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TÜRKMEN İSTİŞARE 
KOMİSYONU TARTIŞMAYA 

AÇILDI

Emir İzzet: Askeri gücümüz olsaydı    
bize saygı duyulurdu

Bir Türkmen 
Şaheseri-Gökbörü 

Minaresi
Gökbörü Minaresi’nden söz 
etmek için, bu heybetli yapıtı 
inşa ettiren şahsiyet Sultan 
Muzaffereddin Gökbörü 
Atabek’in kim olduğuna bir 
göz gezdirmemiz gerekiyor.

Araştırmacı Yazar Şerzad 
Şeyh Muhammed ise Sultan 
Muzaffereddin Gökbörü 
hakkında, “Haçlı Savaşı 

bittikten 
sonra Sultan 
Muzaffereddin 
Gökbörü, 
o zamanki 
İrbil’e yani 
şimdi Erbil’e 
döner, Erbil 
Sultanı olur 
ve Türkmen 
Atabek 
Devleti’nin 
hükümdarlık    
    yetkisini 40 
   yıllığına  
   elinde   
   bulundurur. 
   Şüphesiz   
   söz ettiğimiz  
    dönem  
    Erbil’in altın  
    çağı olarak   
    biliniyor. 
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MAAŞLARI KİM ÖDEYECEK

?Bağdat      Erbil

Kazım El Sahir’in Türkmen     
                       Maestrosu

     Fethullah Ahmed Salih Altun          
        (Fethullah Altunses), 23 Tem   
           muz 1957 yılında  Kerkük’ün   
             Piryadi Mahellesi’nde dün   
               yaya geldi. Başarılı 
               Türkmen sanatçı, 1970  
               yılında Türkmen Milli   
               Müzik Korosu’na üye  
              olarak müziğe başladı.   
             Bağdat Radyo Evi, 23   
            Temmuz 1973 yılında  
         Fethullah Altunses’i  “Ses                  
       Sanatçısı” olarak ilan etti.

 Eski Irak Türkmen Cephesi (ITC) Güvenlik   
Dairesi Başkanı Emir İzzet, “ITC’nin 

o dönem hedef olmasının sebebi, 
bölgede üçüncü güç olmasından 

kaynaklanıyordu” diyerek, “Onların 
korktuğu şey de ITC’nin bu büyük 
güçle Kerkük’e girmesiydi.  Ne 
yapacaklarını bilmiyorlardı. Tabiki 
bu gücün kafasını koparmak 
istediler, o kafa da ben yani Emir 
İzzet’ti” dedi.

Hakkında tutuklama kararı çıkarılan 
Emir İzzet, Temyiz Mahkemesi’nin 

ömür boyu hapsine onay verdiğini 
belirterek, “ Türkiye’nin eski 

Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’ün, 
Barzani’ye ricası üzerine serbest bırakıldım” 

şeklinde açıklama yaptı. Tba ÇOCUK dergisine 
büyük ilgi

Tba ÇOCUK dergimiz, Kasım ayında çıkarmış olduğumuz 4. sayısı Erbil, 
Kerkük ve Kifri’deki Türkmen okullarında eğitim gören 4-10 yaş arasındaki 
çocuklarımız tarafından büyük bir ilgi gördü.

Bağdat-Erbil gerginliği 
altın piyasasına da   

                    yansıdı 
Kayseri Çarşısı’nın sarraflarından Gaylan 
Malik, yaşananların pazarı çok etkilediğini 

belirterek, “Bu olayların ve Kayseri 
Çarşısı’nda yapılan tadilatın pazarda çok 

etkili olduğu kesin” dedi. 

Gaylan Malik, “Bu iki sokak tadilata olduğu 
için insanlar buraya pek fazla uğramaz oldu” 

açıklamasında bulundu
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Türkmen topluluğunun tüm alanlardaki 
katılımcılarıyla Irak Türkmen Cephesi (ITC) tarafından 
“Son Gelişmeler ve Erbil Türkmenleri” adı altında geniş 
bir toplantı düzenlendi.

Toplantı, 9 Kasım’da Erbil’de Chwar Chra Hotel’de 
gerçekleştirildi.

Toplantı Türkmen Şehitleri için yapılan saygı 
duruşunun ardından başladı, toplantı üyeleri toplantıyı 
“açık oturum” olarak tanımladı.

Konunun ana bölümlerinden biri, ‘‘Türkmen İstişare 
Komisyonu’’nun oluşturulmasından ibaretti, toplantının 
tüm üyeleri de bu konu hakkında onay gösterdiler 
ve Türkmen İsitişare Komisyonu oluşturulmasına 
ilişkin ikinci oturumunun aynı tarihte önümüzdeki ay 
yapılması kararı alındı.

Toplantıya öncülük eden ITC 
Yürütme Kurulu Üyesi ve Erbil Türkmen Milletvekili 

Aydın Maruf konuya ilişkin, 
“Şüphesiz bugünkü 

oturumun kendine 
has önemi ve 

özelliği var. Her 
ne kadar birkaç 
Türkmen siyasi 
yetkili, sanat 
ve akademi 
alanlarındaki 
belirli Türkmen 
şahsiyetler ve 

bazı
kişiler toplantıya 

katılmasa da  
bu oturum, 

Erbil’in Türkmen 
şahsiyetlerinden oluşuyordu. 

Toplantı bir açık oturum istişare toplantısıydı. 
Toplantı Erbil, Kerkük ve Türkmenlerin yaşadığı diğer 
Türkmen bölgelerinden katılan Türkmenlerin aktif 
katılımından oluşuyordu, özellikle de Türkmen hakları 
konularında. Önceden Türkmenlerin katılımına karşı 
olan bazı taraflar Irak ve Bölge çerçevesinde karar 
çıkardılar. Türkmenler bölgenin önemli bir faktörü. 
Bundan sonra Erbil ve Erbil Türkmenleri hakkında bu 
tür oturumlar devam edecek. Irak Türkmen Cephesi 
her zaman Türkmen haklarını korumak için bir yol 
olmuştur” dedi.

Erbil Türkmen Listesi Başkanı Mahmud Çelebi 

toplantıya ilişkin Tba mikrofonuna, “Bugün benim 
için çok güzel bir gün, şüphesiz farklı düşüncelerin var 
olması halkımızın köklü oluşunu gösterir. Çok güzel ve 
faydalı bir toplantı oldu, şimdiye kadar karar verilmedi 
fakat Erbil’de bir Türkmen Kurulu kurma talebi ve 
çabası var. Bu yüzden ilk başta bir İstişare Komisyonu 
oluşturulacak, daha sonra bu kurul kurulacak. Türkmen 
Cephesi zaten köklü bir kuruluş, güzel bir oturum 
organize etmiş. Bu konu hakkındaki düşüncelerin 
gün yüzüne çıkması şüphesiz Türkmenlerin birlikte 
yaşaması ve sorunların çözümü  için oluştu” 
açıklamasında bulundu.

Çelebi, tarafların daha kapsamlı bir toplantı yapması 
için başka bir tarih belirlenmesine ilişkin, “Gelecek ay 
aynı toplantının yapılmasında karar kılındı, şu anda 
yer belirlenmedi ama daha geniş bir şekilde yapılacak. 
Partimizin binasında veya herhangi bir yerde toplantı 
yapılabilir”  şeklinde ifadede bulundu.

Erbil Türkmen Listesi Başkanı, siyasi tarafların ve 
Erbil’in belli şahsiyetlerinin hemfikir olmasına ilişkin, 
“Gözlemlediğim kadarıyla, hiçbir görüş bu tolantıya 
karşı değildi, fakat Erbil’in bazı önemli şahsiyetlerinin 
olamaması üzüntü verici, eğer gelecek ay için onların da 
katılımı için çaba gösterilirse, şüphesiz o zaman başka 
kararlar çıkarabiliriz” şeklinde değerlendirme yaptı.

Toplantıya katılanlardan biri de Türkmen İslam 
Alimleri Birliği Başkanı Hüsameddin Cevdet’ti. 
Cevdet Tba’ya, “Türkmen İslam Alimleri Birliği olarak 
Türkmen Yasa Heyeti oluşturulmasını istedik. Bu heyet 
Türkmen hakları ve anayasada Türkmen adı hakkında 
inceleme görevini üstlenmeli. Yani yasal olarak 
kendimizi kanıtlayabilelim” 
dedi.

Hüsameddin 
Cevdet, 
medyanın 
Türkmenler 
içindeki rolü 
hakkında, 
“Toplantıda 
Türkmen 
medyasının 
zayıflığına ışık 
tuttuk, sadece 
Erbil’de değil 
Türkmenlerin 
yaşadığı tüm 
bölgelerde bu böyle, etkili 

bir rolü yok. Örneğin; Tuzhurmatu’daki Türkmenler 
evlerini Kürt kardeşlerine açıp günlük ihtiyaçlarını 
karşıladılar. Bu davranış bizim halkımızın medeni ve 
medeniyet sahibi bir halk olduğunu gösterir. Şimdiye 
kadar kaç tane devlet kurduk. Allah’a şükürler olsun 
biz bu kültür ve tarih çerçevesinde kendi adımlarımızı 
atıyoruz” diye konuştu.

Türkmen Kültür ve Sanat Genel Müdürü Geylan 
Altıparmak da istişare komisyonu oluşturulması için 
desteğini belirterek, “Toplantıda 
Türkmen topluluğunun 
tüm alanlarındaki 
kişilerden 
görüşler alındı. 
Sonuç olarak 
Türkmenlerin 
Erbil’de 
bir İstişare 
Komisyonu 
oluşturması 
gerektiği 
kanaatine 
vardık. Daha 
sonra Türkmen 
halkını ilgilendire 
tüm stratejik kararları bu 
komisyondan çıkarıp talepleri 
yerine getirme çabasında bulunulmalı. Bugünden 
itibaren bu komisyonun istimleri belirlenebilir. Daha 
sonra herhangi bir sorun olduğunda yazılı olarak 
istişare komisyonuna iletilir. Olağan toplantılarda yazı, 
komisyon tarafından tartışılıp ilgili yerlere yöneltilir” 
şeklinde açıklama yaptı.

Altıparmak böyle bir komisyonun oluşturulmaması 
ihtimaline ilişkin bir uyarıda bulunarak, “Eğer böyle 

bir komisyon oluşturulmazsa, şüphesiz Türkmen 
bölgelerinde var olan sorunların  çözümü için 

amaç edinilen yere ulaşılamaz, sadece birkaç 
kişi tarafından konuşulabilir ama daha fazlası 
olmaz. Eğer böyle bir komisyon olursa o zaman 
yazı yoluyla İstişare Komisyonu’na iletilir, 
üzerinde tartışılır, sorunla ilgili olan kuruluş ve 
oluşumlara iletilir” diye konuştu.

Toplantıda, gelecek ayın aynı gününde katılıma 
ilişkin daha kapsamlı bir şekilde ve başka bir 

yerde aynı toplantının gerçekleşmesine karar 
verildi.

TÜRKMEN İSTİŞARE KOMİSYONU TARTIŞMAYA 
AÇILDI

Maaşları kim ödeyecek?
Irak Başbakanı Haydar Abadi, merkezi yönetime 
bağlı güçlerin tüm tartışmalı bölgelerde kontrolü 
sağladığını belirterek, Peşmerge ve Irak Kürdistan 
Bölgesi Yönetimi’ndeki (IKBY) 
memurların maaşlarını yakında 
ödeyeceklerini duyurdu.

Abadi, Bağdat’taki hükümet 
sarayında düzenlediği haftalık 
basın toplantısında, “Bağdat 
yönetimine bağlı güvenlik 
güçleri tüm tartışmalı bölgelerde 
kontrolü sağladı. Peşmerge ve 
IKBY’deki tüm memurların 
maaşlarını yakında ödeyeceğiz” 
dedi.

IKBY Başbakanı Neçirvan 
Barzani, 6 Kasım’da 
gerçekleştirlen Bakanlar 

Kurulu toplantısının ardından basın toplantısında 
maaşların ödenmesine ilişkin açıklamala yaptı.
Memur maşlarının Bağdat tarafından ödenebileceği 

konusunda Barzani, “Aslında halka farklı yansıyor 
konular, sanki Bağdat maaşları vermek istiyor 
ancak engel olunuyor. Ama ben buradan yetkimi 

kullanarak tekrardan açıklamak 
istiyorum; Bağdat bu meselde ciddi 
ise bizim hazırlamış olduğumuz 
biyometrik sistem üzerinde bütün 
listelerimiz hazırız. Kendilerine 
teslim edelim, petrolü de teslim 
edelim anacak maaşaların 
tamamını ödesinler” ifadesinde 
bulundu.

Bu açıklamanın ardından Başbakan 
Haydar Abadi, IKBY’deki memur 
ve Peşmerge sayısını içeren 
listenin inceleme altında olduğunu 
belirterek, bu sayların gerçeği 
yansıtmadığını ve hayali olduğunu 
söyledi.

Haber: Ziya Uzeiry 
Foto: Abdullah Ahmet

Haber Merkezi
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Eski Irak Türkmen Cephesi (ITC) 
Güvenlik Dairesi Başkanı Emir 
İzzet, “ITC’nin o dönem hedef 
olmasının sebebi, bölgede üçüncü 
güç olmasından kaynaklanıyordu” 
diyerek, “Onların korktuğu şey de 
ITC’nin bu büyük güçle Kerkük’e 
girmesiydi.  Ne yapacaklarını 
bilmiyorlardı. Tabiki bu gücün 
kafasını koparmak istediler, o kafa da 
ben yani Emir İzzet’ti” dedi.

Hakkında tutuklama kararı çıkarılan 
Emir İzzet, Temyiz Mahkemesi’nin 
ömür boyu hapsine onay verdiğini 
belirterek, “ Türkiye’nin eski 
Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah 
Gül’ün, Barzani’ye ricası üzerine 
serbest bırakıldım” şeklinde açıklama 
yaptı.

Türkmenlerin askeri bir güce sahip 
olmasının şu anki yaşananlara olan 
etkisi hakkında ise İzzet, “Muhakkak 
etkisi olurdu. Bize saygı duyulurdu ve 
bu askeri güçler bakanlık tarafından 
onaylanıp itibar kazanırlardı” 
şeklinde değerlendirmede bulundu.

Hristiyanlar ve Yezidilerin bakanlıkta 
askeri güce sahip olduğunu ifade 
eden Emir İzzet, “Türkmenler neden 
bu güce sahip olmasınlar? Tabiki 
bunu da onlara sormak lazım, acaba 
neden Türkmen askeri güç yok? 
Sembolik olmasını bile istemiyorlar” 
diye konuştu.

Siyasi bir geçmişe de sahip olan Emir 
İzzet, siyasete dönüp dönmeyeceğine 
ilişkin soruya” Ben kendime 
güveniyorum. Eğer Türkmenler 
de bana güveniyorlarsa siyasete 
dönerim” diyerek siyasete döneceğine 
yönelik sinyalleri verdi.

Emir İzzet, tutukluluğuna ilişkin 
süreç ve Türkmenlerin askeri 
durumuna ilişkin Tba’nın sorularını 
yanıtladı.

Yedi buçuk sene hapiste 
kaldım. Her gün farklı 

suçlamalarla karşılaştım

Tutuklanmanız dizilere ve 
filmlere konu olan bir olaydı. 

Tutuklanmanıza sebebiyet veren 
sebepler neydi ve sonra nasıl 

serbest bırakıldınız?

Hepimizin bildiği üzere çatışmalarla 
dolu bir bölgedeyiz. O dönemde 
de aynı şekilde çatışmalar devam 
ediyordu. Irak Türkmen Cephesi’nin 
(ITC) o dönem hedef olmasının 
sebebi, bölgede üçüncü güç 
olmasından kaynaklanıyordu. Erbil, 
Süleymaniye ve Kifri’de çok büyük bir 
gücümüz vardı. Saddam Hüseyin’in 
düşmesi de an meselesiydi. Tabi 
onların korktuğu şey de ITC’nin bu 
büyük güçle Kerkük’e girmesiydi.  Ne 
yapacaklarını bilmiyorlardı. Tabiki 
bu gücün kafasını koparmak istediler, 
o kafa da ben yani Emir İzzet’ti. Bu 
süreçte tutuklandım ve böylelikle 
yaptıkları planda başarılı oldular. 
Yukarıda söz ettiğim çatışmalardan 
kastım buydu. 

Yedi buçuk sene hapiste kaldım. Her 
gün farklı suçlamalarla karşılaştım, 
bazen Mit suçlamasıyla karşılaştım, 
bazen İslamcı. Bazen de KYB’li olarak 
suçlandım. En sonunda ajan olarak 
kaleme alındım. Ama nihayetinde 
mahkeme tarafından suçsuz 
bulunarak serbest bırakıldım, çünkü 
üzerimde söyledikleri suçlamaları 
doğrulayacak herhangi bir belge 
ortaya çıkmadı. Sonuç olarak 

yaşananlar siyasi bir olaydı.
Tutuklandıktan sonra Temyiz 
Mahkemesi hakkımda ömür boyu 
hapis cezamı onayladı. Fakat bu 
kararın ardından Türkiye’nin eski 
Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah 
Gül’ün, Barzani’ye ricası üzerine 
serbest bırakıldım. Yani özel af 
çıkarılarak hapisten çıktım. 

Bu topraklarda gücü olan, 
itibar sahibi olur

Eğer Türkmenlerin askeri bir 
gücü olsaydı, bu yaşananlara 

etikisi olur muydu?

Muhakkak etkisi olurdu. Bazı bölgelerde 
örnek olarak, Tuzhurmatu ve Kerkük 
gibi bölgelerde askeri gücümüzün 
olması çok daha iyi olurdu. Bize 
saygı duyulurdu ve bu askeri güçler 
bakanlık tarafından onaylanıp itibar 
kazanırlardı. Ben Erbil demiyorum, 
ama diğer bölgelerde olması elzemdi.  
Bu topraklarda gücü olan, itibar sahibi 
olur. Türkmenler de bu topraklarda güç 
sahibiydi, ama malesef bu gücü güzel bir 
şekilde kullanamadı. 

Eğer ki Erbil’de Türkmen 
var deniliyorsa, Peşmerge 
Bakanlığı’nda temsilcisi 

olmalıdır. Çünkü bu bölgeler 
ortak topraklar, bundan dolayı 
Türkmenlerin de ortak olması 
ve hisse sahibi olması gerekir

Size göre askeri güç Türkmenler 
için gerekli mi?

Eğer bu bölgede kurulursa, sembolik 
bir şekilde olur. Örnek olarak; eğer 
ki Erbil’de Türkmen var deniliyorsa, 
Peşmerge Bakanlığı’nda temsilcisi 
olmalıdır. Çünkü bu bölgeler ortak 
topraklar, bundan dolayı Türkmenlerin 

de ortak olması ve hisse sahibi olması 
gerekir. Hristiyanlar ve Yezidiler 
bakanlıkta askeri güce sahipler, 
Türkmenler neden olmasınlar? Tabiki 
bunu da onlara sormak lazım, acaba 
neden Türkmen askeri güç yok? 

Sembolik olmasını bile istemiyorlar. 
Tabiki dediğim gibi aktif olmasa 
bile sembolik olarak olması lazım. 
Diğer tarafta ise Kerkük, Telafer ve 
Tuzhurmatu’da aktif askeri güce sahip 
olmamız gerekir. Bölgelerde aktif askeri 
gücümüzün olmaması elbette negatif 
etki yaratıyor. 

Askeri arka plan haricinde, 
siyasi bir geçmişe de sahipsiniz. 
Tekrardan siyasete dönmek gibi 

bir düşünceniz var mı?

Ben kendime güveniyorum. 
Eğer Türkmenler de bana 

güveniyorlarsa siyasete 
dönerim.  

Emir İzzet kimdir?

Erbilli sade bir Türkmen vatandaş 
olan Emir İzzet, eğitim hayatını 
1986 yılında Irak Askeri Koleji’nden 
mezun olarak tamamladı. 1991 
yılından sonra Irak ordusunu 
bırakarak, Irak Kürdistan Bölgesi’ne 
gelerek Peşmerge Bakanlığı’nda 
göreve başladı. Yapılan oturumlarda 
1996 yılında kurulan Irak Türkmen 
Cephesi’ne katıldı ve kurumun 
Güvenlik Dairesi’nde Başkan 
Yardımcısı olarak göreve başladı. 
Bu görevi 2000 yılına kadar devam 
ettiren Emir İzzet, aynı yıl ITC 
Güvenlik Dairesi Başkanlığı’na 
yükseldi. Emir İzzet, 2003 yılında 
tutuklandı. 

“

“

“

“

Emir İzzet: Askeri gücümüz olsaydı bize saygı duyulurdu

Haber: Ali Antar 
Foto: Abdullah Ahmet
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Diyar ERBİL  

1993’te Erbil’de  
açılan ilk göz ağrımız olan 
Türkmen Doğuş İlkokulu’nun 
açılışını gören ve yaşayan 
biri olarak, o günlerdeki 
heyecan, umut ve duygularımı 
anlatmam güçtür. Hani bazı 
olayları anlatmak için görerek 
yaşanması gerekir ya, bu 
olay da onlardan biridir. Bu 
adımla birlikte, o tarihten 
birkaç yıl öncesine kadar 
hayalini bile kuramadığımız 
bir rüya gerçekleşiyordu. Bu 
hayal, Allah’ın takdiri, lütfü 
ve keremi ile gerçeğe kavuştu. 
Doğuş’un doğuşu Erbil’de 
insanlar arasında öyle bir 
heyecan ve özgüven yarattı ki 
Türkmenlerin çoğu, hatta bazı 
Kürt aileler bile çocuklarını bu 
okullara kaydettirmeye başladı. 

Normalde bu durum biraz 
ilginçti. Çünkü okul daha yeni 
açılmış ve geleceğiyle ilgili 
net bir şeyler söylemek için 
çok erkendi. Ancak okulun 
arkasında İhsan Doğramacı 
gibi bir adam, daha doğrusu 
dünyaca ünlü bir marka vardı. 
Onun ismini duymak insanlara 
yetiyordu. Nitekim bir iki yıl 
içerisinde Erbil’deki okul sayısı 
arttı. Bunun yanında Kifri’de 
de okulumuz açıldı. O günlerde 
Türkmen okulları yalnız 
Saddam rejimi egemenliği 
dışında kalan (güvenli 
bölgelerde) açılabiliyordu.  

Bu okulların açılması ile 
birlikte Türkmen Eğitimi ile 
ilgilenmek ve karşılaşılan 
sıkıntıları gidermek için Irak 
Milli Türkmen Partisi ve daha 
sonra Irak Türkmen Cephesi 
kendi bünyesinde kurdukları 
birim ve müdürlüklerle 
çalışmalar yapıyor, okullarla 
ilgileniyordu. Diğer taraftan 
devlet müesseselerinde de 
bunun hukuki ve resmi 
bir dayanağı olmalı idi. 
Müdürlük, genel müdürlük ve 
bakanlıkta benzeri birimlerin 
kurulması gerekiyordu. 
Ne yazık ki bunların hepsi 
yerel yönetim tarafından 
Türkmenlerin istekleri 
doğrultusunda değil, iktidar 
olan Kürt partilerin Türkmen 
okulları ile ilgili uygulamak 
istedikleri politikaya göre 
yapıldı. Nitekim okullara 
atanan öğretmenlerin çoğu 
kendi belirledikleri nitelikleri 
taşıyan öğretmenlerdi. Okullar 
her bakımdan ihmal edildi. 
Okullar öyle kötü lanse edildi 
ki okullardaki öğrenci sayısı 
çok az bir seviyeye düştü. 
Hatta birkaç kez bazı okulları 

birleştirerek sayılarının 
azaltılmasına bile teşebbüs 
ettiler. Ancak, Allah onları bu 
konuda muvaffak kılmadı. 

Sonuca baktığımızda Türkmen 
Okulları maalesef eski 
günlerini mumla arıyor hale 
geldi. Gerçek anlamda kültürlü 
ve milli hislerle donatılmış bir 
Türkmen neslinin yetişmemesi 
için Kürtler, kendi üzerlerine 
düşeni yaptı ve bu okulları 
kötülemeye, yıpratmaya ve içini 
boşaltmaya çabaladılar. Bir yere 
kadar da başarılı oldular. 

Okullarımızın bu hale 
gelmesinde millet olarak bizim 
de suçumuz ve ihmalimiz 
vardır. Çuvaldızı başkasına 
batırmadan iğneyi kendimize 
batırmayı bilmemiz lazım. 
Karşı taraf bizi yıpratmak 
ve yıldırmak için elinden 
geleni yaptı. Buna karşın halk 
olarak bu okullara destek 
olmak görevimizdir. İnadına 
çocuklarımızı bu okullara 
kaydettirmeyi bir milli vazife 
ve mesele olduğunu bilmek, 
bilmeyenlere anlatmak 
gerekir. Bugün Erbil’de o eski 
Türkmen okulları manzarasını 
göremiyorsak, bizim de bunda 
bir payımız var diyebilmek bir 
erdemdir. Yetmiyor, bu okulları 
ayakta tutmak için “Ben ne 
yaptım, ne yapabilirim” demek 
lazım. 

Bizim için önemli olan bu 
okulların devam etmesi ve 
başarılarının sürdürülmesidir. 
Öğrenci sayısının arttırılması, 
yardım ve desteklerin 
eskisi gibi, hatta daha fazla 
yapılmasıdır. Okulların fiziki 
şartları ve eğitim kalitesinin 
uluslararası okulların 
standartlarında olmasıdır. 
Velhasıl sahip çıkmamız lazım. 
Bunları kim veya hangi kurum 
yapar bilmem. Ama bunu 
üstlenecek bir babayiğit çıkar 
herhalde. Çıkmıyorsa kapı 
kapı dolaşıp talepte bulunalım, 
isteyelim. Bunun için de 
çaba ve gayret göstermek 
gerekir. Bizim ihtiyacımız 
kendini, milletini ve milli 
değerlerini bilen bir neslin 
yetişmesidir. Büyük düşünür 
Yunus Emre’nin bu dörtlüğü 
hislerimize tercüman olmuştur:

“İlim ilim bilmektir
İlim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsen
Ya nice okumaktır?”

Ben burada hep Erbil’deki 
okulların durumundan 
bahsettim. Bu istek, dilek ve 
temennilerim Türkmeneli’ndeki 
bütün okullar için geçerlidir. 
Çok şükür ki 2003’ten sonra 
Türkmen okulları bütün 
Türkmeneli’nde açılmaya 
ve yayılmaya başladı. 
Unutmayalım ki bu okullar 
ve orada eğitim gören nesil 
geleceğimizin teminatıdır.

Geleceğimizin Teminatı, 
     Türkmen Okulları

  14 Kasım  Salı 2017

Fethullah Ahmed 
Salih Altun (Fethullah 
Altunses), 23 Temmuz 
1957 yılında  Kerkük’ün 
Piryadi Mahellesi’nde 
dünyaya geldi. Başarılı 
Türkmen sanatçı, 1970 
yılında Türkmen Milli 
Müzik Korosu’na üye 
olarak müziğe başladı. 
Bağdat Radyo Evi, 23 
Temmuz 1973 yılında 
Fethullah Altunses’i  “Ses 
Sanatçısı” olarak ilan etti.

Başarılı bir sanat hayatına 
imza atan Altunses, 
1977 yılında Irak 
Senfoni Orkestrası’nda 
viyolonselist olarak 
göreve başladı. Türkmen 
sanatçı, 1980 yılında Irak Güzel 
Sanatlar Enstitüsü Müzik-
Viyolonselon’dan, 1989 yılında 
da Güzel Sanatlar Akademisi 
Televizyon Bölümü’nden 
mezun oldu. 1993 yılında aynı 
akademide master yapan usta 
sanatçı, 1996 yılında Mısır’da 
doktora eğitimi okumaya hak 
kazandı.

Tba’ya konuşan ve hayatını 
Dubai’de sürdüren sanatçı 
Doktor Fethullah Altunses, Arap 
dünyasının idolü olan Kazım 
el-Sahir’le iletişimlerinin hala 
devam ettiğini belirterek, “Hala 
görüşüyoruz, ama maestroluktan 
özel sebeblerden dolayı 
vazgeçtim” dedi.

Fethullah Altunses, Kazım Sahir 
ile olan müzik ilişkisi hakkında, 
“1984 yılında Kazım el-Sahir’in 
ilk şarkısına aranjörlük yaptım 
ve sonrasında beraber devam 
ettik. 1991 yılında Irak’tan 
ayrıldık. 1999 yılına kadar 
ona aranjörlük ve maestroluk 
yaptım. Ben daha sonra Bağdat’a 
döndüm ve Kültür Bakanlığı’nda 
Müzik Sanatları Dairesi’nde 
Genel Müdür Yardımcısı 

oldum, aynı zamanda Müzik 
Araştırmaları Enstitüsü’nde şef 
oldum” şeklinde açıklama yaptı.

2002 yılında Dubai’ye yerleştiğini 
belirten sanatçı Altunses, 

“O yıldan beri Dubai’deyim. 
Kazım’la çok sayıda eserler 
hazırladık ve konserler verdik. 
Yaptığım eserlerin hepsi sevildi
ve başarılar kazandı” diye 

konuştu.

“Sağlık problemlerimden dolayı 
son albümünde bir şeyler 
yapamadım” diyen Altunses, 
elinde olan “Gılgamış” adlı 
projesine ilişkin şu açıklamalarda 
bulundu:

“Elimizde çok büyük bir proje 
var ‘’Gılgamış’’ adında, ama 
durdurduk. Çok büyük bir 
proje olduğu için şimdiye kadar 
sponsor bulamadık. Biz, Irak 
toplumundan bir Türkmen 
bileşeni olarak Irak’ın zor 
durumunu mutlaka yaşıyoruz, 
bu alanda genel olarak Irak’ta 
müzik ve tüm kültürel yorumlar 
zor ve geri kalmış bir halde. 
Türkmen müziği de aynı şekilde, 
ama son 2 yılda değerli genç 

sanatçılar ortaya çıkıp, güzel 
çalışmalar yapıyorlar. Onları 
desteklemek lazım, bu da 
Türkmen Cephesi’nde sanat ve 
kültürle ilgililenen sorumluların 
görevidir.”

Dr. Altunses, “Allah’a şükür 
milletimizin sevgisi ve töresi, 
dedelerimiz ve atalarımızdan 
kalan şahane miras her zaman, 
dünyanın neresinde olsursak 

olalım Türkmen milletine 
duygumuzu arttırmaktadır. 
Bir işi icat etmek için kendime 
durup, “NE MUTLU MEN 
TÜRKMENİM” derim. Bu 
cümle bana ve uğraşlarıma 
büyük teşvik vermektedir” 
ifadesinde bulundu.

Sanatçı  Dr. Fethullah Altunses,  
son olarak halkına olan duygu ve 
dileklerini Tba’ya şu cümlelerle 
aktardı:

“Son sözüm; Allah’ım 
Türkmen ve tüm Türkmeneli’ni 
koru kurtar. NAMAZ 
GİBİ FARZDIR SEVGİN, 
İMANIMSIN KERKÜK.”

                        Haber: Yılmaz TERZİ

Kazım El Sahir’in Türkmen 
Maestrosu
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Seçmenin, baskı altında kalmadan hür 
iradesi ile uygun gördüğü parti ve kişiler 
lehine oyunu serbestçe kullanması, 
demokratik hayatın en belirgin yönünü 
oluşturmaktadır. Demokratik sistemlerde 
seçmen tercihi  dürüst ve kabiliyetli 
siyasal iktidarların ortaya çıkmasında 
büyük rol oynamaktadır. Ancak, siyasal 
tecrübeler göstermektedir ki, seçimler, 
özellikle az gelişmiş ya da gelişmekte 
olan ülkelerde her zaman en doğru 
iktidarı veya iktidar ortaklarını seçmekte 
aciz kalmaktadırlar. Çünkü seçimlerin 
sadece standart şeffaflık kriterleri ile 
yapılması doğruyu seçmek için her 
zaman yeterli olmayabilir. Doğru ve 
sağlam tercih, seçmenin tamamen bilinç 
düzeyine bağlıdır. Aslında seçmen 
bilincini olumsuz yönde etkileyen 
birden fazla faktör vardır. Şüphesiz 
toplumun eğitim düzeyi, sosyal yapısı, 
kültür seviyesi, ekonomik durumu, 
dini ve mezhepsel dürtüsü ayrıca taraflı 
medya, seçmen tercihini baskı altına 
alan başlıca etkenlerdir. Sonuç olarak 
seçmen bilinci gelişmiş ülkelerde üst 
düzeyde olurken, daha az gelişmiş ya 
da gelişmekte olan toplumlarda daha 
düşük seviyelerde seyretmektedir. Bunun 
neticesinde de; siyasal, sosyal, hukuk 
ve toplum bilimcilerin, seçmen bilinci 
kavramı üzerinde dikkatle durmasına yol 
açmaktadır.

Önümüzdeki bir yıllık süreçte, Irak 
Parlamentosu ve Kürdistan Bölgesi; 
başkanlık, parlamento ve yerel seçimlerin 
yapılmasını planlamaktadır. Yani, bu kısa 
süre zarfında bizi sıkı bir seçim sürecinin 
beklediği aşikardır. Türkmenlerin daha iyi 
sonuçlar ile bu sınavlardan ayrılması için, 
öncelikle geçmiş seçimlerdeki Tükmen 
seçmeninin tercih düzeyini ve bilincini 
etkileyen faktörler iyice araştırılmalı ve  
çözüm yöntemleri üzerinde durulmalıdır. 
Bu bağlamda geçmişte aldığımız yetersiz 
sonuçlar, Türkmen seçmeninlerde 

bilinçsiz tercih olgusu üzerinde 
duraklamamızı gerektirmektedir. Kabul 
edelim ki, Irak’ta seçmen bilinci açısından 
genel olarak seçimlerin sağlıklı bir 
şekilde yapıldığı söylenemez. Aslında, 
demokratik kültürün yerleşmediği bir 
ülkede bunu nisbeten doğal karşılamak 
gerekir. Ancak Türkmenlerde bu 
durumun daha ağır ve aşırı ölçekte 
seyretmesi bizim açımızdan endişe verici 
acı bir gerçektir.
Türkmen seçmenin tercih 
bozukluluklarını birden fazla nedenle 
açıklamak mümkündür. Bu bağlamda; 
geçmişteki asimilasyon politikalarına 
dayalı korku, siyasal alanda umutsuzluk 
ve baskın dinsel ve mezhepsel dürtüler, 
olumsuzluklar topluluğunun baş aktörleri 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Uzun yıllar 
devam eden aşırı siyasal, ekonomik ve 
sosyal baskı politikaları, Türkmenlerde 
ciddi bir siyasal depreme yol açmakta ve 
toplumun bir kesimini siyasal pasifliğe 
itmektedir. Bu durum seçim tercihlerine 
de açık bir şekilde yansımaktadır.  İktidar 
ile hiçbir şekilde ters düşmek istemeyen 
bu kesim, seçimlerin gizli olmasına 
rağmen, oylarını iktidardan yana 
kullanmayı tercih etmektedir.

Siyasal organizasyon zaafiyetine bağlı 
umutsuzluk,  toplumun bir başka 
kesiminde politik isteksizliğe yol 
açmaktadır. Özellikle Türkmen oyları 
üzerinde oynanan oyunlar ve siyasi 
müdahaleler bu umutsuzluğu daha da 
derinleştirmektedir. Seçim kamuflajı 
altında sıradan insanların Türkmen 
temsilcisi olarak yasama seçilmiş 
organlara atanması buna örnek olarak 
gösterilebilir. Adil ve şeffaf seçimin hayal 
olduğuna inananlar, seçimleri boykot 
ederek tepkilerini ortaya koymaktadırlar.
Dinsel saikler seçmenimizde tercih 
bozukluğuna yol açan bir başka faktördür, 
belkide en önemlisini oluşturmaktadır. 
Türk halkının İslam sevgisi herkesçe 
bilinen bir gerçektir. Araplardan sonra 
İslam Devleti ve Halifelik kurumunu 
yaşatan ikinci milletizdir. Hatta bu 
kurumu İslam alemi hizmetinde, 
Araplardan daha etkin ve daha uzun süre 
yaşattığımız inkar edilemez bir gerçektir. 
Hatta İslam sevgisini milliyetçilik 
kavramı ile birleştiren ve İslamiyeti Türk 
milliyetçilik anlayışının temel unsuru 
yapan tek millet olduğumuzu gururla 
ifade edebiliriz. Aslında Türkmen 
halkının muhafazakar kimliğinin 

arkasında yatan temel faktör budur. 
Muhafazakar kimliğimizin neticesinde 
önemli oranda oylarımız İslami 
partilere yönelmektedir. Kürdistanda 
gerçekleşen seçimlerde önemli ölçüde 
oylarımızın Kürdistan İslami Birliği’ne 
kaydığı herkesçe bilinmektedir. Temayül 
yoklamaları şunu göstermektedir, son 
Kürdistan Parlamentosu seçimlerinde 
adı geçen partinin, dini televizyon 
programcısı olan adayı, Türkmen 
seçmenlernden ciddi sayıda oy almıştır. 
Yukarıda bahsettiğimiz etkenler, Irak’ın 
genelinde ve Kürdistan Bölgesi’ndeki 
Türkmenlerin temsil kabiliyetini 
oldukça olumsuz yönde etkilemektedir. 
Dolayısıyla bizi bekleyen yoğun seçim 
faaliyetlerinde, muhakkak seçmenimizin 
dikkatini yanlış eğilimlerden çekmek 
zorundayız. Bu bağlamda özellikle 
İslami partilerin, İslami değerler ve 
Türkmen halkının meşru haklarına 
yönelik tutumları konusunda halkımızı 
aydınlatmalıyız. Oylarında katkımız 
olan İslami partilerin Türkmen hakları 
konusunda kayıtsız kaldıkları ortadadır. 
Bu partilerin, seçim çalışmalarında, 
aday profilinde ve parti programında 
Türkmenlere yönelik hiçbir olumlu 
girişimlerini tespit etmek mümkün 
değildir. Ancak aynı partiler, İslami 
kimliklerine rağmen Kürt milliyetçiliği 
konusunda, milliyetçi Kürt partilerin 
gerisinde kalmıyorlar, hatta bazen 
daha milliyetçi bir çizgide oldukları 
söylenebilir. Bu bağlamda, Kürdistan 
Parlamentosu üyleri ve hükümet 
bürokrasilerinden oluşan bir heyetin 
Türkiye Büyük Millet Meclisine yaptığı 
ziyeret esnasında tutucu İslamcı bir 
partinin üyesinin, PKK’nın  sivillere 
yönelik şehir içi eylemlerini terör eğilimi 
olarak görmediğini, tersine bu eylemleri 
Kürt halkının kurtuluş mücadelesinin 
bir parçası olarak değerlendirdiğini ifade 
etmesi, yukarıdaki söylemimizi destekler 
nitelikte örnek bir olaydır. Tutucu İslami 
parti ile marjinal sol çizgideki bir partiyi 
birleştiren ortak payda muhakkak 
milliyetçiliktir. Bu olguyu başka bir 
şekilde izah etmek mümkün değildir.
 
Irak’ın diğer bölgelerinde de bu tablo 
farklı değildir ve yine dinsel ve mezhepsel 
faktörün etkisiyle oylarımız Şii ve 
Sünni Arap İslamcı partiler arasında 
paylaşılmaktadır.  Bu durum özellikle Şii 
Türkmen seçmelerde daha belirgin bir 
hal almaktadır. Tek bir olumlu farkla, 

Şii partiler, seçim listelerine Türkmen 
adaylarını da yerleştirmektedirler. 
Arap İslami partilerde de milliyetçilik 
eğilimi mevcuttur. “Irakçılık” ve 
“ulusalcılık” söylemleri aslında Arap 
milliyetçilik yönlerinin bir yansıması 
olarak kabul etmek gerek. Bu bağlamda 
unutulmamalıdır, Arap unusuru Irak’ın 
devlet ve millet kavramı yapısının ana 
unsurunu oluşturmaktadır. Dolayısıyla, 
“Irakçılık” ile “Arapçılık” birbirine paralel 
iki kavramdır.
 
Karşılıksız vatan sevgisi ve Allah rızası 
için dine bağlılık sadece Türkmenlere 
özgü bir durumdur. Sadakat asaleti 
yansıtan güzel bir olaydır, buna kimsenin 
itirazı yok. Ancak unutulmamalıdır 
ki, millet sevgisi, vatan ve dini 
sevginin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu 
yönde milletimizin tüm katmanları 
aydınlatılmalı ve oylarımızın başkaları 
tarafıından istismar edilmesine müsaade 
edilmemelidir. Ayrıca, oylarımızın bizi 
temsil edecek gerçek aktörler lehine 
kullanılması için çaba harcanmalıdır. 
Kolay olmamasına rağmen bu hedefe 
ulaşmak imkansız değildir. Öncelikle 
tüm Türkmenleri temsil eden merkezi bir 
“Türkmen Seçim Komitesi” kurulmalıdır. 
Bu komite, seçim saha araştırmalarını 
yapmak, seçim stratejilerini oluşturmak 
ve aydınlatıcı enformasyon faaliyetlerinde 
bulunmalıdır. Daha da önemlisi seçim 
yasalarında, Türkmenlerin; siyasal, 
sosyal ve coğrafi özellikleri göz önünde 
bulundurularak değişiklik önerileri 
hazırlamalı ve bu yönde çaba sarf 
etmelidir. Kürdistan Bölgesi seçimleri 
öncesi, Bölge Seçim Yasasında değişikliğe 
gidilmesi planlanmaktadır. Buna hazırlıklı 
olmalıyız ve seçim sistemi, seçim 
çevresi, liste şekli ve seçmen kütüğü gibi 
konularda ciddi önerilerimiz olmalıdır. 
Bu bağlamda, kota sistemi ihtiyacı ve 
ayıbını ortadan kaldırmak iyi bir gelişme 
olur. İyi bir seçim çalışması, Kürdistan 
Bölgesi Parlamento seçimlerinde bize 
kota ihtiyacı duymadan iki ile üç sandalye 
kazandırır. Prestiji olmayan beş vekil 
yerine halkın desteğini bilfiil arkasına 
almış iki veya üç vekille temsil edilmemiz 
çok daha faydalı olur. Milletimize 
yakışır bir temsil için siyasi müessese 
ve halkımızın birbirini tamamlayıcı 
ortak çapası şarttır. Aksi takdirde temsil 
konusunda yaşadığımız sıkıntılar devam 
edecektir.

Dr. Soran Salahattin Şükür

Seçmenimizin Tercih Bozuklukları

Tba ÇOCUK dergisine büyük ilgi

Tba ÇOCUK dergimiz, Kasım ayında çıkarmış 
olduğumuz 4. sayısı Erbil, Kerkük ve Kifri’deki 
Türkmen okullarında eğitim gören 4-10 yaş arasındaki 
çocuklarımız tarafından büyük bir ilgi gördü.

Yeni eğitim ve öğretim yılına katkı sağlamak 
amacıyla hazırlanan son sayımızda Türkçe 
harfler ve sayısal bazı konular işlendi. 

Ayrıca renkli tema ve seçilen 
karakterlerle ilgi çeken 
dergimizde boyama, bulmaca 
gibi eğiterek eğlendirme mantığı 
ile çocuklarımızın daha kaliteli 
zaman geçirmelerini 
sağlayacak sayfalara yer verildi. 
Son yayımızın çocuklarla 
buluşmasının ardından bazı 
Türkmen öğretmenler ve 
eğitimciler, dağıtılan sayının 
yeterli olmadığını, önümüzdeki 
sayının daha çok basılması 
gerektiğini bildirdi. 

Tba ailesi olarak bize gönderilen öneri ve 
istekleri yerine getirmek için gereken bütün 

adımları atacağız ve önümüzdeki sayıda çok daha 
fazla çocuğumuzu sevindirip eğitim sürecinde fayda 
sağlamaya çalışacağız.                                        Haber Merkezi
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Hacı Hüseyin Camii yakınlarında 
gezdiğim zaman Sultan Muzaffereddin 
Gökbörü Minaresi’nin heybetli ışıltısı 
gözlerime dokunur. Tarihe meydan 
okuyan, 850 yıldır bu geometriyle 
ayakta duran bir minare. Sadece minare 
değil, baktığımda içimi rahatlatan ve 
sahibiymişim gibi hissettiğim başka 
yerlerde var. Her neyse, insanoğlu hassas 
bir varlık, her an hislerinde değişiklik 
yapabilir. Sebebi ne bilmiyorum ama 
Erbil’in etrafından merkeze doğru yol 
aldığımda, az da olsa özlem hissini 
kalbimden çıkarıyorum. Bu tarihi 
olmasından veya gönüle hoş geliyor 
olmasından kaynaklanabilir. 

Araştırmacı Arkeolog ve Sözlü Kültür 
Bölümü Başkanı Kenan Müftü’ye 
Erbil dediğim zaman hemen Tba 
mikrofonuna, “Erbil dünyanın en eski 
şehirlerinden birisi. Yeryüzü tabakasını 
ne kadar kazarsan, başka medeniyetleri 
bulursun. Bu yüzden Erbil medeniyet 
başladığından beri var. Bu da yaşam için 
su ve sakin bir iklimin var olmasından 
kaynaklanıyor. Ziraat ve endüstri 
merkezi olmasından dolayı Erbil’in 
kendisi medeniyetin beşiği için bir 
altyapı olmuş” dedi.

Erbil’in derin bir tarihi var, bu 
yüzden burada Erbil’in ilk mimari 
yapıtı olan Sultan Muzaffereddin 
Gökbörü Minaresi’ne, (halk arasında 
“Çöl Minaresi” de denir) ışık tutmak 
istiyorum.

Gökbörü Minaresi’nden söz etmek için, 
bu heybetli yapıtını inşa ettiren şahsiyet 
Sultan Muzaffereddin Gökbörü Atabek’in 
kim olduğuna bir göz gezdirmemiz 
gerekiyor.
 
Bu konuya ilişkin Araştırmacı 
Arkeolog Kenan Müftü, “Gökbörü 
terimi Türkçe bir kelime, “Mavi 
Kurt” anlamına geliyor. Bu lakap 
güç göstergesi olarak kullanılırdı ve 
sultan tarafından kullanıldı. Sultan 
Muzaffereddin Gökbörü, MS 630 
yılında vefat etmiştir ve vefatından 
önce uzun bir süre hükümdar olmuştur. 
Gökbörü’nün dönemi, Abbasilerin 
döneminin bitmesiyle eşittir. Şüphesiz 
Holako’nun bu bölgeye gelmesinden 
önce Erbil dünyanın kültür temeli olmuş. 
Bunun haricinde İslam dünyasında 
Peygamberimiz için ilk mevlüt Sultan 
Muzaffereddin döneminde okundu” 
açıklamasında bulundu.

Araştırmacı Yazar Şerzad Şeyh 
Muhammed ise Sultan Muzaffereddin 
Gökbörü hakkında, “Haçlı Savaşı 
bittikten sonra Sultan Muzaffereddin 
Gökbörü, o zamanki İrbil’e yani 
şimdi Erbil’e döner, Erbil Sultanı 
olur ve Türkmen Atabek Devleti’nin 
hükümdarlık yetkisini 40 yıllığına elinde 
bulundurur. Şüphesiz söz ettiğimiz 
dönem Erbil’in altın çağı olarak 
biliniyor. Burada Erbil’den veya Erbil’in 
Atabeyi’nden söz ettiğimizde sadece 
Erbil’i kastetmiyoruz. Çünkü o dönemde 
Kerkük, Şarezür ve birçok başka yer Erbil 
Atabey’inin hükmü altındaydı” şeklinde 

konuştu.
Burada bir soru oluşuyor, bu minareyi 
yapma fikri nasıl Sultan Muzaffereddin 
Gökbörü’nün düşüncelerinde oluştu? 
Bu şaheser minareyi yapmaya nasıl bir 
şey ilham oldu? Bu soruyu Kenan Müftü 
ve Şerzad Şeyh Muhammed’e sordum. 
Sonuç olarak sorulara ikisi de aynı 
hikayeyle yanıt verdiler.
Cevap olarak, “Minarenin yapımı 
Sultan Muzaffereddin Gökbörü’nün bir 
ziyaretine dayanıyor. Bağdat şehrine 
yaptığı ziyaretin ardından Bağdat-Erbil 
yolu arasında bulunan Dakuk ilçesine 
varır. Dakuk’ta gözü Dakuk Minaresi’ne 
(o bölgedeki Türkmenler ona Tavuk 
diyorlar) değer ve çok etkilenir. Daha 
sonra ustasını bulmak için arayışa 
girer, sonunda Dakuk Minaresi’ni inşa 
eden usta, Sultan Muzaffereddin ile 
görüştürülür. Görüşmelerinde Sultan 
Muzaffereddin, üstada Erbil’e gelip onun 
gibi bir minare yapmasını talep eder. 
Usta kendi memnuniyetini gösterir ve ilk 
önce çıraklarından birini göndereceğini 
söyler, daha sonra kendisi Erbil’e gelir ve 
işlerini bitirir. Bu şekilde çıraklarından 
biri Erbil’e gelip bu minarenin temelini 
atmaya başlar” dediler.

Şerzad Muhammed burada bir parantez 
açıp, “Şüphesiz çırak, mimardan daha 
zeki çıkar ve böyle bir şaheser inşa eder” 
ifadelerini kullanır.

Kenan Müftü ile olan röportajım 
sırasında Çöl Minaresi’nin yapımından 
söz etti ve “Minareyi inşa eden kişinin 
adı, minarenin ikinci katında bulunan bir 
tuğlada yazıyordu. Buna göre minareyi 
yapan kişinin adı, Mesud Murad’dı, fakat 
ne yazık ki bilinmeyen bir sebepten o 
tuğla yerinde kalmadı” diye konuştu.
Minarenin ustası hakkında Şerzad 
Şeyh Muhammed aynı ismi söyledi ve 
bir not ekleyerek, “Bazı tarihçiler bu 
minarenin ‘Usta Mesud Saad’ tarafından 
yapıldığını söylüyorlar ama başka 
kaynaklarda ustanın adının Mesud 
Murad olduğu söyleniyor, eğer detaylıca 
minarenin batı tarafına bakarsanız, batı 
kapısında Mesud sözcüğü yazılan bir yazı 
görürsünüz. Muzafferiye Minaresi’nin 
tarihi tam olarak görünmüyor, fakat 
tüm tarih yazarları bu minarenin Sultan 
Muzaffereddin Gökbörü tarafından 
1190-1230 yılları arasında yapıldığından 
yana” şeklinde açıklamada bulundu.

Kenan Müftü’den minarenin yapımını 
sorduğumda, detaylı bir analiz yaptı ve 
“Bu tür minareler İslam dünyasında çok 
ender. Yüksekliğinin ne kadar olduğunu 
kimse bilmiyor, fakat şu anda 32-33 
metre olabilir. Yaşça büyük  kişiler 
minarenin 42 metre olduğunu 
söylüyorlar. Minarenin üst tarafı şimşek 
yüzünden yıkılmış. Musul’daki Hadba 
Minaresi ile Erbil’deki Çöl Minaresi’nin 
yaklaşık olarak aynı dönemde yapıldığı 
belirtilmeli. Oluşumu, alçı, tuğla ve o 
dönemki seramikten ibaret. Minarenin 
boyu 4 daireyle yukarı çıkıyor. İlkinde 
tanrı adı Allah (اللە)  şeklinde yazıyor, 
daha sonra Peygamberimizin adı (محمد) 
yazıyor, muhteşem bir şekilde inşa 
edilmiş. Eğer minareye bakarsak, rüzgar 
yönüne düşen tarafının daha fazla tahrip 

olduğunu görürüz. Minerenin yanındaki 
rüzgar kuzeydoğu yönünde. Bu yüzden 
minarenin yüzü çöküntüye uğramış. 
Minarenin iç tarafı örgü gibi 2 
merdivenden oluşuyor. Eğer 2 kişi yukarı 
çıkmak isterse birbirlerini görmeden 
minarenin üst tarafına ulaşabilirler. Böyle 
muhteşem bir şekilde yapılmış. Bir diğer 
önemli noktada şu, Çöl Minaresi, 
Erbil’deki ilk bina mühendisliği örneği 
olarak sayılıyor” dedi.

Gökbörü Minaresi’nin üst kısmı 
hakkında araştırma yaptığımda, eskiden 
üstünde Hadba Minaresi’ne benzer bir 
kubbenin olduğu bilgisine ulaştım. Bu 
konu hakkında Şerzad Muhammed 
bana, “Şüphesiz minarenin üst tarafında 
küçük ölçüde bir kubbe veya kümbet 
vardı, kubbenin üstünde de İslam dininin 
sembolü olan bir hilal vardı” dedi.

Bir şey ilgimi çekti ve hemen bunu 2 
bilginle de paylaştım. Böylesine tenha bir 
yerde neden bir minare yalnız inşa edildi, 
bu minarenin yapılmasındaki amaç ne?

Kenan Müftü buna ilişkin, “Şüphesiz 
şu an park haline getirilen bu bölgede 
çok eski bir cami vardı. Minare camisi 
çok büyük bir camiymiş. Minarenin bir 
tarafı caminin duvarıymış ve bilgilere 
göre, cami 12 bin metre kare üzerine inşa 
edilip içerisinde İslam dininin 4 mezhebi 
(Hanefi, Şafii, Hambeli ve Maliki) 
okunmuş. Tarihsel metinlere göre bu 
caminin ismi “El Atik” imiş. Daha sonra 
ismi değişmiş. Ne yazık ki 1910 yılından 
sonra insanlar bu caminin kalıntılarını 
ev yapmak için kullanmışlar. Bu yüzden 
şimdiye kadar şeklinin nasıl olduğu 
bilinmiyor ama temel haritası görünüyor. 
Örneğin lavabosu batıya doğru caminin 
sınırı dışına düşüyor. Minarenin yan 
tarafında, imamın ve camide çalışanlara 
ait olduğu zannedilen 2 oda varmış. 
Cami de güneye doğru inşa edilmiş” 
açıklamasında bulundu.

Minare ve caminin yapım aşaması 
hakkında 2 bilgin de, önce Emeviler 
tarafından caminin yapıldığını, 
daha sonra da Sultan Muzaffereddin 
Gökbörü tarafından Çöl Minaresi’nin 
yapıldığını söylüyorlar. Kenan Müftü, 
cami duvarındaki ve minaredeki tuğlalar 
arasında fark olduğunu belirterek, 
ona göre, cami minareden 150 yıl 
önce yapıldı. Müftü, “Eğer minarenin 
tuğlalarına ve cami kalıntılarına 
bakarsak, minare tuğlalarının daha sert 
olduğunu ayrıca büyüklük ve kalite 
açısından farklı olduğunu görürüz. 
Renk bakımından da farklı. Bu yüzden 
aralarında 150 yıl fark olduğu hissine 
vardım, şüphesiz bu bir tahmin, belki 
de minarenin tuğlası daha sert yapıldı 
ama caminin tuğlaları minareninki gibi 
yapılmamış” şeklinde değerlendirme 
yaptı.

Gökbörü Minaresi hakkında çok bilgi 
var, peki dünyaki metinlerde Gökbörü 
Minaresi’nden nasıl söz edildi? Bu 
konuya ilişkin Şerzad Şeyh Muhammed, 
“ Hala yayımlamadığım (El Atik Camii 
ve Erbil’de Muzafferiye Minaresi) 
kitaplarında belirttiğim gibi, şüphesiz 

Muzafferiye Minaresi birçok yabancı 
tarihçi ve gezginin ilgisini çekmiştir. 
Örneğin, yabancı bir tarihçi ve gezer olan 
Nipor minare hakkında, ‘Erbi Kalesi’nin 
uzağında birkaç bostan ve minareden 
başka hiçbir şey yoktu’ demiş. Yabancı 
tarih yazarları Sarah ve Heartsfield 
ise Erbil’e gelirler ve ‘Muzafferiye 
Minaresi’nin özelliği, Sincar Minaresi, 
Musul’daki Nuri Minaresi ve 549 hicri 
yılında yapılan Dakuk Minaresi gibi 
yapılmış. Yani Erbil’deki Muzafferiye 
Minaresi bu 3 minareye benziyor’ 
şeklinde anlatımda bulunmuşlar” dedi.

Uzun yıllardır Erbil’deki tarihi kalıntılara 
hizmet eden Araştırmacı Arkoelog 
Kenan Müftü’ye “Restore etmek için 
hiçbir çaba gösterdiniz mi” sorusunu 
sorduğumda, şu açıklamada bulundu:
“1961 yılında Irak Arkeoloji Kuruluşu 
restore etmeye başladı ve ilk başta bir 
sınır çekti. 1980 yılında sanırım Sofi 
Kalati’nin oğlu olan Bayram Usta’dan 
minareyi bitirmesini istedim. Fakat sağlık 
sorunları yüzünden bu işi yapamadı. 
Daha sonra bir takım oluşturuldu, ben 
ve Erbil Arkeoloji Müdürü olan İhsan 
Hüseyin Bey, caminin temelini bulmak 
ve belirlemek için çalışmalara başladık.

Çalışma sürecimizde 132 basamağı 
restore edebildik. Daha sonra 2005 
yılında Çek Cumhuriyeti’ni ziyaret ettim, 
orada tarihi kalıntıları restore etmek için 
uluslararası bir şirket olan Gim Art’la 
bir toplantı yaptım ve 850 bin dolar 
değerinde bir anlaşma imzaladık. Bir 
buçuk yıl Muzafferiye Minaresi temelden 
restore edildi. Bir diğer noktada şu, Çöl 
Minaresi 81 santim eğri. Restorasyon 
sırasında bu eğriliğe engel olundu ve 
temelinden büyük ölçüde su çıkarıldı. 
Aynı zamanda minarenin temeline su 
ulaşmasın diye etrafına bir baraj yapıldı. 
Gözler görülür ölçüde kanalizasyon suyu 
çıkarıldı ve minaredeki eğim durduruldu. 
Zamanında Kerbela’dan kalıntılar 
getirip üzerindeki desenleri düzeltme 
çabası vardı. Bu amaçla bir heyet 
görevlendirdim ve Kerbela’ya doğru yol 
aldılar fakat Irak’taki siyasi durumundan 
dolayı başarılı olmadı. Gelecekte kutsallık 
denilen desenlerinin düzeltilmesini ümit 
ediyorum.” 

Kenan Müftü, 2 çabadan söz ediyor ama 
ne yazık ki amacına ulaşmıyor. Birincisi; 
Bağdat’ta bulunan Mustenseriyye 
Camisi’nde olduğu gibi bir koruma 
temeli yapma belgesi. Müftü konuya 
ilişkin, “Bunun için harita da çizdik ama 
durum yüzünden amacımıza ulaşamadık. 
Şu anda o yer parka dönüşmüş durumda, 
bence park olması yıkılmasından daha 
iyi. Buna rağmen küçük bir altyapı inşa 
etme fırsatı var ya da bir dini medrese 
yapılmasından söz ediliyor”  şeklinde 
açıklama yaptı.

Bu bilgilerden sonra, Erbil’e ve Türkmen 
Muzaffereddin Gökbörü  Minaresi’ne 
olan sevgimin temelsiz olmadığı 
hissine vardım. Bu araştırmadan sonra, 
eskisinden daha çok Erbil’in başı dik 
minaresiyle huzur bulduğumu fark ettim.

Bir Türkmen Şaheseri-Gökbörü 
Minaresi

Haber: Ziya Uzeiry
Foto: Abdullah Ahmet
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Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi 
(IKBY), 25 Eylül’de referandum 
düzenlemesinin ardından Irak 
merkezi hükümeti Erbil ve 
Süleymaniye havalimanlarına 
uluslararası uçuşları durdurdu.

IKBY’de  havalimanlarının 
uluslararası uçuşlara kapatılması ve 
Bağdat-Erbil arasında yaşanan siyasi 
sorunlar altın piyasasını olumsuz 
yönde etkiledi.

Kayseri Çarşısı’nın sarraflarından 
Gaylan Malik, yaşananların pazarı çok 
etkilediğini belirterek, “Bu olayların 
ve Kayseri Çarşısı’nda yapılan 
tadilatın pazarda çok etkili olduğu 

kesin” dedi. 

“Bu iki sokak tadilatta olduğu için 
insanlar buraya pek fazla uğramaz 
oldu” diyen Gaylan Malik sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Gelenler de iş sahibi, devlet 
memurları ya da öğretmenler. 
Onlarda da maaş olmadığından dolayı 
ihtiyaçlarını gidermek ve ev kiralarını 
ödemek için altınlarını satıyorlar. 
Altın satın alan yok, sadece altınlarını 
satanlar var onların da sayısı çok az.”

Daha önce müşterilerinin 
birçoğunun Arap olduğunu 
ifade eden Altıncı, “Tikrit, 
Ramadi ve Musullular altın 
alıyorlardı çünkü onların 
maaşı durmamıştı ama şimdi 
onlar da kendi şehirlerine 
döndüler. İşimiz dükkana 
gelip, oturup çay içmek oldu” 
diye konuştu. 

Gaylan Malik, önceden 
havalimanlarından Dubai ve 
Türkiye’den altın  geldiğini 
vurgulayarak, “Şimdiyse o 
da kalmadı . Havalimaları 
kapandığından beri bügüne 
kadar altın gelmiyor, hatta toplu 
ihracat yapanlar bile altına zam 

yaptılar. Kilo 
başına 1000-
2000 dolar zam 
yaptılar . Mesela 
önceden gram 
başı 4 dolara 
getiriyorduk, 
4000 dolar 
tutuyordu 
çünkü kilosu bin 
gramdı. Şimdiyse 
5000-6000 
dolar tutuyor. 
Bunların  bizim 
işimize etkisi çok 
fazla. Birincisi iş 

yok, ikincisi de işçilik ücreti arttı. Bu 
nedenlerden dolayı da insanlar altın 
alamıyorlar” dedi.

Musullu altıncılar hakkında da 
açıklamada bulunan Gaylan Malik, 
“2014 yılından sonra DEAŞ’ın Musul’a 
gelmesiyle birlikte yüzde 90’ı Erbil’e 
geldi bir kısmı da Duhok’a gitti. Ama 
DEAŞ’ı kovduktan sonra durumlar 
düzeldi ve birçoğu evlerine döndüler. 
Şimdi herkes memleketinde işini 
yapıyor”  ifadesinde bulundu.

Dilşad Talat,  “3-4 aydır iş yok. 
Önceden altın alınıp satılıyordu fakat 
şimdiki altın pazarıyla eskisi aynı 
değil” şeklinde konuştu.

Talat, altın ithaline ilişkin, “Yollar 
kapalı olduğu için altın gelmiyor, 
Türkiye de göndermiyor şu an. 
Esnaflar da korktukları için 
gidemiyor” şeklinde açıklama yaptı.

Zuher Jasim 
adlı altıncı, 
“Öncelikle çok 
hoş geldiniz 
sizler gibi halkın 
sesini duyuran 
ve derdini dile 
getiren radyo ve 
gazeteler olması 
çok güzel bir 
şey” diyerek 
konuya ilişkin 

mikrofonlarımıza şu açıklamalarda 
bulundu:

“İçinde olduğumuz durum çok ciddi 
bir sıkıntı. Maaşların verilmemesi, 
işsizlik, hepsi çok ciddi dertler ve 
bunların hepsi bir silsile gibi halka 

gibi birbirine bağılı. Eğer 
siyasetten uzak durarak 
genel olarak konuşursak 
olduğumuz durum 
kötü ve hiç iyi değil ve 
umudumuz iyi olması 
yönünde.  

Önceden işlerimiz ve 
pazarın durumu çok 
iyiydi ama şimdi altın 
ne alınıyor ne satılıyor. 
Altını kime getirip kime 
satalım. Önceden kiloyla 
altın geliyordu. Uçakla 
Dubai’den Erbil’e, Erbil’de 
tüm altıncılara toptan 

ve tek olarak satılıyordu. Şu anda 
pazarda işler durdu.” 

DEAŞ’ın Musul’a düzenlediği 
saldırıların ardından Musullu 
altıncıların  daha emniyetli olduğu 
için Erbil’e geldiklerini belirten Zuher 
Jasim, “Emniyetin ve durumun 

iyi olduğunu bilen altında usta ve 
durumu iyi olan Musuluların birçoğu 
o zaman geldi. Ama şimdi birçoğu 
memleketine geri döndü sonuçta 
herkesin kendi evi kendisine cennet” 
şeklinde değerlendirmede bulundu.

Bağdat-Erbil gerginliği altın piyasasına da yansıdı

Haber: Muhammet Emin
Foto: Ali Salim
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NOT:
Gazetemizde yer 
alan köşe yazıları, 
yazarın kendi 
düşüncesini 
yansıtmaktadır.

Irak Petrol Bakanı Cebbar Lueybi, 
gelecek haftadan itibaren Irak 
Kürdistan Bölgesi’nde neft (gaz yağı) 
dağıtımı yapılacağını açıkladı.

Cebbar Lueybi tarafından yapılan 
yazılı açıklamada, “Gelecek hafta 
IKBY’deki vatandaşlara beyaz neft 
dağıtacağız” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada yakıt şirketlerine 
değinenen Lueybi, “Irak’taki yakıt 
dağıtım şirketine Bölge’ye 30 bin litre 

beyaz neft dağıtması emrini verdik” 
dedi.

Irak Petrol Bakanı, Bölge vatandaşları 
için beyaz neft sağlanması gerektiğini 
belirterek, “Süleymaniye, Erbil, Duhok 
ve Irak’ın kuzeyindeki tüm şehirlere 
petrol sağlanması ve dağıtılması 
gerektiğini vurguluyoruz” şeklinde 
açıklamada bulundu.

Edinilen bilgilere göre, IKBY’de 1 varil 
neftin fiyatı 160 bin dinar.
                                                  Haber Merkezi

Petrol Bakanı Lueybi: Gelecek hafta IKBY’deki vatandaşlara neft 
göndereceğiz

Türkmeneli Öğrenci ve Gençler 
Birliği (TÖGB) Erbil Kolu, 11 
Kasım’da Erbil’in önemli öğretmen 
ve şahsiyetlerinin katılımıyla 
Türkmen okullarında okuyan başarılı 
öğrencileri ödüllendirmek amacıyla 
bir tören düzenledi.

TÖGB Erbil Kolu Başkanı 
Muhammed Aydın Maruf, törende 
yaptığı konuşmada, “Öğrenciler 
geleceğimiz ve istikrar sebebimizdir. 
Eğitim ve öğrenim üniversite 
bittikten sonra sona ermez. Eğitime 
ve öğrenmeye devam etmeliyiz” 
ifadelerinde bulundu.

Bu sene Türkiye’de yarışmaya 

katılan “Türkmen çocuk halay 
grubu” törende izleyicilere gösteri 
sergilediler.

Türkmen okullarında okuyan 
öğrencilerin yanı sıra, bu yıl 
üniversiteden başarıyla mezun 
olan Türkmen öğrenciler de TÖGB 
Erbil Kolu Başkanı tarafından 
ödüllendirildi.
Başarılı öğrencilerin ödüllerinin 
takdim edilmesinin ardından 
programa katılan Türkmen Sanatçı 
Yunus Tütüncü’nün şarkılarını 
seslendirmesinin ardından program 
sonra erdi.

Türkmen Okullarındaki Başarılı Öğrenciler Türkmeneli Öğrenci ve Gençler 
Birliği Tarafından Ödüllendirildi

Müstakbel Hareketi lideri Lübnan 
Başbakanı Saad Hariri, 4 Kasım’da istifa 
ettiğini açıkladı.
Saad Hariri, Suudi Arabistan’ın başkenti 
Riyad’ta katıldığı bir televizyon 
kanalının canlı yayınında istifa ettiğini 
duyurarak, Hizbullah ve İran’ın bölgeyi 
istikrarsızlaştırdığını iddia etti.
Hariri, “Lübnan başbakanlığı ve 
hükümetinden istifamı açıklıyorum. İran 
ve Hizbullah, Arap ülkelerinin iç işlerine 
karışarak bölgeyi istikrarsızlaştırıyor” 
şeklinde açıklama yaptı.
Hariri, Lübnan’ın siyasi atmosferinin, 
Refik El Hariri’nin (Lübnan’ın 
2005 yılında suikaste uğrayan eski 
başbakanı ve Saad el Hariri’nin babası) 
öldürülmesinden önceki havayı andıran 
bir iklimdeyiz. Hayatıma yönelik, gizli 
kapaklı bir komplonun hazırlandığını 
hissediyorum” diye konuşmuştu.
Hariri’nin istifasının ardından İran ve 
Suudi Arabistan arasında sözlü atışmalar 
yaşandı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 
Lübnan Başbakanı Hariri’nin istifasına 

ilişkin “Suriye’yi ikinci Lübnan’a 
çevirmeye çalışan İran’ın saldırılarına 
karşı önlem alınması çağrısı niteliğinde” 
dedi. İran da “İstifa, Hizbullah’la 
yüzleşmek için alınmış açık bir Suudi 
Arabistan kararıdır” şeklinde açıklamada 
bulundu. Suudi Arabistan iddiaları 
reddetti.
Öte yandan İran Dışişleri Bakanı 
Müsteşarı Hüseyin Şeyhulislam, istifanın 
arkasında ABD Başkanı Donald Trump 

ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi 
Muhammed bin Selman’ın bulunduğunu, 
Lübnan ve bölgedeki tansiyonu 
yükseltmeyi amaçladıklarını belirterek, 
“İstifa, Hizbullah’la yüzleşmek için 
alınmış açık bir Suudi Arabistan kararıdır. 
Lübnan halkının onuruna saygı duyuyorsa 
ve onu korumak istiyorsa Hariri’nin 
istifasını Lübnan’dan yapmasını temenni 
ediyoruz, başka bir ülkeden değil” dedi.
Görevinden istifa eden Hariri, 6 Kasım’da 

Suudi Arabistan Kralı 
Selman bin Abdulaziz 
ile başkent Riyad’daki 
Yemame Sarayı’nda 
bir araya geldi.
Saad Hariri’nin, 
7 Kasım’da Suudi 
Arabistan’ın başkenti 
Riyad’dan ayrıldığı 
ve Birleşik Arap 
Emirlikleri’nin 
başkenti Abu Dabi’ye 
gideceği yönünde 
bilgi verildi.
Hizbullah Genel 
Sekreteri Hasan 

Nasrallah ise Hariri’nin suçlamalarının 
ardından yaptığı açıklamada Hariri’nin 
Suudi Arabistan’da gözaltında olduğunu 
ileri sürmüştü.
Suudi yönetimi ayrıca başka ülkelerdeki 
vatandaşlarının da Lübnan’a gitmemesi 
konusunda uyarıda bulunarak, 
“Lübnan’da ikamet eden veya turistik 
amaçla burada bulunan Suudi Arabistan 
vatandaşlarından yaşanan olumsuz şartlar 
nedeniyle acilen ülkeyi terk etmelerini” 
istedi.
Suudi Arabistan’ın ardından Kuveyt 
de vatandaşlarına Lübnan’ı terk etme 
çağrısında bulundu.
Lideri olduğu Müstakbel Hareketi 
yetkilileri Başbakan Saad Hariri’ye ülkeye 
dön çağrısı yaptı
Müstakbel Hareketi yetkililerinin istişare 
görüşmelerinin ardından düzenlenen 
basın toplantısında ortak metni okuyan 
eski Başbakan ve Partinin Grup Başkan 
Vekili Fuad Sinyora, “Lübnan’ın yurtiçinde 
ve dışındaki onuru ve saygınlığının tamiri 
için Başbakan Saad Hariri’nin ülkeye 
dönmesi gereklidir” dedi.
                                                    Haber Merkezi         

Ortadoğu’yu Sarsan İstifa
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