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GÖZÜMÜN ÖNÜ NETLEŞMEDEN

PARLAMENTOYA DÖNMEM
IKBY Parlamento Başkanı

Dr. Yusuf Muhammed

“

Şu anki parlamento aktif hale
gelmedi, sadece kapıları açıldı. Hiçbir
rolü ve etkisi yok

Irak Türkmen Cephesi (ITC)

Selahaddin İl Teşkilatı Başkanı Heysem
Haşim Muhtaroğlu, “Şehrin girişindeki
kontrol noktaları yabancı güçler
tarafından idare ediliyor. Yabancı güçler
yerine Tuzhurmatu’dan Türkmen, Kürt
ve Araplardan oluşan ortak bir güç
kurulsun istiyoruz” dedi.

“

Sayın Barzani’nin bir süredir
yasal süreci sona eren Kürdistan
Bölgesi Başkanlığı görevinden istifa
etmesi önemliydi

Muhtaroğlu, 21 Kasım’da Tuzhurmatu’da
bomba yüklü araçla gerçekleştitilen
saldırıya ilişkin Tba’ya konuştu.
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Erbil’de Bakkallık
Mesleği

Köle değil Cengaverler Türkiye’nin Erbil

Başkonsolosu’ndan
Tba’ya veda ziyareti

Bakkallık (Erbil’de halk arasında esnaflığa

bakkal deniyor) Erbil’de çok derin
tarihi olan bir meslek. Bu meslekte
dükkanlarda peynir, kaymak,
yoğurt, lokum, çerez
çeşitleri vb. şeyler satılıyor.
Erbil’de Kayseri Çarşısı
yapıldığından itibaren
ana mesleklerden
biri olup
canlılığını korudu.
Marangozluk ve
kasaplık mesleğine
oranla daha fazla
kendini sağlama
almış durumda ve
hala daimi müşterileri
var. Şüphesiz bu meslek
gıda ürünü satışından
oluşuyor ve bu da
devamlılığı için önemli bir
faktör.

7.2 deprem...
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Konut ve İmar Bakanlığı’nda Teknik ve
Planlama Genel Müdürü Zana Mustafa Uzeyri,
depreme ilişkin açıklamada bulundu.
3

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Mehmet Akif

İnam, Türkmen Basın Ajansı (Tba) ofisine veda
ziyaretinde bulundu.

Erbil Ortadoğu’nun medeniyet
beşiklerinden bir tanesi. Tarih boyunca
farklı millet ve dinleri barındıran Erbil,
sakin ve tehlikeden uzak bir yaşam için
uygun bir ana kucağı olmuştur. Eğer tarihe
dönüp bakarsak, bir dönem bu topraklarda
yaşayan milletlerin bu toprağa karşı büyük bir
sevgileri olduğunu görürüz.
7
Bakan Çelebi: Mahkemeye
vereceğiz

I

rak Kürdistan Bölgesi
Yönetimi (IKBY) Adalet
Bakanı Sinan Çelebi,
geçtiğimiz ay amaliyat
olmak üzere Türkiye’nin
Başkenti Ankara’ya
gitmişti ancak bazı medya
kanallarınca Çelebi
hakkında asılsız iddialar
ortaya atılmıştı.

Tba Genel Müdürü
Mehmet Erbiloğlu
ve çalışanlar
tarafından
karşılanan Akif
İnam, Erbil’deki
4,5 yıllık görev
süresinin ay
başında sona
ereceğini
belirterek,
bu vesileyle
Tba ofisine
veda ziyareti
gerçekleştiridiğini
ifade etti.
Başkonsolos
Akif İnam,
konuşmasında
Tba’nın
çalışmalarına
ilişkin güzel
dileklerde bulundu.
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GÖZÜMÜN ÖNÜ NETLEŞMEDEN
PARLAMENTOYA DÖNMEM

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi

uzaklaştırılmasına rağmen geçen
2 yılda Değişim Hareketi resmi
olarak hükümetten ayrılmadı.

(IKBY) Parlamento Başkanı
Dr. Yusuf Muhammed Sadık,
“Şu anki parlamento aktif hale
gelmedi, sadece kapıları açıldı.
Hiçbir rolü ve etkisi yok” dedi.

Bir televizyon programında
konuşan KDP Başkanlığı
Üyesi Hemin Hawrami,
“Parlamento konusunu Yusuf
Muhammed ve Değişim
Hareketi’nin bakanlarının
dönmesine bağlıyorlar, ben
burada açık ve net söylemek
istiyorum, gelecek seçimlere
kadar Yusuf Muhammed ve
Değişim Hareketi’nin bakanları
dönmeyecekler” açıklamasında
bulundu.

Parlamento Başkanı Dr. Yusuf
Muhammed, 25 Eylül’de
gerçekleştirilen referanduma
ilişkin, “Aslında bu referandum
dostlarımızın büyük bir
bölümünü kaybetmemize neden
oldu” şeklinde değerlendirmede
bulundu.
Muhammed, Avrupa ülkelerine
gerçekleştirdiği ziyaretler
esnasında görüştüğü yetkililerin
kendisine, referandumun
yanlış bir adım olduğunu ve
“Biz Peşmerge’ye DEAŞ ve
törörle savaşması için silah
verdik, Irak ordusu ve iç savaş
için değil” şeklinde ifadelerde
bulunduklarını kaydetti.
IKBY Parlamento Başkanı Dr. Yusuf
Muhammed Sadık, Tba’nın son
zamanlarda yaşanan siyasi sürece ilişkin
sorularını yanıtladı.

?

Goran (Değişim) Hareketi
Fraksiyonu IKBY Parlamentosu’na
döndü, Parlamento Başkanı olarak
siz niye dönmediniz
Daha önce de dediğim gibi, şu anki
parlamento aktifleşmedi, sadece kapıları
açıldı. Hiçbir rolü ve etkisi yok. Ben
Kürdistan Parlamentosu Başkanı olarak,
gözümün önü netleşmeden, işlerin
nasıl yürüdüğünü ve parlamentonun ne
yapabileceğini bilmeden parlamentoya
dönmem.

?

Barzani’nin yetkileri idari birimler
üzerine bölündü, sizinle hiç istişare
edildi mi
Hayır, bizimle hiçbir istişare yapılmadı.
Fakat genel olarak baktığımızda, Sayın
Barzani’nin bir süredir yasal süreci
sona eren Kürdistan Bölgesi Başkanlığı
görevinden istifa etmesi önemliydi.

?

Parlamento başkanı olarak
IKBY’deki durumu normalleştirmek
adına ne tür bir adımı gerekli
buluyorsunuz
Doğrusu Bölge’nin iç durumu
çok kötü, özelliklede Kürdistan
Bölgesi’nin toprağının yaklaşık
%51’inin kaybedilmesine neden olan
referandumdan sonra. O toprak ki
yüzlerce Kürdistan Peşmergesi’nin
kanıyla kurtarılmıştı. Bu yüzden iç
durumu normalleştirmezsek günden
güne durumumuz daha da kötüye gider.
Normalleştirmek de laf ve sloganla
olmaz, fiilen yapılmaya ve tepkiye
ihtiyacı var. Ben bunun hakkında ufukta
hiçbir şey görmüyorum.

?

Avrupa ülkelerine
gerçekleştirdiğiniz diplomatik
seyahetlerde Avrupalıların
referandum ve IKBY’nin şu
anki durumu hakkında görüş ve
düşünceleri neydi
Aslında bu referandum dostlarımızın
büyük bir bölümünü kaybetmemize
neden oldu, özellikle de Avrupalı ve
Amerikalı doslarımızı. Almanya’ya
son ziyaretimde, Almanya Dışişleri
Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve
Almanya Parlamentosu Başkan
Yardımcısı’yla bir araya geldim. Onlar
referandumu yapmanın yanlış bir
adım olduğunun üzerinde durdular.
Gördüklerimiz, referandumun
sonucudur. Kürdistan Bölgesi’nin iç
durumuna ilişkin de, biz Perşmerge
güçlerinin tek çatı altında toplanması
ve eğitim görmelerinin sağlanması
talebinde bulunduk. Onlar “Biz
Peşmerge’ye DEAŞ ve törörle savaşması
için silah verdik, Irak ordusu ve iç savaş
için değil” diyorlardı. Demokratik süreç
hakkında ise onlardan, temiz ve hilesiz
bir seçim yapabilmek adına Kürdistan
Bölgesi’ndeki demokratik sürecin inşa
edilmesinde yardımcı olmalarını istedik.
Onlar da seçimlerin kendi vadesinde
yapılacağını, iktidar çekişmesi ve görev
tesliminin ise barış çerçevesinde olması
gerektiğinin üzerinde durdular.

Hatırlayalım
Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi’nde
(IKBY) 21 Eylül 2013’te gerçekleşen
parlamento seçimlerinin ardından
IKBY’de 8. hükümet kabinesi oluşturma
müzekereleri birçok çekişmeye sahne
oldu. Uzun süren konulardan biri,
parlamento başkanlığı ve başbakan
yardımcılığı görevleriydi, daha sonra 17
Nisan 2014’te Goran (Değişim) Hareketi
ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP)
anlaştılar ve IKBY Parlamento Başkanlığı
Değişim Hareketi’ne verildi, böylelikle
IKBY Başbakan Yardımcılığı görevi de

Kürdistan Yurtsever Birliği’nin (KYB)
oldu.
Aynı zamanda 21 Eylül’deki seçimin
yetki dağılımına göre Değişim Hareketi,
24 milletvekili ile parlamentoya girdi,
IKBY hükümetinin 8. kabinesinde
de 4 bakanlığa sahip oldu. Değişim
Hareketi’nin hükümetteki görevkeri
şunlardı; Peşmerge Bakanlığı, Ekonomi
Bakanlığı, Diyanet İşleri Bakanlığı
ve Endüstri ve Ticaret Bakanlığı.
Bakanlıklar haricinde, Yatırım
Komisyonu Başkanlığı Değişim
Hareketi’nin seçimlerden elde ettiği
başka bir kazanımdı.
Anlaşmanın ardından IKBY Parlamento
Başkanlığı görevi Dr. Yusuf Muhammed’e
verildi, Değişim Hareketi’nin
bakanlarının isimleri açıklandı ve
özgeçmişleri parlamentoya gönderildi.
Bakanların ismi şöyleydi; Peşmerge
Bakanı Mustafa Seyid Qadır, Ekonomi
Bakanı Rebaz Muhammed, Endüstri ve
Ticaret Bakanı Aras Veli, Diyanet İşleri
Bakanı Kemal Müslim.
Sekizinci kabine ve parlamentonun
göreve başlamasıyla taraflar arasında
gerginlikler yaşandı, özellikle de
IKBY Başkanlığı görevinin gündeme
getirilmesi ve yenilenmesinden sonra.
Bu yüzden 12 Ekim 2015 tarihinde
Erbil ana arama noktalarından biri
olan Altunköptü arama noktasında
IKBY Parlamento Başkanı’nın Erbil’e
girişine izin verilmedi ve aynı gün
Değişim Hareketi’nden olan bakanların
mesailerine gitmelerine izin verilmedi.
Bu olaydan sonra Değişim Hareketi
bu durumu şiddetle kınadı ve tüm
olanlardan KDP’yi sorumlu tuttu.
Böylelikle IKBY Parlamentosu 2 yıllığına
işlevsizleştirildi ve hiçbir faaliyet
gösteremedi. Değişim Hareketi’ne ait
bakanlıklıktaki bakanların yerleri de
KDP ve diğer siyasi partililer tarafından
vekaleten dolduruldu.
Goran’ın 2015’te 8. kabineden

26 Ocak 2016’da Değişim
Hareketi ve İslami Topluluk’un
(Komel) katılmadığı toplantıda
Mesud Barzani, siyasi taraflarla
bir araya geldi. Toplantıda siyasi
taraflara ziyaret gerçekleştirmek,
hükümet ve parlamentoyu
aktivleştirmek için bir komite
oluşturuldu.
Hükümet ve parlamentoyu aktivleştirme
komitesi 3 Şubat’ta Değişim Hareketi
ve Komel’i ziyaret ettiler. Görüşmede
Bölge’nin durumu, Değişim Hareketi
ve İslami Topluluk’un Barzani’nin siyasi
taraflarla olan görüşmesine katılmaları
konuları konuşuldu.
Mesud Barzani ve Bölge’deki siyasi
taraflar arasında geçen toplantıların
ardından, 25 Eylül’de referandum
yapılması kararı alındı.
Referandum tarihinin bildirilmesinin
ardından sonraki oturumda Mesud
Barzani Başkanlığında Referandum
Yüksek Heyeti oluşturuldu. Burada
Değişim Hareketi ve İslami Topluluk
toplantıya katılmadı ve boykot etti.
15 Eylül 2017’de IKBY Parlamentosu
aktivleşti. Oturuma 68 milletvekili
katıldı. 5 fraksiyon oturumu boykot etti.
Oturumu boykot eden fraksiyonlar
şöyleydi: Goran (24 milletvekili),
İslami Topluluk (6 milletvekili), Asuri
Rafideyn Fraksiyonu (2 milletvekili),
Kürdistan İslami Hareketi Fraksiyonu
(1 milletvekili), Irak Türkmen Cephesi
Fraksiyonu (1 milletvekili).
Birçok siyasi olay ve çoğrafi değişimin
ardından, 6 Kasım 2017’deki IKBY
Bakanlar Kurulu’nun toplantısının
ardından basına konuşan IKBY
Başbakanı Neçirvan Barzani, “Değişim
Hareketi bu ülkedeki siyasi sürecin
bir parçası, daha önce söylediğimi
şimdi de söylüyorum, onlar Kürdistan
Parlamentosu’nda birçok sandalyeye
sahipler, biz bu sandalyeleri görmezden
gelemeyiz. Maalesef ki öncede sorunlar
yaşandı. Benim isteğimi soracak
olusanız, evet, en kısa zamanda
bakanlarının hükümet kabinesine geri
dönüp vazifelerine başlamalarını isterim”
açıklamasında bulunmuştu.
Haber: Ali Anter
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Zana Uzeyri: 7.2 Büyüklüğündeki Deprem Bu Yüzyıl Depremin binalar üzerindeki etkisi ve zararlarına ilişkin
Teknik ve Planlama Genel Müdürü, “Depremin bizim
İçin Tahmin Edilmezdi
tarafımızdan dar gelirli insanlar için yapılan binalarda

hiçbir etkisi olmadı. Bir çatlak bile görülmedi, aynı
zamanda yerleşim için inşa ettiğimiz tüm binalarda
inceleme yaptık. Bizim kontrolümüz altında yapılan
tüm binalar depremden zarar görmedi. Bu da bizim inşa
ettiğimiz tüm binaların dünya standartlarına göre ve
iyi kalitede yapıldığını gösterir. Genel olarak depremin
hiçbir binada etkisi olmadı çatlak bile oluşmadı, tünel
ve köprülerde de aynı şekilde” açıklamasında bulundu.
Bina temellerinin nasıl belirlendiği hakkında Uzeyri şu
açıklamayı yaptı:
“Bir bina tasarlandığında, temelin türüyle ilgili bilgi
sahibi olunmalı, kil mi, silt mi diye (Silt, kumdan küçük
kilden büyük taneli malzemeye verilen isimdir. Siltin
hacmi kilden daha büyüktür). Bunun haricinde binanın
kurulacağı zeminin su seviyesinden yüksek olup
olmadığını bilmemiz gerekiyor veya bu toprak suyla
karıştığında çekilip çekilmeyeceğini bilmemiz gerekiyor.
Bu konular hakkında bilgi toplanıp araştırma yapılması
gerekiyor. Bu adımların ardından deprem bölgelerinin
belirlenmesi gerekiyor. Yani bina inşa edilecek yerin kaç
büyüklüğündeki depreme dayanacağı bilinmeli. Bunu
da deprem fay hatları yoluyla belirleyebiliriz.

Derbendihan’da 12 Ekim tarihinde meydana gelen

deprem, çoğu jeoloğun ve bu alandaki uzmanların
ilgisini çekti çünkü ilk defa 7.2 büyüklüğünde bir
deprem Irak Kürdistan Bölgesi’ni salladı ve çok sayıda
kişinin ölmesine ve maddi zarara neden oldu.
Şüphesiz deprem doğal bir afet olup engellenemez.
Fakat bu hiçbir önlem almadan durup depremi
beklemek anlamına da gelmiyor. Hayati ve maddi zararı
azaltmak için en önemli faktör, depreme dayanıklı
yapıların inşa edilmesidir.
Tba olarak depreme ilişkin dünya standartlarında
bilgileri, Bölge’deki bina ve evlerin durumunu ayrıca
depremin zararını engelemeye yönellik yapılması
gerekenleri Konut ve İmar Bakanlığı’nda Teknik ve
Planlama Genel Müdürü Zana Mustafa Uzeyri’ye
sorduk.
Erbil bölgesinin deprem ve deprem fay hatlarına ilişkin
Zana Uzeyri, “Erbil deprem ölçütlerine göre 2. deprem
bölgesi (Zone 2) sayılıyor. İkinci bölgeden kastımız
yani Erbil ve çevre bölgelerdeki depremlerin büyüklüğü
2 ile 3 arasında kaydediliyor. Şüphesiz Irak’ta yıllarca
süren araştırma ve tezlerin ardından kaçıncı dereceden
deprem bölgesi olduğu belirleniyor” dedi.
Zana Uzeyri Derbendihan’daki depremden söz ederek,
“Derbendihan’daki deprem 7.2 büyüklüğündeydi, bu da
bu yüzyıl için tahmin edilmezdi” ifadesini kullandı.
Depremle mücadele, bina ve yerleşim yerlerini
korumayla ilişkili Irak deprem kodları hakkında Uzeyri,

“Irak deprem kodları olan ve deprem için kullanılan
bazı kodlarımız var. Bu şekilde Irak’taki deprem
bölgeleri sınıflandırıldı. Bölge’deki yerler sınıflandırılan
alanlardan oluşuyor ve bu tespit edilen kısımlar 2. ve 3.
deprem bölgesi. Bu bölgeler kendi fay hatlarına sahipler.
Elde olan bilgilere göre, Derbendihan’daki deprem
Irak’ın aşağısından yani Körfez’den Irak’ın kuzeyine
doğru daha sonra da Kürdistan Bölgesi ve Türkiye’ye
doğru gitti” açıklamasında bulundu.
Erbil’deki binaların mimarisine değinen Uzeyri, yeni
şekil ve tekniklerden söz ederek, “Şimdiye kadar
Erbil’deki binaların mimarisinde 2 şey yaptık. Birincisi,
eski mimari şeklinden tünel şekli mimarisi değişikliği
yaptık, diğer yandan depremden korunmaları için
makas koruma (Shear) şeklini ekledik. İkincisi de,
deprem bölgesini belirleyen Irak kodu olan 2. bölgeyi
kullandık” diye konuştu.
Numaraların değişmesinden söz eden Uzeyri,
numaraların yeniden araştırılması için bir ekip
kurduklarını belirterek, “Şu anda önceki kararları ve
kendi oluşumlarımızı gözden geçirmek için bir ekip
kurduk. 2. deprem bölgesini kullanmayıp daha fazla
yapabiliriz, çünkü Hanekin’de meydana gelen depremin
büyüklüğü 5’ti. Fakat Derbendihan’daki 7.2’ydi. Bu
yüzden bundan sonra Süleymaniye’de 7. ve 8. bölge
kullanılmalı. Erbil’de de aynı şekilde çalışma bölgesi
değiştirilmeli, çünkü elde olan bilgilere göre, Erbil’deki
Derbendihan depremi büyüklüğü 4. ve 5. bölge, bu
yüzden bundan sonra 4. ve 5. bölgeler kullanılmalı”
dedi.

Örneğin, Akre bölgesinden geçen bir fay hattı var
ve zayıf bir hat. Bu yüzden bu tür durumlarda bina
üzerindeki sallanma etkisini önlemek için demir şiş
sayısını arttırıp birbirine bağlarız. Binanın temeli bir
salıncak gibi görünür ve sarsıntı binayı etkilemez.
Empire binalarına baktığımızda, salıncak gibi
sallandığını görürüz, bu da o binada deprem önlemi
alındığını gösterir. Şüphesiz biz tüm binalarda bunu
yapıyoruz ama şu anda deprem bölgesini arttırmamız
gerekiyor. Yani bir deprem bölgesinden, başka bir
deprem bölgesine doğru arttırmamız gerekiyor ve
daha yükseğini hesaplamamız gerekiyor. 20-30 yıl
araştırması yapılan kodlar bu bölgedeki depremlerin 3.5
ila 4 arasında olduğu ve 5’e yetişmediğini gösteriyor.”
Süleymaniye ve Erbil arasındaki jeoloji farklılığından
söz eden Uzeyri, Süleymaniye’de deprem ihtimalinin
daha çok olduğunu belirterek, “Jeolojik açıdan
Süleymaniye deprem bölgesi, Erbil deprem bölgesinden
farklı. Süleymeniye’de deprem ihtimali Erbil’dekinden
daha çok, bu da tabakalarında istikrar olmamasından
kaynaklanıyor. Şu anda Mühendisler Sendikası bu konu
üzerinde çalışıyor, birkaç seminer yapılması yönünde
karar var çünkü yeni rakamlar ortaya çıktı” dedi.
Afete karşı çözüm, engel olma ve maddi zarara ilişkin
konuşan Zana Uzeyri, “Bu tür durumlarda temeldeki
demir sayısının arttırılması gerekiyor, ayrıca bina temeli
kurulum aşamasında depremden koruyacak şekilde inşa
edilmeli. Bunun haricinde depremin yönü demir ile
çözülmeli ve demirler kesim yönüne doğru çoğaltılmalı,
bu şekilde mühendis olarak durumu çözmeliyiz”
ifadelerini kullandı.

Erbil’de Bakkallık Mesleği

gıda ürünü satışından oluşuyor ve bu
da devamlılığı için önemli bir faktör.

Kayseri Çarşısı’nda dükkanı olan
İsmet Veli Halil Bakkal, 63 yaşında ve
üniversite mezunu, ayrınca çok eski
yıllardan beri bakkallık yapıyor.

Bakkallık (Erbil’de halk arasında

esnaflığa bakkal deniyor) Erbil’de çok
derin tarihi olan bir meslek. Bu meslekte
dükkanlarda peynir, kaymak, yoğurt,
lokum, çerez çeşitleri vb. şeyler satılıyor.
Erbil’de Kayseri Çarşısı yapıldığından
itibaren ana mesleklerden biri olup
canlılığını korudu. Marangozluk ve
kasaplık mesleğine oranla daha fazla
kendini sağlama almış durumda ve hala
daimi müşterileri var. Şüphesiz bu meslek

Tba’ya konuşan İsmet Veli, “Biz yüz
yıldır bu pazarda çarşıda çalışıyoruz.
Dedelerimiz bu çarşıda bulunup burada
çalışmışlar. Ben fakülte mezunuyum çok
şükür. Peynir, kaymak ve bal satıyorum”
dedi.
Çarşının durumundan söz eden Bakkal,
“İşler hem iyi hem kötü. Bunun haricinde
işimiz mevsimle de ilişkili” ifadesini
kullandı.

Haber: Ziya Uzeiry
Foto: Abdullah Ahmet

İsmet Bakkal, ürünlerin alımı ve nasıl
geldiği hakkında, “Ürünler Şehalla
denilen pazarda ve bazı fabrikalarda
var, oralardan alıyoruz. Kaymakları
Kerkük’ten getiriyoruz. Ballar da
yaylalardan ve Haci Omaran’dan geliyor.
Bunun dışında İran’dan gelen balımız
da var ama daha ucuza geliyor” diye
konuştu.
Kayseri Çarşısı’nın bakkalarından olan
Himdat Hasan Bakkal, bakkallığın baba
mesleği olduğunu belirterek, “Babamın
mesleği bakkallıktı. Baştan beri
buradaydık ve burada çalıştık. Babam
50 yıl burada bakkallık yaptı. Ben de
9 yaşından beri bakkallık yapıyorum”
açıklamasında bulundu.
Himdat Bakkal, mesleğin şimdiki

durumuna değinerek, “Bizim mesleğimiz
gıdayla ilişkili, bu yüzden eğer gıda
piyasası sönük olsa bile çok kötü duruma
gelmez. Çok şükür şimdiye kadar
işlerimiz yolunda, ama eskisi gibi değil”
dedi.

Haber: Ziya Uzeiry
Foto: Abdullah Ahmet
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Türkmensiz Çözüm,
Çözümsüzlüktür

İlk onlar yetişti...

gibi belirleyici eylemlerin
gerçekleştirilmesiyle
Türkmenler de kendi
varlıklarını korumak ve
haklarının tamamını elde etmek
için ülke siyasetinde ağrılıklarını
koymaya çalıştılar.
Daha önceki devirler gibi
yine göz ardı edildik. Çünkü
Irak halklarının temel
yeni Irak’ta menfaatler ve
unsurlarından birini teşkil
etik dışı siyasi ittifaklar
eden Türkmenler, İngilizlerin
oluşmaya başladı. Bazen etnik
de çizdiği politikalar
ayrımcılık, Bazen mezhep
doğrultusunda 1930’larda
ayrımcılığı ön plana çıktı.
Irak’ın yeni devlet oluşu ile
Bunların yanı sıra Türkmenler
başlayan süreçte hep göz ardı
için daha büyük sıkıntılar
edilmişler. Bunun neticesinde de yaşanmaya başladı. Çünkü
asimile edilmeye çalışılmışlar.
Türkmeneli ve Türkmenler
1930’lardan başlayan bu
Bağdat ve Erbil arasında
politika maalesef günümüze
hem bölünmüş oldu, hem de
kadar devam etmektedir. Ne
ikisinin çekişmesinden en fazla
var ki bu asil millet en sıkıntılı
zarar gören unsur oldu. Hatta
dönemlerde bile varlığını
ve hatta birbirlerine zıt olan
koruyarak ayakta kalmayı
düşünceler bile, Türkmenler
başarmıştır.
söz konusu olunca aleyhine
el birliği yapıyordu. Hâlbuki
Yıllarca sürdürülen inkâr ve
Irak’ın toprak bütünlüğünü
asimile politikalarına karşın
savunan ve parçalanmaması
Türkmenler, vatan edindikleri
için can havliyle çalışan hep
toprağa bağlılıklarını her zaman Türkmenlerdir.
göstermiş ve devlete karşı hiçbir
eylemde bulunmamışlardır.
Sözünü ettiğim bu göz ardı
Bunun tek sebebi, Türkmen
etme politikası Bağdat’a has
milletinin geninde ihanet
bir durum değildi. Erbil’de de
olmamasıdır.
IKBY tarafından aynı politika
vardı. Bu sözlere karşı olan
Toprağa ve devlete bu denli
Kürt kardeşlerimizin olduğunu
bağlı olan Türkmenleri çok
biliyorum. Çünkü onlara
iyi bilen ve anlayan Irak’ın
göre bayağı bir hak ve hukuk
yöneticileri, istemeyerek
verilmiştir. Ancak uygulama
de olsa, bazı dönemlerde
başka, gerçekler bambaşka
Türkmenlere birtakım haklar
oldu. Biz bu sıkıntıları gerçek
tanımışlar. Bunların en önemlisi anlamda yaşadık. Hala da
1970’te Baas Rejimi tarafından
yaşıyoruz. Bunların birçoğunun
Türkmenlere Kültürel Haklar
detaylarına daha önceki
diye bir kanun çıktı. Ancak
yazılarımda değinmiştim.
üzerinden bir yıl geçmeden
verilen hakların birçoğu geri
Geçen eylül ve ekim aylarında
alındı ve sadece bir gazete
Irak merkezi hükümet ve
ve dergi çıkartma hakkı elde
IKBY arasında çıkan sorun,
kalarak, Türkmenler de kendi
anlaşmazlık ve çatışmalar,
haklarına kavuşmuş intibaı
aslında en fazla Türkmenleri
yaratmaya çalıştılar.
ilgilendiren konulardı. Çünkü
sözünü ettikleri tartışmalı
Kültürel haklar içinde
bölgeler, hep Türkmenlerin
Türkmenlere bulundukları
çoğunluk teşkil ettikleri
bölgelerde kendi dilleriyle
bölgelerdir. Yani ülke
okul açma hakkı da tanınmıştı.
coğrafyasında oluşabilecek
Kerkük’te okullar açıldı ve
herhangi bir değişiklik en fazla
yukarıda belirttiğimiz gibi
Türkmenleri etkiler.
bir süre sonra kapatılmaya
mahkûm edildi. Erbil’de ise
Burada, Bağdat ile Erbil
hiç okul açılmadı. Sebebi ise,
arasındaki sorunların nedeni
o zaman mahalle muhtarları
ve kimin sebebiyet verdiğine
(hepsi Kürt) toplanıp, “Erbil’de
değinmek konumuz değil.
hiçbir aile Türkmen okulunun
Ancak son olayların sonuçlarına
açılmasını istemiyor” diye bir
bakıldığında, artık Bağdat da,
bahane uydurarak bir taşla
Erbil de bilmeli ve anlamalı
iki kuşu vurmuşlar. Hem
ki Türkmenlerin olmadığı
Türkmenlerin önü kesilmiş
bir masada çözüm aramak
oldu, diğer taraftan, rejim hakkı nafiledir. Son olaylar gösterdi ki
tanıdı ama talip çıkmadı diye
Türkmenler söz ve eylem birliği
konu kapatıldı. Bunlara rağmen içinde olduklarında, yalnız
Bağdat’ta çıkarılan bir gazete,
Irak içinde değil, bölgesel çapta
dergi ve kalbi iman dolu bu
siyasete yön verip ağırlığını
millet imanına sarılıp ölmeye
gösterebilir. Bu da herkes için
razı gelmedi. O millet bugün
bir mesajdır. Eğer bu milleti
hala Irak’ın bir ana unsuru
Irak’ın üçüncü ana unsuru
olarak varlığını gösteriyor.
olarak tanımlıyorsanız, onları
görmezden gelemezsiniz.
Devran döner bir gün.
Onları dinlemek zorundasınız.
Nitekim 1991’de döndü. Artık
Bilinmeli ki Türkmenleri siyasi
Türkmenler yalnız kültürel
denklemin dışında tutarsanız
haklar için değil, milli haklarına başınız sürekli ağrır, ayağınız
kavuşmak için açıkça siyasi
hep aksar ve Türkmensiz
faaliyetlere başlamış oldular.
her hangi bir çözüm
Yeni Irak’ta demokratik olmasa
çözümsüzlüktür.
da seçim, kanun, anayasa

Diyar ERBİL

Irak-İran sınırında 12 Kasım’da
7.2 büyüklüğünde bir deprem
meydana geldi. Depremin
merkez üssü Halepçe olduğu
belirtildi.
Yaşanan depremin ardından
bölgeye ilk intikal eden yardım
kuruluşu Türk Kızılayı oldu.
Türk Kızılayı Irak Delegasyonu
Başkanı Göksen Yenigül,
deprem bölgesinde ve Irak
genelinde gerçekleştirdikleri
yardımlara ilişkin Tba’ya
konuştu.

Türk Kızılayı olarak bölgeye
yaklaşık 55 tırlık bir yardım
ulaştırdık.
Depremin ardından
bölgeye giden ilk yardım
kuruluşunun Türk Kızılayı
olduğunu gördük. İlk
günden bugüne kadar
depremin yaşandığı
bölgelerde ne tür yardımlar
sağlandı?
Ben hep Irak halkına ve
özellikle de Irak’ın kuzeyinde
yaşanan doğal afetle ilgili
geçmiş olsun dileklerimle işe
başladım.
2014 yılından beri burada
ekibimiz var. Depremin
olduğu gece, akşam 21:15
gibi depremi öğrendikten
sonra gece 12:30’da Erbil’deki
ekibimiz deprem yerine ulaştı.
Yani ekibimiz 2 buçuk saat
sonra Süleymaniye ve Halepçe
bölgesini ziyaret ettiler.
Derbendihan ilçesini, Meydan
köyünü, Bamo köyünü ve bütün
civarları önce inceledik. İyi bir
reflex gösterdik. Biz buradan
Süleymaniye ve Derbendihan’a
hareket ederken, Türkiye’den
de yaklaşık 6 ilden Kızılay ve
AFAD ekipleri aynı saatte yola
çıktı.
Türk Kızılayı olarak bölgeye
yaklaşık 55 tırlık bir yardım
ulaştırdık. Depremin olduğu
gecenin sabahında Halepçe
ve Süleymaniye’deki 30 kişilik
ekibimiz oradaydı. Yaklaşık 55
tır malzemenin 11 tırlık kısmını
sabahın ilk ışıklarıyla Halepçe

ile Derbendihan’a indirmiş
olduk. Yaklaşık 7-8 köyde tespit
çalışmalarımızı yaptık ve hemen
oralara çadır, battaniye, yatak
gibi kışlık barınma ihtiyaçlarını
yerleştirdik. Burada depremde
hasar çok olmakla beraber ölü
ve yaralı sayısının az olması bizi
sevindirdi çünkü Türkiye’de 7.27.3 gibi ölçekte depremler çok

depolarına malzemelerimizi
indirdik ve onların
personelleriyle birlikte çalıştık.
Gerek Süleymaniye Valiliği,
gerek Halepçe Valiliği ile
koordine içerisinde çalıştık
çünkü oranın mülki idare
amirlerinin bilgisi dahilinde
çalışmamız gerekir.

Halepçe’de öğrenci yurdunda
Halepçe’nin mücavir
hasar vardı, oraya da yaklaşık
köylerinde yaklaşık 876 tane
50 çadır kurduk
çadır kurduk.
büyük depremlerdir.
Derbendihan ilçesine bağlı
Meydan kasabasında, Bamo
köyünde Biyara ilçesinde,
Halepçe’nin mücavir köylerinde
yaklaşık 876 tane çadır kurduk.
Köylerdeki hasar tespit
çalışmalarına göre 876 çadır
kurduk. Yaklaşık 4 bin battaniye
dağıttık. En azından onların
barınma ihtiyacını çözdük.
Halepçe Devlet Hastanesi çok
büyük oranla hasar görmüştü.
İnsanlar tedavi amaçlı hastaneye
gelemiyorlar.
Halepçe Devlet Hastanesi’nin
önüne çok büyük bir sosyal
barınma çadırı kurduk,
içerisine servis yaptık, yaklaşık
100-150 kişilik servis çadırı
kullanılıyor. Yine 3 tane çadırı
Halepçe Devlet Hastanesi’nin
önüne kurduk, orada da
muayene işlemleri, sağlık
faaliyetleri devam ediyor. Biyara
ilçesinde bir ilkokul binası
hasarlıydı orada da yaklaşık
150 öğrencinin eğitim görmesi
amacıyla büyük bir hizmet
çadırı oluşturduk. Doğum
hastanesine yine çadır kurduk.
Barınma işlemlerini bu şekilde
hallettik.
Bizim burada muhattabımız
genel olarak Irak Kızılayı. Irak
Kızılayı ile işbirliği yapıyoruz
çünkü Cenevre Sözleşmesi’ne
göre, bulunduğumuz ülkede
mutlaka kızılay ya da kızılhaç
örgütleri öncelikli olarak o
ülkenin kızılay veya kızılhaçıyla
çalışmak zorunda. Biz bunları
yaparken gerek Erbil, gerekse
Süleymaniye kızılay şubeleriyle
bağlantılı çalıştık, onların

Çalışmalarımız orada devam
ediyor. Seyyar mobil mutfak
tırımız da orada mevcut.
Günlük 5 bin kişiye sıcak
yemek dağıtma kapasitesi var.
Derbendihan kaymakamı
alçakgönüllülük gösterdi.
Aslında Derbendihan merkez
ilçede çok ihtiyaç olmadığını,
köylerde daha çok ihtiyaç
olduğunu söyledi. Halepçe’de
günde 2000-2500 kişiye sıcak
yemek çıkartıyoruz. Civar
köylere dağıtım yapıyoruz.
Halepçe’de öğrenci yurdunda
hasar vardı, oraya da yaklaşık
50 çadır kurduk. İkişerden
100 öğrenci orayı yatakhane
olarak kullanıyor. Isıtıcılarını,
battaniyelerini, yataklarını ve
barınma ihtiyaçlarını tamamen
karşıladık. Yurt binası tamir
edilinceye kadar en azından
yatacakları bir yatakhaneleri
var.
Yurtta kalan üniversite
öğrencilerine de öğlen ve akşam
sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz.
5 bin kişi kapasitemiz var
ama gerek valilikten, gerekse
Irak Kızılayı ile daha sonra
sahada yaptığımız çalışmalara
göre, bunu 1600 kişiye kadar
düşürdük ve onlara sıcak yemek
dağıtımı yapıyoruz.

Deprem bölgelerine yapılan
yardımlara devam edilecek
mi?
Sıcak yemek dağıtımı 1 hafta
daha devam edecek. Yurt
binasında, hastanede ve
köylerdeki ihtiyaç sahiplerinin
ihtiyaçlarını bir süre daha
karşılayacağız. Tamir tadilat
işleri yapılıncaya kadar
yardımlarımız bu şekilde devam
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edecek. Deprem faaliyetleriyle ilgili çalışmalarımız bitse
bile yardımlarımıza burada devam etmeye kararlıyız ve
buradaki çalışmalarımıza devam edeceğiz, özellikle de
mülteci kamplarına yönelik çalışmalarımıza.

Suriye’den 7 bin Telaferli Türkmen’in, Suriye’den
çıkıp Türkiye’ye girdiği ve Türkiye’den de Habur
Sınır Kapısı’ndan 500 Telaferli Türkmen’in
girdiğini öğrendik
Savaş bölgelerine gelirsek, Telafer’de, Musul’da ve
en son Altunköprü’de büyük bir savaş yaşandı, bu
bölgelere ne tür destekleriniz oldu?
2014 DEAŞ işgalinden sonra özellikle oralara yönelik
yardımlarımız söz konusu oldu. Sadece Irak’ın
kuzeyinde 54 tane IDP (Ülke içinde yerinden olmuş
kişiler) kampı var. Irak’taki toplam mülteci veya
yerinden edilen kişi sayısı 3.7 milyon. Bunun 1.4
milyonu Irak’ın kuzeyindeki kamplarda barınıyor. Yani
yaklaşık bir buçuk milyon insan Irak’ın kuzeyinde
evinden, köyünden, toprağından uzakta kamplarda
yaşamak zorunda ya da biraz imkanı olanlar
köylere, kasabalara, başka şehirlere gelerek kollektif
merkezlerde, terkedilmiş okul ve kamu binalarında
yaşıyorlar. Bizim yoğun olarak çalıştığımız kamplar;
Kerkük, Musul ve Erbil’in çevresinde mücavir alanda
kurulan kamplar. Kerkük’teki Yahyava kampına,
Telafer’den, Musul’dan gelenlere, özellikle Türkmenlere
yönelik çalışmalarımız oldu.
Gıda yardımlarımız devam ediyor. Mesela Hamam Alil
kampında, Tilkef ’te, Hasan Şam kampında, Kerkük’te
Yahyava kampında, Musul’un güneyindeki Nemrut
kampındaki Türkmen göçmenlere buradan sevkiyat
yapıp kuru gıda yardımları, zaman zaman barınma
yardımları, hijen ve sağlık yardımları, çocuklara ve
kadınlara yönelik giyim malzemelerini ulaştırıyoruz,
bu rutin bir faaliyetimiz, yani haftada bir ya da kamp
yönetiminden talep geldikçe üç günde bir oralara
sevkiyatlarımız oluyor.
Özellikle de Musul olayı çok ağırdı, Musul’da yaklaşık
800-830 bin kişinin 2014’te şehri terk ettiği ifade
edilmişti. DEAŞ’ın Musul’tan temizlenmesinden sonra
yaklaşık 300 bin kişi Musul’a geri döndü ama 500 bin
kişi hala geri dönmenin gayreti içinde. Onların birçoğu
Irak’ın güney vilayetlerine; Anbar, Bağdat, Kerbela,
el Hille’deki kamplara yerleştirilmişti. Fakat biz bu

Meclisi’yle temas halindeyiz. Onlara yönelik kışlık
yardımlarımız, barınma ve gıda yardımlarımız olacak
ama onlara ihtiyacınız ne diye bir tespit yaptık. Gelecek
o ihtiyaç taleplerine göre Erbil’den sevkiyatımızı
yaparsak, yardımları aşağı yukarı 6 saat içerisinde
oraya ulaştırabiliyoruz. Bizim yaptıklarımız daha çok
hijen yardımları, sağlık yönünden yardımlar, giyim ve
barınma yardımları ve bir de gıda yardımları. Bunları
ilk etapta başarıp bitirebilirsek ki buna imkanımız var
herhangi bir sıkıntımız yok, Telafer ve Musul’a yönelik
tek sıkıntımız şu, bu referandum sürecinden sonra bir
fiili hat oluştu. Musul, Kerkük, Telafer arasında bir hat
oluştu. Burdan oraya giden yardımlar konusunda Irak
merkezi ordu birlikleri biraz çekimser, buradan araçları
ve bizleri durdurabiliyorlar. Yardımları yapıp geri
döndükten sonra bu sefer buradaki asayiş Telafer’den
gelen araçları ve bizleri biraz kontrol etme durumunda
kalıyor. Bizi geciktiren biraz o oluyor. Bir de merkezi
hükümetle buradaki bölgesel yönetim arasındaki o
çekişmeden dolayı belki biz arada kalıyoruz ama genel
olarak insani yardım yaptığımız için hem bölgesel
yönetim hem Irak merkezi hükümet birlikleri çok
zorluk çıkarmıyor.
Telafer’e büyük bir yardım faaliyetini başlattık. Salı
gününden itibaren barınma yardımları ve çocuklara

ve Altunköprü’deki yani Türkmen bölgesindeki
çalışmalarımız daha çok Türkmeneli Yardım Vakfı
aracığıyla veya orada Müstakbel Kalkınma Vakfı var
onlar da zaman zaman bize ulaşıyorlar. Türkmenlerin
her taraftan, her kesimden gelen taleplerini
karşılıyoruz. Kerkük’teki Şifa Hastanesi’ne ilaç ve
sağlık yardımlarında bulunduk. Telafer’e yapılacak
yardımlarla birlikte Kerkük’e de bir sevkiyatımız olacak.
Altunköprü’de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız varmış
özellikle de öğrenciler. Dul kişiler ve yetim çocuklar
varmış onlarla ilgili bilgi aldık. O kişilere, özellikle
de çocuklara yönelik bir hazılığımız var. Türkmeneli
Vakfı’yla görüşeceğiz, Altunköprü’ye bu ay sonunda
özellikle giyim yardımı göndereceğiz. Anne ve babası
olmayan genç kızlar varmış, onlara yönelik hijen
paketlerimiz var onları ulaştıracağız. Altunköprü’de ve
Kerkük’te geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda da yaklaşık
6 ton kurban eti dağıtımı yaptık. Kerkük, Telafer ve
Altunköprü’deki insanlarla diyaloğumuz olduğu ve sık
sık görüştüğümüz için oraya giden yardımlar çok çabuk
ulaşıyor. Önümüzdeki günlerde Altunköprü’ye belki bir
giyim ve gıda yardımı yapacağız.

Altunköprü bizim için önemli, orayla
temasımızı hiç bırakmıyoruz. O yüzden
stoklarımızın %30-40’ını hep o bölge için
tutuyoruz.
Irak askerinin Kerkük’te ve Altunköprü’de
denetimi sağlamasından sonra oradan kaçan
insanlar oldu onlara yönelik neler yapıldı?
Bu tarafa gelenlerle ilgili yardım yapıldı, çünkü oradaki
o köprünün yıkılmasından sonra bizim buradan o
tarafa yani Kerkük içine girmemiz zorlaştı. Bu tarafa
gelen arkadaşlara biz Erbil’de Kızılay şubesiyle birlikte
barınma malzemeleri ve gıda malzemeleri dağıttık.
Çoğu Erbil’de 60’lık yolu üzerinde bir yere yerleşti. Bir
de ailelerinin ve akrabalarının yanına yerleşen kişiler
vardı. Yaklaşık 70 aile geldi onlar da 350 kişiydiler. O
350 kişiye gıda, battaniya, yatak ve yorgan dağıtımında
bulunduk. Son aldığım bilgilere göre, onlar döndüler.

bölgede yakın olduğumuz için daha çok bu bölgede
faaliyetlerimizi yapıyoruz.
2014’te Telafer boşaltılmıştı. Şimdi Telafer boş bir
şehir ama yavaş yavaş dönüşler başladı. Telafer İl
Meclisi’nin Türkmen üyeleriyle burada görüştük ve
kendileriyle temas halindeyiz. Suriye’den 7 bin Telaferli
Türkmen’in, o ülkeden çıkıp Türkiye’ye girdiği ve
Türkiye’den de Habur Sınır Kapısı’ndan 500 Telaferli
Türkmen’in girdiğini öğrendik. 15 günde bir 500
olmak üzere o 7 bin Telaferli geri dönüyor. Telafer İl

yönelik giyim yardımları olacak çünkü o göçmenler
Suriye’den çıktı Türkiye’ye girdi, oradan buraya
geliyorlar. Telafer’de DEAŞ’ın temizlenmesinden sonra
evleri hasar gördü, yaşanabilecek durumda mı onu
bilmiyoruz. Ordan aldığımız tepkiye göre her türlü
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tedbirimizi aldık.
Erbil’de lojistik depolarımız buna müsait.

Altunköprü’de ne tür yardımlarınız oldu,
özellikle de son yaşananlardan sonra?
Kerkük bazında söyleyeyim. Sadece 2017 yılında 4
tırlık yardımımız Kerkük’e ulaştırıldı. Biz Kerkük’teki

Altunköprü bizim için önemli, orayla temasımızı hiç
bırakmıyoruz. O yüzden stoklarımızın %30-40’ını
hep o bölge için tutuyoruz. Kasımın sonu ve aralık
ayı boyunca özellikle Kerkük ve Altuköprü için
yardımlarımızı hızlandıracağız. Zaten Irak Kızılayı
ile olan görüşmemizde bize Kerkük’te biraz yardımcı
olmalarını rica ettik. Yani Irak merkezi birliklerinin
bizim oraya giriş-çıkışlarımızda zorluk çıkarmasınlar,
yardımları kolay ulaştıralım diye. Bu konuda
olumlu yanıt aldık. Aşağı-yukarı 4 tırlık bir yardım
planlıyoruz, o da tahminen 80 ton civarında bir yardım
yapıyor. Hem Kerkük’ü hem Altunköprü’yü beraber
düşünüyoruz. Yani Altunköprü ve Kerkük’e 6-7 tırlık bir
yardımımız olacak.
Haber: Barzan Lokman
Foto: Abdullah Ahmet
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DEAŞ ve PKK Tuzhurmatu’ya
OKUYORLAR saldırmak için hazırlanıyor

UZAKTAN MAVAL

Mehmet Erbiloğlu

Hızla yaşanan gelişmeleri takip
etmekte zorlanır olduk. Hafta
geçmiyor ki Irak ve bölgemizde
önemli bir olay veyahut gelişme
yaşanmasın.

Son iki yıl içerisinde Irak’ın
başına gelen tabiri caizse
pişmiş tavuğun başına
gelmedi demekte bir sakınca
görmüyorum. Öyle ki
gelişmelerin birini henüz
hazmetmeden başka birine kapı
aralanıyor.
Bir kaç gün önce Irak
Başbakanı Haydar Abadi, Irak
topraklarının tamamından
DEAŞ’ın temizlendiğini
açıkladı, nitekim bu açıklama
yapılmadan birkaç gün
öncesinde, Tuzhurmatu ve
Kifri arasındaki bir bölgede
esrarengiz silahlı bir grubun
belirdiği ve söz konusu grubun
kim ve ne olduğu bilinmiyor
deniliyor.
Sayılarının 500 kadar olduğu,
söylenen grubun hangi
ideolojiyi taşıdığı, kime bağı
olduğu, neyi amaçladığı
hakkında ise hiçbir şey
bilinmiyor ve belliki kimse de
gidip sormaya cesaret edemiyor.
Peki bütün bunları niçin
ve neden anımsatma gereği
duydum, işte asıl konuya
gelmek istiyorum:
Böye bir ülkeden böyle
bir ortamdan söz ederken,
Kerkük’teki son gelişmeler,
Atunköprü ve Tuzhurmatu’da
yaşananlar özellikle de onlarca
insanımızı kaybettğimiz son
intihar saldırısını göz önünde
bulundurarak, Irak dışında
yaşayan “istisnalar hariç” bazı
milliyetçilik taslayan kişiler,
süreç başlar başlamaz uzaktan
maval okumaya başladılar, tabii
ki de sosyal medya üzerinden.
Klavye kahramanları bu zatlar,
“şunu kabul etmeyiz, bunu
vururuz, şunu istemeyiz” gibi
ve daha da ileriye gittikleri
açıklamalar yapmaya başladılar
ki öyle bir durum yaşandı.
Güncel konularda açıklamada
bulunup ortamı daha fazla
germek istemeyenler ise her
zamanki gibi hain ilan etmeye
başladılar.

Tabii ki bu yeni bir durum
değildi, bu arkadaşlar ve
benzerleri bunu her süreçte
yaptılar ancak bu kez çok
fazla aşırıya kaçıp bölgede
adeta kışkırtma, kin ve nefret
tohumlarının serpilmesine
neden oldular.
Bu da yetmezmiş gibi uzaktan
talimat vermeler, halkın içine
eski görüntüler ve fotoğraflarla
korku salmalar da cabası.
Evet sosyal medyada hepimiz
bir şeyler paylaşıyoruz ve
artık hayatımızın bir parçası
haline gelmiş durumda, ancak
paylaşımlarımızın milletimize
zarar verecek nitelikte olmaması
gerekiyor. Uzaktan oturup
burayı basalım, bunu dövelim,
bilmem kimleri kovalım gibi
cümleler kurmak kolay olsa
gerek, ancak her gün yeni bir
olayın yaşanacağı bir güne
uyandığımız bu bölgelerde
söz konusu paylaşımlar
yüzünden kimlerin pisi pisine
canının yanacağını da hesaba
katmalıyız.

Irak Türkmen Cephesi

(ITC) Selahaddin İl
Teşkilatı Başkanı Heysem
Haşim Muhtaroğlu,
“Şehrin girişindeki kontrol
noktaları yabancı güçler
tarafından idare ediliyor.
Yabancı güçler yerine
Tuzhurmatu’dan Türkmen,
Kürt ve Araplardan oluşan
ortak bir güç kurulsun
istiyoruz” dedi.
Muhtaroğlu, 21 Kasım’da
Tuzhurmatu’da bomba

durumda, 40’tan
fazla da yaralımız var”
şekklinde açıklamada
bulundu.
Muhtaroğlu,“Tuzhurmatu’da
farklı güçlerin olması ve
ortak bir operasyon odası
olmamasından dolayı,
böylesi olaylar yaşanıyor.
Tuzhurmatu’nun doğusu
ve batısı temizlenmezse bu
facialar devem edecektir”
şeklinde değerlendirme
yaptı.
Kentin batısında DEAŞ ve

belirten ITC Selahaddin İl
Teşkilatı Başkanı, sözlerine
şöyle devam etti:
“Biz en başından beri,
Tuzhurmatu’nun
korunmasında görevli
kişiler Tuzhurmatu’nun
yerlisi olsun dedik.
Yabancı güçler yerine
Tuzhurmatu’daki Türkmen,
Kürt ve Araplardan oluşan
ortak bir güç kurulsun
istiyoruz.”
Irak’ın Selahaddin iline
bağlı Tuzhurmatu ilçesinde

Aksi takdirde, Allah muhafaza,
Tuzhurmatu’da patlama olur,
sadece Fecbook’ta bir siyah
kurdele üzerinde “YASTAYIZ”
yazmakla yetinmek zorunda
kalacağız.
Evet hakkımızı talep edelim,
mücadelemizi sonuna kadar
sürdürelim, direnelim, hak
yolunda gerekirse ölelim ama
halkımıza davamıza faydası
olmayan bir ölüm, bizim
adımıza hüsranın en büyüğü
demektir çünkü sayımız beli,
bu sahada yetiştirebildiğimiz
kişierin sayısı beli. Bizim bir
vatandaşımızın şehit olması
demek bin koltuğun boş
kalması demektir.
Söylenecek çok sözün olmasının
yanı sıra, burada yazıma son
noktayı koymadan, “Yeter artık,
uzaktan milliyetçilik yapmayın,
yapacaksanız da ya gelin
burada yapın ya da bölgeyi iyi
okuyun, halkınızın menfaatini,
selametini öğrenin, düşünün
o zaman klavyeye dokunun”
diyorum.

yüklü araçla gerçekleştitilen
saldırıya ilişkin Tba’ya
konuştu.
Heysem Haşim Muhtaroğlu
yaşanan patlamaya ilişkin,
“Patlama, öğlen saat
03:30’da meydana geldi.
Yaşanan saldırı sonucu 26
şehidimiz var, 4 şehidimizin
cenazesi kaybolmuş

PKK gibi terör örgütlerinin
olduğunu belirten
Muhtaroğlu, “Tuzhurmatu’ya
saldırmak için
hazırlanıyorlar. Bu güçlerin
kentten temizlenmesi
gerekir”diye konuştu.

Kentin girişindeki kontrol
noktalarının yabancılar
tarafından idare edildiğini

21 Kasım’da bomba yüklü
araçla saldırı düzenlendi.
Tuzhurmatu İlçe Meclis
Üyesi Ali Hüseyni, ilçe
merkezinde yer alan Askeri
semtinde park halindeki
bomba yüklü bir aracın
infilak ettiğini kaydetti.
Haber: Ali Antar
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Köle değil Cengaverler

Erbil Ortadoğu’nun medeniyet beşiklerinden bir

tanesi. Tarih boyunca farklı millet ve dinleri barındıran
Erbil, sakin ve tehlikeden uzak bir yaşam için uygun bir
ana kucağı olmuştur. Eğer tarihe dönüp bakarsak, bir
dönem bu topraklarda yaşayan milletlerin bu toprağa
karşı büyük bir sevgileri olduğunu görürüz. Erbil’in
en eski milletlerinden biri, şüphesiz bin yıldır bu
topraklarda yaşayan ve halen yaşamını sürdüren Türk
halkıdır. Dikkat ederseniz Türkmen değil Türk dedim,
çünkü asıl tarihçiler ve araştırmacılara göre asıl isim bu.
Türkmen birleşik bir sözcük olup iki bölümden
oluşuyor, Türk+Men. Aynı şekilde birçok tarihçiye göre
de Müslüman Türkler anlamına geliyor. Sadece Irak’ta
değil Suriye ve başka bölgelerde de varlar, Orta Asya’da
Türkmenistan adında bağımsız bir ülke mevcud.
Bir süre önce Türkmen veya Türk’ün Irak’a ve Erbil’e
göç etmesine ilişkin konuşmalar ve iddialar yayıldı,
bu yüzden bu konu hakkında akademik analiz yapma
gereği duydum.
Amacıma ulaşmak adına, büyük tarihçi ve araştırmacı
Prof. Dr. Husam Davud el Erbilli ile uzun bir oturum
gerçekleştirdim. El Erbilli Türk’ün, bugünkü adıyla
Irak’a göç etmesiyle ilgili konuştu.
Konunun gündeme gelmesiyle birlikte Erbilli tarafından
bazı yeni ve kanıtlanmış şeyler açığa çıktı. Tarihçi,
“Türkmenlerin Irak’ta derin bir tarihi var. Somarilerle
birlikte bile bağdaştırılabilir. Aslında Somariler
Samilerin nesli değildirler. Örneğin, Samiler Arap,
Yahudi, Süryani vb. oluşuyor. Sami olmayışları tarihçiler
ve araştırmacılar için soru işareti olmuştur, eğer Sami
değilseler neler? Bazıları Somarilerin aslen Finlandiyalı
olduklarını, bazıları da Türk olduklarını söylüyorlar”
dedi.
Gerçekten Sümerliler hakkında çok şaşırdım, hangi
sebepler Sümerlilere Türk demeyi sağlıyor diye
sordum. Prof. Erbilli cevap olarak, “Dil bakımından
Finlandiyalılar, Sümerliler ve Türkler bir sözcük
oluşturduklarında birleştirme şeklini kullanırlar, yani iki
farklı sözcüğü birleştirince yeni bir sözcük ortaya çıkar
ve farklı bir anlamı olur. Sümerliler ve Finlandiyalılar
temelde bu dili kullanmış. Peki nereden gelmişler? Bu
önemli bir soru. Şüphesiz yukarı bölgelerden, Dicle ve
Fırat nehirleri uzantısıyla beraber aşağı gelmiş ve Irak’ın
güneyine ulaşmışlar. Bu yüzden Sümerliler, Anadolu
bölgesinden aşağı doğru inip buraya yerleşmiş. Çoğu
tarihçi Sümerliler’in Türk olduğunu söyler, bu yüzden
biz Sümerliler’in Türk olduğunu ve soylarının Türklere
dayandığını söyleyebiliriz” yanıtını verdi.
Tarihçi Erbilli, Sümerliler’in soyu hakkındaki görüşünü
açıkça belli edip, Sümerliler’in Türk soylarından
geldiğine inandığını ifade etti. Bu benim için önemli
bir noktaydı, çünkü daha önce bu tür konuşmaları ve
söylentileri duymuştum fakat bunun bilgin bir tarihçi
tarafından doğrulanması tekrardan konuya ilgimi
çekti. Türk olmalarını unutmalarına ilişkin Erbilli,
“Bu topraklara geldiklerinde, şüphesiz Sümerler ve
bu bölgedeki farklı milletlerin arasında kaybolmuş,
anadilleri ve izleri kaybolmuş. Fakat gerçeği söylemek
için onların Türk soyundan olduğunu söylemeliyiz.
Bunlar bir tarafa, eğer Türklerin 5 bin yıl önce
şimdiki Irak topraklarına geldiğini söylersek, bu bilim
görüşünde biraz imkansız. Burada Sümerliler mi Türk
yoksa Türkler mi Sümerli diye sorarsak, şüphesiz
Sümerliler Türk soyundan geliyor” açıklamasında
bulundu.
Bu ilgi çekici bilgilerin ardından, Prof. Erbilli Türklerin
nasıl Irak’a geldiğinden söz ederek, “Türklerin ilk Irak’a
gelişi 54-55 Hicri yıllarına dayanıyor. Yani yaklaşık 1350
yıl önce” dedi.

beraber getirir. Şüphesiz Buhari askerleri Türkler. Bu
yüzden biz Türkmenlerin tarihi Irak’ta o dönemden
itibaren başlar” şeklinde cevapladı.
Tarihçi ve araştırmacı sözlerine devam ederek, “Söz
ettiğim, Türklerin Irak’taki tarihiydi, Erbil’deki değil. Bu
2 bin cengaveri, cesur ve kabilyetli atlılar oldukları için
Abdullah İbni Ziyad kendisiyle beraber getirir. Zaman
geçtikçe, Türklerin bu bölgedeki sayısı artıyor ve Vasıt,
Bağdat’ın aşağısı ve bu bölgelere ulaşır” ifadelerini
kullandı.
Ben özellikle Türk veya Türkmen’in Erbil ve Kerkük’teki
varlığını sordum. Tarihçi Erbilli, “Buradaki amaç,
Erbil ve Kerkük’teki Türkmen veya Türk 2 bin kişi
olarak Irak’ın güneyine gelen Türklerden değiller.
54 veya 55 yıllarının ardından Irak’a doğru büyük
bir göç başladı, neden? Çünkü buraya gelen askerler
şüphesiz aileleriyle beraber geldiler. Bir süre sonra
akrabalarını da çağırdırlar. Yani buradaki farklılık şu,
birinci geliş toplu olarak olmuş ve 2 bin asker gelmiş,
fakat akrabalar geldiğinde zaman geçtikçe teker teker
gelinmiş. Bunların gelişi önemli bir faktörü kendinde
bulunduruyor; o da Bağdat. O zamanlar bağdat Abbasi
Devleti’nin başkentiydi, din ve edebiyat açısından
önemli bir yerdi. Bunun da göç etmek için önemli bir
faktör olduğunu söyleyebiliriz” yanıtını verdi.
Ben çok şaşırdım, “Erbil ve Kerkük’teki Türkmenler
nereden geldi?” diye sordum, Dr. Husam, “Erbil,
Kerkük ve Irak’ın kuzeyindeki Türk veya Türkmenler,
Orta Asya’da Mağolların zulmünden kaçıp Erbil’e
gelmişler. Fakat Irak’ın güneyindeki Türkler, Basra
Valisi tarafından getirilen söz ettiğimiz 2 bin silahlı
cengaverden oluşuyor” açıklamasında bulundu.
Türklerin Irak’ın kuzey ve güneyine doğru göçlerine
ilişkin Erbilli, “Türklerin göçü Seçuklular döneminde
zirveye ulaştı. 447 Hicri yılında Bağdat’ın merkezine
girmişler, bu onlar için büyük bir kazanımdı,
çünkü o dönem Bağdat Abbasi hilafetini kendinde
barındırıyordu. Onlara göre, Abbasi hilafetine ulaşmak
tüm dünyaya ulaşmak gibiydi. Bazı rivayetlere göre,
o dönem Abbasi hilafeti, Selçuklulardan Bağdat’a
gelmelerini istedi, çünkü onlar güçlüydüler ve Abbasiler
şüphesiz İran Buhileri ve Farsların bölgeyi kontrol altına
almalarından korkuyorlardı” bilgilerini paylaştı.
Bu bilgilerden sonra Türklerin nasıl geldiği, Irak’ın
kuzey ve gündeyindeki Türkler arasında nasıl bir fark
olduğu kafamda netlik kazandı. Bu yüzden konuyu
biraz daratlmak istedim, bu doğrultuda Prof. Erbilli’ye
“Erbil Türk’ü veya Erbil Türkmeni ilk olarak nasıl
geldiler?” diye sordum, buna yanıt olarak Erbilli, şu
ifadelerde bulundu:

Bende Türklerin bin yıldan fazladır Irak’ta var olduğu
açıklık kazandı. Peki nasıl geldiler? Ne için geldiler?
sorularını, Erbilli, “Zamanında Horasan Valisi Abdullah
İbni Ziyad’dı. İbni Ziyad Basra’ya döndüğünde Hacac’ın “Selçukluların Erbil ve çevresindeki imparatorluğundan
emri ile Basra Valisi olur. Bu haber Abdullah’a ulaştıktan önce Erbil’de Hazabani Kürt Emirliği adında bir emirlik
sonra, dönüşü sırasında 2 bin Buhari askerini kendisiyle vardı. Bu emirliktekiler Kürt olup Erbil’de yaşamışlar,

fakat tarihe baktığımızda, bunların Azerbaycanlı ve
Duven olarak bilinen Ermenistan bölgesinden geldiğini
görürüz ama zaman içerisinde Büyük ve Küçük Dere
yoluyla aşağı doğru gelmişleri. Hazabiniler Musul’daki
Uykaylilerle akraba olmuşlar, aralarında evlilikler
gerçekleştirilmiş. Ukayliler Musul’da hükümdardılar,
Erbil ve Musul’u ayırdılar ve Hazabanilerin Amiri olan
Ebu Hayca’ya sundular, bu şekilde Hazabani Emirliği
kuruldu. Daha sonra 517-519 yıllarına kadar Ebu
Hayca’nın ailesi Erbil’de kaldı. Daha sonra Babekri
Ailesi tarafından hükümdarlıkları ellerinden alındı.”
Babekri adını duyunca direkt bu aile kim? Neden daha
önce bu aileyi duymadım? Diye sordum, Dr. Husam
sandaliyesinden kalktı ve bana 850 yıllık tarihi olan bir
kitap gösterdi, kitaptaki Babekri ismini gösteren Erbilli,
şöyle devam etti:
“Babekri Ailesi soy olarak Türkler ve hayvancılıkla
uğraşan aileler. Bundan dolayı 517 yılında Türklerin
bu aile sayesinde Erbil’e gelip burada 3 yıl hüküm
sürdüğünü söyleyebiliriz. Daha sonra hükümleri
kalmamış. Burada ilk defa Türk veya Türkmenler
varlıklarını kaydetmişler. O zamanlar Erbil’in tamamı
Babekirlerden oluşuyordu diyemem ama ilk varlık bu
Türk aileydi. Bu ailenin Türk olması (İbni el-Hica) ve
Türk Babekir (el-Babekir el-Atrak) kitaplarında söz
ediliyor. Yani Türklerin Erbil’e gelmesi 517-519 Hicri
yıllarına dayanıyor.”
Türklerin Irak’a göçlerinin devamı konusunda Dr.
Husam Davud konunun sonlarına gelerek, “Bu olaydan
sonra İmadeddin Zengi 521 Hicri yılında Erbil şehrine
gelir. İmadeddin Zengi’nin gelmesinden 10 yıl önce
Erbil’de Selçuklu Padişahı Mesud bin Muhammed bin
Melik hükmediyordu. İran’ın Marağa şehrine gittiğinde
devam eder ve Erbil’i de aynı şekilde kendi hükmü
altına alır. Yani Türk’ün ikinci varlığı bu dönemde
oldu. Burada İmadeddin Zengi’nin Musul şehrinde
Atabeklerin önderi olduğunu ve bu şekilde Erbil’in
yönetiminin Musul’a geçtiğini söylemeliyiz. Şüphesiz
söz ettiklerimizin hepsi Türk. Zamanla Osmanlı
Dönemi başlar ve büyük bir güçle bölgeye gelirler”
şeklinde konuştu.
Erbilli Türkmenlerin soylarına değinerek, “Erbil’deki
Türkmenler 2 nesilden gelir, birincisi Oğuz, ikincisi de
Uygur” ifadesinde bulundu.
Prof. Erbilli Türkmenlerin Irak’taki tarihini anlatırken,
heybetli bir şekilde bu bölgelere geldikleri hissine
kapıldım, cengaver olmalarından dolayı bin yıldır bu
topraklarda yaşıyorlar. Bunların haricinde, bu halkın
tarihinin çok derin olduğu ve birkaç gazete sayfasıyla
anlatılamayacağını gördüm. Kamuoyuna bu halkın
heybetini sunmak için araştırmalara ihtiyaç var.
Haber: Ziya Uzeiry
Foto: Abdullah Ahmet
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Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu’ndan Tba’ya veda
ziyareti
bulundu.
Başkonsolosun
Özgeçmişi
1975 yılında Almanya’da
doğan Başkonsolos
İnam, lisansını
Orta Doğu Teknik
Üniversitesi (ODTÜ)
Uluslararası İlişkiler
bölümünde, yüksek
lisansını ise University
College Dublin’de
(UCD) Avrupa
Ekonomik ve Kamu
İşleri programında
yapmıştır.

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Mehmet Akif
İnam, Türkmen Basın Ajansı (Tba) ofisine veda
ziyaretinde bulundu.

ettik. Çalışmalarınızı takdir ediyoruz. Bundan
böyle uzakta da olsam internet üzerinden sizi takip
etmeye devam edeceğim. Başarılı

Tba Genel Müdürü Mehmet Erbiloğlu ve çalışanlar
tarafından karşılanan Akif İnam, Erbil’deki 4,5
yıllık görev süresinin ay başında sona ereceğini
belirterek, bu vesileyle Tba ofisine veda ziyareti
gerçekleştiridiğini ifade etti.

işler gerçekleştiriyorsunuz. Kendim ve çocuklarım
da sizi takip ettik. Tba Çocuk dergisi çocuklarımın
da ilgisini çekti. Başarılarınızın devamını
dilerim.”

Tba’nın çalışmalarına ilişkin güzel dileklerde
bulunan Başkonsolos İnam, konuşmasında şu
ifadelere yer verdi:
“Burada olduğumuz sürece sizi yakından takip

Tba Genel Müdürü Mehmet Erbiloğlu, “Çalışmaya
başladığımız süreden itibaren manevi olarak her
zaman yanımızda oldunuz. Tba ailesi adına size
teşekkürü bir borç biliyoruz” dedi ve Başkonsolos
Akif İnam’a yeni görevinde başarı dileklerinde

2001 yılında Dışişleri
Bakanlığı’na katılan
İnam, Protokol
Diplomatik İşlemler
Genel Müdür
Yardımcılığı ile Avrupa
Birliği Ekonomik İşler
Genel Müdür Yardımcılığı’ndaki görevlerinin
ardından, 2004-2006 yılları arasında Abuja, 20062007 yılları
arasında Dublin ve 2007-2009 yılları arasında Tallin
Büyükelçiliklerinde görev yapmıştır.
2009-2011 yılları arasında Güney Asya Siyasi İşler
Genel Müdür Yardımcılığı’nda çalışan İnam, 2011
yılında Vaşington Büyükelçiliği’ne Müsteşar olarak
atanmıştır.
Erbil’deki görevine 15 Temmuz 2013 tarihinde
başlayan Başkonsolos İnam evli ve iki çocuk
babasıdır.

Bakan Çelebi: Mahkemeye
vereceğiz

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY)

Selahaddin Şükür, Çelebi’nin ameliyat
raporlarının IKBY Başbakanlığı’na
gönderildiğini söyledi.

Adalet Bakanı Sinan Çelebi, geçtiğimiz ay
ameliyat olmak üzere Türkiye’nin Başkenti
Ankara’ya gitmişti, ancak Çelebi’nin ülke
dışında olması hakkında bazı medya
kanalları tarafından asılsız iddialar ortaya
atıldı.

Daha önce Dr.Soran Şükür, Sinan Çelebi’nin
Ankara’da ameliyat olduğunu ve doktorlarının
verdiği talimat doğrultusunda bir süre
yolculuk yapmaması gerektiğini belirtmişti.

Konu hakkında Tba muhabirine telefon
yoluyla konuşan Çelebi, hakkında çıkan
asılsız iddialara ilişkin mahkemeye
başvuracaklarını ifade etti.

Bakan Çelebi hakkında ortaya atılan asılsız
iddiaları yalanlayan Şükür, 23 Kasım’da Bakan
Sinan Çelebi’yi Ankara’da ziyaret etti ve sosyal
medyadaki özel hesabından ziyaretine ilişkin
bir fotoğraf paylaştı.

IKBY Adalet Bakanı Sinan Çelebi, tedavi
süreci tamamlandıktan hemen sonra ülkeye
döneceğini ve görevine kaldığı yerden devam
edeceğini kaydetti.

Fotoğrafta Adalet Bakanı Sinan Çelebi’nin
önünde bacaklarını uzatabilmesi için bir
sehpa olduğu gözlerden kaçmıyor ancak
sağlık durumu iyi görünüyor.

IKBY Adalet Bakan Müsteşarı Dr.Soran
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