğrenmesi ve farklı bir kültürle tanışmış 

olmasıdır. Orada bulundukları süre 
çerçevesinde öğrencilerimiz Türkiye'deki 
farklı kültürel değerlere şahit olup, 
öğrenmiş oluyorlar. Mesela yıllar önce 
giden öğrenilerimizle karşılaşıyoruz, hala 
o dönemde tanıştıkları kişiler ile irtibat 
halindeler ve kendileri tekrar Türkiye'ye 
gitmek istiyorlar. Yani irtibatlarını 
sürdürüyorlar. Bir bağ oluşuyor." ifadesinde 

bulundu.

Organizasyona nasıl hazırlandıklarını 
anlatan 23 Nisan Koordinatörü Hancı, "Biz 
12. ay hazırlıklara başlıyoruz. Bu süreçte 
2 ayrı çalışmamız var. Birincisi kostüm. 
Orada herkesin giydiği kostüm sayesinde 

hangi bölgeden geldiği belli oluyor. 
Diğeri de açık havada yapılan 2 dakikalık 
bir etkinlik. Şimdi değişiklik yapıldı, 
Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 
gerçekleştiriliyor artık." diye konuştu.

Leyla Hancı, gönderilecek öğrencilerin neye 
göre seçildiğine ilişkin sorduğumuz soruyu şu 
şekilde yanıtladı:

"Biz tüm Türkmeneli bölgesinden 
Telafer'den Mendeli'ye kada her 
yerden öğrenci götürmek isteriz. 
Bazen Bağdat'tan gelen öğrenilerimiz 
de var. Ancak burada bazılarının 
ailesi yok. 9 ile 12 yaş arasındaki 
öğrenilerimiz katılım gösterebilir. 
Erbil, Tuzhurmatu, Taze bu kentler 
1 saat veya daha fazla mesafede 
yani yakınlar gidip-gelmek çok 
zor olmuyor. Ama emniyet konusu 
çocuklarımız için çok önemli.  Mesela 
Telafer sıcak bir bölge, maalesef 
2003 yılından itibaren 2 öğrencimiz 
katılabildi. 2015-2016 yılında sadece 
Bağdat'tan katılım oldu."

Bu yıl gönderilecek olan öğrencilere ilişkin 
Leyla Hancı, "Bu yıl gidecek öğrenilerimizin 
isimleri belirlendi. Kerkük, Tazehurmatu, 
Türkalan, Yayçı, Dakuk (Tavuk), Tuzhurmatu 
ve Altunköprü'den öğrenciler seçtik." bilgisini 
paylaştı.

Şaban ayının 15. gününe denk gelen Berat 
Kandili, İslam alemi için özel bir anlam 
taşımaktadır.

Türkmen din adamı Molla Hüsameddin 
Cevdet, Berat Kandili'ne ilişkin Tba’ya 
açıklamalarda bulundu. 

Hüsameddin Cevdet, “15 Şaban olarak 
bilinen Berat Gecesi ile ilgili en büyük 
delilimiz Kur'an-ı Kerim’de yer alan 
Duhan Süresidir. Bu 6 ayet içinde 
Peygamber Efendimiz (S.A.V.) Kur'an’ın 
mekanetini anlatıyor.” dedi.

“Bu gecede insanların işlediği hayır ve 
şer işleri melekler tarafından semaya 
gönderiliyor.” diyen Cevdet, “Ayrıca 
insanların gelecek senede yaşayacak 
kader ve rızklarının ne olduğu meleklere izhar 
edilir. Bu yüzden bu gece İslam aleminde 
önemli bir gecedir.” ifadelerinde bulundu.

Eskiden Erbil’deki Türkmen hocaların Berat 

Gecesi’nde akşam namazının ardından 
camilerde oturup 3 defa Yasin Suresini 
okuduklarını söyleyen Cevdet, “Bu gecede 3 
kere okunan Yasin Suresi'nin amacı birincisi 

insanların ömrünün bereketli geçmesi 
için, ikinci defa okunan Yasin Suresi rızkın 
bereketli olması için son olarak okunan Yasin 
süresi ise bela ve musibetten uzak durması için 
okunur.” diye konuştu.

Cevdet, “Eskiden Türkmenler meşhur Kale 
Camii’sinde toplanırdı. Türkemenler buraya 
iki mezhep olarak katılırdı. Hanefiler bir 
tarafta, Şafiiler ise diğer tarafta otururlardı, ve 

bu geceyi (Berat Gecesi) canlandırmak 
üzere mevlit okuturlardı.”  dedi ve 
sözlerine şöyle devam etti:

“Ayrıca bu gecede kim adak adamış 
olsaydı peçe takıp cami kapısında 
dilenirdi. Kim o kişiye para vermiş 
olsaydı bunun adağı kabul olur diye 
düşünülürdü. Burada gençler adak 
adamış olan kişileri bulup yüzlerini açar 
ve su dökerlerdi daha sonra sokaktan 
sokağa koşarlardı. Bazıları ise evleri 
dolaşıp dilenirlerdi eğer ev sahibi bu 
kişinin erkek olduğunu bilseydi, aynı 
şekilde su getirip yüzüne dökerdi.”

Bu gecenin heyecanla ve güzel geçtiğini 
vurgulayan Molla Hüsameddin Cevdet, 
“Kale’de Türkmenler bu etkinliğe birlik 
içinde katılırlardı. Bu günde küs olan insanlar 
Kale’deki camiye gelip birbirlerine sarılıp 
barışırlardı.” ifadesinde bulundu.

Türkmen Çocuklarında 23 Nisan Heyecanı 

Berat Kandili- Molla Hüsameddin 
Anlattı... 
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Dünya sanayisini 
petrolü ile döndüren 
Irak halkı, özellikle IKBY 
vatandaşları ekonomik 
sorunlardan bir türlü 
kurtulamıyor. 2014 yıllında 
başlayan ekonomik kriz 
günümüze kadar devam 
etmekte. Geçen haftalarda 
IKBY Başbakanı olarak 
son jestini yapmak isteyen 
Neçirvan Barzani devlet 
memurlarının yüzünü 
güldürecek bir karar aldı. 
Ancak Barzani'nin bu kararı 
piyasalara olumsuz yansıdı.

Barzani kararında, Bölge'de 
3 yılı aşkın bir süredir 
uygulanan memur maaş 
kumbarası sistemini 
kaldırdıklarını ve maaşların 
zamanında ve yarı maaş yerine 
tam maaş ödeyeceklerini 
açıkladı. Neçirvan Barzani'den 
sonra açıklama yapan IKBY 
Maliye Bakanı Rebaz Hamlan, 
Barzani'nin dediğini teyit 
ederek 
memurlara, 
devlet 
yanında olan 
kumbaradaki 
paralarının 
ödeneceği 
hakkında 
bir müjde 
verdi. Ancak 
verilen sözler 
insanları daha 
da zora soktu.

Maaşların 
hemen hemen 
şimdikinden yüzde 20-30 
arasında yükselmesine rağmen 
piyasada fiyatlar en az yüzde 
70-80 artış gösterdi. Bu fiyat 
artışları sadece emlak değil, 
yiyecek, sebze, meyve, araba 
ve geri kalan her şeyi etkiledi. 
Böylece daha önceden şimdiki 
maaşının yarısıyla sorunsuz 
yaşayan halk, şimdi aldığı 2 kat 
maaşla geçimini sağlamakta 
zorlanıyor.

Hükümetin böyle bir 
karar almadan önce bu 
ihtimalleri hesaba katmaması, 
piyasa ve kiralar üzerine 
bir kontrol mekanizması 
oluşturamamasının faturasını 
millet ödüyor. Dükkan, 
mağaza veya herhangi 
bir iş yeri olanlar ise aynı 
şekilde durumdan şikayetçi. 
"Hükümetin bu kararından 
önce her şey ucuzdu ve 
sürekli müşterilerimiz vardı. 
Şimdi her şey pahalı ve kimse 
parasını harcamıyor. Çünkü 
bizim müşterilerimiz sadece 
memular değil, bizim yanımıza 
gelenlerin birçoğu serbest 
meslek sahibi. Ama fiyatlar 
onları da çok fazla etkiledi" 
diyorlar.

Hükümetin en kısa zamanda 
bir komisyon oluşturup 
fiyatların yükselişine neden 
olan iş adamlarını yargıya 
teslim etmesi, ayrıca fiyatların 
indirilmesi için yeni adımlar 
atması lazım. Maaşları olduğu 
gibi vermesinin yanı sıra, 
memurlara borçlu olduğu 
büyük miktarda parayı 
doğrudan memurun eline 
teslim etmesi yerine en kısa 
zamanda banka kartı sistemini 
uygulayıp o şekilde halka iade 
etmesi gerekir.

IKBY Hükümetinin eline geçen 
gelir ve Bağdat'ın kendisine 
gönderdiği parayla sadece 
memurların maaşını ödeyip 
birkaç küçük projeyi hayata 
geçirme şansı var. Ama eğer 
bugüne kadar uygulayamadığı 
banka sistemini uygulamayı 
başarırsa, maaşların 
tamamını ödemekle beraber 
durdurmak zorunda kaldığı 
bütün projeleri hayata geçirir. 
Paranın tamamını nakit olarak 
halka vermesi yerine, aynı 
miktarda parayı hesaplarına 
yatırır. Böylece halk günlük 

ihtiyaçlarını 
kartları 
yoluyla 
karşılar 
ve para 
bankada 
bir kişinin 
hesabından 
bir diğer 
kişinin 
hesabına 
aktarılır. 
Hükümette 
kendi 

bankalarında olan parayla 
projeleri hayata geçirir. 
Böylece devlette memur 
olmayan insanların da bu 
projeler sayesinde çalışma 
şansı olur. 

Hükümet pek de zor 
olmayan bu sistemi 
uygulamayı başarırsa, yol 
ve imar projelerini başlatıp 
otomatik olarak bir sürü iş 
imkanı sunacaktır. Böylece 
işsizlik oranı daha az 
seviyelere inip, bölge halkı 
yıllardır kurtulamadığı 
rahatsızlıklardan bir nebze 
uzaklaşır. 2014 yılından önce 
ekonomik açıdan rahat bir 
şekilde yaşayan bölge halkı da 
şimdi içerisinde olduğu krizi 
atlattıktan sonra daha akıllıca 
bir sistem geliştirip kendisini 
yeni beklenmedik bir başka 
krize hazırlaması gerekir. 
Çünkü hepimizin yaşadığı 
ve bildiği gibi bu bölgelerde 
oynanan küresel oyunlar 
nedeniyle uzun süreli bir 
rahatlama ve devamlılığı olan 
bir ekonomi ve sakin yaşamın 
devam etmesi neredeyse 
imkansız. 

Ekonomik İstikrarsızlık

Komel: Bütün taraflar makam sahibi 
olmak için siyasi çekişmeye girmiş durumda 
Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi'nde (IKBY) 
30 Eylül 2018'de gerçekleştirilen parlamento 
seçimlerinin üzerinden 6 aydan fazla bir süre 
geçmesine rağmen, IKBY Başkanlığı Yasa 
Tasarısı parlamento tarafından düzenlenmiş 
değil.

Bu durum, IKBY Başkanlık makamına 
birisinin seçilmesinin önünde bir engel 
teşkil ediyor. Anayasal maddelere göre, 
IKBY Başkanı seçilene kadar kabineyi 
görevlendirme süresi başlayamaz, çünkü 
başkanlığa seçilen kişi, hükümet kabinesini 
oluşturması için bir kişiyi görevlendirmesi 
gerekiyor. 

Yapılan seçim sonuçlarına göre Kürdistan 
İslami Topluluk Partisi'nin (Komel) oyları 
diğer İslami partilerine göre arttı. Buna göre 
son seçimde en başarılı siyasi partilerden 
birisi olarak görünüyor. Fakat şimdiye 
kadar kendilerine seçimin birincisi olan 
Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) tarafından 
hükümette iştirak etmeleri açısından 
herhangi bir teklifte sunulmamış durumda.   

Buna binayen Kürdistan İslami 
Topluluk Partisi, 
hükümete katılım
 veya muhalefet 
olma açısından

 herhangi birkarar almış değil. 

Konu hakkında konuşması için Kürdistan 
İslami Topluluk Partisi Fraksiyon Başkanı 
Soran Ömer ile görüştük. Ömer, Tba'ya 
özel açıklamalar yaparak, ''Komel olarak 
hükümete katılım veya muhalefet olma 
yolunda bir karar almış değiliz.'' şeklinde 
açıklamada bulundu. 

Hükümete katılmaları için herhangi bir 
teklif almadıklarını söyleyen Soran Ömer, 
''Bugüne dek seçimlerin galibi olan partiden 
katılım amaçlı ciddi bir teklif almış değiliz. 
Ama aramızda görüşmeler yapıyoruz. Buna 
ek olarak şimdiye kadar şartlarımız hakkında 
konuşmadık.'' ifadelerini kullandı. 

Son olarak IKBY'nin siyasi durumunu 
değerlendiren Kürdistan İslami Topluluk 
Partisi Fraksiyon Başkanı Soran Ömer, şu 
cümlelerle konuşmasını sonlandırdı: 

''Ne yazık ki bütün taraflar makam, mevki 
sahibi olmak için birbirleri ile siyasi 
çekişmeye girmiş durumdalar. Harcadıkları 
çabalar milletin menfaati yararına değil. 
Makam ve mevki almaları için 7 ayı boşuna 
harcadılar. Şüphesiz ki bu çok kötü bir 
durum''. 

Komel Daha Son 
Kararını Vermedi
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Erbil’de Türkmen Öğrencilerden Milli Kıyafet Vurgusu

Hacamat, günümüzde alternatif tıp olarak 
adlandırılan Peygamber Efendimiz'in (SAV) sünneti 
olarak kalmış bir tedavi yöntemidir. Hacamatın, 
vücudu dinlendirdiğine ve sağlıklı kalmasını 
sağladığına inanılıyor.

Birçoğumuz hacamatın İslam dinine bağlı 
olduğunu sanıyoruz ama gerçekte hacamat 
işlemi milattan önceye dayanmaktadır ve bu 
prosedür Çin’de hastalıkların iyileştirilmesi için 
kullanılımıştır.

Bu konu ile ilgili daha fazla bilgi edinmek 
amacıyla 28 yıldır doktor yardımcılığı ve 11 
senedir hacamat yapan Şakir Ömer Hamad’ı 
ziyaret ettik.

Şakir Ömer Hamad, “Hacamat, İslamiyetten 
önce eski tıp biliminde mevcuttu, Çin tarihine 
göre İslamiyetten 5000 yıl önce de bu tedavi 
varmış. Bazı bilim adamlarının görüşlerine göre, 
bu tedavinin Adem (a.s) gelişiyle mevcudiyeti 
varmış, ama zamanla unutulmuş ancak daha 
sonra yine ortaya çıkmıştır. Ayrıca bir hadisi 
şerifte Peygamber Efendimiz Muhammed (SAV)  İsra 
ve Mirac’a çıktığında melekler tarafından nasihat 
edilerek ümmetine hacamat yaptırmalarını istemiştir.” 
dedi.
  
Hacamatın önemine değinen Hamad, “Hacamat 
tedavisi çok büyük ve önem taşıyan tedavidir. Her ne 
kadar hastanelerdeki bazı doktorlar bu tedavinin virüs 
taşıdığını ayrıca bu tür bahaneler yoluyla hacamat 
yaptırmanın doğru olmadığını vurgulasa da eğer 
bu tedavi temiz bir alanda ve doğru bir yöntemle 
uygulanırsa uygulanan kişiye çok faydası olur.” 
ifadelerinde bulundu.

Hacamat yönteminin günümüze kadar uzanmasına 
ilişkin Şakir Ömer Hamad, “Bu tedavi yetmişli 
yıllarda tekrardan Suriye’de baş gösterdi ve yenilendi, 
Dr.Şeyh Muhammed Emin Şeyho'nun bu tedavinin 
baş göstermesinde büyük bir rolü vardı. Ayrıca bu 
tedavi ile ilgili birçok kitap ve yazı yayınladı. Bu tedavi 
yoluyla birçok kişinin iyileşmesine sebep oldu ve 
bu tedaviyi geliştirerek yayılmasını sağladı.” dedi ve 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bahsedilmeye değer ki o dönem Britanya Kralı 

Suriye’deki uzman doktorlara bir beyanname 
göndererek eşinin kan hastalığının olduğunu ve 
tedaviye ihtiyaç olduğunu söyledi, daha sonra birkaç 
doktor tarafından hacamat tedavisi Kral'ın eşi için 
gerçekleşti ve iyi sonuç çıkarıldı. Bu ülkede birçok 
doktor ve profesörün bulunmasına rağmen Kral'ın 
eşini tedavi edememişlerdi. Ayrıca günümüzde 
hacamat tedavisinin yaygın olan şeker, tansiyon ve kan 
yağlanması hastalıkları olan yüzlerce kişi üzerinde 

deneyerek iyileşmelerine sebep olmuşlardır."

Hacamat yapmak için belirli bir yaşın olmadığını 
ve herkesin yapabileceğini belirten Şakir Ömer 
Hamad, “Örneğin çocuklar bazen anne sütü veya toz 
süt tükettiğinde alەrji durumu oluşabiliyor, bu gibi 
durumlarda çocuğun göbeğine hacamat yapılarak 
bu hastalık giderilebilir. Ayrıca uzun vadeli baş 
ağrısı olarak bilinen ve doktarların bildirdiğine göre 
belirtilmiş bir çaresi olmayan migren hastalığı olan 
kişilere de iki ve ya daha fazla kez yapılan hacamat 
işlemi sonucu hasta iyileşme noktasına gelebiliyor. 
Hacamat yapınca iyi sonuç çıkarabilmenin en 
önemli noktası ağrının bulunduğu bölgeye hacamat 
yaptırmaktır.” ifadesinde bulundu.

Hacamatın çeşitlerine ilişkin Doktor Yardımcısı 
Hamad, “Hacamatın birçok çeşidi bulunmaktadır. 
Örneğin kan ile yapılan veya su ile yapılan vardır. 
Ayrıca zeytin yağı ile hacamat yapılmaktadır. Buhar 
ve ateş ile yapılan hacamat  da vardır. Bundan farklı 
bir çeşit olarak da bilinen kan ile yapılmayan kuru 
şekilde yapılan hacamat bulunmaktadır. Bizim en çok 
yaptırdığımız kan ile yapılan hacamattır ki eskiden 
ateş ve bardak ile yapılırdı. Ancak şu anda en kolay 

yolu kase, jilet ve ustura ile yapılıyor. Ancak bunu 
yapan kişinin bu konuda deneyime sahip olması gerek 
ki jilet deriyi 0.5 mm den fazla kesmemeli.” dedi.

Ömer Hamad, “Hacamat genellikle bel, boyun 
arkasına, kol, el, baldır, bacak ve eklem bölgelerine 
yapılıyor. Bunun dışında ağrının bulunduğu bölgeye 
de yapılmaktadır örneğin omuz ağrısı olan bir kişinin 
başka bir bölgesine hacamat yapılırsa bu hastalığını 

gidermez. Diz hastalığı olan kişilere belden 
hacamat yaptırılması gerekir. Eğer tam bir 
şekilde ağrısı giderilmezse ağrının bulunduğu 
noktaya yani dize hacamat yaptırılması gerekir. 
Hacamat ile ilgili aktarılan bigilerde, bir kişi 
vücudunun aynı bölgesine 15 defa hacamat 
yaptırabileeği belirtiliyor, eğer etkili bir 
sonuca varmazsa mevsimlik olarak hacamat 
yaptırabilir.” ifadelerinde bulundu.

Hacamat yaptırmak isteyenlerin en çok merak 
ettiği sorular arasında yer alan hacamat 
yaptırmadan önce yemek yiyip, yememe 
sorusuna ilişkin Şakir Ömer, “Herkesin 
kendine göre bir fikri bulunmaktadır. Hacamat 
yaptırma işlemi operasyon yaptırma gibidir. Bu 
konu hakkında bilginler bu işlemi yapmadan 
önce yemek yememenin daha iyi olduğunu 

söylemektedir, bu da iyi sonuç almamak için değildir, 
hacamat yaptıran kişinin işlemi yaptırdıktan sonra 
kusma olasılığı olması ve bu nedenle de boğulma 
ihtimelinin olmasıdır. Bu yüzden bilginler hacamat 
yaptırmadan önce yemek yememenin daha uygun 
olduğunu söylemektedir.” şeklinde konuştu.

Son olarak hacamatın hangi mevsimde yapılmasına 
ilişkin Şakir Ömer Hamad, şu ifadeleri kullandı:

“Yılın oniki ayı ve her dört mevsiminde hacamat 
yapılabilinir. Sadece önemli olan nokta hacamatın 
yapılacağı mekanın sıcaklık derecesinin 37’den 
yukarı ve 25’ten aşağı olmaması. Ayrıca Hicri ayına 
göre (17, 19, 21) gibi günlerde yapılması daha faydalı 
olarak bilinir ve gece yapılan hacamatın da faydalı 
olduğu biliniyor. Unutkanlık sorunun giderilmesi 
için hacamat en iyi yöntemlerdendir. Beyin ve 
kalp krizlerinin önlenmesi için önemli yöntemler 
arasında yer alır. Ayrıca vücuttaki zararlı yağlardan, 
kimyasal madelerden, deride yaşanan sorunlardan 
ve damarların güçsüzlüğünden kurtulmak için 
başarılı bir yöntemdir. Hacamat bağışıklık sistemini 
güçlendirmek için de önemli bir yöntem olarak 
bilinir.”

Din ve Sosyal Boyut Bakımından Hacamat

Haber merkezi Karakoyunlu İlkokulu, Erbil’de okullar 
arasında düzenlenen bir festivale, tüm Türkmen 
okullarını temsilen katıldı.

Erbil’de Franso Hariri Stadyumu’nda 
gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda okulun 
öğrencileri geleneksel kıyafetler giyerek katılım 
gösterdi.

Karakoyunlu İlkokulu öğrencileri, Türkmen 
kıyafetleriyle etkinliğe katıldı.

Etkinliğe ilişkin Tba’ya açıklama yapan 
Karakoyunlu İlkokulu Müdürü Abdulvahit 
Kasapoğlu, “Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 
gerekli izni alarak biz de etkinliğe katıldık. Tüm 

Türkmen okullarını temsilen oradaydık.” dedi.
Abdulvahit Kasapoğlu, “Etkinliğe öğrencilerimiz 
Türkmen kıyafetleri giyerek katıldı. Çok güzel 
tepkiler aldık ve ilgi gördü. Orada bulunan 

kanallar, Türmen kıyafetine çok fazla ilgi 
gösterdi. Çok başarılı ve eğlenceli geçti.” şeklinde 
değerlendirmede bulundu.
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Irak sınırlarında Osmanlı döneminden kalma 
çok sayıda eser bulunmaktadır. Kerbela kentinde 
bulunan Rubu Hanı da bu kıymetli eserlerden 
biridir. 

Rubu Hanı, dörtgen şeklinde inşa edilmiş olup 
Kerbela ile Necef arasında yer alan Osmanlı 
döneminde yapılmış 48 handan birisidir. Ayrıca 
Kerbela'da Rubu Hanı'nın yanında El Atişi 
Hanı bulunmaktadır. Her ikisi büyük Süleyman 
Paşa tarafından yapılmıştır. O dönemde hanlar, 
misafirler tarafından Basra ile Şam arasında 
istirahat ve dinlenme yeri olarak kullanılıyordu. 

Rubu Hanı, Nehile Hanı 
olarak da bilinir. Rubu 
kelimesi Arapça'da 
çeyrek anlamına 
gelmektedir. 
Aslında rubu 
denmesinin 
sebebi, 
mesafe 
olarak 
Kerbela ile 
Necef arasında 
çeyrek mesafede 
olmasından 
dolayıdır ve 
halk tarafından 
kullanılmaktadır. 

Rubu Hanı, dörtgen şeklinde olup tek esas 
giriş kapısı vardır ve kapı hanın doğu tarafına 
düşmektedir. Girişte büyük bir kubbe 
bulunmaktadır ve İslam motifleri ile elle 
işlenmiştir. Yapıt, tamamen İslami karaktere 
sahiptir çünkü İslami binalarda yayılmış İslam 

mimarisinin unsurları olan oktavlar, kemerler ve 
sivri mukarnaslar içerir.

Girişin her iki yanında kubbe ile koridor ve her 
iki tarafında da gezginlerin dinlenip kalabileceği 
yer olarak kullanılan sivri kubbeli sofalar 
bulunmaktadır. Ayrıca giriş bölümünde iki 
adet merdiven bulunmaktadır. Bu merdivenler, 
yukarıda bulunan çatıya açılmaktadır. 

Ortada bulunan geniş 
meydanda ise bir adet kuyu 

bulunyor. Kuyu, misafirlere 
özel olarak kazılmıştır ve zemini 

o dönem yapılan çamur tuğlalardan 
oluşuyor. Tuğlalar sadece meydanda 

değil, hanın bütününde temel taş olarak 
kullanılmaktadır ki o dönemde diğer hanlarda 
da aynı malzeme kullanılmıştır. 

Diğer taraftan büyüleyici ve derin medeniyeti 
açısından önemli olan El Atişi Hanı, civar 
bölgelerden gelen yolcular için aslında turistik bir 
yer olarak kullanılmış. 

Bahsi geçen hanla, Eserler ve Kalıntılar 
Komisyonu özel olarak ilgilenilmekte, bu konuda 
Kerbela Valiliği, restorasyon ve tekrardan zarar 
gören bölümlerini inşa etmek amacıyla bir proje 
hazırlamış, fakat eski rejimin devrilmesinden 
dolayı diğer bütün projeler gibi bu da 
durduruldu. 

Binanın tekrardan yenilenmesi ve restorasyon 
çalışması yapılması için Eserler ve Kalıntılar 
Komisyonu tarafından yeni bir çalışma 
başlatılmış durumda. Verilen bilgilere göre 
yapıldığı tarihten itibaren sadece bir kez 
olmak üzere yetmişli yıllarda restorasyona tabi 
tutulmuştur, nitekim yapılan çalışma ise az 
düzeyde ve hafif restorasyon işlemleri yapılmış. 

En büyük yıkım 
süreci, Irak'ın eski 

rejimi tarafından 
yürütülmüştür, 

çünkü o dönemde 
Irak rejimi 

tarafından 
Kuveyt ve İran 

savaşlarında 
cephane olarak 

kullanıldı. Dönem 
dönem cephanede 

patlamalar veya 
saldırılar yaşandı. 

Haliyle de han ağır 
hasarlar gördü. 

Son olarak han 2004 yılında işgalci güçlerde 
bulunan Polonya askeri gücü tarafından 
bombalanarak eski rejim tarafından gizlenen 
silahlar imha edildi.

Kerbela'da Osmanlı İzleri-Ruba Hanı

'BİZ KDP'YLE,  KYB'DEN ÖNCE ANLAŞTIK'
Röp: Ali AntarYeni hükümetin kurulması için siyasi tarafların 

görüşmeleri devam ediyor. Görüşmelerin son 
aşamalara geldiği ancak Kürdistan Demokrat Partisi 
(KDP), Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Değişim 
Hareketi (Goran) arasında belli bir noktada anlaşmaya 
varılması için çalışıldığı söyleniyor. 

KYB, hükümet kurma görüşmelerinin en başından 
itibaren Bölge Başkanı'nın iki yardımcısının 
olmasına karşı çıkmıştı çünkü yardımcılardan birinin 
Türkmenlere verileceği konuşuluyordu nitekim şu 
anda KYB iki yardımcı olması hususunda ısrar ediyor 
ve kendisine verilmesini istiyor. 

Bunun akabinde Goran, KYB'nin bu talebine 
tamamen karşı olduğunu, KYB'nin KDP'ye yönelttiği 
istekler içerisinde Goran ve KDP anlaşmasını 
zedeleyecek noktalardan kaçınılması gerektiğinin 
altını çiziyor. 

Tba'ya konuşan Değişim Hareketi Politbüro 
Üyesi Karvan Haşim, "Biz geçtiğimiz hafta ikili 
toplantımızda  KDP'ye Bölge Başkanı'nın tek 
bir yardımcısı olacağını bildirdik. Bu yardımcı 
ise kazanımlarımıza göre bizimdir. Biz KDP'yle 
yaptığımız anlaşmada başkan için bir yardımcıdan 
başka ikinci bir yardımcı artmayacağına dair anlaştık." 
dedi. 

KDP ve KYB'nin ikinci bir yardımcı olması için 
anlaşmaya giderlerse diye yönlendirdiğimiz soruya 
Haşim, "Biz KDP ile, KYB'den önce anlaştık. Şüphesiz 
ki aralarında yapılan her anlaşma Goran anlaşmasının 
üzerinden olmamalı. KDP'li arkadaşlar bu yönde 
herhangi bir anlaşma olmayacağına dair bize söz 
verdiler. Bu nedenle umarız KDP verdiği sözlere sadık 

kalır tıpkı bizim verdiğimiz sözlere sadık kaldığımız 
gibi." şeklinde açıklamada bulundu. 

KDP'nin Goran ve KYB arasında arabuluculuk yaptığı 
yönünde çıkan haberlere ise, "KDP'nin arabuluculuk 
yapmasına gerek yok. Bizim KDP ile aramızda 
hiçbir sıkıntı yok. Ancak bu sorun daha çok KDP'yi 
ilgilendiriyor çünkü 31 Eylül seçimlerinde en çok oyu 
alan ve hükümeti kurma görevini üstlenen KDP'dir. 
Bu sebepten ötürü bu konu daha çok KDP'nin 
sorunudur ve KYB ile nasıl halledeceğini o düşünmeli. 
Bizim parti olarak KYB ile hiçbir sıkıntımız yok. 
Şimdiki sıkıntıyı ise KDP kendisi KYB ile çözmesi 
gerekiyor. Bizim bir sorunumuz yok ki KDP gelip 
arabuluculuk yapsın." vurgusunda bulundu. 

Değişim Hareketi Politbüro Üyesi Karvan Haşim, 
KYB ile Goran arasında herhangi bir anlaşmanın 
olmadığını dile getirerek şunlara da değindi:

"Bizim daha önce KYB ile bir anlaşmamız vardı. Ancak 
daha sonra o anlaşmayı Goran Yönetim Kurulu, oy 
birliğiyle feshetti. Biz KYB'nin başka bir partinin ve 
bölgedeki başka bir ülkenin etkisi altında olduğunu 
düşünüyorduk. Bu nedenle söz konusu anlaşmayı 
dondurup başka bir döneme ertelemeyi uygun 
gördük." 


