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Türk milleti, 15 Temmuz 2016
gecesi FETÖ terör örgütü tarafından
tezgâhlanan hain darbe girişimini
engelledi. Bu terör saldırısına karşı
mücadele eden 251 vatandaşımız şehit
oldu, 2.000’den fazlası yaralandı.
Tek yürek tek bilek hain darbecilerle
mücadele eden Türk milleti, bu
karanlık çevrelerin kirli emellerine

asla ulaşamayacağını gösterdi. İhanet
şebekesine karşı milletimizin iradesi
kazandı. Yaşananları unutmadık,
unutmayacağız, unutturmayacağız.
Demokrasiye ve ülkemizin geleceğine
kahramanca sahip çıkarken canlarını
feda eden aziz şehitlerimizi bir kez
daha rahmetle anıyor; Gazilerimize
minnet duygularımızı ifade ediyoruz.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ERBİL BAŞKONSOLOSLUĞU

BÖLGE BAKANI NE ANLAMA GELIYOR?
'Erbil şehirinin bütün mahalleleri Türkmendi'
IKBY Parlamentosu Yasal Danışmanı
Lavend Celal Ağa

IKBY 9. Hükümet
Kabinesi Kuruldu

I

rak Kürdistan Bölgesi Yönetimi
(IKBY) Parlamentosu, hükümeti
kurmakla görevlendirilen Mesrur
Barzani'yi 88 oyla başbakan seçti.
Ayrıca parlamento, 21 bakanlık
kabinesine de güvenoyu verdi.
Böylece 10 ay aradan sonra IKBY 9.
hükümeti kuruldu.

3'te

'Türkmen davasının ilerlemesinin
Kürtlere herhangi bir ziyanı yok,
belkide faydası var''
''Erbil'in Demografik yapısı değişti'

'Türkmenlerin siyasi partileri,
kültürel ve medyatik merkezleri
çok, fakat hepsi birlikte Türkmen
davası için çalışmıyorlar'

'Bakanların başbakanın
programına sadık kalmaları
gerekiyor'

2'de

'Türkmen işlerinden sorumlu
bakanın bütün Türkmen taraflarla
iyi bir ilişkiye sahip olması
gerekiyor'

'Kerkük
Valisi
4'te
sadece bir oluşuma kalmamalı'

Ünlü Kürt Gazeteci ve Yazar Arif Kurbani:

Saddam rejiminin çökmesinin ardınlar Kürtler Irak’ta,
cumhurbaşkanı, başbakan yardımcılığı, dışişleri bakanlığı
ve buna benzer çok sayıda konuma sahip oldu ancak hala

bunun az olduğunu düşünüyordu. Ama Türkmenler o
zaman da haksızlığa uğradı çünkü Kerkük'te ne vali, ne il
meclisi başkanı ne de kaymakamlık verildi.

Halis Antik: Erbilli Dendiği Zaman
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Irak genelinde 2 bin
Türkmen Demektir
kendisi yarım asırdır
450'den fazla Türkçe
Erbil'in tarihini
H
alis Antik
ve anlatan
coğrafik bölge ismi Erbil'in tanınan barındıran
antika eşyalarla
simalarından
ilgilendiği için ve
birisidir. Üçlü
bulunuyor
bunu bir meslek
adı, Halis Yunus
olarak da icra ettiği
için halk arasında
Halis Antik olarak
tanınır.

Kerkük Kaymakamı: Havalimanı
Kerkük Milletinin Rüyasıydı Zamanın Ötesine Geçen

Y

Mustafa'dır. Aile
Körbaba soyismiyle
bilinir, nitekim

Hamzalı Sakinlerinin Akıbeti Ne Olacak?

6'da

ıllardır Kerkük
milletinin hayali haline
gelen Kerkük Uluslararası
Havalimanı’nın inşa
çalışmaları son hızla devam
ediyor.
4807 dönümlük arazi
üzerinde kurulan Kerkük
Havalimanı’nın açılmasını
Kerkük halkı heycanla beklerken, Hamzalı semti sakinleri, yaşadıkları bölgenin havalimanı
sahasına eklenmesinden dolayı endişeli.
Kerkük Valiliği, havalimanının uluslararası standartlara uygun olması için, Hamzalı
semtinin bir kısmının boşaltılıp havalimanının sahasına eklenmesi gerektiğini açıkladı.

3'te

Mimar: Koca Sinan

T

ürk mimari tarihinin en büyük
ismi olan Mimar Sinan, Osmanlı
İmparatorluğunun yükseliş döneminin
baş mimarı olarak tarihe adını
kazımıştır.
Kimliğinin doğup büyüdüğü
toprakları ve zamanın ötesine geçen
Mimar Sinan'ın eserleri büyük bir
sahaya yayılmış ve birçok ülkeyi
içine alan geniş bir coğrafya çağının
şahidi olmaya, Osmanlı kimliğini
yaşatmaya devam etmektedir.

9'da

2
Bölge Bakanı Ne Anlama Geliyor?

twitter/@tbajansi
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Röp: Ziya Uzeiry / Foto: Ali Salim

rak Kürdistan Bölgesi Yönetimi'nin (IKBY) 9. hükümeti
kuruldu ve bu kez yeni kabinede Kürdistan Demokrat
Partisi'nden (KDP) bir, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden
(KYB) bir ayrıca Irak Türkmen Cephesi'nden (ITC) de
bir olmak üzere üç bölge bakanı bulunuyor. ITC Yürütme
Kurulu Üyesi Aydın Maruf da Türkmenlerin temsilcisi
olarak kabinede yer aldı.

Bölge bakanı ne anlama geliyor ve diğer bakanlardan ne
gibi farkının olduğunu daha yakından öğrenmek için IKBY
Parlamentosu Yasal Danışmanı Lavend Celal Ağa ile bir
röportaj gerçekleştirdik.
Ağa, bölge bakanının nasıl yorumlanması gerektiği hakkında
ayrıca Türkmen ve diğer oluşumların bölgedeki özellikle de
Erbil'deki siyasi durumu hakkında önemli noktalara değindi.
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sen o görevi alıyorsun ve herhangi bir proje sunmuyorsun.
Böyle bir durumda halk sana karşı umutsuzluğa kapılmakla
birlikte siyasi partiler de senin aslında dava peşinde
olmadığını dile getirir. Türkmen davası peşinde olan
bakanlık veya temsilcilerin kendilerine ait bir ajanda veya
çalışma programlarının olması ve hepsinin takım şeklinde
çalışması lazım.

"Türkmenlerin siyasi partileri, kültürel ve
medyatik merkezleri çok, fakat hepsi birlikte
Türkmen davası için çalışmıyorlar''
Evet Türkmenlerin siyasi parti, kültürel ve medyatik
merkezleri çok, fakat hepsi birlikte Türkmen davası için
çalışmıyorlar. Aynı Kürt siyasi partilerin durumuna
düşmüşler, Kürtlerde de birçok siyasi parti bulunuyor
ama partilerde çalışanların hepsi kendi siyasi partisinin
menfaatine çalışıyor. Bu durum benim hoşuma gitmiyor
çünkü ben Erbil'de büyüdüm ve Türkmen benim hafızamda
bir tarihe sahip. Kendim zaten Türkmence anlıyor ve
konuşabiliyorum. Bu durum aslında bize Türkmenlerin
Erbil'in asil bir parçası olduğunu gösteriyor. Türkmen
davasının Türkmenler tarafından geriye gitmesi kabul
edilemez bir şey, ben ve benim gibi insanların hoşnut
olmadığı bir durum bu.

''Türkmen davasının ilerlemesinin Kürtlere
herhangi bir ziyanı yok, belkide faydası var''
''Erbil'in Demografik yapısı değişti''

Türkmen davasının ilerlemesinin Kürtlere herhangi bir
ziyanı yok, belkide uluslararası düzeyde Kürt davasına
Bölge Bakanı ne demek oluyor ve yasalar bunu
faydası var, çünkü artık bütün dünyada etnik ve dini
oluşumlar hakkında ilerleme katedildiği görülüyor.
nasıl açıklıyor?
Kürdistan Bölgesi bu konuda çok parlak bir simaya
sahip ve oluşumları koruyabilmiştir. Geriye, oluşumların
9. kabineyi kuran başbakanın, belliki önümüzdeki 4 yıl için
kendi kendilerini müdafa etmeleri ve kendi davalarını
yeni bir siyaset izleyeceği görünüyor. Herkesçe malumdur
ilerletebilmeleri kalıyor. Çoğu zaman ben kendim Türkmen
ki Kürdistan Bölgesi içerisinde farklı milletleri, inançları ve
temsilcilerine 'geçen dönem kaç tane projeyi parlamentoya
mezhepleri barındırıyor. Bu nedenle hükümet bu noktayı
göz ardı edemez. Eski sayımları baz aldığımızda Türkmenler sundunuz?' diye soruyorum ama cevap yok, veya kaç
tane kararname projesi getirebildiniz diye de soruyorum.
bölgede ikinci millettir. Bölgede hiçbir milletin net bir
Tabii ki tek tük şeyler var ama hepsi çok basit istekler veya
şekilde sayısı bilinmiyor çünkü bu hususta detaylı bir
projeler. Aslına bakarsanız Türkmen davası, hükümette iki
çalışma yapılmamıştır. Ancak ben şahsım olarak konuya
genel müdürlük alma, iki-üç partiyi ziyaret edip fotoğraf
yaklaştığımda, Erbil'de büyüyen biri olarak Türkmenlerin
çekmekten çok daha büyük bir şey. Türkmen davası milli bir
Erbil'de ikinci millet olduklarını biliyorum.
dava ve esas olarak halk, Türkmen davasında olan kişilerin
dışında Türkmen tarihi hakkında hirçbir bilgiye sahip değil.
Başlangıçta "Bölge Bakanı" sıfatının yasal çerçevesi
belirlenmez, yani Türkmen işlerinden sorumlu bakan olacağı Erbil'in demografik yapısı değişmiş durumda ve 50 ile 60'lı
yıllar değil. Benim babam ellili yıllarda babasıyla birlikte
veya herhangi bir şey olacağı belli değildir. Bu bakana bazı
Erbil'e taşınmış ve geldiklerinde ''Kayseri Çarşısı'nda bir
adlar verilmiştir, örneğin bakanlığı olmayan bakan gibi.
tane Kürt'ün dükkanı var.'' demişler, yani Kayseri Çarşısı'nın
Bölge bakanı olduktan sonra başbakan tarafından belli bir
tamamı Türkmenmiş. Fakat şimdi Kayseri'ye gittiğim zaman
görev teklif edilir. Örneğin, daha önce çevreden sorumlu
tek tük Türkmen görüyorum, daha fazla da olabilirler
bölge bakanımız vardı, daha sonra çevre ve doğa bakanı
olarak hareket etmeye başlamıştı. Geçmiş kabinelerde doktor ama görünmüyorlar. Bu durumdan dolayı Türkmen siyasi
partilerin Türkmen davasını halka anlatmaları gerek ki halk
dahil Yezidilerin işlerinden sorumlu bölge bakanı olarak
ne olduğunu anlasın. Köylerden Erbil'e olan akın neticesinde
atanmıştı. Kısacası geçmiş kabinelerde bölge bakanı sayısı
şehir merkezinin yapısı değişmiş durumda. Daha önceleri
daha fazlaydı, fakat son kabinede sadece bir tane bölge
Erbil şehri Badava Mahallesi'ne kadar Türkmendi. Şehirin
bakanı vardı, onun da görevi çevre ve doğaydı.
bütün mahalleleri Türkmendi, şimdilerde o sokak ve
mıntıkalarda Türkmen davası diye bir şey kalmamış
Genel olarak oluşumların temsil sorunu bulunmuyor,
durumda, sadece evlerin bazıları Türkmen, hepsi bu.
parlamentoda temsilcilere sahipler. Buradaki soru şu; acaba
şimdiye kadar var olan kurul ve kuruluşların kendilerine
''Bakanların başbakanın programına sadık
faydası ne olmuştur diye kendilerine sormuşlar mı? Hepsini
kastediyorum. Ya da buradan şu soruyu sormak istiyorum,
kalmaları gerekiyor''
acaba ne kadar milli ve dini davayı ileriye taşıyabildiler?
Örnek olarak Türkmenler kaç dönemdir parlamentodalar
Türkmen işlerinden sorumlu bölge bakanının
ve 5 milletvekiline sahipler, ayrıca her ne kadar özel görevler
sağlayabileceği faydalar nelerdir?
olmasa da birçok makam ve siyadi görevler aldılar. Acaba
Türkmenler geçen dönemlerden bugüne Türkmen davası
Bakanların tamamı, yemin töreninden sonra kabineye
yasama organlarında aşama kaydetti mi diye kendilerine
soruyorlar mı? Kaydetmişlerse o zaman sıkıntı yok demektir, katılmasıyla birlikte başbakanın hükümet programına
buna binayen şimdi hükümete katılmalarında kendilerine ait veya siyasi parti programına sadık kalmaları lazım. Yani
programlarının olması lazım ve bu yönde Türkmen davası
Türkmen kardeşlerime buradan sesleniyorum, bakan olan
ilerleme katedecektir. Ama hedef sadece görev, makam ve
kişi, başbakanın programında yer alan Türkmen veya başka
mevki almak ise ki umarım öyle değildir, çünkü sadece
oluşumlar adına siyaset çerçevesinde çalışmalar yapabilir.
kazancı bırakın belkide büyük bir zarara uğratır. Çünkü

Yani hükümetin programına zıt düşen işler yapamaz veya
karşı gelemez. Ama eğer program veya proje olarak herhangi
bir şey hazırlıyorsa, o zaman hükümet ile konuşabilir ve
hükümetin genel politikasına ve ajandasında yer açabilir. Bu
gayet doğal bir durum, fakat onun da hükümet programı
çerçevesinde olması lazım.

''Türkmen işlerinden sorumlu bakanın bütün
Türkmen taraflarla iyi bir ilişkiye sahip olması
gerekiyor''
Burada çok önemli olan bir husus var, Türkmen işlerinden
sorumlu bakanın bütün Türkmen taraflarla fikir ve düşünce
farklılıklarını gözetmeksizin iyi bir ilişkiye sahip olması
gerekiyor. Sadece Türkmen için değil, belkide kendisi için
de aynı olmalı çünkü bir bakanın sadece tek bir partiye
hitap etmesi doğru bir şey değil. Aslında bir bakanlık
partisel oylama ile alınmadı, çünkü siyasi parti oy oranına
bakıldığı zaman Türkmenler tek bir bakanlık bile alamazlar
bu bir gerçek. Bundan dolayı bakan olan kişi bir milleti
temsil etmek amacıyla işbaşı yapacaktır. Böylelikle bütün
siyasi tarafları toplamalı ve azınlıklarla(sayısal açıdan
azınlık) ilgili olan bütün kurul ve kuruluşlarla bir araya
gelmeli, iyi ilişkileri olmalı. Kusura bakmayın 'azınlık'
kelimesini kullandım çünkü yasal açıdan azınlık daha
doğru bir tabir. Bu sözcük Birleşmiş Milletler tarafından
kullanılan bir tabir ve amacı ise sayısal açıdan azınlık
anlamına geliyor. Çoğu zaman Türkmen ve Kildan-Asur
kardeşlerimle konuşuyorum, zamanında azınlık kelimesinin
kullanılmaması için çok çaba harcadılar ama asıl olarak
doğru kelime azınlıktır, bu azınlık meselesi de sadece
sayısal açıdan kullanılır. Türkmen işlerinden sorumlu
bakan aslında bütün Türkmen tarafları bir plan üzerinde
toparlaması lazım. Daha sonra verilecek bakan tarafından
planı uygulamak için bir stratejinin olması şart. Ardından
hükümetin programına bağlı kalarak Türkmenlerin kültürel
veya herhangi bir mecrada çalışması ve o mecradan bir
şeyleri katması lazım. Bu bahsettiğim projelerin tamamı
hükümetin çizmiş olduğu siyaset çerçevesinde olması
gerekir, ama diğer taraftan parlamenter bu konuda daha
özgür ve her zaman hükümeti eleştirebilir, araştırma
talebinde ve tenkitte bulunabilir, böylelikle kendi davalarını
savunabilirler. Fakat parlamenterlerden her biri etnik veya
dini oluşum esası üzerine bakan olduğu zaman, hükümetin
genel siyasetinin dışına çıkamaz.

''Türkmenler birçok konuda anlaşamıyorlar, fakat
Türkmen davası açısından hepsi aynı görüşte''
Tekrar ediyorum, Türkmen işlerinden bakan olan kişi bütün
Türkmen tarafları tek çatı altında toparlaması lazım ve siyasi,
iktisadi, toplumsal veya herhangi bir rekabet içerisinde
taraflarla muamele etmemeli. Türkmenlerin birçok konuda
aynı fikirde olmadıklarını biliyorum, bazen sorunlar kişisel
bir duruma bürünüyor ama bildiğim bir şey var o da
Türkmenlerin Türkmen davasında aynı fikirde oldukları.
Bu mimberde Türkmen taraflar kendi ideolojik ve kendi
partilerinin menfaatinden çalışmalar yürütüyor. Şimdilerde
Türkmenler için bir fırsat doğdu ve hep birlikte bir tren
misali eğer Türkmen davasını asıl hedefe ulaştıramıyorlarsa
en azından birkaç vagon ileriye itmeleri lazım. Sadece genel
bir bilgi olarak şunu demek istiyorum; eğer bu fırsattan
faydalanılmazsa, başka sefer için böyle bir fırsatın gelmesi
çok zor bir ihtimal olacaktır. Çünkü bu denemeden sonra
başka bir oluşum böyle bir bakanlık talep ettiği zaman, işte
şu anda verilen bakanlık örnek gösterilecek ve bu iş imkansız
hale gelecek. Buradan isteğim, bu tecrübenin çok ciddi bir
şekilde ele alınması. Bu sadece Türkmenler için değil, diğer
oluşumlar için de aynı seviyede önemli bir gelişme. Dileğim
o ki Türkmen kardeşlerimiz bütün sorunları bir kenara atıp
birlikte yeni kabinede Türkmen davasının ileriye gitmesi
için çalışmalarıdır. Buna ek olarak bizler de Türkmen
kardeşlerimize yardım edeceğiz ve Türkmen davasının
ilerlemesi bizim de hoşumuza giden bir mesele.
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Halis Antik: Erbilli Dendiği Zaman
Türkmen Demektir
H
Röp: Ali Salim / Foto: Muhammet Emin

alis Antik Erbil'in tanınan simalarından birisidir.
Üçlü adı, Halis Yunus Mustafa'dır. Aile Körbaba soyismiyle
bilinir, nitekim kendisi yarım asırdır Erbil'in tarihini
barındıran ve anlatan antika eşyalarla ilgilendiği için ve
bunu bir meslek olarak da icra ettiği için halk arasında Halis
Antik olarak tanınır.

eskiden kazancılar, altıncılar (kuyumcular), demirciler,
nalcılar vb. vardı. Bu insanlar da Erbil Türkmeniydi ve Erbil
şehrinin güzel bir tablosunu oluşturmuşlardı. Ayrıca Erbil
Türkmenlerinin

Tba'ya hayatını ve eski Erbil'i anlatan Halis Antik, 3040 yıl öncesinde Erbil'de Türkmenlerin şehirdeki
durumundan da bahsetti.

3

fotoğraf makinesini tamir ederdi. Erbil’in her yerine tren
istasyonuna, Erbil Kalesi’ne ve birçok mekana fotoğraf
çekmek için giderdim. Şimdi binlerce fotoğraf arşivim var.”
Eski kitapları toplamayı sevdiğini belirten Halis Antik,
özelikle elle yazılan kitapları, Kur'an-ı Kerim, tefsir
kitapları, tasavvuf kitapları ve Osmanlı tarihine ilişkin
kitapları biriktirdiğini, bunları evindeki kütüphanesinde
sakladığını kaydetti.
Halis Antik Türkmence müzikler dinlemek için ise, “1970’li
yıllarda bir rikorte bakra (kaset çalar) aldım çünkü eskiden
sadece radyo olduğu için her zaman Türkmen müzüklerini
dinleme şansımız yoktu. Ondan dolayı müzik çalarla
Türkmen şarkılarını dinlerdim. Eskiden Haydara Kaçal,
Yunus Hattat, Muhammed Ahmet Erbilli, Haba ve Mışko
vb. sanatçıların şarkılarını dinlerdik. Sonradan kasetler
çıktı ama bakranın tadı bambaşkaydı.” dedi.

''1956 yılında Erbil Kalesi’nde doğdum.'' diyerek
sözlerine başlayan Halis Yunus Mustafa, “Ben
yaklaşık 50 yıldır antika eşyalar ve müze
oluşturmakla uğraşıyorum. Dedelerimizden ve
eskilerden kalan eşyalar, yanımda ve muhafaza
ediyorum. Başka ülkelerden başka milletlerden
insanlar gelip bu eşyaları görüyor ve ben de onlara
tarihini anlatıyorum. Şimdi ise 100-500 yıllık eşyaları
muhafaza ediyorum ve ayrıca yeni şeyler de var.”
ifadelerinde bulundu.

Ayrıca eski halıları da biriktirdiğini belirten Halis Antik,
“Dükkanımda bir bölümde biriktirdiğim halılar mevcut.
Erbililer kendi elleriyle yünü eğerip, renk vererek, halı
ve kilim yaparlardı. Şimdi ise başka milletler o eşyalara
bizim diyorlar ama aslında hepsi Türkmenlerindir, Erbili
Türkmenler kendi elleriyle yapmıştır. Köylerde de yapılan
eşyalar vardı ama asil ve asaletli şeyler burada Türkmenlerin
elinde yapılırdı.” diyerek konuya ilişkin açıklama yaptı.

Antika eşyaların bulunduğu dükkanındaki parçaların el
işiyle yapıldığını belirten Halis Antik, “Bu parçalar eskiden
burada Erbil Kayseri Çarşısı’nda yapılmıştır ve bunları
yapanların da hepsi Erbilliydi. Ayrıca Kayseri Çarşısı’nda
yüzde yetmişi Erbil Kalesi’nde yaşardı. Kalenin
aşağısında da Araplar Mahalesi, Hanaka Mahallesi
ve Tacil Mahalesi’nde Türkmenler vardı. Erbilli dediğin
zaman Türkmen, Türkmen dediğinde de Erbilli demek
anlamına gelir.” diye konuştu.
Kendisinde var olan bu antika merakının küçük
yaşlardan itibaren başladığını söyleyen Halis Antik,
sözlerine şöyle devam etti:
“Eski paraları ve fotoğrafları toplardım. O zamanlar
Alman malı bir fotoğraf makinem vardı. Fotoğrafları
çıkarmak için Fınun Stüdyosu, Şarık Stüdyosu gibi
Erbil’de birkaç stüdyo vardı. Kemal Karada diye biri

Eski dönemlerdeki düğün gelenekleri ve insanların
birbiriyle olan samimiyetlerine değinen Halis Antik
konuşmasını şöyle sonlandırdı:
“Düğünlerde kazanlarla yemek yapılırdı. Semaverler
açılırdı, akrabalar, dostlar toplanıp, beraber yemek yerdi.
Erbil’in ses sanatçıları gelip şarkı söylerdi, kimsenin
arasında ayrımcılık yapılmazdı, herkes iç içeydi. Ama
maalesef şimdi kötü bir zaman içindeyiz o eski sevgi ve
muhabbet kalmadı. Artık herkes para ve mevki peşinde,
kardeş kardeşinden habersiz olmuş durumda. Eskiden en
uzak akrabalar bile birbirini ziyaret ederdi ama şimdi ablakardeş arasında bile muhabbet, ziyaret kalmadı. Nerede o
eski sevgi, saygı, arkadaşlık ve temiz kalpli insanlar...”

IKBY 9. Hükümet Kabinesi Kuruldu
I
Haber merkezi

rak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) Parlamentosu,
hükümeti kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani'yi
88 oyla başbakan seçti. Ayrıca parlamento, 21 bakanlık
kabinesine de güvenoyu verdi. Böylece 10 ay aradan sonra
IKBY 9. hükümeti kuruldu.
IKBY Parlamentosunda 10 Temmuz’da düzenlenen ve 111
milletvekilinin katıldığı olağan oturumda, IKBY Başkanı
Neçirvan Barzani’nin 12 Haziran’da hükümeti kurma
görevini verdiği Mesrur Barzani, 88 oyla başbakan seçildi.
Eski IKBY Başbakanı Yardımcısı Kubat Talabani ise
73 oyla tekrar IKBY Başbakan Yardımcısı seçildi.
9. Kabinede Türkmenleri Irak Türkmen Cephesi
(ITC) Temsil Etti
Kabinede Türkmenleri Irak Türkmen Cephesi
(ITC) temsil etti. ITC Yürütme Kurulu Üyesi ve
Erbil Milletvekili Aydın Maruf, 78 oy alarak IKBY
Bölge Bakanı seçildi.
Yekgirtu, Yeni Nesil Hareketi ve Komel oylamaya
katılmadı.
IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, 12 Haziran’da
hükümeti kurma görevini Mesrur Barzani’ye

vermişti.

IKBY'de 30 Eylül 2018'de gerçekleştirilen milletvekili
seçimlerinde Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 45,
Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 21, Goran 12, Yeni
Nesil Hareketi 8, Komel 7, Yekgirtu 5, Modern ve Özgür
Listesi 2, kotadan ise Türkmenler 5, Hristiyanlar da 6
milletvekilini meclise göndermişti.
Yeni kabinede yer alacak bakan adayların isimleri şöyle:
1. Mesrur Mesut Mustafa Barzani- IKBY Başbakanı
2. Kubat Celal Husamaddin Talabani-IKBY Başbakanı
Yardımcısı

3. Fersat Ahmet Abdullah- Adalet Bakanı
4. Şorış İsmail Abdullah- Peşmerge Bakanı
5. Rebar Ahmet Halit- İçişleri Bakanı
6. Avat Cenap Nuri Salih- Ekonomi ve Maliye Bakanı
7. Saman Hüseyin Muhammet Berzinci- Sağlık Bakanı
8. Alen Hama Said Salih Muhammet- Eğitim Bakanı
9. Dana Abdulkerim Hama Salih Abdurahman- İmar Bakanı
10. Sasan Osman Avni Habib- Şehircilik ve Turizm Bakanı
11. Aram Muhammet Kadir Emin-Yüksek Öğrenim ve Bilim
Bakanlığı
12. Dara Reşid Mahmut- Planlama Bakanı
13. Kuvestan Muhammet Abdullah Maruf- Aile ve Sosyal
İşler Bakanı
14. Muhammet Sait Ali- Gençlik ve Kültür Bakanı
15. Abdullah Mahmud Muhammet AhmedEnfal ve Şehitler Bakanı
16. Begard Dılşad Şukrullah- Tarım ve Su
İşleri Bakanı
17. Kemal Muslim Sait Karani- Sanayi ve
Ticaret Bakanı
18. Anu Cevher Abdulmesih AbdukaUlaştırma Bakanı
19. Piştivan Sadık Abdullah- Diyanet İşleri ve
Vakıflar Bakanı
20. Kemal Muhammet Salih Halil- Elektirik
Bakanı
21. Halid Selam Sait- Bölge Bakanı
22. Aydın Maruf Selim- Bölge Bakanı
23- Valla Ferit- Bölge Bakanı
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Ünlü Kürt Gazeteci ve Yazar
Arif Kurbani:
Hazırlayan: Ali salim

nlü Kürt Yazar ve Gazeteci Arif Kurbani, Kerkük
Valiliğinin sadece Kürtlere verilmemesi gerektiğine
inandığını belirterek, Kürt ve Türkmenlerin Kerkük'ü
idare etmek için 50 yıllık ortak yazdıkları bir stratejik
anlaşma yapmalarının her iki millet için olumlu
sonuçlar doğuracağını dile getirdi.

En başta da söylediğim gibi, Saddam rejiminin
çöküşünden sonra onlarca televizyon programında, gazete
görüşmelerinde, kendi düşüncem olarak yayımladığım
köşe yazılarımda, seminer ve toplantılarda hatta ve hatta
partilerin üst düzey ve siyasi bürolarında bu sorundan

Hepimiz, Kerkükte yaptığımız hataları görüp kabul
etmemiz gerekiyor. Bir daha tekrarlamamak için
geçmişten faydalanmamız gerekiyor.

Yıllardır Kerkük hakkında yaptığı açıklama ve
yayımladığı yazılarla fikrini açık bir şekilde beyan
eden tecrübeli gazeteci, Tba muhabirinin sorularını
yanıtladı.

Kürt ve Türkmenlerin birlikte yaşayabilmesi için
haklarının sabitleştiği bir proje ortaya kurulması
elzemdir. Sanırım bunun en büyük sorumluluğu
evvela Kürtlerin sırtında.

İşte soru ve cevaplar:

Umutluyum, şayet Kerkük'ün idaresinde
Türkmenler için kapı açılır ve fırsat verilirse bu
güven, şehrin asil iki milleti içerisine de yerleşir.

Yıllardır ve özellikle 16 Aralık
olaylarından sonra Kerkük ve Kerkük'te
çözüm hakkında defalarca yazı
yayımladınız. Yazılarınızda genellikle
de Kürtlerin, 14 yıl Kerkük'ü idaresinde
iyi bir örnek ortaya koyamadıklarına
vurgu yapıyorsunuz. Bu sözlerinizi neye
dayanarak söylüyorsunuz?
Doğrudur, ben Kerkük hakkında çok sayıda yazı
yazdım ancak bu 16 Aralık'tan öncesine de dayanıyor.
Ben Saddam rejiminin yıkılmasından hemen sonra hep
Kerkük'ü geri döndürüp idaresini yapabilsin diye Kürtlerin
gerçek bir ortağının olması gerektiğine vurgu yaptım. Bu,
hem birlikte uzunca bir tarihe sahip oldukları için hem
de şu an Kerkük’te var olan gerçekten dolayı, ki Araplar
Kerkük'teki Kürt ve Türkmen topraklarını işgal etmek ve
daha önce art arda gelen rejimlerin amacını yerine getirip
şehirde Araplaştırma politikasını yerine getirmek için
kullanılmışlardır. Kürtlerin, en baştan itibaren Türkmenlerle
birlikte hareket etmesi gerektiğini bilmesi gerekiyordu ki
uzunca bir tarihi paylaşıyorlar ve o toprakların asıl sahipleri
oldukları için. Ancak ne yazık ki
Kürt ve Kürt siyasetçiler Kerkük'ü idare ederken
Türkmenlere akıllı bir şekilde muamele göstermediler.
Üstelik bunu gerçekleştirmek için bazı girişimler vardı
ancak bu girişimler yeterli olmadığı için başarılı olmadı.
Sonuç Türkmen ve Kürtlerin birbirinden ayrışması
ve uzaklaşması oldu. Demek istediğim aynı cephede
birleşemediler, nitekim olması gereken gerçek, aynı cephede
birleşmeleriydi. Kürt ve Türkmenlerin uzaklaşması, şehirde
tekrardan Araplaştırma politikasının devamını doğurdu ve
anayasada belirtilen "Hak sahibine haklarının iade edilmesi
yani Kürt ve Türkmenlerin topraklarının geri verilmesi"
hususu da çiğnendi.
Baas rejimi, döneminde Kürt ve Türkmenlerin mülkü olan
yaklaşık 1 milyon dönümlük araziyi Araplaştırma projesi
için Kerkük'e yerleştirilen Araplara devretti. Saddam
rejiminin çökmesinin ardından ve anayasanın yazılmasıyla
söz konusu toprakların Kürt ve Türkmenlere iade edilmesi
gerekiyordu. Ne yazık ki anayasada yer alan haklar da
uygulanamadı. Saddam rejimi tarafından sırf Kürt veya
Türkmen oldukları için Kerkük'ten kovulup, sürgün edilip
veya devletteki işinden çıkarılanlar için bir yol bulunup
özgür bir şekilde Kerkük'e geri dönmeleri, tazminat
almaları veya tekrardan devlet kurumlarında çalışmaları
sağlanamadı.

Eğer Kerkük'teki Şiileştirme ve Araplaştırma
politikasının son bulmasını istiyorlarsa Kerkük'ün
gerçeğini kabul edip Kürt ve Türkmen birlik içinde
olmaları gerekiyor. Eğer biz birlikte olmazsak,
Kerkük'te Araplaştırma politikası devam edecektir
ve öyle ki zaman gelecek her iki millet de bundan
zarar görecektir.

bahsetmişimdir. Ancak benim bu anladığım genel halkın
anladığı haline getirilemedi. Yani genel bir düşünce haline
dönüştürülemedi.
Zira 16 Aralık ve Kürtlerin başına gelen büyük yenilgi
sonrası, Kürtlerin ortaya koydukları siyaseti gözden
geçirmeleri gerekir ve yeniden bir siyaset ortaya
koymaları gerekiyor ki geçmişte yaptığı hataları
tekrarlamasın.
Kürtler 2003'te önlerine çıkan fırsatı kaçırdı. Yakın bir
zamanda Kürtler Kerkük'e yeni vali adayını koyacak, 2003
yılında yaptığı hataları düzeltmesi gerekiyor. Bu hatadan
dönmek içinse Türkmenleri güçlü bir şekilde siyasi
sahaya çekmeleri ve Kerkük'ün idaresi içerisinde güçlü bir
konuma sahip olmalarını sağlaması gerekir. Bu da 2 ve 3
amaçtan ötürüdür. Birincisi, bu Türkmenlerin bir oluşum
olarak kendi haklarıdır. İkincisi, Bağdat Kürtlere ne kadar
zulüm ederse o kadar da Türkmenlere eder. Aynı zamanda
Türkmenler üzerinde Şiileştirme politikasını da uyguluyor.
Bizim Türkmenlere, bizimle oldukları zaman haklarını
daha kolay elde edebileceklerini söylememiz ve bizimle
yol almaları için onlara güvence vermemiz gerekiyor.
Bu da Kürtlerin daha yumuşak davranmaları ve
Türkmenlere idari yetkilerin bir kısmını vermesinden geçer.
Bu idari yetkilerin biri Kerkük İl Meclisi Başkanlığıdır bu da
gerçeğe bakılırsa Türkmenlerin hakkıydı.
Saddam rejiminin çökmesinin ardınlar Kürtler Irak’ta,
cumhurbaşkanı, başbakan yardımcılığı, dışişleri
bakanlığı ve buna benzer çok sayıda konuma sahip
oldu ancak hala bunun az olduğunu düşünüyordu.
Ama Türkmenler o zaman da haksızlığa uğradı
çünkü Kerkük'te ne vali, ne il meclisi başkanı ne de
kaymakamlık verildi.

Bu hakların tekrardan geri verilmemesini ben şahsen Kürt
ve Türkmenlerin birlikte hareket etmemelerine bağlıyorum.

Umut ediyorum, bu kez bu fırsat değerlendirilir ve
Türkmenlere bu güvence verilir ki onlar da çıkar ve
geleceklerinin Kürtlerle birlikte olmalarına inanırlar.
Kürt ne kadar Kerkük'e yakınlaşırsa o kadar Kerkük'ün
Eğer Kürt ve Türkmen birlikte olsaydı şimdi Kerkük'ün
durumu bambaşka olur ve bu iki ana oluşumun Kerkük'te Araplaştırılmasına engel olur. Bu ne kadar Kürtlerin
çıkarınaysa o kadar da Türkmenlerin çıkarınadır.
durumu farklı olurdu.

Yine Kerkük hakkında yazmış olduğunuz son
yazınızda, Kürtlerin daha önceden yapması
gerektiğini vurguluyarak, Türkmenleri
kendilerine gerçek bir ortak yapmaları
gerektiğinin altını çiziyorsunuz. Bu mümkün
mü?

Kerkük'te bulunan toplu mezarlarlara baktığımızda,
Saddam rejimi tarafından katledilen Kürt ve
Türkmenlerden oluştuğunu görüyoruz. Ancak ne yazık
ki bunu Kerkük'ü idare ettiğimiz süreçte beyinlere
yerleştiremedik ve oturtamadık.

Bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor ki, Kürt ve
Türkmen Kerkük'ün gerçek sahibidir. Bizim uzunca bir
geçmişimiz var ve asırlardır yapılan eziyetlerden sadece
Kürtler eziyet çekmedi ve sadece Kürtler zorluk çekmedi,
aksine her iki millet bundan payını aldı. Kerkük'te yapılan
zulümlerin hepsi Kürt ve Türkmenlere yönelik olmuştur.
Arsalarının ellerinden alınması, Araplaştırma, işten atma ve
katliamlar.

Eski ve yeni yazılarınızın büyük
bir bölümünde, Kürtlerin amaçlarına
ulaşana kadar Türkmenleri kendinden uzak
tutmaması gerektiğini ve Türkmenlere karşı
güzel ve iyi muamele göstermesi gerektiğini
vurguluyorsunuz. O zaman şu soru akıllara
geliyor; Kürtler amaçlarını elde ettikten
sonra Türkmenlerin durumu ne olacak? Sizce
bu Türkmenleri amaca ulaşıncaya kadar
kullanmak anlamına gelmiyor mu?
Şayet benim son yazımda yazdıklarımı, Kürt ve
Türkmenlerin ortak olması gerektiğini vurgulamamın
taktiksel ve geçici bir yol olarak algılamışlar ise sanırım
yanlış bir okuma yapmışlardır. Eğer birisinin son 15-16
yıl içerisinde yazdığım yazılara aşinalığı varsa benim bu
konuyu onlarca yazı ve açıklamalarımda vurguladığımı bilir.
Bu hususta onlarca televizyon programı, seminer, konferans
ve açıklama yapmışımdır. Bu konunun ele alındığı ilk
canlı yayın görüşmesinde ben ve sayın Hasan Turan hazır
bulunduk. Orada da aynı şeyleri söylemiş ve Kürt siyasetini
eleştirmişimdir ayrıca Türkmenlerin gerçek ve stratejik bir
ortak olması gerektiğini vurgulamışımdır.
Ben bu konuyu her fırsatta ve her yerde dile getiriyorum,
hiçbir zaman da bunun taktiksel veya geçici bir plan olarak
kullanılması amacıyla söylemedim.
Çünkü eğer Kürt ve Türkmenler birlikte hareket
ederlerse Kerkük'ün geleceği Kürt ve Türkmenler için
olacaktır. Ancak Kürt ve Türkmenler birlikte olmazlar ise
Kerkük'ün geleceği hiçbirinin olmayacak. Bu hem Kürt
hem de Türkmenler için geçerlidir.
Her iki taraf bunu göz önünde bulundurmalıdır. Gerçek
bunu istiyor, bu iki millet sonsuza kadar birlikte yaşayacak.
Kerkük var oldukça Kürt ve Türkmen birlikte olacak. Eğer
bu şekilde yaklaşılmaz ise geçmişte Kürt ve Türkmenlerin
başına gelenlerin çok daha beteri ve ağırı başlarından
geçecek.
Bir nevi güvence ve güven sağlamak için, Türkmenlerin,
"Kürtler bize yönelik siyasi ve geçici olarak iyi yaklaşıyor"
düşüncesini ortadan kaldırmak için, bu haklarının
anayasada tespit edilmesi gerekiyor. Ben 2005 yılında
Kürdistan Anayasa taslağı hazırlandığında bu önerimi yazılı
olarak sundum. İçerisinde Türkmenlerin bütün haklarının
anayasa içerisinde tesbit edilmesinin önemine değindim.
Her zaman diyorum,
Kerkük'teki gerçek, Türkmenlerle oturmamız gerekiyor
ve kendilerine sormamız gerekiyor, acaba hangi hakları
talep ediyorlar, bu isteklerin anayasaya yerleşmesi
gerekir. Yani Kürtlerin onlara vermek istedikleri haklar
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değil, onların kendileri için istedikleri haklar tespit
edilmeli ve verilmeli.
Sadi Ahmet Pire, birkaç ay önce o dönem Kürdistan
Yurtseverler Birliği (KYB) sözcüsüyken, KNN kanalında
konuk olduğu bir programda şunu itraf etti, "Arif
Kurbani 12 yıl önce Türkmen ve Kerkük'teki diğer
oluşumlarla nasıl bir muamele ortaya konulması ile ilgili
KYB ve Kürdistan Demokrat Partisi’ne (KDP) bir proje
verdi. Biz bu projesine karşılık kendisine saygı göstermek
yerine onu cezalandırıp Kerkük'ten kovduk. Şu an da
her iki parti gidip Arif Kurbani'nin projesini yerine
getirmeye çalışmalıyız." dedi. Bunu herkes duydu çünkü
medyalarda geniş bir şekilde yer buldu.
2007 yılında verdiğim projede çok açık bir şekilde
Türkmen ve Kürtlerin Kerkük'teki idare şeklini siyasetini
eleştiriyorum. Projede Türkmenlere ne tür bir muamele
edilmesini ve haklarının anayasada nasıl yerleştirilmesini
vurguluyorum. Hatta haklarının anayasada sadece yazılması
bir anlam ifade etmeyeceğini ve fiili bir şekilde Kerkük
idaresinde yer almalarını sağlamalarını vurguladım.
Türkmenlerin fiili bir ortak olmadığını eleştirdim. İşte
bu yüzden ben bu şeyleri taktiksel olarak anlatmadığımı
söylüyorum. Aksine Kürt ve Türkmenler birbirlerine karşı
taktiksel yaklaştıklarında kazanacaklarına da katiyen
inanmıyorum. Bu bir proje olmalı ve güzel bir şekilde
Kerkük'ü idare etmeleri gerekiyor.
Kürt ve Türkmenlerin birlikte bunun için bir proje
yazmaları gerekiyor. Birlikte uygulamaya koymaları
gerekiyor. Birlikte onun için mücadele etmeli ve başarıya
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ulaştırmalıdırlar. Ancak bu projede Kürtlere daha çok iş
düşüyor. Çünkü projeyi savunmak için daha çok çalışabilir.
Bunu söylememin nedeni, Kürdistan Bölgesel Hükümetinin
desteği arkasında olacak, hem sayısal olarak Irak’ta daha çok
hem de Bağdat'ta daha çok etkin ve elinde güç barındırıyor.
16 Aralık'a kadar da Kürtler Kerkük'te iktidarı elinde
tutuyordu nitekim iyi bir örnek olamadı ve Türkmenlerin
ilgisini yanına çekemedi. Bu hatalarımızdan ders çıkarmalı
ve öğüt almalıyız aynı zamanda tekrarlamamalıyız. Bu kez
Kerkük'te plan ve projeyle yeni bir döneme yeni bir sayfa ile
başlamalıyız.
Ben umuyorum ki, Kerkük'ün yeni valisinin
konulması ile birlikte, Kerkük İl Meclisi Başkanı
görevi de Türkmenlere iade edilir. Bunu yazılarımda,
toplantılarda ve hala medyalar üzerinden KDP ve
KYB'ye söylüyorum. Türkmenler kimi İl Meclisi Başkanı
olarak seçecekleri konusunda yetkin olmalı. Bu adım
birlikte uzun soluklu bir projenin ortaya konulması için
iyi bir başlangıç olmalıdır. Kerkük'ün idaresi hakkında
Kürt ve Türkmenlerin arasında en az 50 yıllık bir ittifak
imzalanmasını olumlu buluyorum.
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dair inandırıp, güven vermeleri gerekiyor. Türkmenler
içerisinde fiili bir şekilde şu inanç oluşmalıdır. "Ne kadar
Kerkük Kürdistan'a yakınlaşırsa, Türkmenlerin konumu
daha da güçlenir, hakları temin edilir ve Türkmen kimliği
daha çok koruma altına alınır.
Kanımca, Bağdat'ın şu anda uyguladığı Araplaştırma ve
Şiileştirme sistemi 50 yıl devam eder ise, sayı açısından
Türkmenler Kürtlerden daha az olduğu için, kimlikleri
tehlike altına girer. Bu nedenle umarım Kürtler ve
Türkmenler ortak bir bir siyasette buluşur ve ortak bir
stratejide birbirlerine bağlanırlar.

Bence
Kerkük Valisi sadece bir oluşuma kalmamalı. 4 yıl
Kürtler aldıysa sonraki dört yıl Türkmenler almalı ya da
2 yıl Kürt 2 yıl Türkmen.
Yetki ve makamlar Kürt ve Türkmenler arasında el
değiştirmelidir. Nasıl bir yöntem izleniyorsa izlensin
Kürtler, Türkmenleri onların fiili bir ortağı olduklarına

Bir Ünite Kan Bağışlayarak 4
Kişinin Hayatını Kurtarın
Haber: Ali Antar / Foto: Çoban Timur

üm dünyada kan bağışı büyük bir önem
taşımaktadır. Her yıl binlerce insan, trafik kazası, iş
kazası, küçük kazalar ya da hastalık sonucunda kan kaybı
yaşayabiliyor. Bu nedenle de kan ihtiyacı doğabiliyor.
Dünyadaki uygulamalar ve araştırmalar, en güvenli kanın,
gönüllü, karşılık beklemeksizin ve düzenli olarak kan veren
bağışçılardan elde edildiğini gösteriyor.
İstatistiklere göre, günde yaklaşık 200 kişi kan bağışlamak

üzere Erbil Kan Bankası Müdürlüğü'nü ziyaret ediyor.
Söz konusu müdürlük 2013'ten 2018'in sonlarına kadar
kan bağışı yapan kişilerden 312695 ünite kan almayı ve
dağıtmayı başardı.
Kan bağışı yapacak kişinin yaşına ilişkin açıklama yapan
Erbil Kan Bankası Müdürü Dr. Vuşyar Yasin Muhammed,
"Küresel sağlık standartlarına göre, kan bağışı yapan kişinin
yaşı 18'in üstünde olmalı. Eskiden kan bağışı yapan kişinin
yaşı 18-63 arasında olmalıydı ancak bu kural değişti. Yaşı
18 üzerinde ve sağlık durumu iyi olan kişiler kan bağışında
bulunabilir." ifadelerinde bulundu.
Kan bağışlamanın kurallarını anlatan Kan Bankası Müdürü,
kan bağışlayan kişinin kilosunun 50'nin üzerinde olması
ayrıca ruhsal veya bedensel bir hastalığının olmaması
gerektiğini belirtti.
Her bir ünite kanın 4 canı kurtardığını belirten Dr.
Muhmmed, "Kan bağışlayan kişinin kan verdikten sonra
kanının uygun olup olmamasını bilmek için incelemeler

yapılıyor. Kan; kırmızı kan hücreleri (alyuvar), beyaz kan
hücreleri ( akyuvarlar), kan pulcukları (trombositler) ve
kan sıvısı(plazma) olarak dört çeşide ayrılıyor. Hastanın
bunların tümüne ihtiyacı olması şart değil. Bunlardan birine
veya ikisine ihtiyacı olabilir. Dünya Sağlık Kurumları'nın
standartlarına göre, 5 ayrı inceleme yapılıyor. Eğer kanda
sorun bulunmazsa ve araştırmalardan iyi sonuç çıkarsa
bağışlanan kan, bankada saklanır ve ihtiyaca göre hastalara
bağışlanır." dedi.
Kan bağışı yapan kişinin sağlık durumuna etkisine ilişkin
Dr. Muhammed, "Ne yazık ki eskilerden beri kan bağışı
yapan kişinin sağlık durumu kötü olacak gibi bir algı var.
Ancak gerçekler bunun tam tersi. Bir kişiden alınan kanın
4 kişinin hayatını kurtarmasının dışında kan bağışlayan
kişi de bundan faydalanır. Çünkü kan bağışlayınca kanda
bulunan yağ seviyesi azalır ve kişinin zayıflamasını sağlar.
Ayrıca kan bağışlayan kişinin kan verdikten sonra kanı
yenileniyor, bu da insan sağlığı için faydalı." şeklinde
açıklama yaptı.
Az bulunan kan gruplarına değinen Dr. Vuşyar Yasin
Muhammed, "Halk arasında pozitif kan grubuna oranla
negatif grup daha az. Ancak buna karşılık negatif kan
ihtiyacı pozitife göre daha azdır. Bizim burada iyi bir
stoğumuz var. Devamlı olarak 1000’in üzerinde kan
ünitesi bulundurmaktayız. Hükümete ait olan hastanelere
gönderdiğimiz kanları hastanede ayrı stok alanında
muhafaza ediyoruz. Eğer aniden negatif gruptan birinin
kana ihtiyacı olursa bunu karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.
Konuşmasının sonlarında kanları nasıl devamlı olarak
bulundurabildiklerini anlatan Erbil Kan Bankası Müdürü
Dr. Vuşyar Yasin Muhammed, "Biz ihtiyacı olan tüm
hastalar için kan buluyoruz. Ancak iki şekilde kan temin
ediyoruz. Birincisi yerine koyma işlemidir. Yani bizden kan
alan hastanın aile ve yakınları kan bankasına aynı oranda
kan vermeli. Ancak bizden karşılıksız kan alan hastalarımız
da var. Kan kanseri ve diğer kanser türleri ki Nanakali
Hastanesi ve Rızgari Hastanesi'nin bir bölümünde tedavi
gören hastalardan oluşuyor, ayrıca Peşmerge kardeşlerimiz,
göçmenlere ve Irak'ın güney ve orta kesimindeki
bölgelerdeki kişilere karşılıksız kan veriyoruz. " ifadelerinde
bulundu.
Ayrıca kan bağışlama aşamalarını Tba okurlarına anlatan

Kan Bankası Medya Sorumlusu Havkar Celal Karadaği, "İlk
olarak kan veren kişinin bağışlama formunu doldurması
gerekir. Form, 'Dörtlü isim, anne adı, telefon numarası,
adres, daha önce kan bağışladınız mı, en son ne zaman kan
bağışladınız' gibi sorulardan oluşuyor." diyerek şöyle devam
etti:
"Kişinin daha önce kan bağışlarken kanının uygun olup
olmadığını bilmek için kayıtlı sisteme bakılır. Ardından kişi
için iki işlem yapılıyor. Öncelikle kişinin kalp ve kan basıncı
kontrol ediliyor. Daha sonra kan bağışlayan kişi için uygun

bir yer ayrılıyor ve kan alınıyor.”
Erkek ve kadınların kan bağışlarken sahip olmaları gereken
uygun kan seviyesine değinen Karadaği, “Kadınlarda eğer
inceleme yapıldıktan sonra kan seviyesi 12-16 ise kan
bağışlayabilirler ve hiçbir sorun olmaz. Erkeklerde ise bu
oran 14-18 olursa bağışlayabilirler. Eğer belirtilen seviyeden
daha fazla veya az olursa bu kişinin kan bağışlama talebi
kabul edilmez ve kişi bağış yapamaz.” bilgisini paylaştı.
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Kerkük Kaymakamı: Havalimanı Kerkük
Milletinin Rüyasıydı

Y

Hamzalı Sakinlerinin Akıbeti Ne Olacak?

Haber: Ali Antar / Foto: Çoban Timur

ıllardır Kerkük milletinin hayali haline gelen
Kerkük Uluslararası Havalimanı’nın inşa çalışmaları son
hızla devam ediyor.
4807 dönümlük arazi üzerinde kurulan Kerkük
Havalimanı’nın açılmasını Kerkük halkı heycanla
beklerken, Hamzalı semti sakinleri, yaşadıkları bölgenin
havalimanı sahasına eklenmesinden dolayı endişeli.
Kerkük Valiliği, havalimanının uluslararası standartlara
uygun olması için, Hamzalı semtinin bir kısmının
boşaltılıp havalimanının sahasına eklenmesi gerektiğini
açıkladı.

açıklayarak, “Daha önce de 1980 yılında Hamzalı bölgesi
Saddam Hüseyin tarafından kaldırıldı, tabii ki bu büyük
bir zulümdü. Bölgeden çıkartılan insanlar 2010 yılında
tekrar bölgeye döndüler. Dönüşleri de başbakanlık, vali
ve il meclisi kararı ile oldu. İnsanlar yasal bir şekilde
topraklarına dönüp yerleştiler.” ifadelerini kullandı.

ifade eden Ali Hüseyin, “Biz bir süre önce Kerkük Valisi
ile görüştük ama valinin hiçbir kararı yok. Bekleyin
komisyonlar görsün diyor. Şimdiye kadar elde tutulu bir
karar yok.” şeklinde konuşarak, şu ana kadar kendilerine
havalimanının kalkış-iniş pisti hizasında olan 213 evin
yıkılacağını bildirdiklerini söyledi.

Son olarak konu hakkında Kerkük Merkez Kaymakamı
Falah Halil Yayçı, “Havalimanı Kerkük halkının menfaati
için, tahliye işlemi, 20-30 ev sakininin haklarını alma
şartıyla atılması gereken bir adımdır. Ayrıca havalimanının
bu bölge üzerinde büyük bir etkisi olacaktır. Sağlık
açısından değerlendirirsek, büyük uçaklardan çıkan
duman bölge halkına zarar verebilir. Uçağın inişi sırasında
yaşayacağı bir problem, bölgede yaşayan insanlar için
felaket yaratabilir.” dedi.

Hamzalı bölgesinde yaşayan Abbas Ekrem Ali adlı vatandaş
ise duruma ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

Konu hakkında Tba mikrofonuna açıklama yapan Kerkük
Merkez Kaymakamı Falah Halil Yayçı, “Sizin de bildiğiniz
gibi havalimanı konusu Kerkük milletinin rüyasıydı.
Türkmen, Kürt ve Arap hepsi bu havalimanının olmaması

Saddam Hüseyin rejimi tarafından bölgenin daha öncede
dağıtıldığını tekrar söyleyen Abbas adlı vatandaş, “Biz
2010 yıllında Bağdat ve valinin kararı ile buraya geri
döndük. Diğer taraftan ise önceden de Amerikanlar 225
metre bir taraftan 450 metre diğer bir taraftan Hamzalıya
girdi ve kendi bölgesine kattı. Şihler Mahallesi, Qabır
Başı (mezar başı), Bahçe Yanı ve Şetemez Başı hala
havalimanı sınırları içerisinde. Havalimanı bizim
yerlerimize el koydu.” ifadelerini kullandı.

Hamzalı bölgesinde yaşayan vatandaş Mühendis Ali
Hüseyin Sabır konuşmasına bölgesini anlatmaktan
başlayacağını belirterek, “Bölgenin 2 tarafında ziraat
alanı vardı ve bölgenin orta kısmında birkaç sokakta
nedeniyle çok sıkıntı çekiyordu. Özellikle Türkmenler
Erbil, Süleymaniye ve Bağdat’a gitmekte sorun yaşıyorlardı.” insanlar yaşıyordu. 1984 yılında Saddam döneminde bu
bölgeyi yıkma kararı aldılar. Bunun da sebebi bölgenin
diyerek sözlerine şöyle devam etti:
çogunluğunun Şii Türkmenlerden oluşmasıydı.” diyerek
“Bilindiği gibi bu havalimanı uluslararası ve bundan dolayı şöyle devam etti:
da uluslararası standartlara uygun olması gerekir. Bize
“2003 yılında Irak rejiminin yıkılmasından sonra bizler
gelen uluslararası raporda havalimanı etrafındaki bütün
dönüp bölgelerimizi yaptık. O zaman da başbakanlık 140.
evlerin tahliye edilmesi gerektiği yazılıydı. Havalimanının
Madde çerçevesinde Hamzalı’nın yeniden yapılanmasına
uçuş pisti karşısında Hamzalı bölgesi var ve bu bölgede
onay verdi. Ayrıca 2010 yılında hem vali, hem il meclisi
birkaç evin tahliye edilmesi gerekiyor. Bağdat’tan farklı
tarafından resmi olarak insanların dönmesi onaylandı.”
komisyonlar da gelip, bu evlerin ne kadarının boşaltılması
gerektiğine karar verecekler. Biz de olabildiği kadar
İnsanların kendi bölgelerine döndüğünü açıklayan
zararlarını karşılamalarını sağlamaya çalışacağız.”
vatandaş, “Bu süreçlerden sonra Kerkük Havalimanı
yapılması kararı alındı. Bu havalimanı Kerkük için
Bölgede ne kadar evin boşaltılacağı hakkında konuşan
önemli, biz bunun karşısında durup yapmayın
Kerkük Kaymakamı, “Buna komisyon karar verse de
diyemeyiz ama onlar da milleti mağdur etmeden bu işi
bölgenin tamamı tahliye edilmez, en fazla 35-40 ev
yapmalı. Burada yaşayan insanların hepsi yoksul, başka
boşaltılır. Evlerin tahliye edilmemesi imkansız çünkü
bir yerde ev yapmak için güçleri olmadığı için gelip
ortada havalimanının inşası söz konusu. Ama evlerin
baba ve dedelerinin toprağında ev yapmışlar.” şeklinde
boşaltılmasından önce insanlara hakları ve ev yapmaları
değerlendirmede bulundu.
için bir arsa verilmesi gerekir.” dedi.
Falah Yayçı, Hamzalı’nın daha önceden de devrik lider
Saddam Hüseyin tarafından da tamamının kaldırıldığını

“Bize bundan evvel haber geldi 15 gün içinde evleri
boşaltmamızı söylediler. Sebep olarak da havalimanı
gösterildi. Meğer bizim evlerimiz uçakların inişini,
kalkışını olumsuz etkiliyormuş. Bundan önce Irak
Ulaştırma Bakanı bu havalimanına uçakla geldi. Bakan
gelmeden önce hiç mi araştımadı bu havalimanının
tekniksel durumunu? Peki onun uçağı nasıl sorunsuz indi?”

Kendilerine yerel hükümet tarafından verilen bilgiyi
Tba mikrafonuyla paylaşan Ali Hüseyin, “Şimdi yeni
vali ve havayolları yönetimi
bölgede 213 evi yıkmak
için karar almışlar. Bu sayı,
havadan çekilmiş bir fotoğraf
ile belirlenmiş ve foto 2013
yılına ait. Ama şimdi seçtikleri
bölgeye bakarsak 300 evden
fazlasını kapsıyor. Gerekçeleri
ise bizim evlerimizin uçakların
kalkış ve inişini etkilemesi.”
diyerek kendilerinin de
evlerinin yıkılması karşılığında
39. bölgede arsa istediklerini
söyledi.
Kerkük Valisi ile görüştüklerini

“Biz kanuna uygun olan taraftayız. Biz de Kerkük’te
havalimanı açılmasın istiyoruz.” diyen Abbas Ekrem Ali
bulunduğu duruma yönelik şikayetini şöyle dile getirdi:
“Havalimanının açılması için insanların eziyet çekmesi
kabul edilebilir bir şey mi? Zamanında Saddam da aynısını
yaptı, 1200 metrelik yerimizi aldı yerine 200 metre verdi.
Bize ‘isteseniz de bu istemeseniz de bu’ dediler. Şimdi bizi
niye buradan çıkarmak istediklerini anlamak istiyorum.
Okulumuz dağıldı. Dispanserimiz açıldı. Allah Muhammed
Beyatlı’dan razı olsun bizim için hem okul hem hastane
hizmeti getirdi. Vali yardımcısı geldi ve okul açılamaz dedi.
Okul genel menfaat için açılacak bir yer, özel okul değil
devlet okulu. Niye açılmasına izin vermiyorlar?”
Tba muhabirinin bölgede hizmet durumuna yönelik

sorusunu yanıtlyan Hamzalı Sakini Abbas Ekrem,
“Bölgemiz hizmet açısından çok kötü. Kaç sefer valinin
evine gittik, ‘özel olarak Hamzalı’ya geleceğim’ diye söz
verdi, ama gelmedi. Günlerdir suyumuz yok. Etrafta çöpler
birikti. Belediye bile gelmiyor. Bütün amaçları insanları
canından bezdirip kaçırtmak.” ifadelerinde bulundu.
Konuşmasının sonunda devlete sitem eden vatandaş,
“Neden böyle yapıyorsunuz, biz Iraklı değil miyiz? Bizler
de bu vatan uğruna şehit vermedik mi? Biz de askerlik
yapmadık mı? Hangi yönetim için yaptığımızın önemi
yok, önemli olan bu vatan için yapmış olmamız. Yeri
olmayanın vatanı da olmaz. Biz tarih boyunca her ne
yaptıysak vatanımız için yaptık. Biz şimdi İsrail’e gitsek
bize Türkmen, Kürt veya Arap olarak hitap etmezler, ‘siz
Iraklısınız’ derler. Bu hepimizin başına geldi.” sözleriyle
duygularını ifade etti.
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Sıcak Havalar Havuzlara İlgiyi
Arttırdı
Röp: Ali Salim / Foto: Muhammet Emin

zun ve soğuk bir kışın ardından havaların
ısınmasıyla birlikte, havuzlara olan ilgi arttı. Yoğun
ilgiyle beraber, havuzun temizliği, alınan güvenlik
önlemleri ve daha pek çok soru akıllara geliyor.

Yaşar Tahsin, hava sıcaklığının artmasıyla Erbil

halkının ve devamlı müşterilerinin yanı sıra
yabancıların da büyük bir ilgiyle yüzme havuzlarına
akın ettiğini söyledi.
Tahsin, işletmelerinde sadece erkekler, öğrenciler
ve çocuklar için kullanılan ortak, bir büyük yüzme
havuzunun olduğunu belirtti.
Yüzme bilmeyenler için özel yüzme hocalarının olup
olmadığına ilişkin sorumuza ise Yaşar Tahsin, “Evet
burada yüzme bilmeyen müşterilerimiz için özel
hocalarımız var. Hem gençleri hem de çocukların
tam olarak öğrenecekleri
şekilde ders verecek
hocalarımız var ve çok
kısa bir sürede de yüzme
öğretiyorlar.” yanıtını verdi.

Tüm bu sorulara cevap bulmak için görüştüğümüz bir
havuz işletmesinin sahibi Yaşar Tahsin, Erbil'de havuz
denince akla gelen ilk isimlerden biri.
Mikrofonumuza konuşan Yaşar Tahsin, 20 yıla
aşkın bir süredir bu işi yaptığını söyleyerek, “İlk
başlarda yüzme havuzlarında yapılan su temizleme,
su pompalama ve suya klor katma işlemlerini
yapıyordum. Hergün bahsetiğimiz işlemler sayesinde
suyun devamlı olarak temiz tutulmasını sağlıyoruz.”
dedi.

T
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şekilde havuzun etrafında can kurtaran platformu
üzerinde bekliyerek havuzu gözetliyorlar. Bir
boğulma durumu olduğu vakit anında havuza atlayıp
o kişiyi kurtarabilecek kapasitedeler. Şu ana kadar
mekanımızda hiç boğulma vakası yaşamadık, ama
boğulmayla karşı karşıya kalma vakası hergün oluyor,
ancak can kurtaranlar sayesinde kimseye bir şey
olmadan atlatıyoruz.”
Son olarak Yaşar Tahsin, 9 yıl bulunduğu yüzme
havuzunu çalıştırdığını belirtip, ''Yüzmeyi ve yüzme
sporunu seven herkesi havuzumuza bekliyoruz.''
diyerek davette bulundu.

Yüzme havuzunda
herhangi bir boğulma
tehlikesine karşı müdahale
edebilecek profesyonel
bir can kurtaranın olup
olmadığını sorduğumuz
Yaşar Tahsin, şöyle yanıt
verdi:
“Evet burada üç can
kurtaranımız var ve
devamlı bir

Irak genelinde 2 bin 450'den fazla Türkçe
coğrafik bölge ismi bulunuyor
Haber: Ziya Uzeiry

ürklerin şimdiki Irak’taki varlığı, sadece Osmanlı
değil, onlardan da yüzyıllar öncesine dayanıyor. Bu nedenle
de günümüze gelirsek o günlerin izlerini taşıyan Irak'ta
hemen hemen her yerde Türkçe köy, kasaba, ilçe ve hatta
il isimleri bulunuyor. Tabii olarak bu isimler uzun zaman
içerisinde kültüre ve yerel halkların hafızasında kazınmış
durumda.

Duhok: Ormana, Çevrik, Tavuk, Bağluca köyleri.

Erbil'de Türkmen tarihini anlatan ''Erbil'de Türk ve
Türkmen Tarihi'' adında bir kitap yayınlayan Selahaddin
Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Ümit İbrahim
Cevzeli, kitabında Erbil kelimesinin asıl olarak Türkçe bir
kelime oluğunu söylüyor.

Cevzeli Tba'ya konuya ilişkin verdiği demeçte, ''Er’ kelimesi
Türkçe'de erkek, koca ve asker anlamına gelmektedir. ‘Bil’
kelimesi ise bilim ve marifet kelimelerinden türemiştir.
Kuştepe, Köysancak, Karadağ, Amirli, Tuzhurmatu,
Altunköprü ve daha niceleri... İçinde farklı milliyete mensup Zamanında Erbil bölgesi ilim ve kültür açısından
çok önemli bir yer olduğundan dolayı Er-bil olarak
halkların yerleşik olmasına rağmen, halk bu isimleri
adlandırılmıştır. Aynı zamanda Erbilim kelimesi eski
benimsemiş ve günümüze dek kullanılmıştır.
kitaplarda yer almaktadır ve o isim de aynı manayı taşıyor.”
şeklinde açıklama yaptı.
Necat Kevseroğlu'nun yazdığı ''Irak'ta Türkçe Yer Adları
Klavuzu'' adlı kitabına göre Irak'ın genelinde 2 bin 450'den
Diğer taraftan Erbil'e 53 Km mesafede bulunan Köysancak
fazla Türkçe isim taşıyan coğrafik bölge bulunyor. Ayrıca
Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi'nde (IKBY) de 140'tan fazla ilçesinin ismi duru Türkçe bir kelimedir ancak şimdilerde
belli bir kesim tarafından bu isim değiştirilerek Koye olarak
Türkçe köy ismi bulunmaktadır. Bunlardan 66'sı Erbil, 68'i
kullanılıyor. Köysancak'ı anlam bakımından
Süleymaniye ve 6'sı Duhok'ta mevcuttur.
incelediğimiz zaman, köy, yönetim durumu,
toplumsal ve ekonomik özellikleri ve nüfus
Köy isimlerinden bazılarını sizler için toparladık:
yoğunluğu bakımından kasabadan farklı ve daha
küçük ve geri olan, genellikle tarımla uğraşan,
Erbil: Koç, Kayabaşı, Kurtelas, Tutma, Birikme, Basırma,
Şile, Eskikoya, Kabirbatan, Kuzulu, Kamber, Dit Beşparmak, konutları ve öteki yapıları bu yaşamı yansıtan, kırsal
yerleşme birimi olduğunu biliyoruz. Sancak ise Osmanlı
Göltepe ve Göptepe köyleri.
İmparatorluğu döneminde üzeri yazı işlemeli, kenarları
saçaklı, gönderli bayrağa verilen addır.
Süleymaniye: Karagöl, Kızlar, Taşlıca, Kazan, Kuçeler,
Kızkapa, Kırık, Kılırığ, Kuşkaya, Torba, Kale Kocali,
Karabulak, Tepeali, Karatamur, Kışlak, Çoklice, Mutlice,
Kaşka, Yola, Kırca, Karacam, Kaletepe köyleri.

Altınköprü, Erbil’e Köysancak'tan daha yakın bir mesafede
ve şehrin güneyine doğru, Kerkük ile Erbil arasında kalan
Türkçe ismi olan bir diğer ilçemizdir.

Yine Erbil'e yakın Kuştepe bölgesinin adı da halis Türkçe
isimlerden bir diğeridir. Asıl anlamı kuşun konduğu tepe
olarak geçmektedir. Anlatmaya çalıştığımız örneklerin
yüzlercesini hatta binlercesini daha inceleyebiliriz.
Türkçe olan bu ve buna benzer binlerce il, ilçe ve köyün
isimleri aslında Irak`ta 1000 yıldan daha fazla geçmişe
sahip Türklerin tarihi gerçekliğini bir kez daha gözler önüne
sermektedir.
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Lozan Antlaşması 96 Yaşında
L

Prof. Dr. Selma Yel: Türkiye bu anlaşmanın devamından yana olduğu sürece Lozan devam edecektir

Haber: Abdullah Erfani

ozan Antlaşması Osmanlı İmparatorluğu ve Müttefik
Devletler Fransa Cumhuriyeti, İngiltere Krallığı, İtalya
Krallığı, Japonya İmparatorluğu, Yunanistan
Krallığı ve Romanya Krallığı arasında, Birinci
Dünya Savaşı'nın başından bu yana olan
anlaşmazlıkları çözümlemek için yapıldı.

Böyle bir iddianın gerçek olması mümkün değildir. Çünkü
Lozan süreli bir anlaşma değildir. Lozan’da imzacı olan
ülkelerle herhangi bir savaş ya da büyük anlaşmazlık

Lozan Antlaşması ile beraber, maddeleri
Osmanlı İmparatorluğu için son derece ağır
olan Sevr Antlaşması geçersiz sayıldı. Bu
antlaşma sayesinde tüm taraflar arasındaki
anlaşmazlıklar giderildi ve modern Türkiye
Cumhuriyeti'nin sınırları tanımlandı. Türkiye
Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu'ndan
geriye kalan tüm haklarından feragat etti
ve karşılığında Müttefik Devletler, Türkiye
Cumhuriyeti egemenliğini resmi olarak
tanıdı.
Bu antlaşmanın geçmişte ve günümüzdeki
etkisi özellikle antlaşmanın önümüzdeki
yıllarda hangi sürprizlere sebebiyet vereceği,
bölgedeki siyasi, ekonomik ve kültürel
anlamdaki etkisini öğrenmek için Gazi
Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi olan Prof.
Dr. Selma Yel ile görüştük. Tba muhabirinin
sorularına yanıt veren Prof. Dr. YEL, bu
antlaşmayla bağlantılı Türkiye ve Irak’ı ne tür
gelişmelerin beklediğini anlattı.

Lozan Antlaşması en çok kime yaradı?
Öncelikle Türkiye’ye yaradı. Çünkü Osmanlı Devleti’nin
yıkılış sebepleri arasında en başta gelen kapitülasyonlar
tamamen ortadan kalktı. Kapitülasyon dediğimizde
sadece ekonomik anlaşılıyor hâlbuki idari, adli ve kültürel
yönden de kapitülasyon vardır. Bunlardan herhangi birinin
varlığının devam etmesi diğer alanlardaki kapitülasyonların
da arkasından gelmesini sağlar. En önemlisi hangisi
derseniz, elbette ki ekonomik olandır. Ekonomik olarak
bağımsız olmayan ülkeler idari yönden de kısa süre de
kontrol altına girerler, Bunun sonunda da adli yargı
sistemi kontrol altına alınır ve siz ülkenizi yıkmak, bölmek
isteyenleri bile cezalandıramaz duruma gelirsiniz, kendi
dilinizi, dininizi koruyacak gücünüz kalmaz ve kültürel
kapitülasyon başlar. Bu nedenle kapitülasyonların kalkması
önemlidir. Ayrıca Lozan Anlaşması ile Türkiye Misak-ı
Milli sınırlarına büyük ölçüde ulaşmıştır. Bu sınırlar içinde
tek devlet, tek millet ve tek kültür ekseninde üniter devlet
gerçeğini Lozan’a imza atan devletlere kabul ettirmiştir. En
önemli kazanımlardan birisi de budur.

“Lozan Türkiye Devletinin nüfus
cüzdanıdır”
Bugün bazı ülkelerin özellikle de Lozan’ı imzalamamış
olan ABD’nin sık sık üniter devlet konusunun gözden
geçirilmesini isteyerek mevcut anayasadan çıkarılmasını
istemesi sebepsiz değildir. Bu takdirde Türkiye’nin federatif
yapıya götürülmesi daha kolay olacaktır ve bunun sonu da
çok tehlikeli olup bölünmeyi getirebilecektir. Kısaca Lozan
Türkiye Devletinin nüfus cüzdanıdır. Bu cüzdan ile tek
devlet gerçeğinin kabul ettirilmiş olması ile Ermenistan
kurma rüyaları da son ermiştir

“Türkiye bu anlaşmanın devamından
yana olduğu sürece Lozan devam
edecektir”
Son yıllarda hep 100. yılını doldurunca
bu anlaşmanın feshedileceği ve yeni
devletler kurulabileceği konuşuluyor, bu
mümkün mü?

antlaşma söz konusu olabilir mi?
Anlaşmanın son bulmayacağını söylemiştim. Ancak
Türkiye’nin böyle bir talepte bulunabilmesi için yani
Musul’la ilgili demek istiyorum, bir defa çok
güçlü olması gerekmektedir. Zira günümüzde
devletlerin medeniyet seviyeleri, bilim ve
teknoloji alanındaki gelişmelerine bağlıdır.
Bir ülkenin bilimsel ve teknolojik gücünün
millî güce katkı sağlaması için, devletin bu
alandaki çalışmaları desteklemesi ve nitelikli
elemana sahip olması gerekir. Aksi takdirde;
millî ve manevî değerlerle bilimsel ve teknolojik
alanda, çağın gereklerine ayak uyduramayan
bir devletin, uluslararası siyasette etkili olması
beklenemez. Hele de dünyanın en kıymetli
coğrafyası olan bu havzada Türkiye’nin
dünyayı yöneten büyük güçlere rağmen
harita değişikliğine gitmesi mümkün değildir.
Bölgeyi kan ve gözyaşına boğar. Bedeli ağır
olur, hem Türkiye için ve hem de Musul ve
halkı için. Türkiye kuruluş yıllarından beri bu
tür problemleri uluslararası hukuk dairesinde
çözmeye çalışmıştır. Montreux ve Hatay konusu
buna en iyi örnektir.

“Musul’daki her gelişme
Türkiye’nin güvenliğini
yakından ilgilendirmektedir”
yaşanmamıştır. Ya da Almanya’nın Wersay’a itiraz ettiği gibi
Türkiye de Lozan’a itiraz ederek İkinci Dünya Savaşı’nda
sınırların değişimini isteyen revizyonist devletlere
katılmamıştır. Yani Türkiye bu anlaşmanın devamından
yana olduğu sürece Lozan devam edecektir.

“Musul ne yazık ki büyük bir talihsizlik
eseri olarak kaybedilmiştir”
Musul'un Misakı Milli Sınırları
içerisinde bulunması ve bu antlaşmanın
bitmesi durumundaki konumu ne
olacak?
Musul ne yazık ki büyük bir talihsizlik eseri olarak
kaybedilmiştir. Çünkü Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal
Atatürk’ün de meclisin de o tarihlerde Musul’un
bırakılmaması için gerekirse savaşılmasını göze almış
olduğu tarihi bir gerçektir. Ne yazık ki; Şeyh Said isyanı
ile iç asayişin tehlikeye girmiş olması ve Musul için
savaşmak üzere hazır bekletilen askerin isyancılar üzerine
sevk edilmesi sonucunda Türkiye, İngiltere’nin isteğini
kabul etmek mecburiyetinde kalmıştır. Ancak Musul ne
Türk halkının yüreğinde unutulmuştur ne de geçmişten
günümüze ülkeyi yönetenlerce unutulmuştur. Şunu
rahatlıkla söyleyebilirim. 1935’li yılları müteakiben değişen
dünya şartları çerçevesinde Türkiye’nin öneminin iyice
artması ve İngiltere, Fransa, Amerika ile yakın ilişkiler
kurulması sonucunda Montreux Anlaşması ile Boğazlar
konusunun Türkiye’nin istediği gibi çözümlenmiş olmasında
olduğu gibi, Musul konusu da daha farklı bir şekilde yeniden
gözden geçirilebilirdi. Ancak bunun için Mustafa Kemal
Atatürk’ün yaşıyor olması ve ülkeyi yönetmeye devam
ediyor olması gerekirdi. Mustafa Kemal Atatürk’ün 1938’deki
ölümü ne yazık ki erken ve büyük bir kayıptır. Hatay’ın
ana vatana ilhakı da O’nun yaşarken yapmış olduğu büyük
mücadelenin soncunda mümkün olabilmiştir. Bu nedenle
Musul konusu ne olur, bekleyelim dua edelim. Her şey
Türkmenler için en güzel şekilde olsun, ama sadece dua
yetmez, aynı zamanda güçlü olalım, diri olalım, birlik içinde
olalım.

Antlaşmanın son bulmasında Türkiye,
Musul, Kerkük ve Erbil üzerinde
müdahalede bulunabilir mi ve bu
antlaşmadan sonra herhangi yeni bir

Dediğim gibi çalışmak çok çalışmak ve en iyi dilek ve
temennilerde bulunmak, uluslararası sistemde etkili olmaya
çalışmak şu anda tek çözüm gibi görünmektedir. Öncelikle
Türkiye’nin önünde Kuzey Kıbrıs ve Akdeniz havzası
anlaşmazlığı bulunmaktadır. Akdeniz şu anda büyük bir
krize gebedir. Bu sorunu da Irak ve dolayısıyla Musul’dan
bağımsız düşünmek mümkün değildir. Uluslararası ilişkiler
dakikada değişiklik göstermektedir. Türkiye de bu nedenle
birçok cephede birden teyakkuz halindedir. Şunu bilin,
Türkmenler unutulmadı. Hep akıllarda ve yüreklerde.
Bugün İslam coğrafyasına baktığımızda sizce Türkiye Musul
için hareket geçse hangi ülkeler destekler, hangileri dünyayı
yöneten büyük devletlere hizmet eder? Bunun cevabı açıktır
ve acıdır da. Bunlara hiç girmeyelim. Âmâ Musul önemlidir
ve Türkiye’nin yaşam alanı içindedir. Yani oradaki her
gelişme Türkiye’nin güvenliğini yakından ilgilendirmektedir.
Kayıtsız kalınması mümkün değildir
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin İkinci Dönemini açarken yaptığı konuşmada
değindiği şu hususlar, bugün de önem ve haklılığını
korumaktadır:
“Efendiler! Hükûmetin varlığının nedeni, ülkenin
güvenliğini, milletin huzur ve rahatını sağlamaktır. Bütün
ülkede yerleşmiş bir güvenlik ortamı hüküm sürmelidir.
Millet, sonsuz bir huzur ve güvenlik içinde rahat
bulunmalıdır. Ülkemizin herhangi bir köşesinde
halkın güvenliğini, devletin birlik ve düzenini bozmaya
yeltenenler, devletin bütün kuvvetlerini karşılarında
bulmalıdırlar.
Efendiler, Türkiye Devleti’nin bağımsızlığı kutsaldır. O,
sonsuza kadar güvenlik ve koruma altında olmalıdır.
Devletin bağımsızlığı ile Millet ve Vatan’ın koruyucusu
Kahraman Ordumuzdur. Demek istiyorum ki; askerî
kuruluşlarımızın özel bir ihtimamla düzenlenmesi ve
yüceltilmesi en önemli konulardandır. Bugün eriştiğimiz
barışın sonsuz barış olacağına inanmak, kesinlikle
safdillik olur. Bu, o kadar önemli bir gerçektir ki, ondan
bir an bile ayrılmak, Milletin bütün hayatını tehlikeye
sokabilir.”
Bu sözler sanırım günümüz için de Türkiye’nin yol
haritası olabilecek önemdedir. Bu noktada bizlere ne görev
düşmektedir? Hz. Ali'nin; “Çocuklarınızı kendi içinde
yaşadığınız günlere göre değil, onların yaşayacağı günlere
göre yetiştirin.” mealindeki, çağları aşan sözü bugün bütün
İslam coğrafyası için kulaklara küpe olmalıdır.
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Zamanın Ötesine Geçen
Mimar: Koca Sinan

T

Haber: Eymen Erbiloğlu

ürk mimari tarihinin en büyük ismi olan Mimar
Sinan, Osmanlı İmparatorluğunun yükseliş döneminin
baş mimarı olarak tarihe adını kazımıştır.
Kimliğinin doğup büyüdüğü toprakları ve zamanın
ötesine geçen Mimar Sinan'ın eserleri büyük bir sahaya
yayılmış ve birçok ülkeyi içine alan geniş bir coğrafya
çağının şahidi olmaya, Osmanlı kimliğini yaşatmaya
devam etmektedir.
Irak'ta, Osmanlı döneminde restore edilen ve
yapılandırılan mimari eserlerden biri olan Şeyh
Abdülkadir Geylâni Külliyesi Başkent Bağdat'ta
bulunmaktadır. Şehrin güneyinde, Bâbüş-Şeyh
mahallesinde bulunan Külliye Selçuklu döneminden
günümüze kadar büyük ilgi ve itibar görmüş, zengin
vakıflar ve halk tarafından destek alarak ayakta
kalmıştır.
Külliyenin yerinde ilk olarak bir medrese inşa
edilmiştir. Hanbeli fıkıhı alimi Ebu Said el
Mübarek bin Ali el Muharremi tarafından
yaptırılmıştır. Vefatından sonra bu medrese,
talebesi Abdülkadir Geylâni'nin gayretiyle
genişletilerek bir tekke ilave edilmiştir.
Geylâni 561 (1165) yılında vefat
edince, medrese hücrelerinden birine
defnedilmiştir. Defnedildiği yerin üzerine
türbe yapılmıştır.
Türbe, 1508 yılından sonra, Safavi
istilasında zarar görmüş ve belirli
kısımları da harabeye dönmüştür.
Kanuni Sultan Süleyman, 941 (1534)
Irak Seferi sırasında Abdülkadir Geylâni
hazretlerinin türbe ve imaretinin yeniden
imarını emretmiştir. Bunun üzerine, seferde
hazır bulunan Mimar Sinan tarafından
planlanan, câmi, türbe, tekke ile imaretten
oluşan bir külliye inşasına başlanmıştır. Kesin
olmamakla birlikte, çeşitli kaynakların verdiği
bilgilere göre külliye son şeklini 982 (1574)
de Elvendzade Ali Paşa'nın Bağdad valiliği
sırasında almıştır. Yeni bir Safavi istilasında
zarar gören külliye, bu kez 1048 (1638) de
Sultan IV. Murad tarafından kapsamlı bir
şekilde tamir ettirilmiştir. Bundan sonra,
sırasıyla 1085 (1674) de Bağdad Valisi Silahtar
Hüseyin Paşa; 1123 (1708) de Sultan III.
Ahmet; 1281’de (1865) Sultan Abdülaziz; 13181322 (1900-1904)'de Sultan II. Abdülhamid,
1970-1974 yılları arasında da Irak Vakıflar
Bakanlığı'nın nezaretinde mütevellilerinden
Yusuf bin Abdullah Geylâni ile Burhaneddin
bin Abdurrahman Geylâni tarafından tamir
ettirilmiştir. Son olarak 2019 yılının şubat ayında
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA)
tarafından Külliye'nin restorasyon çalışmalarına
başlanmıştı.
Etrafı yüksek duvarlarla çevrili, geniş bir avlu
içinde yer alan külliye, câmi, türbeler, medrese,
tekke, namazgâh ve imâretten oluşmaktadır.
Bu kompleks U şeklinde çifte revakla çevrilmiş,
diğer yapılar avlunun etrafına sıralanmıştır.
Namazgâh avlunun ortasındadır. Ayrıca
külliyenin güneyinde geniş bir bahçe ve mezarlık
bulunmaktadır.

Hayatı

Koca Sinan diye anılan Mimar Sinan'ın kesin
doğum tarihi bilinmemektedir. Bazı kaynalar,

1491 ile 1499 arasında Kayseri'nin Ağırnas köyünde
doğduğunu yazmaktadır.

Birinci Selim (Yavuz), padişah olduktan sonra başlatılan
Anadolu’dan da asker devşirmeyi öngören yeni bir
uygulama uyarınca 1512’de devşirme olarak Kayseri’den
alınıp İstanbul’a getirilip orduya asker yetiştiren Acemi
Oğlanlar Ocağı’na verildi.
Yeniçeri Ocağına giren Mimar Sinan, 1514’te Çaldıran
Savaşı’nda 1516-1520 yılları arasında da Mısır
seferlerinde bulundu. I. Süleyman (Kanuni) döneminde
1521’de Belgrad, 1522’de Rodos seferlerine katıldı,
subaylığa yükseldi. 1526’da katıldığı Mohaç seferinden
sonra zemberekçibaşı (baş teknisyen) oldu. 1529’da
Viyana, 1529-1532 yılları arasında Alman, 1532-1535

yılları arasında da Irak, Bağdat ve Tebriz seferlerine
katıldı. Bu son sefer sırasında Van Gölü’nün üstünden
geçecek üç geminin yapımını başarıyla tamamlaması
üzerine kendisine Haseki unvanı verildi.

1536’da Pulya (Puglia) seferlerine katıldı. 1538’de yer
aldığı Karabuğdan (Moldovya) seferi sırasında Prut
Irmağı üstünde yaptığı bir köprüyle dikkatleri üstüne
çekti. Bir yıl sonra Mimar Acem Ali’nin ölümü üzerine
onun yerine sermimaran-ı hassa (saray baş mimarı)
oldu. Günümüzdeki bayındırlık bakanlığına eş düşen bu
görevi ölümüne değin sürdürdü.
Mimar Sinan, I. Süleyman (Kanuni), II. Selim ve
III. Murat olmak üzere üç padişah döneminde
mimarbaşılık etmiş, imparatorluğun gücünü simgeleyen
mimarlık başyapıtlarının tasarlanıp uygulanmasında
büyük rol almıştır.
Mimar Sinan, yarım asırlık mimarlık serüveninde
bazı kaynaklara göre 477 yapıyı tasarladı,
inşasını denetledi yahut inşa ve tamir etti.
1588'de İstanbul'da vefat eden Mimar Sinan,
Süleymaniye Camisi'nin yanında kendi
yaptığı sade türbeye defnedilmiştir.
Mimar Sinan’ın En Bilinen Eserlerinden
Bazıları:
CAMİLER:
1. Süleymaniye Camii-İstanbul
2. Şehzade Mehmet Camii-İstanbul
3. Ayasofya Camii-İstanbul-Sultanahmet
4. Mihrimah Sultan Camii- İstanbul
5. Selimiye Camii-Edirne
6. Sultan Süleymân Câmii-Şam-Gök Meydan
7. Hüsreviye (Hüsrev Paşa) Câmii-Halep

MEDRESELER
1. Rüstem Paşa Medresesi-İstanbul
2. Semiz Ali Paşa Medresesi-İstanbul
3. Sultan Süleymân Medresesi-Mekke
4. Süleymâniye Medreseleri-İstanbul
5. Sultan Selim Medresesi-Edirne

İMARETLER
1. Haseki Sultan İmâreti-Mekke
2. Haseki Sultan İmâreti-Medîne
3. Sultan Süleymân İmâreti-Şam

KERVANSARAY
1. Kervansaray-Sultan Süleymân İmâreti
yakınında
2. Kervansaray-İstanbul-Büyükçekmece
3. Rüstem Paşa Kervansarayı-Edirne-Rodosçuk
4. Kebeciler Kervansarayı-Bitpazarı
5. Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü-Drina
Köprüsü

SARAYLAR
1. Saray-ı atîk tâmiri-İstanbul-Beyazıt
2. Saray-ı cedîd-i hümâyûn tâmiri-İstanbulTopkapı
3. Üsküdar Sarayının tâmiri-İstanbul-Üsküdar
4. Galatasarayın eski yerine yeniden inşâsıİstanbul-Galatasaray

5. Mehmed Paşa Sarayı-Bosna
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(12 Temmuz 1946)

topluca işi bırakırlar. Sonrasında Gâvurbağı Meydanı
kurban giderek 18 Ekim 1946’da ölmüş, Polis Müdürü
denilen yerde her akşam toplanan işçiler, konuşmalar ve Abdurrazzak Fettah da görevinden alınmıştır. İçişleri
Bakanı sebepsiz yere Kerkük işçilerine ateş açılması
gösteriler yapmaya başlarlar.
rak’ın en güvenli ve en sakin şehri olan Kerkük,
olayına içerlemiş ve sorumluların cezalandırılmasını
tarih boyunca kardeşliğin ve dostluğun da sembolü
istemiş, isteği kabul edilmeyince de bakanlık
Ancak şirket yöneticilerinin isteği üzerine polis, greve
olmuştur. Münevver ve anlayışlı Kerkük halkı her
görevinden istifa etmişti.
zaman dayanışma ve yardımlaşma içerisinde yaşamış ve ön ayak olanların bir kısmını tutuklar. Tutuklamalardan
aralarında hiçbir zaman kargaşa ve çatışma olmamıştır. dolayı işçiler daha fazla galeyana gelirler. Polis güçleri
Gâvurbağı Katliamı yüzünden çok geçmeden Erşet
grevi kırmak için 12 Temmuz günü işçilerin her akşam
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Kerkük’te meydana
el-Ömeri kabinesi de istifasını vermiş ve bu istifa 16
toplandıkları Gâvurbağı Meydanı’nı kuşatma altına
gelen arbede, çatışma ve soykırımlar, her zaman
Kasım 1946 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmişti.
alırlar. Göstericilerin dağılmayacağını gören polis
şehre dışarıdan sokulan fitne ve fesat odaklarından
güçleri, otomatik silahlarla işçileri taramaya başlar.
kaynaklanmıştır.
Gâvurbağı Katliamı olarak tarihe geçen bu üzücü
Sonuç
olayda biri kadın, diğerleri çocuk olmak üzere toplam
20’ye yakın sivil vatandaş hayatını kaybetmiştir. Ertesi
Bundan 73 yıl önce meydana gelen bu olayda
gün (13 Temmuz) hayatını kaybedenlerin hazin cenaze gördüğümüz kadarıyla Kerkük’teki Irak Petrol
törenleri yapılırken halk hem hükümeti hem de şirket
Şirketi’nde çalışan işçiler sosyal ve çalışma güvenliği
yöneticilerini lanetler.
açısından haklar istemişlerdir. Ancak Irak Hükümeti
ve daha çok İngiltere’ye bağlı şirket yöneticileri bu
İşçilere karşı girişilen bu menfur olay, İngiliz Hükümeti
hakları vermemek için, bazı bahaneler aramışlardır.
ile Irak Hükümeti arasında bazı anlaşmazlıklara yol
Bu bahaneler arasında şirket işçilerini komünist,
açmıştır. Özellikle 18 Temmuz 1946 tarihinde Irak
sosyalist ve solcu mihrakların kışkırtmaları olduğunu
Başbakanı Erşet el-Ömeri, yaptığı basın toplantısında
söylemişlerdir. Bu suçlama genellikle kapitalist ve
Irak Petrol Şirketi işçilerinin isteklerini desteklediğini
sömürgeci ülkelerin her zaman baş vurduğu bir
içeren ifadeler kullandı. Bunun üzerine İngiliz
yöntemdir. Oysa bu olayda komünist, sosyalist veya
Büyükelçi Sir Bird Irak Dışişleri Bakanı Fazıl elsolcu ideolojileri yansıtan bir iz görülmemiştir.
Cemali’ye 20 Temmuz 1946 tarihinde 5 sayfalık bir
mektup yazdı.
O tarihlerde Kerkük, çoğunluğu Türkmen olan bir
Bu mektuptan anlaşılana göre İngiltere Hükümeti ve
kentti. Bu katliamda kurban gidenlerin çoğunluğu da
Irak Petrol Şirketi’nin işçilerin durumunu düzeltmek
haliyle Türkmenlerdir. Ayrıca o tarihlerde halk arasında
için çaba harcamaya niyeti yoktu. Irak Hükümetinin
etnik bir ayrışma olmadığı için şehit edilenlerin
işçilerin yanında yer almasından rahatsız olan
Kerkük’ün yerli Türkmen halkından oldukları kabul
İngiltere, bu hareketin temelinde provokatörlerin
edilmektedir. Bu işçi direnişin kökünün, dışarıda olan
bulunduğunu ima etmektedir. Ancak Irak Hükümeti
bir ideolojik hareketle uzaktan veya yakından bir ilgisi
kendi vatandaşları olan işçilerin öldürülmesine
olmadığı ortaya çıkmıştır.
tepkiliydi.
Prof.Dr.Suphi Saatçı

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Kerkük’te başka bir acı
olay daha yaşandı. Kerkük Petrol Şirketi’nde çalışan
işçiler ücret, çalışma ve hayat şartlarının düzeltilmesi
için şirket yöneticilerine başvururlar. Kerkük’te Irak
Petrol Şirketi’nde çalışan işçilerin talepleri ve grev
yapma girişimi gayet masum ve insanî gerekçelerdi.
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İşçilerin taleplerinde;
Sağlıklı konut yapılması veya konut kirası ödenmesi;
İşsizlik, yaşlılık ve malullüğe karşı sosyal sigorta
yapılması;
Günlük asgarî ücretin 250 Filis olarak tespit edilmesi
ve ek olarak 170 Filis pahalılık için yan ödeme
verilmesi;
İşçilerin iş yerine gidiş-gelişleri için ulaşım hizmeti
verilmesi;
Şirket işçilerine Hayfa’daki işçiler gibi yılda 72 gün
kadar savaş riski yan ödemesi yapılması;
Şirketin, gerekçesiz işten çıkarma ve sendika
çalışmalarına karşı olan eylemlerine son vermesi, gibi
insanî ve gerçekten sosyal açıdan haklı gerekçeler vardı.
Greve katılan işçilerin sayıları 5.000 kişi olmuştur.
İsteklerinin ciddiye alınmaması üzerine işçiler, bu
sefer isteklerini sıraladıkları dilekçeleri gazetelerde
yayınlayarak kamuoyuna duyururlar. Daha sonra
durumu protesto etmek için 1 Temmuz 1946 tarihinde

Nihayet Irak Hükümeti, yüksek yargı organlarından
İstinaf Başkan Yardımcısı Ahmet el-Taha’yı soruşturma
yapması için Kerkük’e gönderdi. Ahmet el-Taha’nın
verdiği rapor 4 Ekim 1946 tarihli Live el-İstiklal
gazetesinde yayımlandı. Rapordan anlaşıldığına göre:
1. Greve katılan işçiler saldırgan değil, uysalca hareket
etmişlerdir.
2. İşçilerin toplantıları güvenliği etkileyecek bir tehlike
oluşturmamıştır.
3. Polis bu toplantının yerini ve zamanını biliyordu
ve kontrol altındaydı. Hadiselerin olduğu son gün,
herhangi bir taşkınlık olmamıştır.
4. İşçilerin hiçbiri silah taşımamıştır.
5. İşçilerin bütün yaptığı, polisin açtığı ateşten sonra
dağılanların bir kısmının polise taş atmasıdır.
6. Ölen ve yaralananların çoğu kaçtıktan sonra
vurulmuştur.
7. Polis işçileri dağıtmak için mantığa aykırı olarak icap
eden eylemlerin dışına çıkmıştır.
8. Yönetim tarafından tutuklanan kişilerin, olayları
kışkırtmak konusunda rolleri bulunmamaktadır.

Gâvurbağı Katliamı hakkında maalesef ciddi bir
çalışma olmadığı için hem yurt içinde hem de yurt
dışında yaşayan Türkmen aydınlar bu konu hakkında
bilgi sahibi olamamışlardır. Yine de bu hususta yapılan
en kapsamlı çalışma Erşat Hürmüzlü tarafından
yayımlanan “Irak’ta Türkmen Gerçeği” başlıklı
kitapta (Kerkük Vakfı, İstanbul, 2006, s. 91-103)
bulunmaktadır. Bu eser ayrıca hem Arapça hem de
İngilizce olarak Kerkük Vakfı tarafından basılmıştır.
Bu önemli acı günleri halkın hafızasına yerleştirmek
için katliam gündemde tutulmalı ve her yıl 12 Temmuz
tarihinde anma törenleri yapılmalıdır. Böylece

Dönemin İçişleri Bakanı Abdullah el-Kassap,
Kerkük Mutasarrıfı ve Polis Müdürünün Kerkük’ten
alınmalarını önermiş, ancak önce kabullenmiş
görünen Başbakan buna onay vermemişti. Daha sonra
Kerkük Mutasarrıfı Hasan Fehmi kötü bir hadiseye
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