
10'da

7'de

7'd
e

Sizinle Sizin İçin

Tiraj: 2000
500 I.D.
30 Haziran 2019

Sayı:47

5'te

8'de

DEAŞ’TAN SONRAKİ MUSUL... 2'de
Haşdi Şabi Yetkilisi:  MUSUL, UYUYAN DEAŞ HÜCRELERİYLE DOLU

Telafer Kaymakamı: TELAFER HALKINA RİCAMIZ EVLERİNE GERİ DÖNMELERİDİR
Musul İl Meclisi  Başkan Yardımcısı: MUSUL'DAN GÖÇENLERİN SADECE YÜZDE 50'Sİ GERİ DÖNDÜ 

Kerkük Kayseri Çarşısı'nın Son Hali 
Görenleri Büyülüyor
27 Ekim 2018'de yaşanan 
yangın faciasından sonra Kerkük 
Kayseri Çarşısı yeniden esnafını 
karşılamaya hazırlanıyor. 

Yeni haliyle görenleri büyüleyen ve 
insanların bir an önce açılmasını 
sabırsızlıkla beklediği Kayseri 
Çarşısı'nın tadilatı ve yenilenmesi 
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
(TİKA) himayesinde ve Irak Kültür 
Bakanlığı koordinesinde gerçekleşiyor. 

120’lik Caddesi...
Mükemmel Bir Proje ve 

Üzücü Bir Başlangıç  

120’lik 
Caddesi, Erbil'de en 
önemli projelerden 
biri, uzunluğu 38 
kilometre, azami 
hız sınırı ise 110 
kilometredir. Proje 
için yapılan harcama 
miktarı ise 450 milyon 
dolar.    

Türkmenler Kerkük’te 
adil bir yönetim istiyor

Kerkük'e vali atama 
meselesi yoğun bir şekilde 
tartışılırken, Türkmenler bu 
kez vali görevinin kendilerine 
verilmesini istiyor. 

Irak Türkmen Cephesi (ITC) 
Sözcüsü ve aynı zamanda 
Kerkük İl Meclisi Üyesi olan 
Ali Mehdi Sadık, vali görevinin 
kendi hakları olduğunu söyedi. 

Osmanlıların Kabul
Etmediği Teklifi, 
Araplar Kabul 
Edecek mi?

Kevseroğlu’ndan 
Yeni Bir EserOsmanlı arşivlerinde Birinci Dünya Savaşı’ndaki 

Irak şehitlerini liste şeklinde yazan ve şehir şehir, ilçe ilçe 
isimleri, doğum yerlerini hatta şehit olma sebeplerinin 
bile yer aldığı “Osmanlı Arşivin'de Birinci Dünya Savaşı 
Irak Şehitleri” adlı kitap geçen hafta basıldı ve dağıtımı 
gerçekleştirildi.

Tba'ya özel açıklamalarda 
bulunan kitabın yazarı 
Türkmeneli Gazetesi 
Başyazarı Necat Kevseroğlu, 
o dönem Irak'ın farklı il 
ve ilçelerinden insanların 
seferberliğe katılışı ve buna 
ışık tutmak adına Osmanlı 
belgelerinde sayısal olarak 
isim ve bölgelere ilişkin 
yaptığı araştırma hakkında 
bilgi paylaştı. 

Erbil'de Türkmence Bir 
Televizyon Açılıyor

Lenge Çarşısı 

Esnafından Sitem

4'te
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Terör örgütü DEAŞ, yaklaşık 4 yıl boyunca işgal edip 
'hilafetinin başkenti' yaptığı Musul ilinin 2 yıldır Irak güçleri 
tarafından kurtarılmasına rağmen, hala yaraları sarılmadı. 

Tba ekibi olarak Musul'un son durumunu ve yaşanan 
gelişmeleri siz okurlarımıza aktarmak için kenti ziyaret 
etme kararı aldık. Ancak karşılaştığımız manzara eskiden 
görmeye alışık olduğumuzdan çok daha farklıydı.

Şehre girer girmez ilk durağımız Musul İl Meclisi binası 
oldu. Şehirin son durumu ve mevcut sorunlar hakkında 
konuşmak için Musul İl Meclisi Başkan Yardımcısı ve Irak 
Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Nurettin 
Kaplan'ı ziyaret ettik. 

Musul İl Meclisi  Başkan Yardımcısı: 
MUSUL'DAN GÖÇENLERİN SADECE YÜZDE 

50'Sİ GERİ DÖNDÜ 

Bizi kendi ofisinde karşılayan Nurettin Kaplan, Musul'da 
yaşanan son gelişmeleri aktardı. 10 Temmuz 2017 tarihinde 
Musul merkezinin ve Ninova ilinin DEAŞ'tan kurtarılması 
olarak ilan edildiğini belirten Kaplan, "Biz medeni 
hükümet yapılandırma projelerini başlattık. Elektrik, su, 
sağlık, eğitim ve devlet binalarını sıfırdan başlattık. Devlet 
binalarının çoğu yıkılmıştı, yıkılmayanlar zarar görmüştü. 
Yani zararımız çok büyüktü. Buna rağmen devlet kurumları 
çalışmalarına başladı.” dedi. 

Musul'da 2 yıl süresince yapılan çalışmalara değinen Kaplan, 
“Şimdi aradan 2 yıl geçti ve 2 yılın ardından iyi bir seviyeye 
ulaştık. 2017 ve 2018’de bize gelen il bütçeleri, projeler için 
yeterli değildi. Bu yıl tahsis edilen para biraz daha fazla. 
2019 yılı için 1 milyar dolara yakın para tahsis edildi. Bu 
günlerde bütün eğitim, yapılandırma ve diğer taraflarla 
görüşüp bütçeyi il meclisinde onaylatmak için hazırlamaya 
çalışıyoruz.” şeklinde açıklama yaptı. 

Sohbet sırasında, “Bizim için en büyük problem göçmenler 
meselesidir.” diyen Kaplan'a göçmenlerin ne kadarının 
döndüğünü ve geriye kalanların neden dönmediğini sorduk. 
Nurettin Kaplan şimdiye kadar kentten göç edenlerin yüzde 
50’sinin döndüğünü açıklayarak, “Bu yüzde 50 ortalama bir 
oran. Mesela bazı bölgede göçmenlerin yüzde 90’ı döndü. 
Ama bazı bölgelerde de hala insanların yüzde 10’dan daha 
azı dönmüş durumda." dedi ve konuşmasına şöyle devam 
etti:

"Musul'da 16 göçmen kampımız var, 17 kampımız Duhok'ta, 

4 kampımız Erbil’de, 2 kampımız da Kerkük’te bulunmakta 
ayrıca Süleymaniye, Bağdat, Kerbela ve Necef ’te de birer 
kampımız var. Türkiye, Lübnan, Ürdün ve çok sayıda 
Avrupa ülkesine göç eden insanlarımız var. Tabii bu 
göçmenler arasında Türkmen, Arap, Yezidi, Şebek, Hristiyan 
ve Kürtler de var. Dönmelerini umuyoruz.” 

Göçmenlerin dönmemesinin birçok nedeni olduğunu 
ifade eden Kaplan “İnsanlar hizmet sorunlarından dolayı 
dönmüyor. Bazı bölgelerde hala hizmetler kısıtlı veya 
birçok bölgede hizmet yok. İkinci sebep ise göçmenlerin 
çoğu kamplarda veya yurt dışında. Musul'daki evleri 
yıkılmış durumda. Bu evleri onarmak için paraları yok. 
Üçüncü sebep ise, bazılarının emniyet açısından korkuları 
var. Çünkü bazılarının akrabalarının arasında DEAŞ 
üyesi olanlar var, bunun kendileri için sorun yaratacağı 
düşüncesindeler." değerlendirmesinde bulundu.

İnsanların barış içinde yaşamaya pek inancı kalmadığını 
belirten Nurettin Kaplan, "Çoğu milletlerin arasında 
bulunan intikam meselelerinden dolayı insanlar korkuyor." 
diyerek, bu ve buna benzer birçok sorunlardan dolayı 
göçmenlerin dönmediğini ifade etti. 
Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan rapora göre 
Musul'un eskiye dönmesi için 42 milyar dolara ihtiyaç 
olduğunu belirten Musul İl Meclisi Başkan Yardımcısı, Irak 
tarafından yıllık 1 milyar dolara yakın bütçe aldıklarını 
ve bu ödenekle Musul'u ancak 40 yılda eski haline 
getirebileceklerini söyledi. 
 
Kaplan'ın söylediklerini şaşkınlık içerisinde dinledikten 
sonra, Türkmen ilçesi olan Telafer'in de durumunu sorduk. 
Kaplan sorumuza, “Telafer'de hizmet durumu hala iyi 
değil. İyaziye nahiyesi çok zarar gördü, bundan dolayı geri 
dönenlerin sayısı çok az. Toplamda 2500 aileden sadece 
600 aile geri dönmüş durumda. Bu da yüzde 20’ye yakın 
bir oran. Muhalebiye'de göç edenlerin yaklaşık yüzde 60'ı 
döndü. Köy ve kasabalarımızın durumu Musul'un geri kalan 
bölgeleri gibi kötü. Bölgelerimizin çok büyük hizmetlere 
ihtiyacı var.” yanıtını verdi.

Aynı zamanda Irak Türkmen Cephesi 
Yürütme Kurulu Üyesi olan Kaplan'a “DEAŞ 

döneminde Irak Türkmen Cephesi'nin 
güvenlik dairesine bağlı 72 akıncısı kaçırıldı. 

O akıncılardan bazıları işkence görmüş 
deniyor. Bu ne kadar doğru?” şeklinde bir 

soru yönelttik.

ITC Yürütme Kurulu Üyesi Kaplan, “Doğrudur, DEAŞ 
döneminde Reşidiye bölgesinde ITC’ye bağlı 72 akıncı 
kaçırıldı. DEAŞ akıncıların bazılarından para cezası 
aldı. Bazılarına da işkence ettiler. Biliyorsunuz DEAŞ'ın 
sisteminde kırbaç cezası var. Bazı akıncıların bir kısmına 
kırbaç cezası verdiler." diyerek daha sonrasında serbest 
bırakıldıklarını kaydetti.

DEAŞ işgali sırasında çok sayıda Türkmen'in kaçırıldığı ve 
hala izlerinin bulunamadığını söyleyen Nurettin Kaplan, 
“Ama bu akıncılardan başka Telafer, İyaziye ve diğer 
bölgelerden bir sürü insan kaçırıldı ve şimdiye kadar ortada 
yoklar. Çok sayıda kadın ve aile kaçırılmış ve kimse nerede 
olduklarını bilmiyor. Bizim sıkıntımız aşiret yapısına sahip 
olmamızdır. Birçok bölgede kadınlar ve aileler kaçırıldı, 
aşiretler bunu herkesten sakladı. Ama çok sayıda kadınımız, 
erkeğimiz ve çocuğumuz DEAŞ tarafından kaçırıldı. 
Şimdiye kadar nerede olduklarını bilmediğimiz 70’ten fazla 
Telaferli çocuk kaybolmuş durumda. Hepsi 12 yaşından 
küçük. Aralarında 2 yaşında olanlar da var.” dedi.

Sohbetimizin sonunda gündemden düşmeyen 
Sincar'da terör örgütü PKK mensuplarının 

bulunmasının Musul'a olan etkisinden 
bahseden Kaplan, 

“Sincar, Musul'a bağlı bir ilçedir ve Telafer'le aralarında 
sadece 55 kilometre var. Sincar dağında PKK ve PKK’ya 
bağlı olan YPG, Suriye Kürtleri ve Yezidilerden bir kısım 
bulunuyor. Bunlar gerçekten bütün Musul ilini rahatsız 
ediyor. O bölgeler hala Irak hükümetinin elinde değil. O 

bölgede bu terör örgütlerinin varlığı hem Musul hem 
de Irak için endişe verici bir durumdur.” açıklamasında 
bulunarak sözlerine şöyle devam etti: 

“Biz Musul yerel hükümeti ve il meclisi olarak bunların o 
bölgeden çıkması için karar aldık. Irak Başbakanı'ndan da 
bu konuyu çözmesi için talepte bulunduk. Sizden önce de 
Birleşmiş Milletler temsilciliği UNAMI ile de bu konuyu 
konuştuk. Sincar'ın sorununu çözmek için Irak Merkezi 
Hükümet ve Bölgesel Yönetim ayrıca başka ülkelerle 
birlikte bu konunun çözüme kavuşturulması gerekir. Çünkü 
bu uluslararası bir sorun. Irak hükümeti bu bölgeye bir 
operasyon düzenleyip bunları oradan çıkarabilir.”

Musul İl Meclisi binasında ziyaret ettiğimiz 
diğer bir isim ise Musul İl Meclisi Üyesi ve 

Maliye Komisyonu Başkanı Esin Hamza 
Kahya oldu.

Bizi kendi makamında misafir eden Esin Hamza Kahya 
sürekli Erbil'in hem mesafe olarak hem de gönül olarak 
Musul'a yakın olduğunu dile getirdi. 

Esin Kahya, yaptığımız hasbihalde “Ben lafıma başlamadan 
önce bir şey açıklamak istiyorum. Benim için siyasi partiler 
farketmiyor. ITC veya diğer partilerin benim için farkı yok, 
hepsine saygı duyuyorum. Bence önemli olan tek nokta 
Türkmen milletinin ve siyasi partilerin tek kelime üzerinde 
anlaşmasıdır. O da Türkmen kelimesidir.” cümleleri ile 
konuşmasına başlayarak, hemen ardından Türkmenlerin 
Musul genelinde mevcut durumunu anlattı ve sözlerine 
şöyle devam etti:

“Biz Türkmenler olarak Musul bölgesinde büyük bir nüfusa 
sahibiz. İlçe, kasaba ve çok sayıda köyümüz var. Irak çapında 
en büyük ilçelerden biri olan Telafer'e sahibiz. Telafer, çok 
büyük bir ilçe ve nüfusunun tamamı Türkmen. İnşallah 
yakınlarda Telafer'in il olma haberini de duyarız. Bunun için 
çok çalıştık, ümidimiz Telafer'i Türkmen ili olarak görmek.”

DEAŞ'ın en fazla Türkmenleri hedef aldığını, DEAŞ 
işgalinin herkesin bildiği ama sakladığı gibi en çok Türkmen 
milleti ve azınlıkları etkilediğini, zayıflattığnı iddia eden 
Kahya, “Bizi DEAŞ'tan kurtaran ve Musul'u DEAŞ işgali 
altından çıkaran bütün güçlere teşekkür ederiz. Türkmen 
gençlerimiz bu bölgeler için kendilerini feda etti. Haşd'in 
Türkmenlerden oluşturduğu güç bütün Irak için savaştı. 
Bölgeleri kurtardık ama bundan daha önemli bir husus 
var o da bu bölgeleri olası korkulardan korumak.” şeklinde 
değerlendirme yaptı.

Musul İl Meclisi'nde 6 üye olduklarını ve bir üyelerinin Irak 
seçimlerini kazanıp parlamentoya gittiğini belirten Esin 
Kahya, “Geriye 5 kişi kaldık, 5 kişi az değil ama meclisin 
39 üyesi var ve 5 kişi başka taraflarla anlaşmadan istediği 
işleri yapamaz. Biz Telafer'i il, Karakoyun'u ilçe yapmayı 
düşünürken DEAŞ geldi ve bunlar hayal oldu.” dedi.

Telafer'in il olması hakkında bize bilgi aktaran Musul 
İl Meclisi Üyesi, “Sizinle bu konuda doğru konuşmak 
istiyorum. Bazı planlar, üzerinde çalışmak gerektirir. Belki 
biz Telafer'i süremiz bitmeden önce il yapamayız. Ama 
eminim ki iyi bir yere kadar işi götürürüz ve bizden sonra 
gelenler kim olursa olsun dosyayı ele alıp işi bitireceklerdir. 
Ama bu işi yapmak ittifak gerektirir. Mecliste bizden 
büyük kitleler var." diyerek, bu kitlelerin onayı olmadan oy 
çoğunluğunu sağlayamayacaklarını belirtti. 

Sohbetimizin sonlarına doğru Telafer'in il olmasına engel 

DEAŞ’tan Sonraki Musul
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olan sebeplerden de bahseden Esin Kahya, “Bazı taraflar 
Telafer'i zayıf düşürmek için ve il olmasında sahip olduğu 
gerekli şartları bozmak için çaba sarfediyor. Örneğin 
Muhalebiye bölgesini Telafer'den koparmak peşindeler. 
Bunun da nedeni başka milletlerin Ninova'dan Sincar'ı 
koparıp başka bölgeye yapıştırmak istemeleri. Yani şimdi 
başkaları Ninova'dan 2 ayrı il çıkarmak istiyor ve buradaki 
sıkıntı illerden birini başka bölgeye bağlamak istemeleri.” 
şeklinde iddiaları dile getirdi.

Esin Kahya ile yaptığımız sohbetten sonra 
Nurettin Kaplan’la görüşmesi olan Telafer 
Kaymakamı Kasım Muhammed Şerif ve 

Telafer İlçe Meclis Üyesi İsmail Berzinci ile 
Türkmeneli Partisi Musul Bürosu'nda bir 

araya geldik.

Telafer Kaymakamı: TELAFER HALKINA 
RİCAMIZ EVLERİNE GERİ DÖNMELERİDİR

Öğle yemeğini beraber yedikten sonra yaptığımız 
görüşmede Telafer Kaymakamı Kasım Muhammed Şerif 
Telafer'in emniyet açısından çok iyi durumda olduğunu 
ancak hizmet bakımından çok yorgun olduğunu ifade etti.

Telafer Kaymakamı Şerif,  projelerin başladığını açıklayarak, 
“Önceden bütçemiz yoktu ama şimdi bütçe ayarlandı ve 
projelerimizin başlangıcı oldu. Şimdi yapılandırma projeleri 
başlayacak. Caddelerde döşeme ve onarma işlemleri başladı. 
Yaya geçitleri tekrardan yapıldı ve taşlarla döşendi. Hayırlısı 
ile yavaş yavaş projeler başladı ve Allah'ın izniyle gelecek 
daha iyi olacak.” ifadelerinde bulundu.

Kasım Muhammed, DEAŞ'ın Telafer'i işgalinden sonra göç 
edenlerin kente dönmeme sebebine ilişkin sorumuza şu 
yanıtı verdi:

“Yaklaşık olarak Telafer halkının yüzde 40'ı döndü. İlçemiz 
çok iyi durumda olmasa da kötü sayılmaz. Emniyetimiz 
de iyi durumda. Telafer halkından ricamız evlerine geri 
dönmeleridir. Türkmenlerin emniyet ve mezhepsel 
açıdan hiçbir sorunu yok. Eskiden yani DEAŞ döneminde 
mezhepsel sıkıntılar vardı ama şimdi her şey yolunda ve 
vatandaşlar birbiriyle iyi geçiniyor.”

Tba Gazetesi yoluyla Telafer göçmenlerine çağırıda bulunan 
Kasım Muhammed, "Bizim kapımız bütün Telefer halkına 
açıktır. Hepsinin dönmesini bekliyoruz. Hiçbir korku 
yok ve durum çok iyi. DEAŞ'a katılan kişiler hariç herkes 
dönebilir. Birçok insan DEAŞ'la iş ortaklığı yaptı,  adam 
öldürmek veya silah taşımakla değil ama tünel kazmak gibi 
işlerde. Bizim kapımız onlara da açık gelsinler ve rahat rahat 
yaşasınlar. Ama insanları öldürenler ve silah taşıyanlar geri 
dönemez.” şeklinde konuştu.

Görüşmede Sincar Dağı'nda bulunan yabancı güçlerin 
Telafer'i doğrudan etkilediğini belirten Telafer Kaymakamı 
Kasım Muhammed Şerif, “Tabii ki Sincar'da olacak her bir 
sıkıntının doğrudan bizim üzerimize büyük etkisi olacaktır. 
Bu bölgede bulunan örgütler çok rahatsız edici." diyerek bu 
büyük sorunun çözülmesi gerektiğini belirtti.

Sohbetimizin devamında Telafer İlçe Meclisi Üyesi ve 
Yapılandırma Komisyonu Başkanı İsmail Berzinci ile de 
Telafer'de yapılandırma projelerini konuştuk.

İsmail Berzinci'ye merakla Telafer'de yapılandırma hakkında 
sorumuzu sorduk. Yanıt olarak Berzinci, “Bize, 2014 DEAŞ 
işgalinden önce, Musul vilayetinden Telafer'in nüfusuna 
göre bütçe geliyordu. O dönem gelen bütçe miktarı çok 
iyiydi, yılda yaklaşık olarak 25 milyar dinardı. Sokak, cadde, 
okul, hastane ve birçok hizmet tesisi yaptık. 2008’den 2013’e 
kadar 40 okul yaptırabildik. DEAŞ gelmeseydi 2 yıl içinde 
Ninova'dan ayrılıp il olurduk.” açıklamasında bulundu.

DEAŞ'tan sonra meydana gelen durumdan bahseden Telafer 
İlçe Meclisi Üyesi, “DEAŞ'tan sonra hizmetler çöktü ve 
kötü durumda. Göçmenlerin dönmeme sebeplerinden biri 
Telafer'de hizmet olmamasıdır. Sunduğumuz hizmetler 
halkın hakkı olan kadar değil. Bir diğer sıkıntımız ise su 
problemi. Telafer'in bölgelerinde her 7 günde bir su geliyor." 
bilgisini paylaşarak, Telafer'in büyük bir ilçe olduğunu ve bu 
sorunun çok büyük bir önem arz ettiğini vurguladı.

“Geçmişte Irak’ta bulunan 3 büyük ilçeyi il yapmak için 
çalışmalar yaptılar, ama Telafer Türkmen ilçesi olduğu için 
il yapılmadı.” diyen İsmail Berzinci, “Saddam rejimi buna 
engel oldu. Ondan sonra gelen hükümetler de Türkmen 
olan Telafer’in il olmasını kabul etmedi. Aslına bakarsanız 
Telafer kenti Necef ve Kerbela’dan da daha büyük ama il 
olmasına her zaman engel olunmuştur.” diyerek konuya 
ilişkin sözlerini şöyle sonlandırdı:

“2011 yılında Şehircilik Bakanlığına talep gönderdik. 
Doktor Turhan Müftü yoluyla Başbakanlığa yetişti. 
Bakanlar Kurulu talebi değerlendirip oy çokluğuyla 
onayladı. Telafer’in il olmasına ilişkin kararı parlamentoya 
gönderdiler. Ama dosya parlamentoda nedeni açıklanmadan 
kapatıldı.”

Türkmeneli Partisi Musul Bürosunda uzunca 
bir sohbetten sonra, partinin İl Başkanı Riyaz 
Muhsin, Büyük Nuri Camisi, Hadba Minaresi 
ve Eski Musul bölgesini gezmek için bize eşlik 

etti. Eski Musul bölgesi Musul’un sağ tarafı 
olarak da bilinen ve kentin en eski kısmı olan 

alandır. Tarihi yapısı ve binaları tamamen 
yıkılan ve büyük hasara uğrayan bölge, 

hala terör örgütü DEAŞ üyelerinin ve  sivil 
insanların cesedi ile dolu.

Haşdi Şabi Yetkilisi:  MUSUL UYUYAN DEAŞ 
HÜCRELERİYLE DOLU 

Musul’dan ayrılmadan önce randevu alıp Ninova’nın 
emniyeti hakkında görüştüğümüz Katayib Seyid El Şüheda 
ve Haşdi Şabi heyeti 14. Tugay Sorumlusu Abu Aziz, bize 
Musul’da hala DEAŞ’ın uyuyan hücrelerinin olduğunu 
bildirdi.

Genel olarak kentin emniyet durumundan bahseden Abu 
Aziz, kentte bu konuda istikrar sağlandığını belirterek, 
“Siyasiler, durumun iyi olduğu yönünde açıklama 
yapmaması gerekir. Her zaman sorunları Başbakanlığa, 
İçişleri Bakanlığına ve emniyet güçlerine bildirmeleri 
şarttır.” dedi.

“Musul’un ihmal edilmemesi gerekir.” diyen yetkili, “Musul 
bir daha ihmal edilirse ve bir daha elden giderse, onu hangi 
güç geri getirecek? Irak halkı her zaman bize evlatlarını 
kurban edemez, tekrar tekrar bölgeleri kurtarmak için 
şehit veremezler. Ne zamana kadar Musullu ailelerimiz 
göçüp gurbette Musul’un kurtuluşunu beklesin? Bunu 
sürekli tekrar tekrar yapamazlar, insanların buna gücü yok 
artık. Bizim binlerce ailemiz Erbil, Kerkük, Irak’ın güneyi 
ve Türkiye’de göçmen olarak yaşıyor. Hepsi geri dönmek 
için Musul’da emniyet konusunda istikrarın sağlanmasını 
bekliyor.” ifadelerini kullandı.

Haşdi Türkmani’nin Musul’daki gücünden bahseden Abu 
Aziz, “Haşdi Türkmani Irak’ın genelinde büyük mücadeleler 
verdi. Musul’da da en önemli yer olan Telafer ilçesi ve 
Musul’a bağlı birçok bölgede kontrol sağladı. Orada kontrol 
sağlayan çok güçlü bir tugayımız var. Sayıları çok ve bütün 
Telafer bölgesinde kontrol sağlamış durumdalar. Telafer, 
Musul için önemli bir yer, çünkü tam sınır üzerinde ve 
Suriye’den Deyrizor, Haseke, Kamışlı ve Rakka ile aynı sınır 
üzerinde. Diğer taraftan da Anbar’a bağlı.” diyerek Telafer’in 
jeopolitik önemine dikkat çekti.

Haşdi Şabi heyeti 14. Tugay Sorumlusu Abu Aziz, “Musul 
merkezdeki tugayımız Katayib Seyid el Şüheda ve Haşdi Şabi 
heyeti 14. Tugayı’nın tamamı Türkmenlerden oluşmakta. 
Raşidiye, Karakoyun, Cimaliye, Şeyh Muhammed’den, 
Alamlok’a kadar kontrol sağlanmış durumda. Ayrıca başka 
bir tugayımız daha var, 30. Tugay, o da önemli bölgelerde 
kontrol sağladı. Abbas Tugayımız da var, onlar da tamamen 
Türkmen ve Haşdi Şabi’ye bağlı. Haşdi Şabi içinde 
Türkmenlerin sayısı çok fazla. Sehil Ninova’da bulunan 
güçlerin yarısı Türkmenlerden oluşmakta. Yani Musul 
bölgesinde en emin ve sakin bölgeleri ararsanız, Haşdi 
Şabi’nin Türkmen güçlerinin olduğu bölgelerdir.” şeklinde 
açıklama yaparak kentteki emniyet durumu hakkında bilgi 
paylaştı.

Son olarak Musul’da hala terör örgütü DEAŞ’ın uyuyan 
hücrelerinin olduğunu belirten Haşdi Şabi heyeti 14. Tugay 
Sorumlusu Abu Aziz, “Ben bu söylediğimden sorumluyum. 
Musul, DEAŞ’ın uyuyan hücreleri ile dolu. Bu durumda 
mahkeme karar verip suçluların tutuklanma emrini vermeli. 
Bu kararı da emniyet güçlerinin uygulaması gerekmektedir. 
Kim ‘Musul’da DEAŞ kalıntıları yok’ derse yalan söylüyor 
demektir ve biz bunun karşısında sessiz kalmamalıyız. 
Eğer tekrar buna karşı sesiz kalırsak Musul tekrar kendini 
sorunların ortasında bulur.” değerlendirmesinde bulundu.

DEAŞ’tan Sonraki Musul
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Sanatçı Heather Dewey-Hagborg, New York’un 
umumi tuvaletleri, bekleme odaları ve sokaklarından 
topladığı saçlar, izmaritler ve sakızlardan elde 
ettiği DNA ile bu atıkları bırakan ‘kişilerin’ nasıl 
görünebileceğinin temsil edildiği 3 boyutlu 
portreler oluşturdu.

Genspace isimli laboratuvarda gerçekleşen 
araştırmalarla, yerden toplanan sigara 
izmaritlerinden DNA analizi yapıldı. Bu 
analizlerde cinsiyet, burun yapısı, obezite riski, 
olası göz rengi ve ırk gibi genetik özelliklere 
bakıldı.

Sigara izmariti sahibinin genel yüz hatlarına 
ulaşan araştırmacılar, bunu bir çizim programı 
aracılığıyla detaylı hale getirdi. Daha sonra bu 
çizimler 3D yazıcılarla basılarak, sergiye konuldu.

Siz hiç fark etmeseniz de en ufak bir saç teliniz, 
tırnağınız, tükürüğünüzün bulaştığı şeyden 
sizi bulabilmek artık çok kolay. Birçok cinayet 
de böyle çözülebilmiştir hatta. Bu 3D portre olayıyla 
artık katillerin yüz hatlarını oluşturmak da çok kolay 
olacaktır.

Atıklarla Bunu Nasıl Yaptı?

Heather Dewey-Hagborg bunu Genspace ismi verilen 
bir “Do it yourself ” (kendin yap) laboratuvarında aldığı 
DNA çözümleme teknikleri sayesinde yapıyor.

Atıkları çok ufak parçalara bölerek çeşitli kimyasallarla 
dolu bir tüpte inkübe edip, santrifüjde (farklı 
yoğunluktaki katı ve sıvı parçacıkların yoğunluklarına 
göre birbirinden ayrılmasına yarar) işlemi defalarca 

tekrarlayarak DNA dizilimini ortaya çıkarıyor. Bunu 
yaparken DNA’da bir polimeraz zincir reaksiyonu(PCR) 
oluşmasını sağlayarak hedeflediği genomun spesifik 
bölgelerini çoğaltıyor.

Elde ettiği mitokondriyal DNA’yı bir çözümleme için 
bu işi yapan bir laboratuvara gönderiyor ve 
laboratuvar, gen dizilerini deşifre edilmiş olarak 
“sanatçıya” teslim ediyor.

Heather’in elinde artık bir data vardır. Bu 
datayı insan genom veri tabanlarındaki verilerle 
karşılaştırıyor. Bu karşılaştırmaya dayanarak, 
kişinin soyunu, cinsiyetini, göz rengini, kilolu 
olma eğilimini ve kişinin gözleri arasındaki 
boşluk gibi yüz morfolojisine ilişkin diğer 
özellikleri hakkında bilgileri oluşturuyor.

En az 40-50 farklı özellikten oluşan bir liste 
ile ortaya çıkan parametreleri bir bilgisayar 
programına girerek kişinin yüzünün 3D 
modelini oluşturuyor. Elde ettiği veriler, bir 
insanın benzeyeceği genel resmin çoğunu 
veriyor. Sonrasında diğer özellikler ile bu 

jenerik portre üzerinde değişiklikleri yapmaya kalıyor. 
Son adım olarak elde ettiği 3D modeli New York 
Üniversitesi’ndeki bir 3D yazıcıya göndererek heykel 
haline dönüştürüyor.

Kevseroğlu’ndan Yeni Bir Eser

ABD'li Sanatçı İzmaritlerden Aldığı DNA Ile 3D 
Portreler Oluşturdu

Osmanlı arşivlerinde Birinci Dünya Savaşı’ndaki 
Irak şehitlerinin liste şeklinde yazıldığı ve şehir şehir, 
ilçe ilçe isimlerin, doğum yerlerinin hatta şehit olma 
sebeplerinin bile yer aldığı “Osmanlı Arşivin'de Birinci 
Dünya Savaşı Irak Şehitleri” adlı kitap geçen hafta basıldı ve 
dağıtımı gerçekleştirildi.

Tba'ya özel açıklamalarda bulunan kitabın yazarı 
Türkmeneli Gazetesi Başyazarı Necat Kevseroğlu, o dönem 
Irak'ın farklı il ve ilçelerinden insanların seferberliğe katılışı 
ve buna ışık tutmak adına Osmanlı belgelerinde 
sayısal olarak isim ve bölgelere ilişkin yaptığı 
araştırma hakkında bilgi paylaştı. 

Kitabın aslında Birinci Dünya Savaşı'nda şehit düşen 
günümüz Irak vatandaşlarını anlattığını belirten 
Kevseroğlu, “Kitap, Birinci Dünya Savaşı'nda Iraklı 
şehitlerin listesini ve adlarını kapsıyor. O tarihlerde 
Irak 3 vilayetten oluşuyordu, Bağdat, Musul ve 
Basra vilayetine bölünmüştü. 1918 yılında Osmanlı 
Devleti harbe girdiği zaman, Irak o dönem devletin 
bir parçası olarak harbe dahil edilmişti ve savaşa 
kaltılmıştı. Bu savaşın amacı, kendi vatanlarını 
müdafa etmekti. O dönem Osmanlı Sultanı savaşa 
girdikleri gün bir fetva yayınladı. Bu tarihte 
‘seferberlik’ olarak geçiyor.” dedi ve seferberliğin 
yarattığı etkileri şu sözlerle ifade etti:

''Seferberlik ilanından sonra fetva Irak'ta dini merciler ve 
camilerde yayıldı. Daha sonra seferberlik fetvası başta Şii 
din alimler olmak üzere ciddi bir şekilde benimsendi ve 
milleti kafirlere karşı vatanı müdafa etmek amacıyla halka 
seslendiler. Ondan sonraki aşamada 25-45 yaş aralığında 
olan tüm erkekler seferberliğe asker niteliğinde gönüllü 
olarak katılmaya başladı. O dönem din adamları dini 
cihat olarak fetvayı ele aldılar ve halka ilan ettiler, böylece 
fetvanın ardından Necef, Kazımiye, Bağdat ayrıca Musul ve 
Kerkü'ten insanlar seferber oldular, askerler ve mücahitler 
toplandı, savaşa katılma amacıyla uğurlandılar. Daha sonra 
savaşlar meydana geldi ve gönüllü askerlerimizin katıldığı 
Çanakkale Zaferinden sonra en büyük zafer olan Kut'ül 
Amare Zaferi meydana geldi ve tarihler 9 Nisan 1915'i 
gösteriyordu.  İngilizlere müntesip 13 bin askeri esir olarak 
aldılar.” 

Kitapta, topyekün savaşa katılan Kerkük, Erbil, Musul, 
Bağdat, Basra, Süleymaniye, Duhok, Kerbela, Bakuba, 
Tikrit, Nasıriye, Rumadi, Diyala, Amare ve diğer tüm 
şehirlerin adları haricinde, ilçe, köy ve nahiyelerin de 
isimleri bulunuyor. 

Türkmeneli Gazetesi Başyazarı Kevseroğlu kitabında geçen 
şehit sayılarına ilişkin, ''Birinci Dünya Şavaşı esnasında 
Kerkük'ten 130 kişi şehit olmuştur. O dönem Erbil'de bu 
sayının içerisindedir. Atatürk'ün önderliğinde mücadele 
verilen İstiklal Savaşı’nda 10 Kerküklü şehit düşmüştür. 

Balkan Harbinde ve Osmanlı-Rus savaşında birer kişi şehit 
düşmüştür. Toplamda diğer harpler dahil Kerkük'ten 147 
kişi şehit düşmüştür.” şeklinde açıklama yaparak cephelerde 
şehit düşenlere ilişkin de şu bilgileri paylaştı:  

“Cephelere baktığımız zaman Sırp Cephesi'nde bir, Yemen 
Cephesi’nde bir, Kafkas ve Sarıkamış'ta 48, Irak Cephesi’nde 
63, Bostan Muharebesi’nde 1, Çanakkele'de 5, Filistin'de 9, 
Garp İstiklal Savaşı’nda ise 8 kişi şehit düşmüştür. Meçhul 
cephelerde de 11 kişi şehit olmuştur.” 

Kevseroğlu kitapta şehit düşenleri rütbelerine göre 
listelediğini belirtti. Ayrıca, şehitlerin adını askeri rütbeye 
göre sıraladığını buna göre 87 er,  4 çavuş, 4 başçavuş, 
4 astsubay, 21 kumandan, 13 asteğmen, 10 üsteğmen, 1 
binbaşı ve 2 kişinin ise muvazaf asker olduğunu kaydetti. 

''Birinci Dünya Savaşı'nda Erbil'den 19 kişi şehit 
olmuştur''

O dönemde Erbil, Köysancak, Rawanduz ve Ranya'nın 
Kerkük'e bağlı olduğunu söyleyen Kevseroğlu, ''Kerkük 
merkezden 103 kişi şehit düşmüştür. Erbil'den ise 19 kişinin 
şehit olduğu Osmanlı kayıtlarında geçiyor.” dedi. 

Kitabı yazma fikrinin aslında 2004 senesine dayandığını 
belirten Kevseroğlu, bu çalışmanın toplamda 15 seneyi 
aşkın bir tarihe işaret ettiğini vurguladı. 

Kitapta geçen şehit listelerinin aslında “Şehitlerimiz” 
kitabından ilham alınarak hazırlandığını ve oradan 
başlayarak sadece Kerkük değil, Irak'ın tüm vilayetlerinden 
gidip şehit olanların listesini hazırlamaya çalıştığını 
vurgulayan Necat Kevseroğlu, toplamda 6 defa İstanbul'u 
ziyaret edip, Osmanlı arşivinde bu konuya ilişkin 
araştırmalar yaparak kitabın meydana geldiğini söyledi. 

Kitap, ''Osmanlı Arşivin'de Birinci Dünya Savaşı Irak 
Şehitleri'' adında Arapça bir eser. Hazırlayanı, tercümesi 
ve  araştırması değerli tarihçi ve yazar aynı zamanda 
Türkmeneli Gazetesi Başyazarı Necat Kevseroğlu'na ait. 
Eserin basımı Londra'da Darül Hikme'de gerçekleştirildi.
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Röp: Ziya Uzeiry / Foto: Çoban TimurKerkük'e vali atama meselesi yoğun bir şekilde 
tartışılırken, Türkmenler bu kez vali görevinin 
kendilerine verilmesini istiyor. 

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Sözcüsü 
ve aynı zamanda Kerkük İl Meclisi 
Üyesi olan Ali Mehdi Sadık, vali 
görevinin kendi hakları olduğunu 
söyedi. 

Diğer taraftan Kerkük İl Meclisi 
toplantısının gerçekleştirilmesine 
karşı olduklarını dile getiren Sadık, 
''Biz Türkmenler olarak toplantının 
yapılmasına karşıyız. Yapılacaksa da 
Kerkük'te yapılır.” dedi. 

ITC Yürütme Kurulu Üyesi ve Sözcüsü 
ayrıca Kerkük İl Meclisi Üyesi Ali 
Mehdi, Tba’nın gündeme ilişkin 
sorularını yanıtladı. 

Kerkük'ün güvenliği ve siyasi 
durumu ne aşamada?

Kerkük 1950'den beri sorunlar yaşıyor. Türkmenlerin 
hakim ve çoğuluk olduğu bir şehir olan Kerkük’teki bu 
durum, Saddam rejimi döneminde 40 yıla yakın bir 
süre değiştirilmek istendi, Araplaştırma politikası ve 
suikastler gerçekleştirdi. 

Irak, 2003'ten sonra demokrasi adı altında yeni bir 
döneme girdi. Maalesef o dönemde Amerikalılar, 
Irak'ta bulunan tüm yabancı örgütler ve kurumlar 
tarafsız davranmadı. Kerkük ve Türkmenlere karşı 
taraflı bir şekilde davrandılar. 

Türkmenler Kerkük’te adil bir yönetim, herkesin 
içerisinde olabileceği Türkmeniyle, Kürdüyle, Arabıyla 
ve Hristiyanıyla birlikte bir yönetim istiyordu. 

Biz, çok sayıda proje sunduk ve göçmenlerin yerlerine 
dönme mekanizmasını içeriyordu. Projemiz, köy 
göçmenlerinin köylerine, şehir göçmenlerinin ise 
geldikleri şehre geri dönmesi yönündeydi. 10 binler 
hatta 100 binlerce Kürt Kerkük ile hiçbir ilişkisi 
olmadan Erbil'den, Süleymaniye'den, Hanekin'den, 
hatta ve hatta İran ve Suriye'den geldiler ve buraya 
yerleştiler. Böylelikle Kerkük'ün demografik yapısını 
bozdular. 16 yıla yakın bir süre Kerkük, Kürt 
hakimiyeti altında kaldı. 

Yıllar önce IKBY Parlamentosunu ziyaret ettik. Orada 
Kerkük için tek çözümün özel federal bir bölge 
olduğunu söyledik. 2006'da yazılı bir proje sunarak 
yüzde 32 müşterek yönetimi talep ettik, fakat bizi 
dinlemediler. Kürt siyasi parilerin ve kürt şahsiyetlerin 
kişisel menfaatleri, verilecek olan adil kararları 
engelledi. 

Son 2 yılda istikrarlı ve güven içrisinde Kerkük'te 
yaşıyoruz. İnsanlarda korku yok, partilere ait silahlı 
kişileri Kerkük'te görmüyoruz. Son üç aydır Birleşmiş 
Milletlerin elinde bir proje var ve bu nedenle Bağdat'ta 

Türkmenler, Araplar ve Kürtlerle  görüşüyorlar, 
projenin amacı ise Kerkük'ü normalleştirmek.
Birleşmiş Milletler temsilcisi Kerkük'e geldi ve kendisi 
ile görüştüm, yine tek tarafın yanında durarak görüş 

sergiliyorlar. Yani düşünceleri Kürtler tarafında ve 
adil bir yaklaşımları yok. Tekrar ediyoruz, Kerkük'ün 
istikrarı önemli, Kerkük Irak için ve Türkiye için 
önemli bir faktör. Türkiye her zaman bunu dile 
getirmiştir, çünkü burada mazlum bir toplum yaşıyor. 

Kerkük valiliği görevinin kime verileceğine 
ilişkin görüşleriniz nelerdir?

Vali yıllar boyunca Kürtlerdeydi, son iki yıldır 
Araplarda, biz Türkmen olmasını istiyoruz. En azından 
belli bir aşamada Türkmen olsun yani seçimlere kadar 
ki bir sene sonra seçimler yapılacaktır. Daha onun da 
kanunnamesi çıkmamış durumda. Kürt kardeşlerimiz 
vali görevini 15 yıl iki dönem olmak üzere denedi, 
Kerkük İl Meclisi Başkanlığı görevini de denediler, 
peki bu 15 sene içerisinde Kerkük'te ne yaptılar? 
Benim bildiğim kadarıyla 50 tane benzin istasyonu 
ve 4 tane köprü yaptılar. Gönül isterdi ki köprüyü 
milletler arasında inşa etsinler. Milletler arasında 
güveni sağlayamadılar. Kerkük'ün maddiyatını aldılar, 
fakat maneviyatını öylece bıraktılar. Kerkük'te milletler 
arasında siyasilerin arasında olduğu kadar sıkıntı 
yok, hele hele şu günlerde durum çok iyi. Ama Kürt 
yönetimi zamanında bazı Kürt partili şahıslar ve Kürt 
partilerine ait emniyet ve asayiş güçleri pazularını 
çıkararak insanlara zulüm ediyordu. Bu zulüm son 15 
yılda Kerkük içerisinde vardı. Türkmen vali, adil olur, 
ayrım yapmaz ve bu bizim hakkımız. 

Irak'ta 18 tane il var, ve bu illere Arap ve Kürt vali 
atanmış durumda, peki neden Türkmen vali de 
olmasın. Bizim ne Bağdat'ta ne de Erbil'de bakanımız 
var, peki biz neyiz? Acaba bizi ne olarak görüyorlar? Biz 
50 yıl boyunca Saddam döneminde ezildik ve kırıldık 
ama hala varız ve hala dilimize sahibiz, Kerkük'e 
sahibiz. Şimdiye kadar Kerkük, Telafer, Tuzhurmatu, 
Mendeli ve Kifri Türkmen kokuyor. Bizi ezemezler, 
eziyet verebilirler ama kimse bizi bitiremez. Hedefimiz, 
Irak içerisinde gerek Kerkük, gerekse de Erbil'de, yani 

orada bulunan halkla iyi geçinmek ve yaşamak. Bu 
boyun eğmek değil, biz başımız dik yaşamak istiyoruz. 
Ben hiçbir zaman ikinci sınıf vatandaş değilim. Iraklı 
birinci derecede bir vatandaşım. Ülkede Arap birinci 

derece, Kürt birinci derece veya 
ikinci derece değil, hepimiz biriz 
ve vatandaşız. Bana elini uzatana 
elimi uzatırım, ama bana hor 
bakan kişiye ben de daha fazla 
hor bakarım. 

Kerkük İl Meclisi 
toplantısının yapılmasına 

ilişkin tavrınız nedir? 

Biz Türkmenler olarak 
toplantının yapılmasına karşıyız. 
Toplantı yapılacaksa Kerkük'te 
yapılır ve başka yerde yapılamaz, 
yapıldığı takdirde meşruiyeti 
olmaz. Buradan Kürt listesine 
sesleniyorum, buyursunlar 
gelsinler ve ''size vali görevini 
vereceğiz'' desinler, oturup 
anlaşalım, aksi takdirde ne bu 

meclisin toplanmasına razı oluruz, ne de yapılmasını 
kabul ederiz. Son 1 buçuk yıldır toplantı olmadı, 
Erbil'de oturan 14-15 meclis üyesi maaşlarını alıyorlar, 
burada da vali beyin zaten yetkisi var, Kerkük'e hizmet 
vermek istiyoruz. Ama tekrar önümüzde bazı engeller 
var, Bağdat'ta Kürt nüfuzu bazı şeyeleri engelliyor 
ve Kerkük'te imar olmasını istemiyor, bütçeye onay 
verilmiyor.Burada hedef Kerkük'ü kötü göstermek. 

IKBY'de son dönemde yapılan açıklamalar 
Irak Türkmen Cephesi'ne bakanlık 

verileceği yönünde. Bu konudaki fikriniz 
nedir?

Irak Türkmen Cephesi, Türkmen partileri içerisinde 
en yetenekli ve güçlü partidir. Bu herkes tarafından 
biliniyor ve tanılıyor, Irak'ın her yerinde bürolarımız 
var. Erbil bizim için şehir olarak çok önemli. 2003'ten 
sonra orada hep bürolarımız olmuştur. Milletvekilimiz 
ve meclis üyelerimiz bulunuyor. Erbil'de de biz yüzde 
yüz çoğunluğuz. Bir bakanlık değil, bizi ortak etmeleri 
lazım. Bu işler bir bakanlıkla olmuyor. Bir bakanlık 
vererek Türkmenlerle iyi geçindiklerini gösteriyorlar, 
halbuki Erbil'de Türkmenler ortaktır.  Erbil'in de ne 
olduğunu görüyorum ben. Onu iyi biliyoruz. 

Şahsen Irak Türkmen Cephesi müntesibi olarak bir 
bakanlığa gönlüm razı değil. Oradaki Türkmenler bir 
bakanlık için mi çalışıyorlar? Ben buna üzülüyorum. 
En azından bir başbakan yardımcısı, 2 veya 3  bakanlık 
verilmesi lazım. Erbil'in tek kapısı var, o da Türkiye. 
Erbil Türkiyesiz yaşayamaz. 15 yıldır Erbil'i Türkiye 
yaptı, Aydın Bey ve Türkmen yetkililerin çabası da oldu 
elbette. Türkmen bakan veya milletvekili Türkiye'ye 
gittiği zaman Erbil'in kötülüğünü mü ister? Elbette 
hayır, Erbil için en güzel şeyleri ister, şüphesiz ne kadar 
Türkmen bakan olursa, Erbil o kadar çok kalkınır. 

Türkmenler Kerkük’te 
Adil Bir Yönetim İstiyor



630 Haziran 2019+964 750 261 10 11

Haber Merkezi

Haber: Ziya Uzeiry 

Ali Antar

al
i.s

al
am

.a
nt

ar
@

gm
ai

l.c
om

Ah diye başlamak geldi içimden. Ah 
ne güzeldi o eski Musul. 

Çocukluğum Musul'da geçti diyebilecek 
kadar çok gittim o çocukluğumun şehrine. 
Hemen hemen her hafta ailemiz toplanır 
ve Erbil'den Musul'a doğru yol alırdık. Her 
mahallesini, her köşesini ve gezilebilecek 
her çarşı pazarı karış karış dolaşırdık. Bu 
yüzden benim için doğup büyüdüğüm 
şehirden sonra en çok sevdiğim kent 
Musul'du. 

Hele hele her gidişimizde muhakkak 
uğradığımız "Nebi Yunus" Yunus 
Peygamber Türbesi ve aşağısında bulunan 
El-Nebi Pazarı'nı unutmam mümkün 
değil. Rahmetli babam bize her seferinde 
o meşhur üzüm şerbetinden ısmarlar ve 
her yudumda şehrin güzelliğini adeta 
damağımızda hissederdik. 
 
En son Musul'a 11 yaşındayken gitmiştim 
yani Saddam Hüseyin rejiminin 
yıkılmasından sonra. Birçoğumuzun 
hatırladığı üzere o dönem yani 2006 yılında 
terör örgütü El Kaide vardı ancak herkes 
Musul'da herhangi bir sorun olmadığını ve 
korkuya hacet olmadığını söylüyordu. Biz 
de öyleyse eski günlerin anısına toparlanıp 
ziyaret edelim dedik. Tam şehrin merkezine 
vardığımız anda Amerikan askerleri ile El 
Kaide mensupları 
arasında çatışma 
meydana geldi 
ve kendimizi 
çatışmanın 
ortasında 
buluverdik. 
Sağımızda araba 
aksesuarı satan 
bir adam sivil 
insanları dükkanına 
alıyordu. Biz de 
hızlıca araçtan inip 
adamın dükkanına 
sığındık. Hayır 
sever adam dükkan 
kepenklerini kapattı ve çatışma sesleri 
bitene kadar bizi orada tuttu. İşte o günden 
itibaren ne yazık ki Musul'a ayak basmadık.  

O günlerden kalan hatıralar, gezilen yerler, 
Musul’un o muazzam tarihi dokusu hep 
aklımın bir köşesinde saklı duruyordu. En 
son 2014'te başlayan DEAŞ işgali süresinde 
içimizde hep bir sızı vardı. İçimizdeki sızı, 
Nebi Yunus Camisi’nin patlatılmasıyla 
birlikte büyük bir yaraya dönüştü. 
Yunus Peygamber Camisi ve Hadba’nın 
patlatılmasıyla birlikte  adeta çoğumuzun 
içi paramparça oldu.

Onca yaşanmışlığın üzerinden 13 yıl 
geçmesinden sonra 24 Haziran 2019'da Tba 
muhabiri olarak Musul’a gitmek nasip oldu. 
Yola çıkarken içimde çok farklı bir duygu 
vardı. Çünkü biliyordum Musul o ‘Eski 
Musul’ değildi artık. Şehre girdiğimizde o 
çocukluğumdaki gibi ne Hadba Minaresi 
görünüyordu, ne de etrafında oluşan o 
devasa kalabalık. Kısacası geriye sadece bir 
harabe kalmış.

İnsanların yüzünde hala korku 
hissedilebiliyordu. Yoksulluk kentin 
tamamını içine almış, o eski Musul’dan 
hiçbir eser yok. Oraları daha önce görmüş, 
gezmiş biri için kabullenilmesi çok zor 
bir manzaraydı. İşimiz gereği Eski Musul 
bölgesinde yıkılan evlerin arasında çekim 
yapmak istedik. Ancak sokaklar bomboş. 
İlerlemeye başladık ve 

yıkılmış binaların arasında onarılmış bir 
evin kapısında oturan bir gence rastladık. 
Bizi güzel bir şekilde karşılayıp o sıcak 
havada bir bardak soğuk su ikram etti. 
Burada ne yapıyorsunuz deyince,  evine 
geri döndüğünü söyleyerek, “Artık göçmen 
olarak yaşamak istemiyorum, ne olursa 
olsun burası daha güzeldir." diye cevap 
verdi.

Genç adam bölgede yaşanan olayları ve 
etraftaki yıkımı bize anlatmaya başladı, 
“Gelin size terör örgütü DEAŞ üyelerinin 
hala cesedlerinin bulunduğu yeri 
göstereyim dedi. Biz de onu takip ederek 
evlerinin arkasında bulunan harabede 130 
DEAŞ üyesine ait cesedin bulunduğu yere 
gittik. Harabenin en üstünde sadece geriye 
kafa tası bulunan bir ceset gördük ve onun 
altında onlarca cesed olduğu söylenen 
siyah poşetler vardı. Havada rahatsız edici 
bir ölüm kokusu yayılmıştı. Hızlıca orayı 
terkederken genç adamla sohbetimiz devam 
ediyordu. Adam bize bu evlerin altı sivil 
insanların ve DEAŞ üyelerinin cesedi ile 
dolu olduğunu söyledi.

Her yer teröristlerin kullandığı kıyafetler 
ve kurşun izleriyle doluydu. Ancak devletin 
bütün bu gördüklerimizden habersiz gibi 
davranması da bizi düşündürüyordu. 
Bulunduğumuz bölgenin sadece 4-5 
kilometre ötesinde olan valilik ve yerel 

hükümet sanki burada bu 
yıkım ve cesetler yokmuş gibi, 
Musul’da durumun çok iyi 
olduğundan bahsediyorlardı. 
Gezdikçe gördüklerimizin yanı 
sıra duyduklarımız da bizi şoke 
etmeye yetiyordu. Anlatılanlara 
göre Musul'un İlçesi Türkmen 
kenti Telafer’de bulunan Alo 
Antar kuyusunda DEAŞ 
tarafından öldürülen 500 
civarında sivil insanın cesedi 
hala duruyor.

İşin en ilginç tarafı ise 
Ninova iline bağlı Musul 

merkez, Telafer ilçesi ve diğer bölgelerin 
tamamının emniyeti ve idaresiydi. Çünkü 
hemen hemen Ninova’nın yarısından 
fazlasını, Türkmenlerden oluşan Haşdi 
Turkmani Güçleri koruyor nitekim Ninova 
Valisi Arap, yardımcısını ise bir Kürt. 
Türkmenlerin Ninova sınırında nüfusları 
700 bini aşmakta. Bu nedenle Türkmenler 
Musul’da Sünni Araplardan sonra 2. millet 
olarak biliniyor. Gel gelelim elde ettiği tek 
görev Musul İl Meclisi Başkan Yardımcılığı.

Yapılması planlanan Irak yerel seçimleri 
için Musul’da Sünni Arapların çoğunluk 
olmasına rağmen Türkmenlerin Musul 
Valiliği görevini kazanma şansı var. Sünni 
Araplar seçimler için şimdiden 13 liste 
hazırlamış durumda. Bu da Arapların 
seçimde oylarının parçalanacağı anlamına 
geliyor. Türkmenlerin ise Musul yerel 
seçimine tek liste olarak katılacağı 
söyleniyor. Böylece Türkmenler Musul İl 
Meclisinin en büyük kitlesi olabilir. 

Eğer Türkmenler birlik olmayı başarırlarsa, 
şimdiki gibi valinin 2. yardımcısı olmak için 
çırpınmak yerine direkt valilik görevi için 
iddialı bir aday olabilirler. DEAŞ işgalinde 
en çok zarar gören bölgelerin başında 
gelen Türkmeneli coğrafyasında bu türde 
birlikteliğe çok fazla ihtiyaç var. Türkmen 
siyasi partiler birlik olmayı başarırsa, Irak’ın 
en büyük ilçesi olan Telafer’i il yapma 
şansı da yükselir. Böylece içinde il olmanın 
bütün şartlarını barındıran Telafer ilçesi, ilk 
Türkmen ili olarak kayda geçecektir.

O Musul Yok Artık Kerkük'te Sular 
Durulmuyor...

Usta tiyatrocu ve oyuncular  Ali 
Abdülbaki ile Şaban Erbilli yönetiminde 
Erbil'de yerel ağ üzerinde Türkmence yayın 
yapan yeni bir televizyon kanalı kuruluyor. 
I Star Zaman adını taşıyan kanalın 
önümüzdeki günlerde test yayınlarına 
başlayacağı duyuruldu. 

Tba'ya konuşan televizyon yöneticileri, 
yayın akışlarının içerisinde kültür, sanat, 
folklor, din içerikli programlar olacağını 
ayrıca Türkmen sanatçılar için yeni klipler 
çekeceklerini dile getirdi. 

Söz konusu televizyonu açma
 nedenlerini ise, yeni nesil 

televizyonculuk alanında yeni bir güç 
oluşturmak , Türkmence çizgi filimlerle 
çocuklara faydalı olmak ve ayrıca yeni 
Türkmence dizilerin gün yüzüne çıkmasını 
sağlamak olarak sıraladılar. 

Televizyon yayınları içerisinde belli 
saatlerde Kürtçe ve Asurice şarkıların da 
yayınlanacağı dile getirildi.

Yöneticiler, televizyonun maddi kaynağının, 
bir iş adamı tarafından sağlandığını ancak 
anlaşmaya göre, televizyon gelirlerinin o 
şahsa döneceğini 
vurguladılar. 

Erbil'de Türkmence Bir 
Televizyon Açılıyor

Kerkük kentinde iki bölgede eş 
zamanlı olarak düzenlenen bombalı 
saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 28 kişi de 
yaralandı.
 
Kerkük Emniyet Müdürlüğünden verilen 
bilgiye göre, 27 Haziran'da kent 
merkezinde eş zamanlı iki 
patlama meydana geldi.

Kerkük kent 
merkezindeki 
Hazra ve 
Ras el-Cisr 
mahallelerinde 
daha önce yola 
tuzaklandığı 
düşünülen 
bombaların 
yolcu 
minibüslerinin 
geçişi sırasında 
infilak ettiği 
bildirildi.

Patlamaların ilki, 
Kerkük’ün merkezinde Ras 
el-Cisr bölgesinde meydana geldi. Yol 
kenarına yerleştirilen el yapımı bombanın 
patlaması sonucu 17 kişi yaralandı.

İkinci patlama ise Hazra semtinde daha 
önce yola yerleştirilen el yapımı bombanın, 
dolmuş tipi yolcu aracının geçişi sırasında 
patlaması sonucu meydana geldi. Saldırıda 
11 vatandaş yaralandı.

Patlamada yaralanan bazı vatandaşların 
durumu kritik olduğu bildirildi.

Yetkililer olayla 
ilgili soruşturma 

başlatıldığını 
söylerken, olayın 

sorumlularına 
ilişkin henüz 
resmi bir 
açıklama 
yapılmadı.

Kerkük 
kentinin çeşitli 

noktalarında 
geçen mayıs 

ayında da art 
arda 6 bombalı 

saldırı gerçekleşmiş, 
terör örgütü DEAŞ'ın 

düzenlediği bildirilen 
bu saldırılarda 4 kişi yaşamını 

yitirmiş, 15 kişi yaralanmıştı
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Röp: Ziya Uzeiry / Foto: Çoban Timur27 Ekim 2018'de yaşanan yangın faciasından 
sonra Kerkük Kayseri Çarşısı yeniden esnafını karşılamaya 
hazırlanıyor. 

Yeni haliyle görenleri büyüleyen ve insanların bir an 

önce açılmasını sabırsızlıkla beklediği Kayseri Çarşısı'nın 
tadilatı ve yenilenmesi Türk İşbirliği ve Koordinasyon 

Ajansı (TİKA) himayesinde ve Irak Kültür Bakanlığı 
koordinesinde gerçekleşiyor. 

Konu hakkında Tba'ya konuşan TİKA Bağdat Program 
Koordinatörü Cüneyt Esmer, ''Bildiğiniz gibi Sayın Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
talimatıyla Kerkük Kayseri Çarşısı’nın onarımına 6 Aralık'ta 
başladık. Esnafın bizi çok yoğun bir şekilde bir an önce 
bitsin diye sıkıştırmasına rağmen biz bu işin çabuk olmasını 
değil de Sayın Cumhurbaşkanımızın yakından takip edip 
ve ‘Adam gibi olsun’ dediği için detaylı bir projeye giriştik.'' 
dedi. 

Cüneyt Esmer, çarşının iç bölümünün yapımını tamamen 
üstlendiklerini belirterek konuşmasına şu sözlere devam 
etti: 

“Türkiye'den proje mimarlarımız Irak'a geldi ve ona göre 
zaten 6 ay içerisinde bir iş planı yapmıştık. Şu ana kadar 
da iç bölümde alçı işinin yüzde 98'i bitti. Ayrıca mermer 
tabanların döşemesinde işin yüzde 40'ı bitmiş durumda. 
Yukarı bölümde 5 dükkan var bilindiği gibi ve tamamında 
yapılacak işlemler sonlandırıldı. Çarşının bütün yangın, 
su ve hortum sistemi halledildi. Elektrik sistemleri 

bitmiş durumda, ayrıca 72 bin litrelik su deposu koyduk. 
Dışarıdaki dükkanların da onarımına başladık, fakat daha 
sonra Kerkük Eserler Müdürlüğü ve Kültür Bakanlığı’nın 
dışarıdaki dükkanları yapın demesi üzerine biz bunu da 
olumlu gördük ve şu anda işi daha da genişlettik.” 

Amaçlarının Kerkük halkına yakışır bir çarşı yapılması 
olduğunu söyleyen Esmer, açılış tarihi hakkında ise, 
“Dışarıdaki dükkanları yapacağımız için işi bir buçuk ay 
uzattık ve çarşının onarımını Ağustos ayının sonunda 
tamamlayarak Kerkük halkına yakışır bir şekilde teslim 
etmeyi planlıyoruz.” şeklinde açıklama yaptı.

Kerkük Kayseri Çarşısı'nın Son Hali Görenleri Büyülüyor

Lenge Çarşısı, Erbil'in en canlı ve büyük çarşılarından 
bir tanesi. 25 Ekim 2018 tarihinde çarşının büyük bir bölümü 
çıkan bir yangında küle döndü. Çarşı esnafı yangın nedeniyle 
büyük bir kayıp yaşadı.

Olay sonrası dönemin Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) 
Başbakanı Neçirvan Barzani, çarşıyı onarma çalışmasını 
sürdürmesi için iki, esnafların uğradığı zararı karşılamak için 
de bir komisyon kurulmasını istemişti.  

Neçirvan Barzani'nin ardından, Irak Meclis Başkanı İkinci 
Yardımcısı Beşir Haddad, çarşıyı ziyaret ederek, belediyenin 
3 sene boyunca halktan hiçbir ücret istemeyeceğinin sözünü 
vermişti.    

Ancak çarşıdaki esnaf ve çalışanlar, dükkanların onarılması 
için hükümetin sadece 100-110 dolar yardımda bulunduğunu, 
belediyenin ise ilk aydan itibaren hizmet ücretinin ödenmesi 
talebinde bulunduğunu belirtti. 

Esnaflar ayrıca, çarşının onarımının ardından ürün fiyatlarının 
ve dükkanların kirasının yükseldiğini bunun da ürünlerin 
fiyatlarını etkilediğini kaydediyor.

Tba olarak, çarşıdaki esnaf ve çalışanların sorunlarını 
yakından takip etmek için çarşıyı ziyaret ettik.

  Lenge Çarşısı'nda kumaş 
satıcısı Şaho Cevher, 

Tba mikrofonuna 
yaptığı konuşmada, 
"Öncellikle 
hoşgeldiniz. Geçen 
sene 25 ekimde 
Lenge Çarşısı'nda 

meydana gelen 
yangın geçekten 

büyük bir olaydı. Olayın hemen 
ardından hükümete ait kuruluşlar direkt buraya gelerek, 
dükkanların onarımını bizim yapmamıza izin verdiler. Biz de 
çalışanlar olarak onların bize önerdiği standartlar içerisinde 
dükkanları onardık." dedi. 

Şaho Cevher, "Benim 4 tane dükkanım vardı, bana düşen 
harcama 15 bin dolar oldu. Hükümetin karşılaması gereken 
hizmetler, yerin betonarmesi, çardak kurma, su ve elektrik 
hizmetini düzenleme oldu. Şu ana kadar elektriklerimiz 
düzelmedi bu da esnafları endişelendirmeye yol açtı. Çünkü 
bizim sadece jeneratörümüz var ve bunun ücreti çok fazla ki 

esnaflar ödeyemiyor." ifadelerinde bulundu.

Hükümetin zararları gidermemesine ilişkin konuşan kumaş 
satıcısı Şaho Cevher, "Ben hükümetin ödeceyeceği tazminata 
değinmek istiyorum. Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin o 
dönemin Başbakanı Sayın Neçirvan Barzani, zararların 
tazminatını ödeme sözünü verdi. O andan beri de biz tazminat 
isteğinde bulunuyoruz. Ancak hükümetin neden sessiz 
olduğunu bilmiyoruz. 2400'den fazla dükkanımız var ve bu 
sayının yarısının suyu yok, tankerle alıyorlar.” diyerek bu 
sorununun giderilmesi yönünde talepte bulundu.      

Şaho Cevher, "Dr. Beşir gelerek bize belediyeye 3 yıl boyunca 
yıllık ücretimizi almamaya ilişkin bir yazı ilettiğini söyledi. 
Şu anda belediye bizi arayarak yıllık ücretlerini istiyor. 
İlk başlarda bize iyi davranılıyordu ancak şu anda sesleri 
kalmadı. Bize dönmeleri gerek çünkü şu anda çarşıda bir 
durgunluk söz konusu. Biz bir şekilde düzenimizi ayarladık 
toptancılara çok teşekkür ediyoruz ki tekrardan işlerimizi 
düzene sokmamız için çok yardımcı oldular." ifadelerini 
kullandı.  

Konuşmasının sonlarında IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'ye 
bir mesaj iletmek isteyen Şaho Cevher, "Yeni hükümet 
başbakanından bu duruma bir göz atmasını talep ediyoruz. 
Çünkü kira ödenekleri çok yüksek, esnafların çalışanlardan 
kazancı daha yüksek. Gerçekten Mesrur Bey’in kabinesi 
yoksulların kabinesi olmalı. Kendilerinin (Mesrur Barzani) 
saray, büyük yapılarından ve siyah camlı arabalarından inip 
yoksul halkın arasına gelmelerini istiyoruz. Mesrur Bey’in yeni 
kabinede başarılı olması için çarşımıza ve yoksul insanların 
yanına gelip sorunlarını dinlemesini istiyoruz." dedi.         

Esnafların dediğine göre, Lenge Çarşısı'nda en çok hasar gören 
dükkanlar perde satıcılarının olduğu bölüm oldu. 

  Perde ve terzi dükkanı olan 
Haydar Nizam, "Lenge 

Çarşısı'nda yangın 
meydana geldiğinde 
Sayın Neçirvan 
Barzani tazminat 
ödeme sözünü verdi. 
Bu söz halkı çok mutlu 

etti." diye konuştu.

Haydar Nizam, çarşının 
yanmasının sadece çalışanları 

etkilemediğini, tüm Erbil hakını etkilediğini söyleyereki, 
çünkü bu pazar yoksulların pazarı. Biz Sayın Neçirvan 
Barzani'nin sözlerine çok sevindik ancak şu ana kadar bizim 
için hiçbir şey yapılmadı. Hükümet, hizmet bakımından hiçbir 

şey yapmadı.” diyerek, şu ana kadar tankerle su aldıklarını 
belirtti.

Dükkanların onarımı sırasında sadece çimento ücretinin 
verildiğini belirten Haydar Nizam, “Dükkanların onarımına 
en azından 3 bin dolar ödendi. Bu sorun değil ancak sorun 
olan şey her dükkanın 50-60 bin dolarlık ürünleri yandı. 
Hükümetten yardımımıza koşup zararları karşılamalarını talep 
ediyoruz." diyerek konuşmasını sonlandırdı. 

  Lenge Çarşısı'nda çıkan yangının 
bir diğer mağduru da Merivan 

Hayat, " Hükümet bizim 
için hiçbir şey yapmadı. 
Hiçbir hizmet sunmadı. 
Dükkanlar yandı, bitti 
diyelim ama hükümet 
bunun için bir şey 
yapmadı. Kiracıların 

durumu çok kötü, kira 
ücreti çok fazla ve alışverişler 

durgun. Biz de mecburen 
ürünlerin fiyatlarını arttırıyoruz. Bu 

da alışveriş durumunu kötüleştiriyor." dedi.

Hayat, "Tam anlamıyla durumdan sıkıldık. Hükümet kablo 
getirdi ama içinde elektrik yok, hortum getirdi içinde su yok. 
Benim burada günlük 100 dolar harcamam var. 100 doları 
elektriğe, suya, kiraya ve çalışana ödüyorum. Bu şekilde de 
zarara uğruyoruz. Eğer aynı şekilde devam ederse hepimiz iflas 
ederiz. Şu anda çarşının yüzde kırkında dükkanlar kapalı. Bir 
grup dükkan boş ve fiyatları çok yüksek, kimse kiralayamıyor." 
diye konuştu. 

Söz konusu esnaf daha önce de Kerkük'te bir dükkanın 
yandığını bu dükkanda da 70 bin dolar zarara girdiğini 
belirterek, "Biz Neçirvan Bey’in sözünü yerine getirmesini ve 
zararlarımızı gidermesini bekliyoruz." dedi.

Lenge Çarşısı Esnafından Sitem
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Kadınlarımızdan Kalan Meslek ‘Sebze Kurutma’

Haber: Eymen Erbiloğlu 

Haber: Ziya Uzeiry120’lik Caddesi, Erbil'de en önemli 
projelerden biri, uzunluğu 38 kilometre, azami 
hız sınırı ise 110 kilometredir. Proje için yapılan 
harcama miktarı ise 450 milyon dolar. 
   
Caddenin oluştuğu kısımlar:

• Erbil-Selahaddin yolu viraj bölümü’nden, 
Erbil-Musul yoluna kadar olan kısım: Uzunluğu 16 
kilometre ve harcanan miktar ise 155 milyon dolar.    

• Erbil-Selahaddin yolu viraj bölümü’nden 
Erbil-Kerkük yoluna kadar olan kısım: Uzunluğu 11 
kilometredir. 

Proje 16 Mart 2013 tarihinde hayata geçirildi ve 5 
Şubat 2014'te yolun bir bölümü halka hizmete açıldı.

Şu an sadece bir bölümü kapalı diğer bölümleri ise 
geçtiğimiz Ramazan Bayramı’ndan bir gün önce 
yani 30 Mayıs'ta açıldı. Proje kapsamında sadece 
Kerkük ve Mahmur yolu kapalı ve orada çalışmalar 
sürüyor. 120’lik Caddesi’nde hiçbir dönüş noktası 
yok ve araçların dönüş alanlarının hepsi köprüden 
gerçekleşiyor.

Caddenin yapımı, Hemn Grup ile bir Türk şirket 
tarafından üstlenildi. Caddenin 27 kilometresini 

Hemn Grup şirketi üstelenirken, diğer kalan 11 
kilometrelik mesafeyi de Türk şirket inşa ediyor.

120’lik Caddesi’nin bir bölümünün hizmete 
sunulmasıyla birlikte, çok sayıda trafik kazasının 
yaşandığını söyleyebiliriz.

Erbil Trafik Müdürlüğü Sözcüsü Fazıl Haci, meyda
na gelen trafik kazlarına ilişkin, "Caddenin 
açılışından bu yana birçok trafik kazası meydana 
geldi ancak şu ana kadar kazaların sayısına ilişkin 
bir veri belirlenmedi. Birkaç gün içerisinde caddenin 
yol açtığı kazaların 6 aylık bilançosunun açıklanması 
bekleniyor." dedi.

Trafik kazalarının artış sebebine değinen Erbil Trafik 
Müdürlüğü Sözcüsü Fazıl Haci, "Caddenin belirlenmiş 
seyir hızının yüksek olması nedeniyle kazalar fazla 
olabiliyor.

Fazıl Haci, "60’lık Caddesi’nde meydana gelen olaylar 
daha farklı çünkü 60’lığın seyir hızı 120’likten farklı. 
Meydana gelen kazalar bakımından da daha tehlikeli 
sonuçlar doğurabilir." ifadelerinde bulundu. 

Temmuz ayının başlarında trafik kazaları hakkında 
ayrıntılı bilgilerin verilmesi bekleniyor.

Estetik operasyonlar artık daha sıradan, günlük 
hayatın bir parçası haline geldi. Öyle ki belli bir yaş ve 
gelire sahip herkesi kapsamaya başladı. 

Son yıllarda estetik cerrahide yaşanan gelişmeler, kullanılan 
teknikler ve operasyonlar sonrasında ortaya çıkan olumlu 
sonuçlar estetik operasyonlara olan ilgiyi bir hayli yükseltti.

Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Yücel Demir, 
estetik operasyonlarla ilgili merak edilenleri, akıllarda 
kalan soru işaretlerini Tba okurları için yanıtladı.

Dr. Yücel Demir, ameliyat öncesi bir estetik doktorunun 
neye göre seçilmesi gerektiğine ilişkin, “Öncelikle 
estetik ameliyatı için önce doktorunuzun estetik, plastik 
cerrah olduğundan emin olmalısınız. Tabii ki doktorun 
referansları, size tavsiye eden insanlar ve doktorun 
tecrübesi de çok önemlidir. Tanışma sorasında doktorun 
dürüstlüğü, sizinle kurduğu iletişim de tercih meselesinde 
önemlidir.” şeklinde açıklama yaptı.

Başarılı bir estetik ameliyatının nasıl olması gerektiğine 
değinen Dr.Yücel Demir, “Başarılı bir estetik ameliyatı 
sağlığımızı bozmamalı ve güvenli bir şekilde yapılmalı.” 
diyerek, sonuçlarının doğal olması gerektiğini belirtti.

Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Demir, son 
yıllarda en çok yapılan estetik ameliyatları hakkında ise, 
“En çok liposuction (yağ alınması) ve burun estetiği 
yapılmaktadır. Bazen bahar aylarında yaz tatili öncesi 
vücut ile ilgili ameliyatlar da artmakta.” bilgisini paylaştı.
 
Estetik ameliyatı yapacak kişilerin  yaşlarına dikkat 
çeken Uzman Dr. Yücel Demir, her yaşta estetik 
ameliyatının yapılmasının doğru olmadığını 
vurgulayarak, “Özellikle 16-17 yaş altındakilere ameliyat 
yapmamak daha doğru olur. İleri yaştaki hastalarda eğer 
sağlık durumu uygunsa kan tahlillerinde sorun yoksa 
estetik ameliyat olabilirler.” dedi.

Son zamanlarda miğde küçültme ameliyatları 
çokça rağbet görüyor. Birey zayıfladıktan 
ne kadar bir süre sonra estetik ameliyatı 
yaptırmayı tavsiye ettiklerine ilişkin sorumuzu 
Dr. Demir şöyle yanıtladı:

“Mide küçültme ameliyatlarından sonra en 
ideal estetik ameliyat zamanı hastanın kilo 
verme sürecinin durup ve artık dengelendiği 
andır. Bu durumda tavsiye edilen süre, en az 12 
ay olup bu süre  18 aya kadar uzatılabilir.”

Estetik denince çoğunlukla kadınlar akla 
geliyor. Ancak son yıllarda erkeklerin de estetik 
ameliyatlar yaptırdığını sıkça duyuyoruz.  

Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Demir, 
erkeklerin en çok hangi alanda operasyon yaptırdıklarına 
ilişkin ise, “Erkekler de giderek estetik ameliyatlara 
daha çok başvuruyorlar. En çok saç ekimi daha sonra 
burun estetiği yaptırıyorlar. Arkasından, bel ve göğüs 
bölgesinden yağ alma ve göz torbalarının alınması 
geliyor.” şeklinde açıklama yaparak, bu operasyonların 
sayısının giderek arttığını söyledi.

Irak'tan da operasyon yaptırmaya gelen kişilerin 
olduğunu belirten Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi 
Uzmanı Dr. Yücel Demir, “Irak’tan gelen misafirlerimiz 
en çok yağ aldırma ve burun estetiği için geliyorlar. 
Ayrıca ameliyatsız estetik dediğimiz dolgu, botoks için 
gelen hastalarımız da var. Estetik ameliyat düşünen 
bütün Iraklı komşularımızı Ankara’ya kliniğimize 
bekliyoruz.” diyerek davette bulundu.

120’lik Caddesi...Mükemmel Bir Proje ve 
Üzücü Bir Başlangıç  

Uzman Dr. Yücel Demir: Başarılı bir estetik 
ameliyatın sonuçları doğal olmalı
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Müftü ailesi Erbil'in en bilindik ailelerinden 
birisi olarak tanılır. Baba Reşat Müftü, Erbil Kalesi'nin 
en saygın kişileri arasında yerini etmiştir. 

Daha önce de Tba'ya konuşan Osman Müftü, bu kez 
kısa bir şekilde Erbil Kalesi'ndeki hayatı anlattı ve 
sözlerine şöyle başladı: 

"1948 yılında Erbil’in Kalesi’nde dünyaya gözlerimi 
açtım. Erbil Kalesi’ndeyken kaleden bahsetmek 
istiyorum. Şu anda Kale’de kimse kalmadı sadece imar 
komisyonu mevcut.” 

Erbil Kalesi’nin onbin yıllık bir geçmişe sahip 
olduğunu belirten Osman Müftü, “Erbil demek Kale 
demektir çünkü eskiden sadece kale vardı, eskiden 
kalede hayat vardı, hayat dediğim sadece normal 
yaşam değil. Kale; ilim, irfan, marifet, siyaset, 
felsefe…vb ile doluydu. Kale Camisi’nin hem 
medresesi hem de öğrencileri bölgedeki tüm 
medreselerden daha başalırılı ve üstündü.” 
şeklinde açıklama yaptı.

Erbil Kalesi’nin sosyal yaşamı içinde her türlü  
insanın olduğunu söyleyen Osman Müftü, 
“Zengininden fakirine, akıllısından delisene hepsi 
kalede beraber yaşardı. Güzel ahlaklı insanlar 
vardı. Ama maalesef şimdi zaman her yönüyle 
değişime uğradı ve insanlar eskisi gibi değiller. 
Etrafımıza baktığımız zaman görüyoruz ki diğer 
toplumlar bu değişimden etkilenmiş durumda ama bu 
değişim Erbil halkını daha az etkiledi çünkü Erbil halkı 
asil bir milettir ve tarihi güzel ve temizdir.” dedi.

Kale’de günlük yaşam ve yapılan işlere değinen Müftü, 
“İnsanlar altı aylık yiyeceklerini daima depolardı 
çünkü o zamanlar Erbil Kalesi her an dış bir saldırıyla 
burun buruna kalma riskindeydi. İnsanlar savaş 
halindeyken dışarıya çıkamazdı, bu nedenle her zaman 
yiyecek ve ihtiyaçlarını depolarlardı.” diyerek, bulgur, 
erişte, ekmek ve domates salçası…vb yiyecekleri 
sonbaharda depolamaya başladıklarını söyledi. 

Sosyal hayatta önemli bir adım olan evliliklerin nasıl 
yapıldığını anlatan Müftü, “Eskiden erkek evleneceği 
kızı görmezdi ta ki evine getirene kadar. Gelini damat 

evine götüren kadınlar siyah örtü “aba” giyerdi, gelin 
ise kırmızı bir gelinik giyerdi. Gelinin önünde ise 
küçük bir kızçocuğu, elinde bir tepsi ile yürürdü. 
Tepsinin içinde ayna, bıçak…vb koyulurdu.” Şeklinde 
açıklama yaptı.
 
Erbil Kalesi’nde bir ailede boşanmanın gerçekleştiğine 
hiç şahit olmadığını belirten Osman Müftü, “Erbil 
Kalesi’nin tarihine bakarsanız küsme veya bir yerde 
bir kişinin öldürülmesi, evlilik içi şiddet, boşanma 
gibi hadiselere çok az rastlayabilirsiniz.” ifadelerinde 
bulundu.

O dönemlerde Erbil Kalesi’nde 
hasta olunca herkesin hemen doktora gitmediğini 
vurgulayan Müftü, “Ben çocukken boğazım şişince 
doktora gitmezdik. Yaşlı bir kadın vardı, onun yanına 
götürürlerdi. O boğazıma bakardı ve kahveye benzer 
bir ilacı boğazımıza sürerdi ve yarına iyileşirdik. 
Çocukken baş parmağımın üzerine havayi fişek 
düşmüştü ve tırnağım kopmuştu. Annem beni bir 
kadının yanına götürmüştü ve o da bir hayvanın safra 

kesesini parmağıma sarmıştı. Bir hafta sonrasında 
parmağım iyileşmişti. O dönem doktora çok sık 
gidilmezdi.” diyerek konuşmasına şöyle devam etti:

“O zamanlar çocukların başının üzerine bir tas su 
koyarlardı ve o tasın içine kurşun dökerlerdi. Kurşun 
hangi şekli alsaydı çocuk ondan korkmuş derlerdi. 
Dökülen kurşun bazen kedi şekline benzerdi ve 
kediden korkmuş derlerdi. Bazen de kuş şekli olurdu, 
kuştan korktuğunu söylerlerdi. Nazardan korunmak 
için de başka bir yöntem vardı. Bir kağıda isimler 
yazarlardı yani nazar değmiş olan çocuğu kim 
görmüşse o kişilerin ismi kağıda yazılırdı. Sonra da 
kağıdı yakarlardı ve çocuğa da yaktıkları kağıdın 
üzerinde zıplamasını söylerlerdi.”

Sıcak yaz gecelerinde ise kaledeki insanların damda 
uyuduklarını belirten Osman Müftü, insanların 

akşam vakti yataklarını dama çıkarıp açtıklarını, 
ayrıca bir sürahi suyu da dama götürürdüklerini 
ve içine böcek düşmesin diye sürahinin başını bir 
parça bezle kapattıklarını anlattı. 

Erbil Kalesi’nde eskiden ziyaretler olduğunu 
ancak erkeklerle kadınların beraber bir ortamda 

oturmadıklarını belirten Müftü, “Kalenin 
camisinde ya da divanhanede toplanılırdı. Ziyaretler 

gerçekleştirilirdi ve genelikle geceleri oturulurdu. 
Toplanılan cami veya divanhanede ilim, marifet ve 
siyasi bakımdan konuşmalar ve tartışmalar olurdu.” 
diyerek, kadınların ziyaretinin ise kibarca, güzel 
bir şekilde gerçekleştirildiğini ve genel konuların 
konuşulduğunu belirtti.

Osman Müftü, Erbilli kadınların çarşı pazara 
çıkmadıklarını vurgulayarak, o dönem bohçaçı 
kadınların olduğunu ve bu kadınların elbise ve yiyecek 
sattıklarını ayrıca bohçacıların Erbili kadınların evine 
giderek alışverişlerin yapıldığını ifade etti.

Osman Müftü Anlattı...

Gıdaların kurutularak dayanıklı hâle getirilmesi, 
insanın doğadan öğrendiği çok eski bir yöntemdir. Bu 
yüzden ilk çağlardan beri uygulanmaktadır. Bu yöntem 
doğada çoğu zaman kendi kendine gerçekleşmekte ve çeşitli 
ürünler tarlada kendi hâlinde kuruyarak dayanıklı hâle 
gelmektedir. 

Endüstriyel kurutma sistemleri kurulmadan önce 
insanlar meyveve sebzeleri güneşte kurutma yöntemi ile 
gerçekleştirmekteydi.

Geçmişe baktığımızda şimdiki gibi günlük alışveriş yapmak 
imkanı yoktu. Evler birer erzak deposuna dönerdi. İlkbahar 
veya yaz aylarında kilerler bir kez dolduruldu mu, bütün kış 
bunlarla idare edilirdi. 

Tarihi çok eski yıllara dayanan kurutma geleneği ev 
hanımları tarafından devam ettirilmekte. Patlıcan, bamya, 
biber gibi sebzeler yaz aylarının başlamasıyla birlikte 
kurutulmak için rağbet görmeye başlar.

Yazlık sebzelerin çoğu, geleneksel olarak güneş altında, 
yerlere serilerek veya asılarak kurutulmaktadır. Böylece 
yaz aylarında kurutulan sebzeler, kış aylarında istenildiği 

anda tüketilebilir. Şimdi pazarlarda ve marketlerde her 
mevsimde hemen hemen istediğimiz tüm ürünlere ulaşıyor 
olsak da sebze kurutma vazgeçilmeyen bir gelenek haline 
dönüşmüştür. Ama bilindiği üzere özellikle ekonomik 
sıkıntıların olduğu dönemlerde insanlar her istediğini satın 
alamıyordu. O yüzden bazı aileler ekonomik açıdan katkı 
sunmak adına sebze ve meyve kurutmanın yanı sıra, et veya 
peynir gibi besinleri de kurutma işleminde bulunurdu.

Kabak, patlıcan, biber, kabak, bamya, fasulye, salatalık, 
kereviz, ıspanak, domates gibi ürünler en çok kurutulan 
sebzeler arasında yer alıyor. 

Türkmen kadınlar, sebze kurutmayı meyve kurutmaktan 
daha ön planda tutarlar. Genelikle de meşhur dolma yemeği 
için patlıcan, kabak ve salatalık kurutma işleminde en çok 
rağbet gören ürünlerdir.

Kurutma işlemi yapılan sebzelerden bir tanesi de bamyadır. 
Bamyanın üst kısmı alınıp iğne yardımıyla ipe dizilir. Sonra 
da birkaç gün güneş önünde bekletilir.

Aynı zamanda patlıcan, kabak, biber ve salatalığın kurutma 
işleminden bahsedecek olursak öncelikle bu sebzelerin iç 
kısımları oyulur ve aynen bir iğne yardımıyla ipe dizilir. 
Aynı şekilde sebzeler suyu çekilene kadar güneş önünde 

bekletilir. Daha sonra kurutulan sebzeler nem olmayan bir 
ortamda kışa saklanır. 

Erbil’de Kale’de Türkmenler kurutma işlemini çok sık bir 
şekilde yapardı. Ancak içinde bulunduğumuz koşullarda her 
mevsimde her türlü meyve ve sebzeye ulaşmak mümkün 
olduğu için kurutma işlemi yapmanın eskisi gibi pek bir 
önceliği kalmadığı gibi yapan kişilerin sayısı da giderek 
azalıyor.

Türkmenlere özgü olan kurutma işleminden geçen çeşnac 
(tarhana çeşidi de denilebilir), kış aylarının vazgeçilmezi 
haline gelmiştir. Yoğurt ve bulgur karıştırılır, sonra da 
parçalar haline getirilir ve aynı şekilde güneşte bekletilir. 
Karışım kuruduktan sonra tüketime hazır hale gelmiş olur.

Kadınlarımızdan Kalan Meslek ‘Sebze Kurutma’
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Lübnan İlerici Sosyalist Partisi lideri Velid 
Canbolat, Bahreyn'deki çalıştaya katılan Arap 
yetkililere, siyonizmin kurucusunun Osmanlı 
Devleti'ne sunduğu ancak kesin bir dille reddedilen 
"Filistin teklifini" hatırlattı. 

Dürzi lider Canbolat, Bahreyn'in başkenti 
Manama'da gerçekleştirilen "Refah için Barış" 
başlıklı çalıştaya sosyal medya hesabı üzerinden 
tepki gösterdi.

Siyasi siyonizmin kurucusu Theodor Herzl'in 
bir asır önce Filistin topraklarını satın almak 
için Sultan 2. Abdülhamid Han'a sunduğu ancak 
karşılık bulmayan teklifi hatırlatan Canbolat, 
şunları kaydetti:

"Theodor Herzl, Yahudilerin yerleşimi için 
Osmanlı Padişahı Sultan Abdülhamid Han'dan 
Filistin'i satın almak istedi. Ancak Sultan 
Abdülhamid bunu reddetti. Bugün ise Theodor'un 
torunu, damat (ABD Başkanı Donald Trump'ın) 
Jared Kushner, Bahreyn'de, Filistin halkını Ürdün, 
Sina Yarımadası, Lübnan ve Suriye'ye yerleştirmek 
üzere Araplardan Filistin'i satın almak istiyor. 
Osmanlıların kabul etmediği teklifi, Araplar kabul 
edecek mi?"

Irak: Yüzyılın Anlaşması planı kabul edilemez

Irak Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Şirko 
Muhammed, ABD'nin İsrail-Filistin meselesine 
"çözüm" iddiasıyla öne sürdüğü "Yüzyılın 
Anlaşması" planının kabul edilemez olduğunu 
söyledi. 

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 
danışmanı Nebil Şaat başkanlığındaki Filistin 
heyeti ile Irak Meclisi Dış İlişkiler Komitesi 
üyelerinin başkent Bağdat'taki Meclis'te 
gerçekleştirdikleri görüşme sonrası düzenlenen 
ortak basın toplantısında Muhammed, Şaat'ın 
kendilerine "Yüzyılın Anlaşması" planına dair 
detaylı bilgi verdiğini aktardı.

Muhammed, "Irak Meclisi Dış İlişkiler Komitesi, 
Filistin heyetine Filistin davasına yönelik 
tutumunu ve 'Yüzyılın Anlaşması' planını kabul 
etmediğini ifade etmiştir." dedi.

Oldukça olumlu geçen 
görüşmede birtakım ortak 
meselelerin ele alındığını 
söyleyen Muhammed, 
Irak'ın Filistin meselesine 
olan değişmez tutumunun 
vurgulandığını ve Irak 
ile Filistin meclisleri 
arasındaki ortak çalışmaları 
geliştirmenin yollarının 
arandığını aktardı.

"Yüzyılın Anlaşması" 
planı kapsamındaki ilk 
organizasyon 

ABD öncülüğünde Bahreyn'in 
ev sahipliğinde düzenlenen 
iki günlük "Refah için Barış" 
başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-
Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması 
beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki 
ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin 
yönetimi, bölge ülkelerini de söz konusu çalıştayı 
boykota çağırmıştı.

Filistin'in boykot çağrısına rağmen çalıştaya 
ev sahibi Bahreyn'in yanı sıra Suudi Arabistan, 
Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 
Katar ve Fas katıldı

Filistin başta olmak üzere Irak ve Lübnan 
ise net bir tutum takınarak, çalıştaya 
katılmayacaklarını duyurmuştu.

- Yüzyılın Anlaşması

ABD Başkanı Donald 
Trump'ın İsrail-Filistin
 meselesine 
"çözüm bulmak"
 amacıyla hazırladığı
 öne sürülen
 "Yüzyılın Anlaşması" 
planının detayları 
netleşmese de 
uluslararası basında 

planın detaylarına ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Bu haberlere göre plan, Kudüs'ün tamamının 
İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa 
dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük 
bölümünün varlığını sürdürmesi gibi 
Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda, İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 
milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş 
hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

        Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın      
             "Yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği    
                    planın, bazı ekonomik yardımların   
                      dışında Filistin halkının    lehine    
                        hiçbir şey içermediği ifade      
                          ediliyor.
 

Osmanlıların kabul etmediği 
teklifi, Araplar kabul edecek mi?


