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Musul’da Ay Yıldızlı ‘Türkmen 
Mahallesi’ Proje çizimi 

Dr. Soran Salahattin Şükür Türkmenler Irak Seçimlerine 
Erbil'den de Katılacak Diyar Erbil

Haklarımızın 
Yasalaştırılması

Irak’ta genel seçimlerin 12 Mayıs’ta 
yapılacağı belirlendikten sonra parti 

ve listelerin seçimlere nasıl katılacağı 
merak konusu oldu.

  Kültürel Haklarımız 
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YILDIZ: EVİMİZİN  
  ANAHTARINI TESLİM       
     EDEBİLECEK   
        KOMŞULAR  

   İSTİYORUZ

    Türk Mimar Sunay Erdem ve ekibi, Türkmen
   bayrağından ilham  alarak tasarladıkları "Türkmen 
Mahallesi" projesiyle Musul'un tekrar yapılanması 
için hazırlanan uluslararası yarışmaya katıldı.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi 
Fatih Yıldız, Tba ile yaptığı özel bir 
söyleşide Türkiye Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu'nun Irak ziyareti, 
Irak-Türkiye, Türkiye-IKBY 
ilişkileri  ve Türkmenlerin durumu 
başta olmak üzere son siyasi 
gelişmeler hakkında birbirinden 
çarpıcı açıklamalarda bulundu.

      Türkiye'nin güvenliğine, istikrarına tehdit  
              teşkil eden hangi unsur varsa,  
                sınırlarımızın ötesinde de olsa biz bunu  
        ortadan kaldırmak için elimizden geleni yaparız.

ORSAM Uzmanı 
Oytun Orhan

Rusya ve İran ile varılan 
anlaşma çerçevesinde bu 
operasyon hayata geçirildi

   Türkiye bu operasyonu 
çok daha önce yapmak 
istiyordu. Ancak Suriye'ye 
büyük güçlerin müdahil 
olması, Amerika ve 

Rusya'nın Suriye iç savaşına 
doğrudan müdahil olmaları, 
Türkiye'nin Suriye'ye askeri 
operasyon imkanlarını 
azalttı.

Eğitim Bakanlığı'nın Tba'nın 4 
Sorusuna Verdiği Yanıt
   IKBY Eğitim Bakanı 
Piştivan Sadık ile 7 
Aralık 2017 tarihinde 
Türkmen okulları 
hakkında röportaj 
yapmak için IKBY 
Eğitim Bakanlığı'nı 
ziyaret ettik. 

Görüşmenin ardından 
soruları e-mail yoluyla 
yöneltme konusunda 
anlaştık. 26 Aralık 
2017’de gazetemizin 
12. sayısında yer 
alan "Erbil’deki 
Türkmen okulları 

ve yanıt bulamayan 
4 soru!.." başlığıyla 
paylaştığımız haberde, 
Eğitim Bakanlığının 
sorularımızı yanıtladığı 
takdirde okurlarımızla 
paylaşacağımızı 
belirtmiştirk.

Erbil'de 
Kalaycılık 
Mesleği 

   Ali Kazancı, 
kazan ağartma 
işlemi konusunda 
bilgilerini 
paylaşarak, 
“Kalay (kazanın 
kaplanmasında 
kullanılan 
madde) ve nişadır 
(amonyak tuzu) 
maddeleriyle 

eşyalar ağartılırdı. 
Kazan, ateş 
üstünde 
ısıtıldıktan sonra 
nişadır ile kirler 
temizlenirdi. 
Daha sonra kalay 
vurulur, son olarak 
da pamuk ile 
temizlenirdi” dedi.

   Eyyüp Sultan'da 
bulunan mezarların 
düzenini gördüğümde çok 
etkilenmiştim. Bu görüntü 
aklımda kalmıştı. Erbil'e 
döndüğüm zaman kendi 
mezarlıklarımızın içler acısı 
durumunu gördüğümde, 
mezarlıkları düzenlemeye ve 
mezar taşlarını 
boyamaya karar verdim.

   Beyaz renk 
barışın simgesi 
olduğu için mezar 
taşlarını beyaza 
boyadık

İstanbul'da 
Gördü Erbil'de 
Gerçekleştirdi
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Muştak Abdullah Tevfik
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YILDIZ: EVİMİZİN ANAHTARINI TESLİM 
EDEBİLECEK KOMŞULAR İSTİYORUZ

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih 
Yıldız, Tba ile yaptığı özel bir söyleşide 
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu'nun Irak ziyareti, Irak-
Türkiye, Türkiye-IKBY ilişkileri  ve 
Türkmenlerin durumu başta olmak 
üzere son siyasi gelişmeler hakkında 
birbirinden çarpıcı açıklamalarda 
bulundu. 

Daha önce Türkiye-Irak 
ilişkilerinde bazı pürüzler 

yaşanmıştı. Özellikle Maliki 
döneminde. Peki şu an ilişkiler ne 

boyutta?

Her dönemin kendine has özellikleri var. 
Bu dönemde de Maliki döneminden 
sonra da iniş çıkışlar yaşandı. Bu iki 
ülkeyi kendi çevrelerinden bağımsız 
kabul etmenin imkanı yok. Bu 
coğrafyanın böyle bir gerçeği var.

Örneğin şu anda Afrin'de yaşanan süreç 
de aslında her iki ülkeyi de etkileyecek 
bir süreç. Dolayısıyla iki ülkede ikili 
ilişkiler bağlamında bölgesel faktörleri 
yalıtamazlar. Bu dengenin bir parçası. 
Ama şu anda şimdiye kadar ki dalgalı 
dediğimiz o iniş-çıkışlı olan bu seyirde 
ben bir yükseliş trendinde olduğumuzu 
görüyorum. Türkiye-Irak ilişkileri böyle 
bir yönelim içerisinde. 

Bunda da konjoktürel faktörlerin etkisi 
var. Açıkçası yükseliş trendini 
yakaladığımız nokta IKBY'nin 
referandum kararı, referandumu 
düzenlemiş olması. İyi bir vesile oldu. 
Kendi içinde kötü bir vesile olsa da bu 
ülkenin çok değer verdiğimiz o birliği, 
bütünlüğü aleyhinde bir gelişme olsa da 
ironik bir şekilde iki ülke ilişkileri 
açısından da olumlu oldu. Böylece iki 
ülke birbirlerinin değerini kıymetini 
daha iyi anlamış oldu, samimiyetini 
anlamış oldu. İyi bir samimiyet testiydi 
bence ve Türkiye, Irak'ın birliğine, toprak 
bütünlüğüne saygı gösterdiği, öncelik 
verdiği gerçeğini bu vesile ile göstermiş 
oldu. 

Son Eylül ayından itibaren ilişkiler 
olumlu yönde etkilendi. Dinamik bir 
süreçteyiz, seçimlere gidiliyor, Mayıs 
ayında gerçekleşecek. İlişkiler bundan da 
etkilenecektir. Bizim her dönemde  
ilişkilere hep olumlu tarafıyla bakıp, 
olumlu taraflarını çoğaltabilmemiz 
gerekiyor. Dolu bardak meselesi gibi ne 
kadar dolu olduğuna bakmanız 
gerekiyor. Bence birçok insan tarafından 
sunulanın aksine bu bardak baya dolu, 
taşmadı ama taşabilir de. Bu kadar 
olumlu da olabilir.  Türkiye-Irak 
ilişkilerinin böyle bir potansiyeli de var. 

        
Türkiye ancak iyi bir         

malzeme olabilir

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu'nun 21 Ocak'ta 

Bağdat'a yaptığı ziyaretin 
gündeminde hangi konular 

vardı? 

Olumlu bir çıkış yakalamıştık onun 
devamını getirmekti bu. Biz farkındayız. 
Her ülkede, seçim yılı, iç politika 
açısından da dış politika açısından da zor 
bir yıldır. Özellikle bizim gibi ülkeler, 
komşu ülkelerde siyasetin malzemesi 
olmak istemez. Bizim önem verdiğimiz 
husus bir ülkenin bu tip şeylere malzeme 
olmaması. O da nasıl olur; Türkiye ancak 
iyi bir malzeme olabilir. Türkiye ile 
Irak'ın son dönemde yakaladığı trendi, 
olumlu ivmeyi daha ileriye nasıl 
götürebiliriz, özellikle de seçimlere giden 
süreçte. 

Onların unsurlarını, neler yapılabiliri ele 
aldık. Üzerinde halen görüştüğümüz, 
sıkıntılı konular var. İki ülke arasındaki 
ilişkilerde halen aşılması gereken 
birtakım sorunlu konular var. Kimisi çok 
dönemsel, Başika bunlardan biri olabilir.  
Su meslesi örneğin. Ama bunlar hep 
aslında ilişkilerin son dönemine 
bakıldığında hep Türkiye'nin buradaki 
algısını kötüye yönlendirmek isteyen 
çevrelerin kullanabileceği alanlar ve 
amacımız olumlu adımların atılması.  
Bunlar tartışılan konular. Bir de işbirliği 
olanağı var. İşte esasen onları 
konuşmamız gerekiyor. Sahada yeni 
gerçekler var. Enerji nakil hatlarından 
tutun, ikinci bir sınır kapısına, PKK ile 
mücadele, karşılıklı ticaretin 
iyileştirilmesine kadar aslında çok fazla 
unsur var. Bunlar olumlu boyutları. 
Bunların hepsinin üzerine eğilmemiz 
gerekiyor. 

Sayın Bakan'ın ziyareti de aslıda bunların 
hepsine belirli ölçüde değindiğimiz 
önümüzdeki kısa döneme ilişkin 
planlamalar yaptığımız bir ziyaret oldu, 
iyi geçti. En son 2017'nin başında 
Başbakan Binali Yıldırım'ın buraya 

ziyareti ile yaptığımız bir yüksek düzeyli, 
stratejik işbirliği konseyi  toplantımız 
vardı. 2017'nin Ocak ayında 3'üncüsünü 
yapmıştık. İnşallah seçimlerden önce 
tekrar yapmayı planlıyoruz.
 
Böylece bir sonraki Irak hükümetine 
olumlu bir miras bırakmak ve o sorunlu 
alanları elimizden geldiğince her iki taraf 
açısından da azaltıp Türkiye-Irak 
ilişkilerini hep bir işbirliği perspektifi ile 
bakılıdığı yeni bir hükümetle işe 
başlamayı arzu ediyoruz. 

Sınır kapısı teyit edildi

İki ülke arasında yeni bir sınır 
kapısı gündeme geldi, bu konuda 

bir gelişme var mı?

Sınır kapısı bu ziyaretle de teyit edildi. 
Irak tarafı da bunu gayet açık bir şekilde 
vurguladı. Her iki taraf da bu ikinci sınır 
kapısını istiyor. Geçmişe baktığınızda, 
önceden de istemişler bu sınır kapısını. 
Bu şu demek oluyor; bu sınır kapısının 
hep bir dönem birileri tarafından 
engellendiği de açık ortada.
Tabi gizli bir güçten bahsetmiyoruz. 
Muhakkak açık, bir tarafı olan bir 
süreçtir bu ama artık onların çok söz 
sahibi olmaması gereken bir dönem. Şu 
son gelişme de gösterdi ki Türkiye ile 
Irak arasında uzun da bir sınır, bu sınır 
da sadece tek sınır kapısının olması 
normal değil. 

 
        İç gümrük noktası son 

bulacak

İran örneğini veriyorum ben. İran'ın 
sınırı tabi çok daha uzun. Bizden farkı da 
hem İklimle hem de Bağdat merkezi 
hükümetinin kontrolü altında olan 
alanda da sınır kapıları var. Bizim yok 
böyle bir şeyimiz. Bizim hepsiyle tek 

sınır kapımız var. Bizim Irak devletiyle 
tek sınır kapımız var. Bunu 
çeşitlendirmek şart. Arttırmamız 
gerekiyor. Ama ilk olarak bununla 
başlamamız gerekiyor. Orada tek bir 
sıkıntı konusu bence ki Irak tarafı haklı; 
sınırın diğer tarafına geçtiğinizde henüz 
Irak hükümetinin, Irak güvenlik 
güçlerinin kontrolü yok. Oraya ilişkin 
görüşme süreci var. İki taraf birbiriyle 
görüşüyor ama, onun sonucunu da 
beklemek gerekmiyor bence. Dolayısıyla 
bizim arzumuz Türkiye'nin arzusu ki 
karşı taraf da buna mutabık; en azından 
teknik düzeyde bunu oturup 
konuşmamız. 
Siyasi irade var. Teknik olarak da 
fizibilitesi var mı ona bakmak lazım ki 
teknik olarak çok üstesinden 
gelemeyecek sıkıntılar olduğunu 
düşünmüyorum. Siyasi irade ile teknik 
fizibilite bir araya gelince bu işin olması 
lazım diye düşünüyoruz. Ne zaman? Irak 
hükümeti oranın tam kontrolünü ele 
geçirdiği zaman. Biz aynı dileği, aynı 
arzuyu İbrahim Halil için de söylüyoruz. 
Çok çekti Türkiye bundan. Ticaret 
açısından çekti. Biz bunun artık sona 
ermesini istiyoruz. İbrahim Halil de 
merkezi hükümetin kontrolüne geçtikten 
sonra,  Irak'ın içerisinde garip bir şekilde 
adlandırılan "iç gümrük" noktası 
dediğimiz noktalar yani "safra" denilen 
yer artık son bulacak. 

         Türkiye'nin niye Başika'da 
olduğu açık

Bir dönem iki ülke arasında 
sıkıntılara sebep olan Başika 

konusu ne durumda? 

İlişkilerde gelinen noktanın iyi tarafı 
neticede bu ilişkilerin öneminin 
derinliğinin Başika'nın çok daha 
ötesinde olduğunu her iki taraf da bir 
kere daha teslim etti. Türkiye'nin, Irak'ın 
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toprak bütünlüğü konusunda bir nebze 
şüphesi olsa, bir nebze kötü niyeti olsa 
İklim'in bu hamlesi karşısında böyle bir 
tepki vermezdi. Ülkenin parçalanması 
bölünmesi yönünde bir süreç olduğunu 
gördük ve endişe ettik. Aynı şey Başika 
için de geçerli, bu böyle 
yorumlanabiliyor çoğu çevrede. İyi 
niyetli olmayan bir yorum bu. Böyle 
bakıyorum ben. Türkiye'nin niye orada 
olduğu açık, bu sürecin neden başladığı 
açık. Başında her iki tarafın da aslında 
mutabakatıyla varılmış bir şey. Başika'nın 
da  önümüzdeki dönemdeki işbirliğine 
dayalı atmosferinden yararlanacağını 
düşünüyorum. Başika sürecinin de o 
konuda da her iki tarafın  da üzerinde 
mutabık kalacağı bir hareket tarzı 
belirlenecektir diye düşünüyoruz. 

   
    Türkiye'nin güvenliğine, 

istikrarına tehdit teşkil eden 
hangi unsur varsa, sınırlarımızın 
ötesinde de olsa biz bunu ortadan 
kaldırmak için elimizden geleni 

yaparız

TSK'nın Afrin'e 
başlattığı "Zeytin 
Dalı Herakatı"nın 
ardından Sincar 

konusu da gündeme 
geldi.  Söylendiği 
gibi Sincar'a da 

operasyon yapılması 
gibi bir ihtimal var 

mı?

Türkiye 2017 yılının 
Nisan ayının sonlarında 
yaptığı çok sınırlı bir hava 
operasyonuyla o bölgeye 
yönelik mesajını verdi. 
Başta tabiki oradaki 
teröristlere verdik, 
"Türkiye kararlı" diye. 
Aynı zamanda da Iraklı 
dostlarımıza da bunu 
söyledik. "Türkiye'nin 
güvenliğine, istikrarına 
tehdit teşkil eden hangi 
unsur varsa, 
sınırlarımızın ötesinde de olsa biz bunu 
ortadan kaldırmak için elimizden geleni 
yaparız. Ona gelene kadar tabi başka 
unsur biz bu ülkenin toprak bütünlüğü 
çerçevesinde baktığımızda, toprak 
bütünlüğünün ihlali anlamına gelen PKK 
varlığının DEAŞ'tan farksız olduğunu 
düşünüyoruz. 
DEAŞ'ın ideolojisiyle yapılanmasıyla 
PKK'yı kıyaslamanın manası yok. Onlar 
öyle, bunlar böyle gibi hesaplara girmeye 
gerek yok. Terörün yoruma açılmaması 
gerekiyor. O zaman herkesin kendine ait 
bir terörist yorumu olur ki bu 
teröristlerin bizleri bölmek için 
kullandıkları en iyi yöntem. Biz buna 
böyle bakıyoruz. 

    Sincarda olası bir PKK     
     koridorunun parçasıdır

Sincar'daki tehdit bellidir 
Kandil'dekinden ya da 
Mahmur'dakinden daha fazladır 
demiyoruz ama artık onlar iyileşmez bir 
yaraya dönüştüler ve istikrarsızlık 
unsuru, Türkiye'yi rahatsız eden unsurlar 
oldular. Sincar'ın oluşturduğu tehdidinde 
günün birinde onlara dönüşecek olması 

bizi endişelendiriyor, onlar gibi olacak 
olması Kandil gibi, Mahmur gibi. Biz 
"Bak şu noktadayken buna son verin" 
diyoruz kardeşlerimize. Kendileri 
açısından da önemli. Niye? Çünkü çok 
stratejik bir nokta. PKK'nın devamlılığını 
sağlıyor. Herkes bu coğrafyada bir 
yerden bir yere giden koridorlardan 
bahsediyor. PKK da bir koridor yapmak 
peşinde. Afrin'de engellenmeye çalışılan 
da budur. Sincar da olası bir PKK 
koridorunun parçasıdır yani Irak'taki 
unsurlarla Suriye'yi siz ne yaparsanız 
yapın Irak'ın içerisinde güvenliği tesis 
etmek için eğer bu imkanı PKK'nın 
elinden almazsanız o zaman Irak'ı, 
Suriye'deki varlığın kaderine bırakırsınız. 

Kerkük'e PKK'yı sokanın kim 
olduğunu biliyoruz

Eğer Suriye'de iyi bir varlık, hiç rahatsız 
olmadan YPG adı altında PKK varlığını 
sürdürecekse aynı hattan Irak'a da girer 
ki Kerkük'te gördük bunu. Herkes silah 
atılmadan Kerkük alındı diye bahsediyor. 
Ama adı ne konuluyorsa o anlayışın 
parçası olmayan PKK'lılar o gün sokağa 
çıktılar, kendilerini gösterdiler ki biz 
aylar, yıllar oldu, "Kerkük'te PKK var" 

diye defalarca söyledik. Kerkük'e PKK'yı 
sokanın kim olduğunu biliyoruz, bunun 
ardındaki isim Necmeddin Kerim'dir. 
Biz bunu açıkça söyledik zaten.

Neticede Kerkük en uç, en abartılı 
örneği. Türkmeneli'nin kalbi dediğimiz 
yerde PKK varlığı kabul edilecek bir şey 
değil. Bırakın bizim kabul etmemizi, 
Türkmeneli'nin sahibi olan orada 
bulunan Türkmen kardeşlerimiz bunu 
kabul etmez, bunu reddederler. Iraklı 
kardeşlerimizin de bunu reddetmesi 
gerekiyor. Biz ilişkileri böyle okuyoruz. 
DEAŞ mevcudiyetine bakıyoruz. 
DEAŞ'la mücadeleye de öyle baktık. 
Sincar'a da bu zaviyeden bakmak lazım. 
Zamanı gelince bir şeyler olacak 
mutlaka. Bir şey olacak kısmında Irak 
güvenlik güçleri, Irak hükümeti 
olacağına inanıyoruz. Dostluğun bunu 
gerektirdiğine inanıyoruz. 

     Evimizin anahtarını teslim 
edebilecek komşular 

istiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu daha önceden 
Bağdat'a gerçekleştirdiği 

ziyaretlerin ardından Erbil'e de 
ziyaret gerçekleştirirdi. Neçirvan 
Barzani'nin en son yaptığı basın 

toplantısında muhabirimiz 
kendisine bu kez böyle bir 

ziyaretin gerçekleşmediğini ve bu 
konuda ne düşündüğünü sordu. 
Barzani ise "Keşke gelseydi, ama 

gelecek defa burayı da ziyaret 
etmesini istiyoruz" şeklinde 

cevap verdi. Zaten son 
zamanlarda basın toplantılarında 
sıkça Türkiye ile olan diyalog ve 

ilişki hakkında açıklamada 
bulundu. Tekrar diyaloğun 
başlaması ihtimali var mı?

Neticede Irak bizim komşumuz. Irak 
tüm unsurlarıyla bizim komşumuz. 
Komşu dediğiniz kişi de bizim 
kültürümüzde evinizin anahtarını teslim 
ettiğiniz adam. Biz öyle komşular 
istiyoruz. Evimizin anahtarını teslim 
edebilecek komşular istiyoruz. 

Erbil'deki yetkililerin de bu anlayışta 
olmasını bekliyoruz. Bizim Irak 
dediğimizde komşu olarak baktığımızda 
tanım olarak bir bütündür. Geçmişteki 
yaklaşımlar belki yanlış kavranmış, 
anlaşılmış olabilir. Biz zamanında İklim 
yönetimine bunun doğru anlaşılması için 
de her türlü sinyali verdik. Mesela 
Türkiye çok eleştirildi. Havalimanına 
İklim bayrağını çektiler diye eleştirildi. 
Aynı Türkiye Kerkük'e İklim bayrağı 
çekilince ilk itiraz eden ülke oldu. Akıllı 
tutarlı bir gözle bakılınca her ikisini 
yapan bir ülke var. Tutarsızlık var 
diyenler olacak. Hayır aslında bir 
tutarlılık var. Bizim saygı gösterilmesini 
beklediğimiz şey bu ülkenin toprak 
bütünlüğü, birliği ve o bayrağın Kerkük'e 
ait olmadığı gerçeği. 

Kerkük tartışmalı bölge, statüsü 
belirlenmemiş bir bölge. Kerkük'ün 
statüsünü belirlemek için anayasada 
hükümler belirlenmiş, yerine 
getirilmemiş. Siz burada bir oldu-bittiye 
girerseniz, bir emrivaki yaparsanız biz 
bunu kabul etmeyiz. Aslında o noktada 
biz, "Emrivakileri, oldu-bittileri bize 

dayatmayın. Ne bize ne de buranın 
insanlarına dayatın, ne Irak hükümetine 
dayatın. Oldu-bitti yapmayın" dedik. 
Ama haziran ayında alınan karar oldu-
bittiden biriydi.

    Türkiye ile sınırdaş olan 
bölgeye baktığınızda Kürtler 
yoğun. Dolayısıyla ilişkiler 
normale dönmek zorunda

Türkiye bence yanlış anlaşılmamak için 
daha ihtiyatla yaklaşıyor. Ama bizim 
neticede Irak'ın temel unsurlarından biri 
olan Kürt kardeşlerimizi yadsımak, bir 
kenara koymak gibi niyetimiz yok. 
Ülkenin önemli bir parçası ve Türkiye ile 
sınırdaş olan bölgeye baktığınızda 
Kürtler yoğun. Dolayısıyla ilişkiler 
normale dönmek zorunda. Ama 
parametreleri de normal koymamız 
gerekir. Normal parametrelerin işlediği 
noktada bunların hepsi olacaktır. Yeri 
gelir Neçirvan Bey gider Türkiye'ye, 
zaman ve zemin oluşturulduğunda yine 
eski düzene mutlaka geçilecektir ama 
parametreleri, oyunun kurallarını doğru 
anlamak gerekiyor. Bunlar  anlaşıldıktan 

sonra bence hiçbir sıkıntı yok. 

Kerkük sorunu nasıl 
çözülebilir?

Kerkük'ün sorunu Kerküklülerce 
çözülmeli. Sorun hepimizin, 
herkesin sorunu. Yani ülkenin 
sorunu, bölgenin sorunu haline bile 
gelebilecek son derecede önemli bir 
yer. Ama her şeyden önce 
Kerküklülerce çözülmeli. 
Dolayısıyla Kerküklülerin iradesince 
çözülmeli. Ben Kerkük'ü Kudüs'e 
benzetiyorum. Trump'ın kararının 
ardından bir anda tüm İslam 
dünyası ayağa kaktı ve burası 
herkese ait, tüm dünya 
medeniyetine ait dendi. Kudüs, 
İbrahim'in dininden Musevilik için 
de Hristiyanlık için de İslamiye için 
de önemli bir yer. Kerkük de öyle. 
Kerkük'ü de Kudüs'e benzetirsek 
buradaki Türkmen için neyse Kürt 
için de Arap için de öyle.

Kerkük, küçük bir Irak. Bu küçük Irak 
sembolik değerin ötesinde, Irak'ın toprak 
birliğinin, bütünlüğünün sağlanması 
açısından da çok işlevsel bir role sahip. 
Orası düştüğü takdirde, bu ülkenin 
birliğine, bütünlüğüne inanç kaybolacak. 
Dolayısıyla biz Kerkük'e hem 
Kerküklülerin iradesi açısından, hem de 
bu ülkenin birlik ve bütünlüğü açısından 
bakıyoruz. Ve diyoruz ki "ilk önce esas 
olan Kerküklülerin kendilerinin karar 
vermesidir". Ayrıca demografi ile ufak 
tefek oyunlarla Kerkük gerçek 
kimliğinden arınmaz arındırılmaz.
Kerkük'ün ne şehri olduğu belli. 
Kocaman heykeller dikilerek veyahut 
bayraklar çekilerek Kerkük değişmez. O 
çok çaresiz bir çözüm. Taşına toprağına 
elinizi sürdüğünüzde ne olduğu, nasıl bir 
tarihi ve beşeri bir dokudan geldiği belli. 
Saygı duymak lazım. Şimdiye kadar öyle 
gelmiş. Öyle de olmasına özen göstermek 
lazım. Kerkük'ün parçasıdır Kürtler, ama 
sahibi değillerdir.

Röportajın tamamına 
www.tbajansi.com dan ulaşabilirsiniz
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Haber: Ziya Uzeiry
Foto: Çoban Timur
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Diyar ERBİL

Osmanlı’dan sonra Irak devletinin 
kuruluşundan günümüze kadar (Bir 
İngiliz politikası olarak) Türkmenler 
kasıtlı bir şekilde ihmal edilmiş ve 
yazılan anayasalarda bile adlarının 
geçmemesi için çalışılmıştır. Arap 
milliyetçiliğinin zirve yaptığı 1950 
ve 1960’lı yıllarda, Kürt milliyetçiliği 
de kâh milliyetçi eğilimli partiler 
tarafından, kâh Irak Komünist 
Partisi’nin (ki yönetiminin %90’ı 
Kürtlerden oluşuyordu) gölgesi 
altında ulusalcılık yerine Kürtçülük 
yapıyordu. Bu daha önceden çizilmiş 
ve uygulamaya konulmuş bir plandı. 
Dolayısıyla, dünyaya Irak’ın yalnız 
Arap ve Kürtlerden oluşan bir ülke 
intibahı verilmeye çalışıldı.

Bütün katliam, baskı ve asimilasyon 
politikalarına karşın, Türkmen 
halkı diline sahip çıkarak, kültür 
ve sanatını yaşatarak, varlığını 
korumayı başarmıştır. Bu bir başarı 
hikâyesidir. Nesilden nesile gururla 
anlatılması gereken bir mücadele 
örneğidir.

24 Ocak 1970’te Irak devleti 
tarafından Türkmenlere kültürel 
haklar tanındı. Aslında bu olay 
Türkmen halkı için kültürel 
haklarının tanınmasından öte bir 
anlam ifade ediyordu. Çünkü bu 
karar Türkmenlerin varlığının 
tanınması anlamına geliyordu. 
Dolayısıyla yeni bir sayfanın açılması 
anlamına geliyordu ve öyle de 
oldu. Bu adımla birlikte Türkmen 
Edebiyatı, Kültürü ve Sanatı yeni bir 
nefes alarak deyim yerindeyse tekrar 
şahlanışa kalktı.

Her türlü haktan mahrum olan Erbil 
Türkmenleri, 24 Ocak kararıyla 
da bir kazanım elde edemediler. 
Çünkü bu kararı Bağdat yönetimi 
göstermelik olarak almış, gerçek 
niyetinin hak tanıma falan olmadığı 
aşikârdı. Diğer taraftan devlet 
kademelerinde yer alan Kürt 
yetkililer (özellikle muhtarlar), 
“Erbil’de Türkmenler kendi 
dilleriyle okumayı istemiyorlar” 
diye beyanda bulunarak Bağdat’ın 
ekmeğine yağ sürmüş olup, Erbil’deki 
Türkmen varlığının yok olması için 
kendilerince büyük bir adım atmış 
oldular. 

Azimli mücadeleleri devam etti. 31 
Aralık 1974’te Türkmen Kardeşlik 
Ocağı Erbil Kolu’nun (TKO) 
açılışıyla yeni bir sayfa açılmış oldu. 
Nitekim kendini milli davaya adayan 
Erbil’deki Türkmenlerin çoğu TKO’da 
yer alarak hizmet için bir araya 
gelmişlerdi. Burada, o güne kadar 
bu bayrağı taşıyan ve ilkesinden 
taviz vermeyerek milli mücadeleyi 
sürdüren cesur ve mücadeleci 
ağabeylerin hakkını teslim etmek 
lazım. Onlar, zorlu şartlar altında, 
nice sıkıntılara katlanarak yıllarca 
bu mücadeleyi sürdürdüler. Onların 
mücadelesi takdire şayandır. Çünkü 
hiçbir karşılık beklemeden millet 
sevdalısı insanlardı. Allah hepsinden 
razı olsun. Vefat edenlere Allah’tan 

rahmet ve mağfiret, kalanlara 
da sağlıklı uzun ömürler niyaz 
ediyorum. 

Siyasi bir oluşumun yasak olması 
nedeniyle, bu etkinlikler TKO’nun 
ana misyonu sosyal ve kültürel 
faaliyetleri icra etmek yoluyla oldu. 
Bu okuldan nice şair, horyatçı, 
yazar ve ses sanatçısı ve tabi ki nice 
milliyetçi Türkmen mezun oldu. 
Dolayısıyla Erbil’deki Türkmen 
davasında TKO’nun rolü çok, hem de 
çok önemli idi. Eğer bugün Erbil’de 
Türkmen davası devam ediyorsa 
TKO’nun bundaki rolünü inkâr 
etmek veya küçümsemek büyük 
haksızlık olur.

1991’den sonraki süreçte, Kerkük’ün 
Bağdat’a bağlı kalması ve Erbil’in 
kurulan (güvenli bölge) sınırları 
içerisinde kalması hasebiyle, Erbil’de 
Türkmen siyasi hareketi güçlü 
bir şekilde sahada yerini aldı. İlk 
başlarda TKO, siyasi faaliyetlerden 
uzak durarak, sosyal ve kültürel 
faaliyetleri devam ettirme eğiliminde 
oldu. Ancak ileriki yıllarda (özellikle 
de 1996-1997'de) siyasi arenaya 
girmek bir zaruret haline geldi ve 
TKO, Irak Türkmen Cephesi’nin 
4 temel taşından birini oluşturdu. 
Ancak bu süreç de uzun sürmedi ve 
TKO, ITC’den çekildi. 

Benim de şahsen içinde olduğum 
bu sürecin değerlendirmesini 
veya nelerin doğru, nelerin yanlış 
yapıldığı konusuna değinmeyeceğim. 
Çünkü benim şahsi fikirlerim 
beni bağlar. Fikir ve düşüncelerim 
benim açımdan doğru, başkaların 
açısından doğru veya yanlış olarak 
farklı yorumlanabilir. Fakat bugün 
gelinen noktada gerçek olan tek 
şey, TKO’nun eski etkinliğini 
kaybetmesidir. Eskiden kısıtlı 
imkânlarla yetiştirdiği kadroları, 
bugün yetiştirmemesi acı bir gerçek. 
Hatta biraz daha ileri gidiyorum, 
artık TKO Erbil’de Türkmenlerin 
uğradığı ikinci evi ve ocağı olma 
niteliğini kaybetmiş durumda. Bu bir 
eleştiri değil. Düşünülmesi, üzerinde 
durulması ve bununla ilgili çözümler 
üretilmesi gereken bir gerçektir.  

Şimdi akıllara gelebilen ilk soru: 
Neden bu konuda TKO sorgulanıyor 
da, diğer dernek veya birimlere bu 
sorulmuyor? Herkesçe bellidir ki 
Erbil’de TKO’nun dışında Türkmen 
adına kurulan dernek ve bakanlıktaki 
ilgili birimler bugüne kadar gerçek 
anlamda Türkmen menfaatini 
düşünmemiş ve Türkmen Kültür 
ve Sanatı’na katkı sağlamak için 
çalışmamıştır. Onların derdi başka. 
Dolayısıyla TKO’yu bu konuyla 
birlikte anmak aslında TKO’ya 
atfedilen önem ve daha önce taptığı 
hizmet ve katkılardan kaynaklıdır.  

Erbil’de Türkmen Kültür ve 
Sanatı’nın yeniden bir uyanış ve eski 
günlerine kavuşması için TKO’nun 
üzerine düşeni yapması elzemdir. 
Yeni bir vizyonla geçmişine layık, 
hem de üstlenmiş olduğu misyon 
gereği yeni plan ve projelerle bu 
husustaki eksiklikleri gidermesi, 
daha da önemlisi milli ruhu taşıyan 
yeni mezunları Ocağın okulundan 
çıkması, milletimize sunulacak 
en büyük hizmettir. Eğer bizim 
kurumlarımız üzerlerine düşen 
görevi yapmıyorsa, kültürel hakların 
verilmesi veya verilmemesi hiçbir 
anlam ifade etmez.          

Kültürel Haklarımız 

Irak’ta genel seçimlerin 
12 Mayıs’ta yapılacağı 
belirlendikten sonra parti 
ve listelerin seçimlere nasıl 
katılacağı merak konusu 
oldu.

Irak Kürdistan Bölgesi 
Yönetimi (IKBY) 
Parlamentosu Türkmen 
Milletvekili Aydın Maruf, 
Irak Türkmen Cephesi’nin 
(ITC) Erbil’den seçimlere 
nasıl katılacağına ilişkin 
Tba’ya konuştu. 

Maruf, “Yapılacak olan 12 
mayıs 2018 Irak Meclisi 
seçimlerine mutlaka 
Erbil'den de katılmayı 
planlıyoruz'' dedi.

Koalisyon veya seçim listesi 
sinyali veren Maruf, “Erbil'de 
Irak Türkmen Cephesi adına 
bir liste oluşturarak Erbil'de 
bulunan kendi iradesi ile 
siyaset yapan siyasi partiler 
veya şahsiyetler ile koalisyon 
oluşturup seçimlere katılmak 
istiyoruz. Önümüzdeki 
günlerde söz konusu liste 
hakkında görüşmeler 
gerçekleştirildikten 
sonra liste oluşturulacak” 

açıklamasında bulundu.

Koalisyonun nasıl 
oluşturulacağına değinen 
Milletvekili Maruf, “İlk 
aşamada Erbil'de politikası 
Irak Türkmen Cephesi’nin 
politikasına yakın olan 
büyük siyasi partiler ile bir 
araya gelerek iki veya üç 
aday alma düşüncemiz var” 
şeklinde konuştu. 

Koalisyon oluşturulmaması 
durumunda nasıl bir politika 
izleyeceklerine ilişkin Maruf, 
“Eğer bu planımız başarılı 
olmazsa, Irak Türkmen 
Cephesi listesi adıyla 
Erbil'den Irak seçimlerine 
katılacağız” diye konuştu.

Öte yandan IKBY’de 

yapılması planlanan 
parlamento seçimleri 
hakkında düşüncelerini 
aktaran Aydın Maruf, şu 
ifadeleri kullandı:

“Halihazırda IKBY’de 
seçim tarihi belli değil. 
Seçim tarihi belirlendiği 
takdirde oturup konuşacağız. 
Diğer taraftan seçimlerin 
ertelenme ihtimali de var. 
Yine kendi iradesi ile siyaset 
yapan Türkmenlere veya 
Türkmenleri gerçekten 
temsil eden kişilere ITC 
olarak kapımız her zaman 
açık. Türkmenleri gerçek 
bir şekilde savunan her 
grupla, liste veya koalisyon 
yapmamız mümkün.”

Türkmenler Irak Seçimlerine 
Erbil'den de Katılacak

Tba Gazetesi olarak çok eski 
yıllardan beri Erbil’de icra 
edilen meslekleri ele almaya 
devam ediyoruz. 

Bu sayımızda Erbil’de 20 
yıl boyunca kazan ağartma 
(kalaycılık) ve kazancılık 
yaptığını belirten Ali Hacı 
Muhammed Kazancı meslek 
hakkındaki incelikleri 
muhabirimize anlattı.

Babası ve dedesinin Erbil’de 
bu işi yaptığını ifade eden Ali 
Kazancı, “Bu mesleği Erbil’e ilk 
olarak dedelerim getirdi ve icra 
etti” dedi.

Kazancı, kimlerin bu mesleği 
yaptığına ilişkin, “Amcalarım 
Ahmet, Gaffur ve Vahap 
ile Hacı Muhammed bu işi 
yapardı” diye konuştu.

Bu mesleğin azalmasındaki 
nedenlere değinen Ali Kazancı, 
“Fakfon (Türkmencede fafon) 
ve nikelden yapılan kazanlar 
ithal edildikten sonra insanlar 
onları almaya başladı. 
Eskiden bunlar yoktu, 
sadece bakır tencere 
ve tabaklar vardı”  
açıklamasında 
bulundu.

Müşterilerin 
neler talep ettiği 
hakkında konuşan 
Kazancı, “Erbil 
halkı, evlerinde 

bulunan kazan, tabak vb. 
eşyaları yılda iki kez ağartmak 
için dükkana getirirdi. Biz de 
onları ağartırdık. Eşyalar kendi 
rengine döner ve parlardı” 
ifadelerini kullandı.

Ali Kazancı, kazan ağartma 
işlemi konusunda bilgilerini 
paylaşarak, “Kalay (kazanın 
kaplanmasında kullanılan 
madde) ve nişadır (amonyak 
tuzu) maddeleriyle eşyalar 
ağartılırdı. Kazan, ateş üstünde 
ısıtıldıktan sonra nişadır ile 
kirler temizlenirdi. Daha sonra 
kalay vurulur, son olarak da 
pamuk ile temizlenirdi” dedi.

Beş yaşından beri bu işin 
içinde olduğunu söyleyen 
Kazancı, “İşi babamın yanında 
öğrenmeye başladım. 20 yıl 
kazancılık yaptıktan sonra 
askere gittim. Babam bana 
kazan çarkalamak işini 
verdi, ben de kazanın içini 
ağartırdım. 

Kazanın içine taşları 
parçalayarak dökerdik, daha 
sonra ayağımızı kazanın içinde 
sağa sola çevirirdik. Buna 
kazan çarkalamak denirdi. 
Bunu kazanın temizlenmesi 
için yapardık çünkü kazan 
temizlenmezse kalay tutmazdı” 
şeklinde bilgi verdi.

Kazancıların bulunduğu yer ve 
eşyaların nereden getirildiği 
hakkında açıklamada bulunan 
Ali Kazancı, şu ifadeleri 
kullandı:

“Kayseri Çarşısı içerisinde 
marangozların olduğu 
bölümde 7 dükkanımız vardı. 
Bu 7 dükkanda kazancılık 
yapanların hepsi bizim 
ailedendi ve Türkmen’di. 
Musul’dan bakır alırdık. 
Bu bakırlar hasır ve yumru 
şeklinde gelirdi. Daha sonra 
gelen bakır şekillerini makas 
ile keser, istediğimiz miktarda 
kullanırdık. Kazanın yapımı 
tamamlanana kadar dört-beş 
defa bu bakırı ateşe koyup 

çıkarırdık.”

Kazancı son olarak, 
çocuklarının bu işi 

yapmadığını ve 
Erbil’de bu işi en 
son yapan kişi 
olduğunu ifade 
etti.

Erbil’de kalaycılık mesleği

Haber: Ali Salim
Foto: Abdullah Ahmet
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Haklarımızın Yasalaştırılması

Akıllı telefonlar üzerinden araç 
kiralama hizmeti sunan ulaşım şirketi 
Uber, uçan taksileri 2020’de ABD’nin Los 
Angeles kentinde test etmeyi planladığını 
bildirdi.

Uber ve Amerikan Havacılık ve Uzay 
Dairesi (NASA) arasında imzalanan 
anlaşmaya göre, önümüzdeki on yılın 
sonuna kadar NASA ve Uber işbirliği 
uçan taksilerin önünü açacak. 

Uber CEO'su Jeff Holden, saatte 322 
kilometre hıza ulaşan uçan taksilerini, 4 

yolcuyla birlikte 2020'de Los Angeles'ta 
test edecek. 
Uber, uçan taksi hizmetinin tamamen 
elektrikli olacağını ve trafikte arabayla 80 
dakika sürecek bir yolculuğun 4 dakikaya 
kadar düşebileceğini belirtti.

Şehirlerarası taşımacılığı 2023'te 
başlatmayı planlayan Uber, 2028 LA 
Olimpiyatları için hava hizmetinin bir 
bölümünü faaliyete geçirmeyi amaçlıyor.

Holden yaptığı açıklamada, "Bunu 
güvenli ve verimli bir şekilde yapmak 
hava sahası yönetim teknolojilerinde 

temel değişiklik gerektirir. Uber'in 
yazılım mühendisliği uzmanlığını 
NASA'nın bu hava sahası deneyiminin 
yıllarca kazandığı deneyimle birleştirmek 
önemli bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Uber, uçakları kendisinin 
yapmayı planlamadığını, bunun 
yerine yeni dikey kalkış ve iniş (VTOL) 
uçakları üzerinde çalışan beş üreticiyle 
ortaklık kuracağını kaydetti.

Uber ayrıca, uçan taksiler için kalkış ve 
çıkış noktaları olarak hizmet edecek olan 
"skyports" un inşa edilmesine yönelik 

planlar için, büyük LA bölgesinde 20 
site bulunan Sanstone Properties ile bir 
anlaşma imzaladı. 

Uçan taksiler 2020’de test edilecek

Hazırlayan: Ali  Salim Fettah

Siyasi veya sosyal hareketin istek 
ve talepleri yasalaştırarak güvence 
altına alınması, o hareket adına her 
zaman için büyük bir başarıdır. İngiliz 
aristokrasisinin, Kral (John)un despot 
yönetimine karşı verdikleri hürriyet 
mücadelesi, Magna Carta “Büyük 
Ferman” yada Magna Carta Libertatum 
“Büyük Özgürlük Fermanı” tarihi 
hukuk belgesinin (1215) tarihinde Kral 
tarafından imzalanmasıyla karşılık 
bulmuştur. Bu belgeyle İngilizler kralın 
yetkilerini lehlerine sınırlandırmış ve 
denetleme imkanı bulmuşlardır. Kamu 
hukuku doktrininde bu belgeyi, anayasal 
düzen ve parlamenter sisteminin ilk 
tohumu olarak nitelendirilmektedir. 
Çünkü bu belge; kralın keyfi 
vergilendirme yetkisini sınırlandırmış, 
açık ve aleni yargılamanın güvence altına 
alınması, zorunlu askerlik meselesinin 
düzenlenmesi, keyfi sınırdışı kararlarının 
yasaklanması ve kralı denetlemek 
üzere baronlardan oluşacak kurulun 
oluşmasını hükme bağlamıştır. Bu belge 
daha sonra İngiltere içinde ve dışında 
başka önemli hukuk metinlerinin 
oluşmasında ilham kaynağı olmuştur. 
1688 tarihli İngiliz Bill Of Rights “Tarihi 
Haklar Bildirgesi”, 1776 Amerika Birleşik 
Devletleri Bağımsızlık Bildirgesi, 1787 
Amerika Birleşik Devletleri Anayasası, 
1789 Fransız İnsan ve Yurttaşlık Hakları 
Bildirgesi, hatta 1808’de Sultan 2. 
Mahmut tarafından imzalanan “Senedi 
İttifak” ve 1839’da Sultan Abdülmecit 
tarafından imzalanan “Tanzimat 
Fermanı” örnek olarak gösterilebilir. Bu 
durum hakların bir hukuk belgesinde 
düzenlenmesinin ne kadar etkili 
olabileceğinin en büyük göstergesidir. 
Dolayısıyla, Türkmen haklarının 
anayasal ve yasal düzeyde düzenlenmesi 
yönünde sarf edilen çaba oldukca değerli 
bir girişimdir.

Irak Anayasası’nın (125) maddesi 
tüm etnik ve dini grupların haklarını 
güvence altına almış, kanunlarla 
düzenlenmesini öngörmektedir. Bu 
madde bağlamında Erbil ve Bağdat 
olmak üzere iki merkezden farklı iki 
haklar yasası sürecinin başlatılıp devam 

ettiğini görmekteyiz. İlk önce IKBY 
Parlamentosu’nda kabul edilen (5) sayılı 
ve (2015) tarihli “Etnik Grup Haklarının 
Korunması” yasasına karşılık son 
zamanlarda Irak Temsilciler Meclisi’ne 
sunulan “Türkmen Hakları Yasası” 
projesi ile cevap bulmaktadır. İki yasanın; 
özgü yapısı, hazırlanış aşaması, kapsam, 
olumlu ve olumsuz yönleri açısından 
mükayeseli olarak değerlendirilmesi, 
merkezi ve bölgesel yönetimlerinin 
Türkmen hakları yaklaşımı ve demokrasi 
standartları düzeyi açısından faydalı olur.

Özgü yapısı açısından, Irak Meclisi’ne 
sunulan yasa projesi, IKBY Parlamentosu 
tarafından yasalaştırlan kanundan daha 
orjinal bir çalışmadır. Yerel parlamentoda 
kabul edilen kanun, bölgede yaşayan tüm 
etnik ve dini gruplar için hazırlanmış, 
Türkmen hakları ise yasanın sadece bir 
kısmını oluşturmaktadır. Aslında Bölge 
Haklar Kanunu, Türmenlerin iradesi 
dışında hazırlanan bir yasalaştırma 
girişimidir. Çünkü proje yasalaşmadan 
önce, hazır metin olarak Türkmen 
vekillerine sunulmuştur. Buna karşılık 
Irak Meclisi’ne sunulan yasa metni 
tamamen Türkmen vekilleri ve aydın 
çevreleri tarafından hazırlanmıştır. Bu 
olgu, merkezdeki temsilcilerimizin 
daha özgün ve özgüveni yüksek bir 
şekilde çalıştıklarının bir yansıması 
olarak değerlendirilebilir. Bu durum 
ister istemez, kota temsilinin 
etkisizliğinin sorgulanmasını tekrar 
gündeme taşımaktadır. Daha önce 
farklı platformlarda ifade ettiğimiz gibi, 
kota sistemi ile hiçbir zaman özgün ve 
özgü bağımsız bir temsil misyonunun 
yaratılması mümkün gözükmemektedir. 
Zaten bu sistemin yarattığı “zafiyet” 
hissi altında güçlü ve karakterli 
temsilciler yetiştirmek pek mümkün 
görülmemektedir. Nitekim Temsilciler 
Meclisi’nde Türkmen Haklar Yasa Projesi 
görüşüldüğü sırada, KYB Milletvekili 
Ala Talabani’nin aleyhte konuşmasında, 
“Tüm azınlık haklarını kapsayan yeni 
bir proje hazırlansın önerisine” cevaben, 
Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve 
Kerkük Milletvekili Erşat Salihi’nin “Biz 
azınlık değiliz ki, diğer gruplar ile aynı 
statüde muameleye tabi olalılm, zaten 
böyle olsaydık milletimizin gücüyle 
değil kota ile seçilirdik” ifadeleri, kotasız 
temsilin yarattığı güç ve etkiyi ortaya 
koymaktadır. Derinden inanıyorum ki, 
Kürdistan Bölgesi’nde, doğru ve dürüst 
seçim plan ve stratejisi ile kotasız iki 
veya üç güçlü ve daha etkin milletvekili 
çıkartabiliriz.

Kapsadığı haklar açısından, Bağdat 
merkezli Türkmen Hakları Yasa Projesi, 

Erbil merkezli yasadan daha geniş 
olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 
Bölgesel yasada genel olarak; eşitlik, 
ayrımcılığın önlenmesi, idari haklar, 
seçim sistemi şekillenirken etnik ve 
dini grupların yapısal özelliklerinin 
gözönünde bulundurmak, dini 
hürriyetlerin güvence altına alınması, 
kültür ve dil haklarının korunması ve 
yaşatma olanaklarını güvence altına 
almak, üniversitelerde dil bölümü ve 
dil akademisinin tesisi gibi haklar yer 
almaktadır.  Ayrıca (6) sayılı ve (2014) 
tarihli “Kürdistan Bölgesi’nde Resmi 
Diller” Kanununda, Türkmenlerin 
yaşadığı bölgelerde anadilde eğitim ve 
idari yazışmalarda anadilin kullanılması 
vurgulanmaktadır. Aslında bu hakların 
büyük kısmı Irak Anyasası’nın genel 
olarak siyasal, sosyal ve ekonomik 
hakları, kamu hürriyetlerini ve özel 
olarak etnik ve dini grupların haklarını 
düzenleyen ve güvence altına alan 
bölümlerindeki hükümlerin tekrarından 
ibarettir. Merkezdeki yasa projesi ise, 
aynı hakları kapsamakla beraber, kültür 
merkezi, müze, araştırma merkezleri, 
yazılı ve eşitsel ve görsel medya, kültür 
festivali, üniversite ve enstitü açma, 
bilim ve kültür sanat adamlarının 
desteklenmesi ve riayet edilmesi gibi 
daha detaylı ve somut örnekler ile 
Türkmen hakları düzenlenmektedir.

Muhakkak hakların yasalarla güvence 
altına alınması çok önemlidir, ancak 
bundan da daha önemlisi, hakların 
kullanılmasını sağlayan mekanizma 
ya da mekanizmaların yaratılmasıdır. 
Milletler Cemiyeti’ne sunulan (1932) 
Irak Devleti resmi deklarasyonu, 
Türkmen ve Hıristiyan vatantaşların 
haklarını anyasal güvence altına almıştır, 
ancak uygulama mekanizması olmadığı 
için bu bildiride yer alan hükümler 
pratikte uygulanmamıştır. Dolayısıyla 
bölgesel yasa ile merekezi yasa projesi 
mukayese edilirken, en çok bu yöneleri 
üzerinde durmamız gerekmektedir. Bu 
bağlamda merkezi yasa projesi daha 
sağlam durmaktadır. Çünkü bu yasa, 
içerdiği hakların kullanılmasını sağlayan, 
Türkmen Meclisi gibi çok önemli bir 
kurumun tesisini öngörmektedir. 
Ayrıca bununla da kalmamış, önerilen 
meclisin, yukarıda saydığımız hakları 
pratik olarak kullanılmasını sağlayan 
görevler atıf edilmektedir. Bölgesel 
yasa ise, meclis mekanizmasına yer 
vermemekle, pratik değeri konusunda 
ciddi şüpheler yaratmaktadır. Bunu fark 
eden sivil toplum örgütleri, Hıristiyan 
kardeşlerimizin de baskısı ile Etnik 
ve Dini Gruplar Meclisi’nin tesisini 
öngören bir yasa teklifi Kürdistan 

Parlamentosu’na sunulmaktadır. 
İki yasadaki meclis önerilerini 
karşılatırdığımızda; Türkmenler 
açısından merkezi yasadaki meclis 
model açık ara daha verimli ve makbul 
olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir 
kere merkezi yasadaki meclis önerisi 
Türkmenlere özel bir meclis modelini 
önermekte, bölgesel yasadaki projesi ise, 
tüm etnik ve dini gruplar temsil eden 
tek meclis modelini benimsemekte, ve 
her grubun mecliste, sadece iki temsilci 
ile temsil edilmesi öngörülmektedir. 
İkincisi ise, merkezi yasadaki meclis 
başkanı, başkan yardımcısı ve meclis 
üyesi olan daire başkanları, Türkmen 
milletvekilleri tarafından doğrudan 
seçilecektir. Bölgesel yasa teklifinde ise, 
başkan ve başkan yardımısı için, yasanın 
kapsadığı etnik ve dini gruplara mensup 
olma koşulu öngörülmezken, diğer 
üye adaylarının temsil ettikleri grup 
vekiller tarafından aday gösterileceği, 
başkan ve başkan yardımcısı ve tüm 
üyelerin parlamento üyeleri tarafından 
seçileceğini hükme bağlamaktadır. 
Merkezi yasadaki meclise atıf edilen 
görevler, bölgesel yasa teklifindeki 
görevlerden daha geniş ve somut bir 
şekilde düzenlenmektedir.

Her iki yasada da ortak olarak 
eleştirilecek en önemli nokta, tesisi 
öngörülen meclisin başbakanlığa bağlı 
olup, sadece yürütme yetkileri ile 
donatılması öngörülmektedir. Yani bu 
hakların, hükümetin nezaretinde ve 
onun izin verdiği ölçüde kullanılması 
anlamına gelmektedir. Bu konuda 
önerimiz, Bağdat merkezli proje 
yasasında ön görülen meclise, yürütme 
yetkilerinin yanında yasama yetkileri 
ile donatılmasıdır. Böyle bir durumda, 
yasadaki yönetim modeli, Brüksel’deki 
coğrafi esasa dayanmayan “Korporotife 
federalizm” modeline bizi çok 
yaklaştıracaktır.

Merkezi Türkmen hakları yasası projesi 
yukardaki bazı eleştirilerimize rağmen, 
yasalaşması halinde, ki burası bana 
göre biraz şüpheli, merkez Bağdat 
yönetiminin, Türkmen haklarına yönelik 
daha demokratik çizgide olduğunun 
büyük bir göstergesi olur. Kürdistan 
Bölgesi’nin siyasi iktidarı bu eksiği 
görmeli ve demokratik standartlara 
yatkın daha makul ve hakların 
kullanılması açısından daha pratik 
modellere yönelmelidir. Bu bağlamda 
birkaç yıl önce, Erbil Milletvekili Aydın 
Maruf kardeşimin isteği doğrultusunda 
hazırlamış olduğumuz Türkmen Meclisi 
Yasası Projesi gündeme alınmalı ve 
üzerinde çalışılmalıdır.

Dr. Soran Salahattin Şükür
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Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) 
Uzmanı Oytun Orhan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
(TSK) Suriye’nin Afrin kentine düzenlediği Zeytin Dalı 
Harekatı’na ilişkin, “Rusya ve İran ile varılan anlaşma 
çerçevesinde bu operasyon hayata geçirildi” dedi.

Afrin’in Türkiye açısından önemine dikkat çeken 
Orhan, “PKK'nın Hatay bölgesine gerçekleştirdiği 
terör eylemlerinin engellenmesi açısından da Afrin'de 
YPG'nin varlığına son verilmesi önemli. Hatay'da 
Amanoslar’da PKK saldırılarının tamamı, Afrin'den 
sızmalar sonucu gerçekleşti” şeklinde açıklama yaptı.

Oytun Orhan, Zeytin Dalı Harekatı’nın zamanlamasına 
değinerek, “Türkiye bu operasyonu çok daha önce 
yapmak istiyordu. Ancak Suriye'ye büyük güçlerin 
müdahil olması, Amerika ve Rusya'nın Suriye iç 
savaşına doğrudan müdahil olmaları, Türkiye'nin 
Suriye'ye askeri operasyon imkanlarını azalttı” 
ifadelerinde bulundu.

Türkiye'nin Afrin sonrası Sincar'a operasyon 
düzenleme ihtimaline ilişkin Orhan, "Şu aşamada öyle 
birşey olacağına çok fazla ihtimal vermiyorum. Çünkü 
şu anda Sincar bölgesine Irak merkezi güçleri girmiş 
durumda" olduğunu belirterek, Türkiye'nin operasyon 
düzenlemek yerine Bağdat'a PKK'yı bölgeden 
temizleme noktasında destek verebileceğini söyledi.

ORSAM Uzmanı Oytun Orhan, TSK’nın Afrin’de PKK/
KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a yönelik yürüttüğü Zeytin 
Dalı Harekatı hakkında Tba’ya değerlendirmelerde 
bulundu.

Afrin operasyonu doğru bir adım mı 

Türkiye uzun zamandır Afrin operasyonunu 
gerçekleştirmek istiyordu. Ancak bu operasyonun 
daha az maliyetli olması ve olası kayıpların az 
olması açısından diplomatik alanda bazı görüşmeler 
yürütüyordu. Son olarak Rusya ve İran ile varılan 
anlaşma çerçevesinde bu operasyon hayata geçirildi. 
Afrin operasyonunun gerçekleştirilmesinin, Türkiye 
açısından birkaç gerekçesi var. Birincisi; YPG'nin 

Suriye'de kalıcı bir bölge elde edip daha sonra 
devletleşme aşamasına geçme niyetinde olduğu 
biliniyordu, dolayısıyla Türkiye bunu engellemek için 
YPG'nin bütün kontrol ettiği alanlarda hakimiyetine 
son verme çabası içerisinde. Afrin de bunlardan 
birisi ve bundan sonra da kademe kademe diğer YPG 
alanlarına dönük askeri operasyonların gelebileceğini 
söyleyebiliriz. Bunun dışında, Türkiye açısından 
Afrin'in önemli olduğu farklı durumlar da var. PKK'nın 
Hatay bölgesine gerçekleştirdiği terör eylemlerinin 
engellenmesi açısından da Afrin'de YPG'nin varlığına 
son verilmesi önemli. Hatay'da Amanoslar’da PKK 
saldırılarının tamamı, Afrin'den sızmalar sonucu 
gerçekleşti. Başka bir neden ise, PKK'nın Suriye'nin 
kuzeyinde Irak sınırından başlayarak Akdeniz'e kadar 
uzanan bir bölgede devlet kurma veya federal bölge 
kurma amacı taşıdığı gizli değil. Eğer Afrin PKK'dan 
temizlenecek olursa, YPG'nin veya PKK'nın Akdeniz’e 
açılma hayallerine de son verilmiş olunacak. Son olarak 
da Fırat Kalkanı bölgesinin güvenliğinin sağlanması 
açısından da Afrin harekatı son derece önemli. 
YPG, Afrin üzerinden başta Azez olmak üzere Fırat 
Kalkanı'nın çeşitli alanlarına dönük zaman zaman 
saldırılar gerçekleştiriyordu. Bu operasyon başarılı 
olursa, Fırak Kalkanı bölgesinin de güvenliği sağlanmış 
olacak, ardından da hem Fırat Kalkanı bölgesine, 
hem de Afrin bölgesine Suriyelilerin geri dönüşümü 
açılacaktır. 

Operasyon zamanlama açısından 
nasıl bir anlam taşıyor? Bu konuda ne 

düşünüyorsunuz

İlk başta ifade ettiğim gibi Türkiye bu operasyonu çok 
daha önce yapmak istiyordu. Ancak Suriye'ye büyük 
güçlerin müdahil olması, Amerika ve Rusya'nın Suriye 
iç savaşına doğrudan müdahil olmaları, Türkiye'nin 
Suriye'ye askeri operasyon imkanlarını azalttı. 
Dolayısıyla bir operasyonu mümkün kılabilmek için 
öncelikle gerekli şartları oluşturmak gerekiyor. Açıkçası 
Türkiye son aylarda bu şartları oluşturmakla meşguldü. 
Anlaşılan son olarak Genelkurmay Başkanı Hulusi 
Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Moskova'ya 
gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında, Ruslarla bir 
koordinasyon sağlanarak operasyonun düğmesine 

basıldı. Tabi zamanlama 
olarak şöyle bir anlamı daha 
var; özellikle Amerika'nın 
ilan ettiği Kuzey Suriye 
Ordusu Türkiye, Rusya, İran 
ve Suriye rejimi tarafından 
ciddi bir kaygıya sebep 
oldu. Bu adım, Suriye’de 
bölünmeyi beraberinde 
getireceği ve Amerika 
kontrolü altında bir YPG-PKK nüfuz alanı ortaya 
çıkacağı kaygılarını beraberinde getirdi. Zannedersem 
bu açıklama bahsetiğim aktörlerin bir araya gelmesini 
ve Türkiye'nin daha acil bir şekilde bu operasyonu öne 
almasına neden oldu. 

Zeytin Dalı Harekatı Türkiye, Rusya ve İran 
ilişkilerine nasıl yansır  

Muhtemelen olumlu yansıyacaktır. Çünkü Türkiye, 
Afrin konusunda kendisine yeşil ışık yakılmaması 
durumunda Astana süreci ve Soçi Kongresi’nin 
samimi bir üyesi olmayabilirdi ve rahatsızlığı giderek 
artabilirdi, ama Afrin konusunda sağlanan işbirliği, 
kanaatimce önümüzdeki dönemde Soçi Kongresi’nin 
düzenlenmesi başta olmak üzere Suriye'de Türkiye, 
Rusya ve İran işbirliğini daha da güçlendirecektir. 

Afrin sonrası, Sincar'a herhangi bir 
operasyon ihtimali var mı, veya olabilir mi

Şu aşamada öyle birşey olacağına çok fazla ihtimal 
vermiyorum. Çünkü şu anda Sincar bölgesine 
Irak merkezi güçleri girmiş durumda. PKK orada 
temizlenmemiş olsa da en azından sınırlandırılmış ve 
kuşatılmış bir halde. Dolayısıyla Türkiye'nin Sincar’a 
dönük tehdit algısı geçmişe göre biraz daha azaldı. 
Buna ek olarak Ankara ve Bağdat arasında da son 
aylarda yakın ilişkiler sürdürülüyor. Mevlüt Çavuşoğlu 
Bağdat'taydı, dolayısıyla ben Türk hükümeti ile 
Bağdat hükümeti arasında bu konularda işbirliği ve 
koordinasyon olacağını düşünüyorum. Bu kapsamda 
da Türkiye'nin bir operasyon düzenlemesinden ziyade, 
Bağdat'ın PKK'yı oradan temizleme girişimlerine 
destek vermesi söz konusu olabilir. 

'Rusya ve İran İle Varılan Anlaşma Çerçevesinde 
Bu Operasyon Hayata Geçirildi'

Haber: Ziya Uzeiry

 Erbil’de bulunan ve mezarların çoğunluğunun Türkmenlere ait olduğu Büyük Erbil 
Mezarlığı, gönüllü vatandaşlar tarafından temizlenip boyatılıyor.

En az bin yıllık tarihe sahip mezarlığın kapısından giriş yapıldığı an, mezarlığın iki 
tarafında inşa edilen alışveriş merkezlerinin jeneratör sesleri dikkat çekiyor.
 
Türkmenlere ait mezarların taşlarını boyama ve temizleme etkinliğini başlatan Muştak 
Abdullah Tevfik, Tba’ya konuştu. Tevfik, ilk olarak kendi aile mezarlığını boyattığını 
belirtti.

Mezarlıkları temizleme ve boyama fikrinin İstanbul'da bulunan Eyyüp Sultan Camisi’ne 
gerçekleştirdiği bir ziyaret sonucunda oluştuğunu ifade eden Tevfik, “Orada bulunan 
mezarların düzenini gördüğümde çok etkilenmiştim. Bu görüntü aklımda kalmıştı. 
Erbil'e döndüğüm zaman kendi mezarlıklarımızın içler acısı durumunu gördüğümde, 
mezarlıkları düzenlemeye ve boyamaya karar verdim” açıklamasında bulundu.

Bu etkinliğin halk arasında nasıl yayıldığına değinen Tevfik, “İlk olarak arkadaşlar arasından 
bu konuyu konuştuk. Mezarlıklarımızda yıllardır ihlaller yapılıyor. Önce mezar taşlarını 
boyamaya başladık. Boyama sonrasındaki ilk görüntüler çok güzeldi. Tüm Türkmenlerin bu 
adımı atıp mezar taşlarını boyatmalarını ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mezar taşlarının boyatılması için gerekli olan maddi miktarın 10 bin Irak dinarı 
olduğunu aktaran Tevfik, beyaz rengi seçmelerinin nedenini şöyle    
                            

                               açıkladı:
                              Beyaz renk barışın simgesi olduğu için mezarları beyaza boyadık.    
                            Burada yatan insanlar, iyi insanlardı. Hiç kimseye herhangi bir   
                         kötülükleri  dokunmamıştır. Bu insanlara konuk olarak gelen herkes rahat      
                     yaşamıştır. Erbil’de o dönem  sıkıntıları  olan insanlar, şu an bu mezarlıkta  
                 yatan kişilerin yanına gider, ev sahibi gibi karşılanırdı. Bu yüzden bu mezarlığa        
                çok iyi bakılmalı ve korunmalı.”

Muştak Abdullah Tevfik, mezarlıkta duyulan jeneratör sesi hakkında ise “Bazı 
mezarlar kısa süre önce belediye işçileri tarafından iş makineleri ile yıkıldı, 
yerine büyük bir jeneratör yerleştirildi ve duvar örüldü. İnsanlar mezarlarını 
ziyaret ettiklerinde şaşkına uğradı. Buradaki mezar sahibi ailelere emrivaki 
yapıldı. Bunu yapanlar Erbilli değildi, torpilli kişilerdi” şeklinde konuştu.
 “Mezarlıklar bizim mevcudiyet delilimizdir” diyen Tevfik, “Kale’yi kaybettik, bu 
mezarlığı da kaybedersek buralı olduğumuzu ispat edecek herhangi bir yer kalmayacak” 
şeklinde değerlendirmede bulundu.

Tevfik, kısa süre önce bir Türk firmasının mezarlığı ziyaret ettiğini, buradaki yolun ve 
eski mimariye sahip bir kubbenin restore edildiğini belirterek, 
“Firma, bir yıl önce kubbeyi Osmanlı mimarisine uygun 
şekilde restore etti. Kubbenin altında Sebzeci ailesine 
ait birkaç tane mezar bulunuyor. Firma sadece yol 
ve restorasyonla kalmayıp yol kenarında çeşmeye 
benzer su musluklarını yaptırdı” şeklinde konuştu.  

Büyük Erbil Mezarlığı’nda büyük dedesinin 
mezarının bulunduğunu ifade eden Tevfik, 
“150 yıl önce buraya defnedilen dedem Ömer 
Efendi’nin mezarı da bulunuyor. Tabi bu 
mezarlıkta tarihi daha eskilere dayanan mezarlar 
da var” dedi.

Erbil'de Mezarları Gönüllüler 
Temizliyor

Haber: Ziya Uzeiry
Foto: Abdullah 
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Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi 
(IKBY) Eğitim Bakanı Piştivan Sadık 
ile 7 Aralık 2017 tarihinde Türkmen 
okulları hakkında röportaj yapmak için 
IKBY Eğitim Bakanlığı'nı ziyaret ettik. 
Görüşmenin ardından soruları e-mail 
yoluyla yöneltme konusunda anlaştık. 
26 Aralık 2017’de gazetemizin 12. 
sayısında yer alan "Erbil’deki Türkmen 
okulları ve yanıt bulamayan 4 soru!.." 
başlığıyla paylaştığımız haberde, Eğitim 
Bakanlığının sorularımızı yanıtladığı 
takdirde okurlarımızla paylaşacağımızı 
belirtmiştik.

 15 gün sonra gazetemizin yeni sayısının 
çıkmasına rağmen yine soruların cevabı 
bize iletilmemişti. Sarfettiğimiz büyük 
çabalar ve Eğitim Bakanlığı’na gerçekleştirdiğimiz 
birkaç ziyaretin ardından 24 Ocak’ta Türkmence 
Eğitim Genel Müdürü Vekili Fahreddin Dağıstani 
bizimle iletişime geçti. Cevapların hazır olduğunu 
ve soruların Eğitim Bakanı’nın basın ofisi tarafından 
cevaplandırıldığını belirtti.

Biz de söz verdiğimiz gibi, Tba Gazetesi’nin 14. 
sayısında bize verilen cevapları siz okurlarımıza aynen 
sunuyoruz. 

Siz değerli okurlarımız da Tba Gazetesi’nin 12. 
sayısında yer alan rapora gazetemiz veya web sayfamız 
aracığıyla ulaşabilirsiniz. Konuya ilişkin sorduğumuz 
soruların karşılığında aldığımız cevapları siz değerli 
okuyucularımızın takdirine bırakıyoruz.

Soru ve cevaplar şöyle:

1.Irak Kürdistan Bölgesi’nde Arapça 
eğitim veren okullara çocuğunu yazdırmak 
için temel bir şart bulunuyor, “Çocuğun 
ebeveynlerinden birisinin yani ya annesi 
ya da babasının Arap olması gerekiyor” 
aksi halde o çocuk o okula kayıt yapamaz. 
Türkmen okullarında bu veya benzeri bir 
yasa neden uygulanmamaktadır? Çünkü son 
yıllarda Türkmen okullarında Kürt kökenli 
öğrenci sayısı Türkmen kökenli öğrenci 
sayısından daha çok.

Söz ettiğiniz bir kural değildir, Türkmen okullarının 
ilk açıldığı dönemde aynı şey uygulanıyordu. Ancak 
Eğitim Bakanlığı’nın verdiği talimat doğrultusunda, 
hangi tür eğitim olursa olsun her birey veya öğrenci 
için Kürdistan Bölgesi’ndeki okulların kapısı açıktır.

Bu açıdan birlikte yaşamayı sağlamak adına, Kürt 
öğrenciler Türkmen okullarına gidip Türkçe olarak 
eğitim hayatını sürdürüyor, Türkmen öğrenciler de 
Kürtçe olarak eğitimlerini sürdürüyor. Tam tersi 
son yıllarda Türkmen okullarına yönelen Türkmen 
çocukların oranında azalma var, bu da kendilerine 
sorulması gereken bir soru. 

2.Türkmen okullarında Türkmen milletini 
anımsatan, yansıtan herhangi bir kültürel 
simge, obje bulunmamaktadır ki bir Türkmen 
çocuğu o okulda milli bir hisse kapıla bilsin, 
örneğin bir Türkmen bayrağı veyahut 
“Ey Raqib” marşından sonra Türkmence 
bir marşın çocuklara ezberletilmesi ve 

okutulması. Neden Eğitim Bakanlığı bu 
yönde bir karara imza atmıyor?
Sorunuzda kültürel simgeden söz ediyorsunuz, ancak 
tüm Türkmen okullarında okul isminin tabelası Kürtçe 
ve Türkçe yazılmaktadır, bu zaten o okulun Türkmen 
olduğuna dair bir belgedir. Milli kıyafetler gününde 
düzenlenen etkinliklere Türkmen okulları da iştirak 
etti. Garibi Kız Lisesi 2 yıl üst üste Türkmen elbisesiyle 
bu etkinliğe katıldı. Bayrak hakkında ise, resmi kamu 
dairelerinde Irak ve Kürdistan bayrağı haricinde 
hiçbir bayrak göndere çekilemez. Türkmen Marşı 
konusu ise konuşulup tartışıldıktan sonra gerekli cevap 
verilecektir.
 
3.Türkmence Eğitim Müdürlüğü yaklaşık 7 
yıldan beri bir danışman tarafından vekaleten 
yürütülmektedir. Türkmen okullarındaki çoğu 
müdürler bu kişinin çalışmalarından razı 
değil. Neden 7 yıldan beri bu koltuk vekaleten 
yürütülüyor ve orayı doldurabilecek başka bir 
kişi tayin edilmedi?

Türkmen Basın Ajansı Muhabiri olarak bu sorunuz 
hakkında, 13/07/2017 tarihinde Tba Gazetesi’nin 
2. sayısının 7. sayfasında Eğitim Bakanlığı’nda 
Türkmence Eğitim Genel Müdürlüğü’ne ilişkin bir 
konudan söz ediyorsunuz. Cevap şöyledir: Kürdistan 
Parlamentosu’ndaki bazı Türkmen Milletvekilleri’nin 
talebi üzerine bu görev için 4 aday belirlendi, bu 
yüzden yenilenmesi adına Eğitim Bakanlığı bakanlık 
yasasını Kürdistan Parlamentosu’na (Eğitim ve 
Yükseköğretim Kurulu) gönderdi. Halihazırda 
Kürdistan Parlamentosu’nun cevabını bekliyoruz.
Türkmence Eğitim Genel Müdürlüğü, İlköğretim 
ve Kreş Genel Müdürlüğü ve Mimarlık Genel 
Müdürlüğü’nün danışmanlar tarafından vekaleten 
yürütüldüğü bilginize sunulur. Sizin dediğinize 
göre "Türkmen okullarındaki çoğu müdür Genel 
Müdür Vekili’nin işlerinden memnun değil". Genel 
müdürlerin görev değerlendirilmesi Eğitim Bakanlığı 
olarak bizim tarafımızdan yapılmaktadır, bu yüzden 
biz Sayın Türkmence Eğitim Genel Müdürü’nün 
işlerinden memnunuz, kendisine birçok takdirname ve 
teşekkürname verilmiştir.

4.Türkmen okulları 1993 yılında Erbil’de 
açıldı. Bu nedenle ilkokuldan lise sona 
kadar okullar temel eğitim dili Türkçe'ye 
dönüştürüldü ve devam ediyordu ancak şimdi 
okulların çoğunda temel eğitim dili Kürtçe ve 
sadece tek bir ders Türkçe görüyorlar. O da 
sene sonunda öğrencinin ortalamasını dahi 
etkilemiyor. Yani ortalamaya alınmıyor. Sizce 
bu uygulama öğrencilerin bu dersi kulak ardı 
etmesine neden olmuyor mu?

Bilgilerinizi düzeltmek adına; Türkmen 
okulları 1993 yılında bir ilkokul olan Doğuş 
adıyla açıldı. Her ne kadar sen Türkmen 
okullarından mezun olan birisin ancak 
Türkmen okullarının başlangıç döneminde 
eğitim Kürtçe'ydi, Türkçe değil ama o dönem 
bir tane Türkçe ders vardı. Daha sonra her yıl 
Türkmence eğitimde değişiklikler yaşandı, 
dil dersleri (Kürtçe, İngilizce, Arapça) 
haricindeki tüm dersler Türkçe oldu.
Ayrıca bilginize sumak isteriz; Erbil ve 
Kifri’deki Türkmen okullarında eğitim birinci 
sınıftan sayısal ve sözel 12. sınıfa kadar 
Türkçedir. Kerkük’teki Türkmence eğitimde 
olduğu gibi uygulanıyor örneğin; temel 
olarak adlandırılan Türkçe eğitim bölümü 
var, ayrıca Arapça eğitim bölümü var orada 

da bir ders Türkçe. Bu açıdan şu anda Erbil’de Kürtçe 
bölümü için aynı yol söz konusu yani tüm desler 
Kürtçe. Türkçe dersinin temel bir ders olmadığı ve 
ortalamayı etkilemediği sorunuza ilişkin de bilginizi 
düzeltmek adına şunu belirtiyoruz; sayısal ve sözel 12. 
sınıfta Türkçe bölümünde (Temel) Türkçe dersi notları 
genel sınavlardaki ortalamada sayılıyor ve aşağıda 
belirtiğimiz örnekteki gibi:

720/8=90
90X7=630
Emin olmanız için sonuç 630/7=90

Yukarıda yaklaşık 1 aydır cevaplarını beklediğimiz 
soruları ve cevaplarını siz okurlarımıza sunduk, takdir 
sizindir diyoruz ancak bizim de düzeltmemiz gereken 
bazı bilgiler var. 

1. Haberi yapan muhabirimiz Türkmen 
okullarından mezun değil.

2. 1993 yılında Doğuş okulu açıldığı zaman 
1. sınıf tamamen Türkçe eğitimiyle başladı ve 
haliyle diğer sınıflara kayıt yapan çocuklar 
yani (2-6) sınıflar, geldikleri okullarda 
Arapça veya Kürtçe, hangi eğitimden 
geldilerse o şekilde devam edip ek olarak 
Türkçe dersi görmüşlerdir. 

3. Türkmen Marşı ise önceden varken daha 
sonradan kaldırıldığını da hatırlatmamız 
gerekiyor.

4. Ebeveynlerden birinin Arap olmasının 
bir kural olmadığını söylüyorsunuz ancak 
pratikte uygulandığını eminiz ki siz de 
biliyorsunuz aksi halde isteyen herkes 
çocuğunu Arap okuluna yazma şansı 
olmalıdır.

5 Türkmence Eğitim Genel Müdürü’nden 
memnun olmanız gayet normal olduğu 
gibi, bizim de bir gazeteci olarak gerçekleri 
öne sürmemizin gayet doğal olduğunu 
düşünüyoruz. Bu yüzden sorumuzu 
yenileyerek sizce bir görevin veyahut 
koltuğun 7 yıl boyunca vekaleten yürütülmesi 
memnuniyet verici bir durum mu?

Yine de sorularımızı cevaplandırdığınız için teşekkür 
ederiz. 

Eğitim Bakanlığı'nın Tba'nın 4 
Sorusuna Verdiği Yanıt

Haber: Ali Antar

Haber: Ziya Uzeiry
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1
Proje nasıl başladı?

Musul'da savaş sonrası zarar gören insanlar için uluslararası 
bir yarışma düzenlendi. Biz de konuya duyarsız kalamadık. 
Özellikle de Musul'da savaştan zarar gören Türkmen kardeşlerimizi 
düşününce yarışmaya katılmaya karar verdik.

3
 Sunduğunuz proje "Musul'un yeniden inşası" 
konulu yarışmada uluslararası jüri tarafından 

dikkate alınmadı. Bunu sebebi ne sizce?

Sanırım projede Türkmenlere öncelikli bir yerleşim öngörmüş 
olmamız farkedildi ve bundan dolayı proje yabancı jüri tarafından 
rağbet görmedi.

4
"Türkmen Mahallesi" projeniz son olarak 

yarışmada halk oylamasında birinci oldu. Bu 
süreçten bahseder misiniz?

Yarışmanın son etabı halk oylamasıydı. Tüm dünya genelinden 
gelen yaklaşık 140 proje halkın beğenisine sunuldu ve böylece 
projemiz layık olduğu değeri ve ilgiyi gördü bence.

2
Projenin özellikleri nelerdir?

17 milyon m2 alanı kapsayan ve Dicle nehri kıyısında yer alan yeşil 
bir alana Türkmen kardeşlerimizi ön planda tutan bir yerleşim önerdik. 
Müstakil, en fazla 2 katlı binalardan oluşan bir kentsel dönüşüm projesi 
geliştirdik. Güneş, rüzgar ve hidroelektrik enerjiden yararlanan bir 
mahalle. Geniş tarım arazileriyle de organik tarımla karma konut yapı 
tipolojisi yarattık. Kısaca Türkmen kardeşlerimiz için geleceğin şehir 
modelini oluşturduk. Projenin asıl vurgusu planda yerleşimin Türkmen 
bayrağından ilham alması, dikkatlice bakıldığında projenin merkezinde 
bir "Ay-Yıldız" var.

Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından kentin tekrar 
yaşanabilir bir hale gelmesi için girişimler başladı.

Başarılı projelere imza atmış olan Erdem Mimarlar'ın kurucu ortağı Türk 
Mimar Sunay Erdem ve ekibi, Türkmen bayrağından ilham  alarak tasarladıkları 
"Türkmen Mahallesi" projesiyle Musul'un tekrar yapılanması için hazırlanan 
uluslararası yarışmaya katıldı. 

Peyzaj mimarı Sunay Erdem’in bölgede Türkmen vatandaşların daha iyi 
koşullarda yaşayabilmeleri için hazırladığı Türkmen Mahallesi projesi Dicle 
Nehri kıyısında tasarlanmıştır. Tasarlanan alanın, Musul’da yeşilin en yoğun 
olacağı bölgeye dönüştürülmesi planlanıyor.

Türk Mimar Sunay Erdem, Musul'da hayata geçirilmesi için tasarlanan "Türkmen 
Mahallesi" projesine ilişkin Tba'nın sorularını yanıtladı.

Musul’da Ay Yıldızlı ‘Türkmen Mahallesi’ Proje 
çizimi
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