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Altunköprü'de Türkmenler 
kendi emniyetini kendisi 

sağlıyor 3       

Tek Çare 137

28 MART 1991
Bir Ramazan Gününde Teker Teker Şehit Edildiler

BİZİM İÇİN ANKARA NEYSE, 
ERBİL, KERKÜK BAĞDAT DA ODUR

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı 
Yalçın Topçu, Tba'nın sorularını yanıtladı.

    Emperyalistler önce, 'İslamsızlaştırma', sonra da 'İnsansızlaştırma' planları yaptılar

Çizdiği karikatürlerle Türkmen 
toplumu arasında eleştirel 
konulara değinen Yaşar Suphi, 
“İster yazı olsun ister çizim, 
mizah en sevdiğim ve
 benimsediğim eleştiri biçimi.
 Mizah, kültür ve sanatın yaramaz 
çocuğudur, aynı zamanda halka en çok fayda 
sağlayan çocuğudur.” dedi.

    Türkmenler bölgenin en bağımsız ve bağlantısız unsurudur esasında 

     Bundan sonra bölgede daha aktif bir Türkiye olacaktır 

     Kimsenin toprağında gözümüz yok 

Türkmen karikatürist Yaşar Suphi

             Kerkük’ün      
  Usta Demircisi

Mustafa Demirci 

Seyid Said: Eskiden önemli 
şahsiyetler zubun çeket giyerdi

Zenginlere yönelik vergiler arttırılmalı 

   Her milletin kendine has giyim tarzı 
vardır. Geçmişten günümüze halkların 
taşımış olduğu kültürel birikimin somut 
bir göstergesi olan kıyafetlerden biri 
olan zubun ve ceketi Türkmenlerden      
kullananların günümüzde sayısı   
        az olsa da Erbil'de günlük 
          yaşamda giyenlere rastlamak    
            mümkün.
 
           Erbil Kalesi’nde doğup 
            büyüyen Seyid Said 
            Demirci, ilerlemiş yaşına    
            rağmen zubun-ceket giymek 
             onun için vazgeçilmez bir    
            durum.

Kürdistan Komünist Partisi Sekreteri Dr. Kava
Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi'nde (IKBY) 
yaşanan siyasi krizden sadece hükümetin değil, 
hükümette bulunan tüm tarafların sorumlu 
olduğunu söyledi.

Dr. Kava Mahmud, IKBY'de son dönemde yaşanan 
siyasi ve ekonomik gelişmelere ilişkin Tba'nın 
sorularını yanıtladı.
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Irak’ta devrik lider Saddam Hüseyin 
rejimi döneminde en çok şehit veren 
milletlerden biri de Türkmenlerdir.

Yakın tarihte gerçekleşen Altunköprü 
Katliamı’nda Türkmenler 100’den fazla 
şehit verdi. Bir Ramazan günü oruçlu 
olan çok sayıda Türkmen, Baas rejimi 
askerleri tarafından katledildi.

Saddam Hüseyin yönetimindeki Irak, 2 
Ağustos 1990’da Kuveyt’i işgal etti. Tüm 
uluslararası çağrılara rağmen Kuveyt 
işgalini durdurmayan Saddam Hüseyin 
rejimine yönelik Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Kurulu’ndan (BMGK) çıkarılan 
kararla oluşturulan Birleşmiş Milletler 
(BM) gücü, 16 Ocak 1991 gecesi Irak’a 
müdahale etti.

BM gücü, yaklaşık 1 ay içerisinde Irak 
ordusunun tüm savunma gücünü etkisiz 
hale getirdi. 28 Şubat 1991'de ateşkes 
ilan edildi. Bu kararın ardından Irak, 
savaştan geriye kalan ordu birliklerini 
Kuveyt’ten geri çekti. Bu süreçte Irak’ta 
Saddam rejimine karşı kuzeyde Kürtler, 
güneyde de Şiiler ayaklanma başlattı.

      
       Irak ordusuna bağlı 

birlikler 26 Mart 1991 günü 
Kerkük’e top atışları başlattı

18 Mart 1991 tarihinde Kerkük’e 
kuzeyden giren Kürtler ayaklanma 
başlattı. Bunun üzerine Bağdat’tan 
Kerkük’teki ayaklanmaları bastırmak için 
yola çıkan Irak ordusuna bağlı birlikler 
26 Mart 1991'de Kerkük’e top atışları 
başlattı.

 
        100’den fazla Türkmen 

rejim askerleri tarafından zorla 
alıkonuldu

Halkın şehri boşaltmasıyla Irak ordusu 
hiçbir engele takılmadan Kerkük’e 
girdi. Kerkük’ü de geçerek Erbil’e doğru 
ilerleyen ordu, Altunköprü’yü de ele 
geçirdi. Burada 28 Mart 1991 günü 
ayaklanmaya katıldıkları gerekçesiyle 
genç-yaşlı demeden 100’den fazla 
Türkmen rejim askerleri tarafından zorla 
alıkonuldu.
Yakınlarının akıbetinin ne olduğunu 
bilmeyen aileler, günlerce yakınlarından 
bir iz bulmaya çalıştı.
Günler sonra yakınlarını bulan aileler 
eşini, evladını, kardeşini yüzünden 
tanıyamadı, ancak şehit edilenlerin 
kimliği elbiselerinden belirlenebildi. 

       Şehit edilenlerden ismi 
bilinen 83 kişinin adı anıtta 

yazıyor

Altunköprü Türkmen Mezarlığı’nda 
toprağa verilen şehitlerin mezar taşına 
Türkmen bayrağı çizildi. Altunköprü 
Katliamı’nda şehit düşenler için bir anıt 

yapıldı. İsmi bilinen 83 şehidin adı anıta 
yazılmıştır.

Kerkük’e bağlı Altunköprü, Kerkük-Erbil 
yolunun tam orta noktasında yer alıyor. 
Katliamda 3 kardeşini şehit veren Esin 
Mithat İzzet Köprülü olay hakkında, 
“O gün yoğun bombardıman vardı. 
Biz de komşumuzun bodrum katında 
saklandık. Saat 6 civarında asker geldi. 
Herkesin kimliği yanındaydı. Abim 
askerdi askerlik belgesini almaya 
gelmişti, diğer kardeşim mühendislik 
fakültesinde, öteki de tıp fakültesinde 
öğrenciydi.” dedi.

“Annemle komşumuzun eşi bodrumdan 
çıktı ve askerle konuştu.” diyen 
Esin Köprülü, “Asker, ‘Sadece siz 
misiniz?’ diye sordu. Onlar da ‘Hayır 
bodrum katında da insanlar var’ dedi. 
Erkekerin hepsini aldılar, 5 dakika 
sorgulayacaklarını söylediler.” ifadelerini 
kullandı.

          İnsanlar yakınlarını 
elbiselerinden tanıdı

 Askerlerin Türkmenleri alıkoymasından 
23 gün sonra bir iz bulduklarını belirten 
Esin Köprülü, “Onların izini bulduk. 
Dibis’te hepsini öldürmüşlerdi. İnsanlar 
yakınlarını elbiselerinden tanıdı ve kente 
getirip toprağa defnetti.” diye konuştu. 

Bir kadeşinin Irak-İran savaşından şehit 
düştüğünü dile getiren Köprülü, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“3 kardeşimi de götürdüler. Mahallede 
her evden 2-3 erkek aldılar ve sadece 
Türkmenleri götürdüler. Evlerde Arap 
ve Kürtler de vardı ancak onları serbest 
bıraktılar. Biz Türkmenler barışçıl 
bir toplum olmamıza rağmen bize 
böyle yaptılar. Saddam, ‘Türkmenler 
barışçıldırlar ama kalbim onları 
sevmiyor’ derdi. Mart ayı geldiğinde 
sanki olay çok yeni yaşanmış gibi 
geliyor bize. Sadece kardeşlerim değil, 
götürdükleri kişilerin hepsi okul okuyan 
temiz insanlardı.”

Katliamda ailesinden 
5 kişiyi şehit verdiğini 
öğrendiğimiz Anisa 
Hüseyin Abdulrahman, 
“Boyu uzun bir asker
 geldi. 2 evladım bir
 odaya, 3 evladım da
 bir başka odaya attı 
kendini. Eşimi, 3 
çocuğumu ve 
kardeşimi aldılar.” 
dedi.

Anisa Abdulrahman,                  
“Kardeşim, ‘Bacım
 artık bizi bekleme, 
bizden umudu kes.’ 
dedi. ‘Kardeşim 
salavat ver, deme öyle.’ 
dedim, o da ‘Eve zalim                              
girdi.’ dedi. Çocukların                       
babası da 12 gün 

bekçilik görevindeydi, o gün eve ayak 
basmıştı, onu da aldılar.” ifadesinde 
bulundu.

Yakınlarının nereye götürüldüğünü 
öğrenmek için askerlerin peşinden 
gittiklerini söyleyen Anisa Abdulrahman, 
“Arkalarından gittik ama bize gelirseniz 
sizi de kurşuna dizeriz dediler. Bizi 
döverek oradan uzaklaştırdılar.” şeklinde 
konuştu.

Abdulrahman, olaydan yaklaşık 20 gün 
sonra yakınlarından haber aldıklarını 
belirterek, “Kimisi Dibis’e, kimisi 
Havice’ye, kimisi de Beji’ye götürüldü. 
Çok aradık, son olarak kurşuna 
dizildiklerini öğrendik. Hepsini döve 
döve götürdüler. Elden ne gelir. Şimdi 
de ne kocam, ne çocuğum ne de erkek 
kardeşim kaldı.” açıklamasında bulundu.

O katliamdan sağ çıkan tek kişi olan 
Enver İsmail Hasan, kardeşini katliamda 
kaybetmenin acısını yaşıyor.

Hasan şahit olduğu olay hakkında, 
“Sabah saat 5 sularında bombardıman 
başladı. Biz de diğer insanlar gibi Erbil’e 
kaçıp oraya sığınmaya çalıştık. Sonra 
yolda bizi yakaladılar. Oturun dediler. 
Bizi kalenin yanına götürdüler. Orada 
kimliklerimizi aldılar. Sonra arkadan 
ellerimizi, gözlerimizi bağlayıp bizi 
arabaya bindirdiler.” dedi.

Kardeşiyle birlikte götürülen Enver 
İsmail Hasan, “Daha sonra bizi Dibis’te 
indirdiler. Ramazan ayındaydık. Orada 
bizi sorguladılar, isimlerimizi yazdılar. 
Akşam oluyordu. Ben de ‘Bizi nereye 
götürüyorsunuz?’ diye sordum. Onlar 
da ‘Sizi Tikrit’e götüreceğiz, orada 
sorgulayıp serbest bırakacağız’ dediler. 
Sona bizi tekrar kamyona bindirdiler.” 
diye konuştu.

Kamyona bindirildikleri sırada infaz 
edileceklerini anladıklarını belirten 
Hasan, “Orada bizi kurşuna dizeceklerini 
anladık. 'Allahuekber!' diye bağırmaya 
başladık. Bana ‘Sende para var mı?’ diye 
sordular, paramı alıp kafama vurdular. 
Ben de orada bayılıp kalmışım. Ondan 
sonra ne oldu bilmiyorum.” dedi
Uyandığında üzerinde iki ceset 

Bir Ramazan Gününde Teker Teker 
Şehit Edildiler 
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Irak ordusu ve Peşmerge güçleri 
arasında yaşanan çatışmaların ardınan 
Kerkük’e bağlı Altunköprü ilçesinde 
Türkmenler kendi emniyetini kendisi 
sağlıyor. 

Askerlerinin tamamı Türkmen 
gençlerinden oluşan Haşd el Turkmani 
Kuzey Cephesi Güçleri Altunköprü 
Şubesi, kentteki diğer güçlerle beraber 
herkesin emniyetini sağlıyor.

1 Mart’ta kurulan Haşd el Turkmani 
Kuzey Cephesi Güçleri Altunköprü 
Şubesi’nin Sorumlusu Kanber Köprülü 
konuya ilişkin, “16 Ekim’den sonra bu 
memlekete sahip çıkmak için burada 
bizim de bir gücümüz olsun dedik.” 
ifadelerini kullandı.

Altunköprü’de Türkmen Gücü’nün nasıl 
kurulduğuna değinen Köprülü, “Haşdi 
Şabi’de Türkmen Gücü var, biz oraya 
müracaat ettik. Onlar bize yardımcı 
oldular. Biz de bu memlekete sahip 
çıkıp kardeşçe yaşamak için Türkmen 
gençlerini bir araya toplayıp bir güç 
oluşturduk.” diye konuştu.

Kanber Köprülü, Altunköprü halkının 
kurulan Türkmen Gücü’nü nasıl 
karşıladığına ilişkin, “İnsanlar bu gücün 
kurulmasına çok sevindi, çünkü her 
insan ailesinin rahat bir şekilde yaşaması 
için bir gücün olmasını istiyor. Biz 
burada herhangi bir ihlalin olmasına izin 
vermeyiz.” şeklinde değerlendirmede 
bulundu.

Kanber Köprülü, bu gücün 
kurulmasından önceki döneme işaret 
ederek, “15 sene boyunca burada iki Kürt 
partisinin oluşturduğu bir emniyet gücü 
vardı. Ama Türkmenler hiçbir zaman 
emniyet konusunda yoktu.” açıklamasını 
yaptı.

Haşd el Turkmani Kuzey Cephesi 
Güçleri Altunköprü Şube Sorumlusu 
Kanber Köprülü, Altunköprü’de kurulan 
bu Türkmen Gücü'ne ilişkin Tba’ya 
konuştu.

 

          
        Bu memlekete sahip 

çıkıp kardeşçe yaşamak için 
Türkmen gençlerini bir araya 
toplayıp bir güç oluşturduk 

Altunköprü’de ilk kez bir 
Türkmen gücü oluşturuldu, bu 

sürecin nasıl gerçekleştiğini 
anlatır mısınız

Altunköprü bir Türkmen şehiridir. Tarihi 
bellidir. 16 Ekim’den sonra bu memlekete 
sahip çıkmak için burada bizim de bir 
gücümüz olsun dedik. Haşdi Şabi’de 
Türkmen gücü var, biz oraya müracaat 
ettik. Onlar bize yardımcı oldular. Biz 
de bu memlekete sahip çıkıp kardeşçe 
yaşamak için Türkmen gençlerini bir 
araya toplayıp bir güç oluşturduk. 
Gücümüz 1 Mart’ta kuruldu. Zulmü yok 
edip Kürt, Arap, Hristiyan, Türkmen 
ve herkes kardeşçe yaşasın diye bunu 
yaptık.

     Kimseye gücümüzü 
dayatmak ve haksızlık yapmak 

için buraya gelmedik

Kimseye gücümüzü dayatmak ve 
haksızlık yapmak için buraya gelmedik. 
Tam tersine var olan haksızlıklara 
dur deyip herkese hizmet sunmaya 
ve memleketi güzelleştirmeye geldik. 
Mazlum olalım ama zalim olmayalım, 
bizim hedefimiz bu. Kimsenin bu 
memlekete el uzatmasına izin vermemeyi 
amaçlıyoruz. Allah’a şükür gençlerimiz 
ayakta. Bu milletin hizmetinde 
duruyoruz. Bu güç burada kuruldu ve 
desteğe ihtiyacı var. Burası bir askeri 
karargah ve daha fazla ayakta kalmak 
için milletten destek bekliyor. 

           
           Hiçbir millete kimsenin 
el uzatmasına izin vermeyiz

Altunköprü halkı Türkmen 
Gücü’nün kurulmasını nasıl 

karşıladı

İnsanlar bu gücün kurulmasına çok 
sevindi, çünkü her insan ailesinin rahat 
bir şekilde yaşaması için bir gücün 
olmasını istiyor. Biz burada herhangi bir 
ihlalin olmasına izin vermeyiz inşallah. 
Biz her zaman milletin yanındayız. 
Hiçbir millete kimsenin el uzatmasına 
izin vermeyiz. Burası kardeşçe yaşamak 
istiyor. Biz her zaman herkesin 
hizmetindeyiz. 

Burada ortak bir güç var. Federal polis 
ve Haşdi Şabi var. Burada kardeşçe, 
memleketin emniyetini sağlamak için 
çalışıyoruz. 

            Türkmenler hiçbir 
zaman emniyet konusunda 

yoktu

Altunköprü’de daha önce  
durum nasıldı? Emniyet nasıl 

sağlanıyordu

Bu güç kurulmadan önce bizim gücümüz 
yoktu. O zamanlar burada sadece iki 
Kürt partisi vardı. Eskiden beri Köprü’de 
Kürtler ve Türkmenler kardeşçe 
yaşamıştır. Ama biraz farklılık vardı. 
Mesela bizim gücümüz yoktu. Sadece 
hükümet polisi ve Kürt güçleri vardı. 
Şimdi ise burada bizim haricimizde bir 
Türkmen gücü daha var ve biz de Haşd 
olarak bu milletin hizmetindeyiz. 15 
sene boyunca burada iki Kürt partinin 
oluşturduğu bir emniyet gücü vardı. 
Ama Türkmenler hiçbir zaman emniyet 
konusunda yoktu. İnşallah kalıcı 
olarak önce milletimizin sonra bütün 
milletlerin hizmetinde olacağız. 

Altunköprü’de ilk kez bir Türkmen 
gücü oluşturuldu

bulunduğunu ifade eden Hasan, şöyle 
devam etti:

“Gözümü açtığımda 2 Köprülünün 
üzerimde olduğunu gördüm. Biri Erşet 
Hurşit’ti, diğeri de Serdar Rahman’dı. 
Kendime geldiğimde hemen oradan 
uzaklaştım. Yolda koyunlarını otlatan bir 
çoban gördüm. Çobanın yanına gittim. 
Çoban halimi sordu, ben de olanları 
anlattım. O da koyunlarını bıraktı, 
beraber Dibis’e doğru ilerledik. Bir evin 
kapısını çalıp konuyu anlattık. Onlar 

da elime bir ağaç dalı ve poşet verdiler, 
‘Bunları al senin balık tutmaktan 
geldiğini sansınlar.’ dediler. Çünkü 
orada Baas Partisi vardı Dibis’te durum 
tehlikeliydi.”

       
    Herkes kendi canını 

kurtardı, hedef Türkmenlerdi

Olayın yaşandığı dönemde 30 
yaşında olduğunu belirten Hasan, 
katliamın yapıldığı bölgeye kaç 

kişinin getirildiğine ilişkin, 
“Tahminimce 75 kişi öldürüldü. 
Dönüp şehitleri defnettikten 
sonra ben de Türkiye’ye gittim, 
burada duramadım. 2 yıl sonra 
geri döndüm. Olay esnasında 
başka parti üyeleri de orada 
bulunuyordu. Bize kefil olup 
bizi kurtarabilirlerdi ancak 
herkes kendi canını kurtardı, 
hedef Türkmenlerdi.” ifadelerini 
kullandı.
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Diyar Erbil

Önümüzdeki Mayıs ayının 
12’sinde, 2003’ten bu yana 
Irak’ta uygulanan yeni dönem 
demokrasinin dördüncü etabı, 
yapılacak meclis seçimleriyle 
gerçekleştirilecek. Eli kanlı eski 
rejimin döneminde olduğu 
gibi, yeni dönemde de Irak 
Türkleri (Türkmenler) haklarına 
kavuşmadılar. 

Irak’ın üçüncü ana unsurunu 
teşkil etmelerine rağmen, 
Türkmenler bütün tarafların 
el birliğiyle göz ardı edilmeye 
çalışıldı. Bu sonuç yalnız 
Irak’taki güçlü siyasi tarafların 
isteği ile ortaya çıkmış değildir. 
Onların arkasında duran ve 
büyük ölçüde politikalarını 
çizen emperyalist ve dış 
mihrakların yönlendirmesiyle 
oluyordur. 

Bütün bu politikalara rağmen 
Türkmen halkı mücadelesini 
sürdürmekten ve haklarını 
medeni ve barışçıl yollarla elde 
etmekten geri kalmamıştır. 
Ülkede adil bir sistemin 
hâkim olması için demokratik 
yollarla yapılmak istenen her 
adımı desteklemiş ve katkıda 
bulunmuştur.

Erbil’in Türkmen şehri 
olduğunu biliyor ve bütün 
kalbimizle buna inanıyoruz. 
Tarihi, taşı, toprağı ve en 
önemlisi mezar taşlarını 
konuşturabilsek, bunun ayan 
beyan aşikâr olduğunu anlamak 
istemeyenler bile görür. Yine 
de Erbil her zaman ve her 
dönem kapısını çalanlara açmış, 
ekmeğini, suyunu paylaşmasını 
bilmiştir. Bu yüzden gerçek bir 
kardeşlik şehri olmuştur. Ne var 
ki bu tutumunun bedelini çok 
ağır ödemiş ve hala da ödüyor.

2003’ten bu yana yapılan üç 
seçimde de Irak meclisinde 
Erbil’i temsilen bir Türkmen 
vekilin olmaması çok acı bir 
gerçektir. Bunun çeşitli sebepleri 
var. Erbil Türkmenlerinin büyük 
bir kesimi Kürt partilerinin 
“sahte kardeşlik” sloganına 
kanmış ve maalesef yıllarca 
onlara oy vermişlerdir. Bu 
partiler bizi ihmal etmeyle 
kalmamış, yok olmamız için 
ellerinden geleni yapmış ve hala 
da yapıyorlar. Bunun en basit 
örneği ellerinden kurtulmayan 
dedelerimizin mezarlarının yok 
edilmesi çabasıdır.

Diğer büyük bir kesim de 
İslam adına ticaret yapan 
sözde İslami partilere kanmış. 
Hâlbuki o partilerin hepsi de 
milliyetçilikte diğerlerinden 
eksik kalmamışlardır. Bunun 
tersini iddia ediyorlarsa, daha 
önce yapılan seçimlerde aday 
gösterdikleri bir Türkmen’i 
göstersinler bize. Allah’ın emri 
olan “Müminler kardeştir” 
ayetine bir kere uysalardı ya!

Belki hatırlatmak iyi olmaz 
ama hem milliyetçi hem de 
İslami Kürt partileri kukla 
Türkmenlere bile fırsat 
vermiyorlar. Çünkü onların 
itibarsız olduklarını biliyor ve 
onlara güvenmiyorlar. Neyse, 
biz de kuklaların yüzünü hiç bir 
yerde görmek istemediğimizden 
Kürt partilerin bu 
tutumlarından memnunuz.

Seçim için aday listeleri 
açıklandı. Erbil’de Türkmenleri 
temsil eden tek liste var. O da 
Irak Türkmen Cephesi’nin 
137 nolu listesidir. Listede 
çok yakından tanıdığımız 
veya hiç tanımadığımız 
adaylar da olabilir. Ancak 
bizim için önemli olan 
Türkmenleri gerçek anlamda 
temsil edebilecek bir listenin 
olmasıdır. Listedeki adayların 
hepsini tanıyamayabiliriz, 
belki birilerini beğenmeye 
de biliriz. Ancak birilerini 
beğenmemek, listeyi boykot 
etmek için bir bahane değil. 
Ne yalan söyleyeyim, eğer bu 
liste olmayıp kukla bir partinin 
listesi olsaydı, seçime gidip 
kendi milletimin aleyhine oy 
kullanmayacaktım. Ancak 
herkesçe bellidir ki bugün 
Türkmenlerin haklarını savunan 
ve bu yükü layıkıyla taşıyan Irak 
Türkmen Cephesi’dir. O yüzden 
seçime gidip oy vermek milli bir 
vazifedir.

Bugün Erbil’de Türkmen adına 
sahada siyasi veya kültürel 
alanlarda faaliyet gösterenlerin 
kahir ekseriyeti daha önce ITC 
çatısı altında görev almışlar. Bu 
veya şu sebepten veya bahaneyle 
ITC’nin dışında kalmak ITC’nin 
karşısında olmak ve aleyhine 
çalışmak için bir bahane olamaz. 
Burada konuşulması elzem olan 
ilkelerdir. Ben de zamanında 
ITC’den ayrılmış biriyim. 

Ama ne olursa olsun bunu 
bir sebep gösterip aleyhinde 
çalışmadım. Dolayısıyla 
daha önce ITC’de görev 
alıp, şimdi başka bir derede 
güya faaliyet gösteren bazı 
aykırı sesleri duymak üzücü.                                          
Aslında onların oylarını 
kaybetmekten daha fazla 
oylarını milletimizin      
aleyhinde kullanmaları             
bizi üzüyor. 

Erbilli Türkmen            
kardeşlerim, şunu iyi                                                
bilelim ki bize                                                    
bizden başka dost                                                 
olmaz.   

Yabancıya 1000 sene             
hizmet etsen sana hep         
“hewleri” der. Onlardan 
olmadığımızın ifadesidir bu. 
Onun da anlamı Türkmen’dir. 
Bizi, biz gibi kabullendirmek 
adına lütfen gidip oyumuzu 
ITC’nin listesine verelim. 

Her seçimde olduğu gibi bu 
seçimde de hile olur. Kazanan 
şimdiden bellidir. Türkmenlerin 
oyları silinip, çalınır gibi 
söylentilerin doğruluk payı çoktur. 
Gitsek de gitmesek de aynıdır 
deyip gitmemezlik yapmayalım.  
Yine de biz üzerimize düşen görevi 
yapıp kendi listemiz ve bizden olan 
adaylarımıza sahip çıkalım. Biz bir 
olursak başarabiliriz. Unutmayalım 
ki Bağdat’ta bizi temsil eden bizden 
biri için tek çare 137’dir.    

Tek Çare 137 Kerkük’ün usta 
demircisi

El işi ve zanaatkarlıkla tanınan Türkmenler, 
çömlekçilik, marangozluk, kuyumculuk, 
terzilik ve birçok mesleği ustalıkla icra eden bir 
toplumdur.

Bu meslekler arasında özellikle demircilik eski 
dönemlerden beri Türk dünyasında kutsal 
değere sahip. 

Mesleğe ilişkin Kerkük’te yaşayan ve hala 
demircilik işi yapan, kentin en eski ve en ünlü 
ustası Mustafa Demirci ile görüştük.

8 yaşında demircilik işine başladığını belirten 
Demirci, 70 yıldır bu işi yapıyor. 78 yaşında 
olan Demirci, mesleği

 dedesinden öğrendiğini söyledi.

Mustafa Demirci, dükkanının 1900'lü yıllara 
şahit olan bir ömrü olduğunu ifade ederek, 
2003 yılı öncesine kadar bu mesleği icra 
edenlerin sayısının oldukça fazla olduğunu dile 
getirdi. 

“Piyasa değişikliği en çok zanaatkarları 
etkiledi.” diyen Demirci, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Örneğin Kerkük'te üretilen malzemeler 
Bağdat, Musul ve güneydeki illerden sipariş 
alırdı. Fakat sanayinin gelişimi ile beraber 
bu meslek gitgide gerilemeye başladı. Eski 
kazma, balyoz, orak, kürek vb. aletlerin 
yerini teknolojik ve kısa sürede çok iş çıkaran 
makineler aldı. işimize en büyük zararı 
Kerkük'e traktörün ithali verdi. Orakla ve 
kürekle yapılan çiftlik işleri şimdi traktör ile 
daha kısa sürede yapılıyor.”

Demirci, “2003 yılının ardından yeni ticari 
kapıların açılması ve kontrolsüz ürün ithali 
bizim sayımızı azalttı. Önceden inşaat 
alanında ve çiftlik işlerinde kullanılan aletleri 
biz yaparken, günümüzde Çin, Suriye, 
Türkiye ve diğer ülkelerden ithal ediliyor.” 
değerlendirmesinde bulundu.

        Maliyeti düşük, kalitesiz ürünlerin çok   
         olduğunu ifade eden Mustafa Demirci,  
          “Bizim yaptığımız malzemeler çok   
          dayanıklıdır. Örneğin; bir     
           balyozun ömrü en az 5 senedir.     
           Fakat Çin’den ithal edilen kalitesiz   
           balyozları en fazla 6 ay ile bir yıllık bir 
            süre kullanabilirsiniz.” diye konuştu.
 

            Ülke dışından ithal edilen sebze ve   
             meyvelerin birçok çiftçinin, çiftliğini    
             dağıtıp başka mesleklerle uğraşmasına 
             neden olduğunu aktaran Demirci, “Bu  
              gibi vakalar, büyük ölçüde bizim işimizi      
              etkiledi. Aynı zamanda kentte güvenlik     
               konusunda yaşanan istikrarsızlık     
               pazarın durgun olmasına neden oldu.”       
               dedi.

                Sıcak demircilik mesleğinin yok olmak     
                üzere olduğunu söyleyen Demirci, şu      
         ifadeleri kullandı:

      “Makine kullanmanın çoğalması ile   
     el emeği ile yapılan sıcak demir         
      dövme zanaatı büyük zarar gördü. Bu    
      zanaata yıllarını veren bazı büyük ustalar   
      mesleğini sürdürse de, birçoğu   
  dükkanlarını kapattı. Merkezi Kerkük'te olan 
demirciler pazarında bu mesleği   
icra eden sadece 4 kişi kaldık. Kültürel   
değeri olan bu tür el ve emek işleri,  
günümüzde nerdeyse tamamen    
kaybolmakta. Bu geleneği tekrar  
canlandırmak için yetkililer hiç çaba     
sarfetmedi.”

78 yaşında 70 yıldır aynı meslek

Haber & Foto: Abdullah Ahmet
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Haber: Mehmet Ferit Erbiloğlu

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı 
Yalçın Topçu, Tba'nın sorularını 
yanıtladı.

Türkmenlere hep en yakın 
isimler içerisinde yer alan Yalçın 

Topçu, Ortadoğu’da yaşayan 
Türkmenlerin geleceği hakkında 

ne düşünüyor?

Ortadoğu’da yanan ateşi biraz daha 
alevlendirmek belki görünüşte 
emperyalistlerin işine geliyor gibi olabilir 
ama durdurulmasa, bu ateş bütün 
dünyayı kasıp kavuracaktır.

Aklıselim bütün batılılar da bu 
bölgede sağlanması şart olan barışın, 
bütün insanlığın hayrına olduğu 
düşüncesinde .İşte bu çevreler artık 
bir an önce bu zulmün durması ve 
barışın sağlanması için harekete geçmeli 
ve kendi hükümetlerinin yakalarına 
sarılmalıdırlar.

Yıllardır Irak coğrafyasında yaşanan 
sonrasında Suriye’ye sıçrayan bu insanlık 
ayıbı katliam ve zulmün durması, bir 
an evvel barışın gelmesi için her aklı 
başında olan devlet ve millet, dünyanın 
geleceği için gerekeni artık hemen 
yapmalıdır. 

"Emperyalistler 
önce,'İslamsızlaştırma', sonra 
da 'İnsansızlaştırma' planları 

yaptılar"

Bu bölgedeki istikrarsızlık ve kargaşa 
kısa vadede emperyalistlerin işine 
gelebilir ama uzun vadede ekonomi ve 
güvenlik anlamında bütün dünya için 
ciddi sıkıntılar oluşturacaktır. Küresel 
emperyalistler, genelde medeniyet 
coğrafyamızın tamamında, özelde ise 
bu bölgede, önce ,"İslamsızlaştırma", 
sonra da "İnsansızlaştırma" planları 
yaptılar. Mezhep ve etnik farklılıkları 
kaşıyarak, radikal düşüncelere sahip olan 
Müslümanları birbiriyle savaştırdılar.

"Emperyalizmin oyunu ile kardeş 
kardeşi öldürüyor"

Ümmet şuurunu, kardeş olduklarını 
unutan müslümanlar, kan dökme ve 
vahşete baş vurdular. Emperyalistler 
şu anda, "çayın taşı ile çayın kuşunu 
vurmak”ta adeta. Dolayısıyla sözde 
İslam dini adına, etnik ırkçılık adına 
vahşet ve cinayetlere şahit oluyoruz. 
Emperyalizmin oyunu ile kardeş kardeşi 
öldürüyor.

Herkesin kendine göre bir İslam 
anlayışı var. "İslamsızlaştırma” projesi 
neticesinde, ikinci merhale olan, 
"İnsansızlaştırma" projesi bugün bölgede 
devrede olup şu anda “jenositi” andıran 
katliamları yapıyor.

Son 20 yılda bölgede milyonlarca insan 
savaşlarda kaybedildi, yine milyonlarcası 

da evsiz yurtsuz, ekmeksiz, vatansız 
kaldı. Bölge insanı için savaş kader 
haline geldi. İnsan ve insanlık adına 
nerdeyse hiçbir değer kalmadı .Bölge 
insanından küresel emperyalistlere 
ram olması isteniyor. "Ya bize teslim 
olursunuz ya da sizi yok ederiz" deniliyor 
kısaca. 

Onlar için yer üstünde yaşayanlar 
değil yer altında var olan zengin enerji 
kaynakları önemli. Direnç gösteremeyen, 
değerlerinden kopmuş, birliği bozulmuş 
Ortadoğu, Emperyalistlerin istediği 
Ortadoğu'dur.

"Türkmenler bölgenin en 
bağımsız ve bağlantısız 

unsurudur esasında"
 
Yüzyıllardır bu bölgede yaşayan 
Türkmen kardeşlerimize gelince, 
Küresel Emperyalistlerin Türkmen 
kardeşlerimize de, diğer unsurlardan pek 
farklı bir bakışları söz konusu değildir.
Bu toprakların asli unsurlarından 
olan Türkmenler de bu savaşlarda çok 
mağduriyet ve zulümler yaşadı. Bölgenin 
en bağımsız ve bağlantısız unsurudur 
esasında Türkmenler.

"Türkmenlerin tek gücü kendi 
yüreği ve Türkiye’dir"

Tek gücü kendi yüreği ve Türkiye’dir 
Türkmenlerin. Önce kendi aralarında 
hiçbir mezhep farkı gözetmeksizin birlik 
sağlamaları lazım. Öte yandan her ne 
olursa olsun peygamberimizin kavmini, 
Nurettin Zengi ile Selahattin Eyyubi’yi 
ve hepimizin kardeş olduğunu, aynı 
davanın yolcuları olunduğunu da asla 
hatırdan çıkarmasınlar. Sömürgecilerin 
amacıdır, kardeşi, kardeşe kırdırmak. 
Çok şükür Türkmenler bu konuda 
şimdiye kadar olgun ve soğukkanlı 
davrandılar. İnşallah bundan sonra da 
böyle devam edecektir.

"Türkmenler bu topraklarda 
‘bey’dir ama beylik kibriyle 

hareket etmediler hiç"

Türkmenlerin Irak ve Suriye’de toprak 
bütünlüğünü en fazla savunan kesim 
oluşu bile onların ne kadar soğukkanlı 
ve makul olduklarını gösteriyor. Yüzlerce 
yıldır yaşadıkları topraklarda barış ve 
huzurun ne büyük nimet olduğunu 
Türkmenlerden daha iyi bilecek 
kimse yoktur diye düşünüyorum. 
Türkmenler bu topraklarda ‘bey’dir 
ama beylik kibriyle hareket etmediler 
hiç. Bu asaletlerinden başka unsurların 
da çok şey öğrenmeleri gerekir diye 
düşünüyorum. 

"Türkmenler hem topraklarına 
sadıktır hem de dostlarına"

Türkmenler hem topraklarına sadıktır 
hem de dostlarına. Bir günlük 
arkadaşlığa bin yıllık dostluğu terk 
etmezler, fırsattan istifade nedir 
bilmezler. O yüzden ‘bey’dirler ve alınları 

açık başları dik yürürler. Hür ve müstakil 
olarak bu topraklarda ‘bey’ gibi yaşamaya 
da devam edeceklerdir. Bunun garantisi 
önce, Allah sonra Türkiye devletidir.

Türkiye’nin sabit veya belirli bir 
Türkmen siyasetinin olmadığı 
iddia ediliyor, bu konuda ne 

demek istersiniz?

Ben şahsen fazla yanlı ve hakkaniyetten 
uzak değerlendirme olarak görüyorum. 
Ayrıca provokatif bir söylemdir bu. 
Birileri sanki Türkiye ile Türkmenlerin 
arasına mesafe koymaya çalışıyor gibi 
ama bu mümkün değildir.

"Türkmen meselesi Türkiye’nin 
önceliğidir"

"Ankara neyse, Erbil, Kerkük 
Bağdat da odur bizim için" 

Türkiye Devleti Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın duruşu ortadadır. 
Türkiye’nin önceliğidir Türkmen 
meselesi. Yüzyıl önce bu topraklar bir 
ve beraberdi. Batı emperyalizmi bizleri 
kopardı birbirimizden. Sınırlar çizdiler 
ama, gönüllerde herhangi bir sınır söz 
konusu değil. Ankara neyse, Erbil, 
Kerkük Bağdat da odur bizim için.

"Türkmen bölgesinde atılan her 
adımda Türkiye’nin dahli vardır"

 
Türk devletinin de milletinin de kızıl 
elma kitabının baş köşesinde yazılıdır 
Türkmenler. Türkmenlerin her türlü 
sıkıntısında Ankara yanlarındadır. 
Kıyamete kadar da olmaya devam 
edecektir. Ankara’nın bölgeye yönelik 
siyasetinde ülkelerin toprak bütünlüğü 
konusu, barış ve huzurun anahtarıdır. 
Türkmen bölgesinde atılan her adımda 
Türkiye’nin dahli vardır, Türkmenlerin 
hak ve hukukunu koruma refleksi söz 
konusudur. Bu konu her türlü hesabın 
üstündedir. 

"Bundan sonra bölgede daha 
aktif bir Türkiye olacaktır" 

Bölgede yaşayan Türkmenlerin kendi 
aralarında birlik ve beraberliklerini 
sağlaması hem kendilerini, hem 
Bağdat’ı, hem Ankara’yı, hem de bölgeyi 
daha güçlü kılacaktır. Yeni Türk dış 
politikasının temel parametresi Ankara 
merkezli stratejilerdir. Bundan sonra 
bölgede daha aktif bir Türkiye olacaktır. 

"Kimsenin toprağında gözümüz 
yok" 

Türkiye Suriye’ye ve daha 
sonra Afrin’e giremez, bataklık 

gibi benzetmeler sıkça dile 
getiriliyordu, nitekim girdi. 

Bundan sonraki adım ne olur?

Artık bütün dünya görüyor ki 
Türkiye kendisine yönelecek terörist 
faaliyetleri ininde yok etme kudret ve 
iradesini gösteriyor ve bundan sonra 
da kimse Türkiye’ye kaba tabirle racon 
kesemeyecektir. Türkiye gereği neyse 
onu anında ve misliyle gösterecektir. 
Kimsenin toprağında gözümüz yok ama 
bizim toprağımıza, egemenlik hakkımıza 
göz dikenin de haddini bildirmek hem 
hakkımız hem de boynumuzun borcu 
vatani ve insani görevimizdir. Türkiye 
BM kararlarından hareketle meşru 
müdafaasını yapıyor. Neresi olursa olsun, 
kimden gelirse gelsin Türkiye bundan 
sonra hiçbir şeyi sineye çekmeyecek, 
karşılığını misliyle gösterecektir. Yaklaşık 
40 yıldır terörle mücadele ediyoruz.

 Dostlarımız diye bildiklerimiz terör 
bataklıklarını kurutacak yerde yeşertme 
derdindeler. Bıçak kemiğe dayandı, iş 
başa düştü. Terör yuvalarını dağıtmak 
hem bölgenin istikrar ve güvenliği hem 
de ülkenin huzuru için elzemdir, şarttır.
Terörün ve teröristlerin kökünü 
kazıyıncaya kadar nerede inleri varsa 
oraya gidilip, inlerine girilecek, gereği 
yapılacaktır.

BİZİM İÇİN ANKARA NEYSE, ERBİL, 
KERKÜK BAĞDAT DA ODUR

Röportajın tamamına 
www.tbajansi.com dan ulaşabilirsiniz

Haber & Foto: Abdullah Ahmet
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Haber: Ali Salim Fettah
Foto: Çoban Timur

Sahada uzun yıllardır çalışmalar yapan Doç. 
Dr. Serhat Erkmen, Sincar'da PKK'nın bölgeyi 
boşaltmaması halindeTürkiye'nin eninde sonunda bir 
operasyon yapacağının kesin olduğunu söyledi. 

Ortadoğu Uzmanı Doç. Dr. Serhat Erkmen, Zeytin 
Dalı Harekatı ve ileriki süreçte Sincar'a yönelik 
yapılmasının söz konusu olduğu operasyonlara ilişkin 
Tba'ya konuştu.

Zeytin Dalı Harekatı neticeye ulaştı. Bundan 
sonraki süreçte başka bir operasyon olur mu 
veya halihazırda olan Zeytin Dalı Harekatı 

devam eder mi? 

Her harekatın kendi dinamiği vardır. Yani harekatları 
doğuran bölgesel ve yerel dinamikler ve gelişmeler 
vardır. Bir de harekatın meydana geldiği dönemdeki 
konjonktür var. Dolayısıyla her harekatı eşdeğer olarak 
değerlendirmemek gerekiyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin 
Dalı harekatları Türkiye'nin güvenlik sorunlarını 
çözmek için yapmış olduğu terörle mücadele 
perspektifi ile yapmış olduğu harekatlar. Bu açıdan 
benzerlikler taşıyor. Ama her biri gerçekleştirildiği 
dönemde Irak ve Suriye'deki dengeler, Ortadoğu'daki 
genel dengeler ve küresel güçler arasındaki ilişkiler 
bağlamında ayrı dinamiklere sahip. Ayrıca harekatın 
yapıldığı alanda o dönemdeki yerel dinamikler 
de farklı. Dolayısıyla bundan sonra Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nin ya da müttefiklerinin Suriye'nin veya 
Irak'ın içerisinde gerçekleştireceği olası harekatın o 
dönemin kendi koşulları içerisinde değerlendirilmesi 
lazım. Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarını tamamlamak 
üzere planladığı yeni gerçekliklere dayanan 
tamamlayıcı harekatlardan söz edebiliriz. Mesela, 
ön plana çıkmamış olsa da Irak'ın kuzeyinde son 
haftalarda yoğunlaşan ve hava kuvvetlerinin yoğun 
olarak kullanıldığı, fakat zaman zaman da komando 
unsurlarının yer aldığı PKK terörü ile mücadelede 
yoğun bir operasyon devam ediyor. Ancak Afrin 
operasyonuna o kadar çok odaklanıldı ki; bu 
bahsettiğimiz operasyon genellikle gözden kaçtı.  Belki 
Irak basınına yansıyor olabilir ama dünyanın geri 
kalanının pek dikkatini çekmedi açıkçası. 

"Sincar Türkiye için stratejik bir sorun"

Sincar'ın şu anki konjonktürü Türkiye için 
bir asayiş sorunu mu?

Hayır, Sincar Türkiye için stratejik bir sorundur. 
PKK'nın Kandil ile yani Irak'ın kuzey doğusundaki 
varlığı ile Suriye'deki varlığı arasındaki ana bağlantı 
noktası olma nedeni ile sadece bir terörle mücadele 
meselesi değil, onun ötesinde stratejik bir sorundur. 
Bu nedenle şu veya bu şekilde bugün ya da yarın 
Sincar bölgesinde PKK varlığının ortadan kaldırılması 
Türkiye için bir hedef. Her ne kadar PKK, Sincar'dan 
çekildiğini açıklasa da bunun ne kadar gerçekçi 
olduğunu kısa süre içinde göreceğiz. Eğer, örgüt bu 
bölgeyi tamamen boşaltırsa bu önemli bir gelişme olur. 
Fakat göstermelik bir boşaltma olur da sahada kalmaya 
devam ederse bunun sonuçları farklı olacaktır.
 

"Operasyonun 2-3 ay daha devam etmesi 
bekleniyordu" 

Zeytin Dalı Harekatı öngörülerin aksine 
daha erken bir sürede tamamlandı. Bu süreci 

neye bağlıyorsunuz?
 
Şehir çatışmasının olmamasından kaynaklanıyor. 
PKK'nın Afrin'de uzun süreden beri hazırlık yaptığı 
biliniyordu. Zaten Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür 
Suriye Ordusu Afrin'e girince PKK'nın çatışmaya 
hazırlandığı beklentisinin doğru olduğu ortaya çıktı. 
Şehrin altının tünellerle dolu olduğu, pek çok yerin 
tuzaklandığı, örgüt militanlarının şehir çatışmasına 
girebileceği şekilde planlama ve yığınaklanma yaptığı 
bunların hepsi görüldü. Dolayısıyla eğer meskun 
mahalle veya şehir, mahalle çatışması olsaydı, bu 
operasyonun 2-3 ay daha devam etmesi bekleniyordu. 
Ancak çatışma olmayıp PKK bölgeden çekilince 
çatışma gerçekleşmedi ve operasyon sona erdi. 

"Irak'ta seçimler olduktan sonra ortaya çıkan 
yeni atmosferde dengeler değişebilir" 

Daha önce Sincar'a yapılması planlanan 
operasyon Türk yetkililer tarafından 

defalarca vurgulandı, fakat Irak hükümeti 
bu konuya olumsuz bakıyor, öngörüleriniz 

nelerdir? 

PKK'nın çekildiğini ilan etmesiyle birlikte bu konudaki 
gerginlik azalmış olabilir. Fakat, Türkiye'nin PKK'nın 
Irak'taki varlığından dolayı tek tehdit algısı Sincar ile 
sınırlı değil. PKK'nın Irak'ın kuzeyinde birçok üssü var. 

Ama eğer örgüt bu bölgeyi 
boşaltmazsa, eninde sonunda bir operasyon olacağı 
kesin. Türk yetkililerin açıklamasına bakarsak, bu 
operasyonun Irak seçimlerinden sonra yapılacağı 
işaretini görüyoruz. Hiçbir ülke seçime gireceği bir 
atmosferde kendi toprakları içerisinde siyasal risk 
yaratabilecek yani seçime girecek olan siyasal partiler 
için risk yaratabilecek bir operasyona en azından 
siyasi düzeyde açıkça destek vermez. Eğer Irak'taki 
siyasi yapıyı düşünürsek, parlamentoda çok yapılı bir 
oluşum var. Dolayısıyla çok partili bir koalisyon olacağı 
ve tek partinin büyük bir zaferle seçimlerden çıkıp 
tek başına hükümeti kuramayacağı kesin. Şu anda bu 
tür sözü verebilecek ne bir parti ne de siyasetçi var. 
Ancak Irak'ta seçimler olduktan sonra ortaya çıkan 
yeni atmosferde dengeler değişebilir. Irak'ta seçimler 
olduktan, karşımıza bir hükümet yapısı çıktıktan 
ve kendi dengelerini oluşturduktan sonra tutum 
değişebilir. 

Genellikle Irak'ta seçimler yapıldıktan sonra 
uzun süre hükümet kurma çalışmaları ve 
koalisyonlar devam ediyor. Bu aşamada 
Türkiye bu süre zarfını bekler mi veya 

seçimden sonra direkt operasyona başlar mı? 

Bu Türkiye'nin stratejik kararına bağlı. Iraklı taraflarla 
ortak bir operasyon yapılmasını öngörüyorsa, Irak'taki 
siyasi şartların durulmasını bekleyebilir. Ama buradan 
kaynaklanan tehditler Türkiye'nin kaldıramayacağı bir 
aşamaya varırsa, bunu beklemeden kendi imkanlarıyla 
örgütün Sincar'daki yapılanmasını dağıtabilecek bir 
takım operasyonlar yapabilir. 

Her milletin kendine has giyim tarzı 
vardır. Geçmişten günümüze halkların 
taşımış olduğu kültürel birikimin somut 
bir göstergesi olan kıyafetlerden biri 
olan zubun ve ceketi Türkmenlerden 
kullananların günümüzde sayısı az olsa 
da Erbil'de günlük yaşamda giyenlere 
rastlamak mümkün.

Erbil Kalesi’nde doğup büyüyen Seyid Said 
Demirci, ilerlemiş yaşına rağmen zubun-
ceket giymek onun için vazgeçilmez bir 
durum. 

Demirci, Erbil’de Türkmenlerin eskiden 
hangi kıyafetleri giydiğini Tba’ya anlattı.

Hayatı boyunca demircilik mesleği icra 
eden Seyid Said Demirci, eski dönemlerde 
önemli şahsiyetlerin zubun ve ceket 
giydiğini belirtti.

Erbil’de kullanılan geleneksel giyim 

çeşitlerine değinen Demirci, “Çelebiler 
Kale’de zubun-ceket giyerdi. Bazıları da 
zubun-salta giyerdi. Babam zubun ve 
salta giymeyi severdi. Eskilerin ağır başlı 
adamları zubun ve salta, zubun ve ceket, 
bazıları da şalvar giyerdi. Son 
zamanlarda ise Kale’de pantolon 
giyen de vardı.” dedi.

Seyid Said Demirci 
Türkmenlerin çoğunlukla 
giydiği kıyafetlerden söz  
ederek, “Birçoğu 
zubun-ceket, zubun-              
salta giyerdi ancak,               
daha sonra bazıları 
ceket ve şalvar 
(kırtek şalvar) 
giymeye 
başladı. Eskiden
 Kale’de 
genellikle 
zubun-salta ve

zubun-ceket giyilirdi ama sonraları herkes 
kendi arzusuna göre giyinmeye başladı.” 
ifadelerini kullandı.

Türkmenlerin diğer bir giyim tarzı olan 
"Murat Hanlı" hakkında ise 
Demirci, “Murat Hanlı için      
    şalvar dikilirdi ancak ceketi      
     farklıydı, kapaklıydı.
     Ayrıca da SattarHanlı tarzı   
     vardı, o da biraz farklıydı.  
    Herkes kendi zevkine göre        
   giyinirdi.” diye konuştu.

                    Baş bağlama     
                     türlerine ilişkin    
                      Demirci, şunları             
                       ifade etti:
                      “Herkes      
                      kendine göre        
                      bağlardı. Eli hangi       
                       şekile yatkın olsaydı          
                        o tarz bağlamaya 

çalışırdı. Ben ‘Mısçı’ tarzı bağlardım. 
Bazen de kırmızı renk iki ‘Mısçı’ tarzı      
bağlardım. Ama sonradan camadani 
tarzı bağlamaya başladım. Halen de öyle 
bağlıyorum.”

Erbil’de eski dönemlerden beri Türkmen 
kıyafeti giymeye devam eden birtek 
kendisinin kaldığını söyleyen Demirci, 
“Eskiden çok giyilirdi ama şimdi günlük 
hayatta kullanan kimse kalmadı. Erbil’de 
sadece ben zubun-ceket giriyorum. 
Bundan birkaç yıl önce birkaç arkadaşım 
zubun-ceket giyerdi. Onlar da vefat 
etti. Sanırım şimdi sadece ben kaldım.” 
şeklinde açıklamada bulundu. 

Seyid Said Demirci son olarak, “Eskiden 
Erbil’de zubun-ceket dikilirdi ama daha 
sonra kalmadı. Ben de birkaç defa 
Musul’da diktirdim ama şimdi Erbil’de 
birkaç terzi dikiyor.” dedi.

SERHAT ERKMEN: SİNCAR TÜRKİYE İÇİN 
STRATEJİK BİR SORUN

Seyid Said Demirci: Eskiden önemli şahsiyetler zubun çeket giyerdi
Röp: Ziya Uzeiry
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Zenginlere yönelik vergiler arttırılmalı 
Kürdistan Komünist Partisi Sekreteri 
Dr. Kava Mahmud, Irak Kürdistan 
Bölgesi Yönetimi'nde (IKBY) yaşanan 
siyasi krizden sadece hükümetin değil, 
hükümette bulunan tüm tarafların 
sorumlu olduğunu söyledi.

Dr. Kava Mahmud, IKBY'de son dönemde 
yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmelere 
ilişkin Tba'nın sorularını yanıtladı.

Komünist Parti, referandumu 
destekleyen partilerden biriydi, 
referandumun sonuçları birçok 
sorun ve kriz yarattı. Sizce bu 
sorunların çözümü ne olur?

Referandum siyasi bir süreç ve Irak 
devletinde var olan krizden doğdu. 
Irak devletinin kuruluşundan bu yana 
kriz devam ediyor. 2003 yılından sonra 
krizlerin çözümü için bir fırsat doğdu, 
bu çerçevede 2005’te anayasa onaylandı 
ve Irak, federal bir ülke oldu. Pratikte 
söz konusu anayasa uygulanmadı. 
Anayasada birçok eksiklik ve sorun 
var. Bence bu anayasa İran, Bremer ve 
Amerika’nın bir yansımasıydı, her ne 
kadar Kürdistan da anayasayı oylasa 
da bu anayasa Irak halkının isteği ve 
iradesinden uzaktı. Bundan dolayı 
anayasanın onaylanmasının üzerinden 
14 yıl geçmesine rağmen uygulanmadı. 
Kanaatimce bir 14 yıl daha geçse de 
uygulanmaz, bu da Irak devletinde var 
olan krizlerin çözülmeyeceği anlamına 
geliyor. 

Irak’ta krizin devam etmesi, insani 
ve finansal kapasitenin heba olması 
demek. Irak’taki çatışmalar sonucu 
kaç gelir kaynağı heba oldu bir bakın. 
Irak yönetimi, Şii itilafına geçmesinden 
itibaren ne kadar petrol geliri elde etti, 
ne kadarı yok oldu. Tümü iç savaşta 
ziyan oldu, yolsuzluktan söz etmiyorum 
bile. Bunların haricinde, Irak devleti 
kurulduğundan beri iç savaş içerisinde. 
İran ve Kuveyt savaşlarında, Enfal'de ve 
kimyasal silahla kaç kişi hayatını kaybetti. 
Tüm bunlar Irak devleti krizi denilen bir 
krizi niteliyor.

"Komünist Parti olarak, 
halkların nasıl yaşayacaklarını 

belirlemek değil, halkların kendi 
arzuladıkları gibi yaşamasını 

amaçlıyoruz"

Irak’ta Arap halkının, Kürdistan halkının 
ve tüm halkların geçici olmayan daimi 
bir barış içerisinde yaşaması için, onların 
nasıl yaşamasını istediğimizi değil, 
bu halkların nasıl yaşamak istediğini 
gözlemlememiz gerekiyor. Federallik 
eğilimsel birlik demek, zorunlu birlik 
değil. Kürdistan ve Irak arasında bulunan 
birlik, zorunlu bir birlik. Bu da devam 
etmez. Komünist Parti olarak, halkların 
nasıl yaşayacaklarını belirlemek değil, 
halkların kendi arzuladıkları gibi 
yaşamasını amaçlıyoruz. Türkmenler 
bizim arzu ettiğimiz gibi değil, kendileri 
nasıl arzuluyorsa öyle yaşasın. Bu diğer 
halklar için de aynı şekilde geçerli. 
Bundan dolayı kendi geleceğini tain etme 
hakkına yönelmeliyiz.
Referandum yanlış bir karar değildi. Bu 
karar tarihi bir belge olarak kalacak ama 
geçmiş anlamda değil, gelecek anlamında. 
Bu tarihi belge gelecekte halihazırda 
var olan sorunların çözümü olacak. Bu 

geleceğin ne zaman yaklaşacağı ve bunun 
ne zaman uygulanacağı siyasi bir konudur. 
Bu açıdan bizce, referandum geç kalınmış 
bir karardı, daha önce yapılmalıydı.

"Kürtler Türkmenlerin nasıl 
yaşamasını istiyor demek yerine, 
Türkmenler nasıl yaşamak istiyor 

demeliyiz"
 
Referandum kararı sadece Kürtlerle ilgili 
değil, tüm Kürdistan halklarıyla ilgili. Tüm 
Kürdistan halkları içindir dediğimizde 
bunun ilkeleri var, ilkelerden biri ise tüm 
halkların hakkını bildirmek. Bu durum, 
Türkmenler, Süryaniler, Kildaniler ve 
Asurilerle ilgilidir. Halkların hakkından 
söz ettiğimizde, bu halkların nasıl 
yaşamak istediği anlamına geliyor. Kürtler 
Türkmenlerin nasıl yaşamasını istiyor 
demek yerine, Türkmenler nasıl yaşamak 
istiyor demeliyiz. 

"16 Ekim’den sonra 
Türkmenlerden ve Türkmen 
Cephesi’nden 26 kişinin yok 

olduğunu dikkatlice bakarsak 
görürüz" 

Irak merkezi hükümetinin kente 
dönmesinin ardından yani 16 Ekim’den 
sonra Kerkük’ün durumuna istikrarlı 
mı değil mi diye bakarsak, tabiki de 
değil. Bu durumda tehlikeyle karşı 
karşıya olanlar oluşumlardır. 16 
Ekim’den sonra Türkmenlerden ve 
Türkmen Cephesi’nden 26 kişinin yok 
olduğunu dikkatlice bakarsak görürüz, 
farklı şekillerde öldürüldüler. Neden 
öldürüldüler? Çünkü Türkmen konusunu 
milli konudan mezhepçilik ve tayfacılık 
konusuna yöneltme çabası var. Bu da 
İslami siyaset yürüten siyasilerle ilgili 
ki zaten İslamcı Şii siyasiler Bağdat’ta 
hükmediyor. Referandumdan söz 
ettiğimizde, referandum Türkmenler dahil 
tüm milletlerin kendi geleceğini tain etme 
hakkıdır. 

İlkeleri de şu; Türkmen halkının kimliği 
millet olarak Kürt halkının kimliğine 
yakın. Bu kimliğe nerede rastlanır? Bu 
kimliğe iç içe yaşamda ve tarihi arka 
planda rastlanır. Eğer dönüp bakarsak, 
Baas döneminde Türkmen halkı kabul 
edilmiyordu. 1978 yılındaki nüfus 
sayımında Türkmenleri Arap olarak 
kaydediyorlardı çünkü Türkmen 
halkını kabul etmiyorlardı. Arapların 
Türkmenlere karşı düşüncesi bu. Türkmen 
ve Kürtlerin kültür kimliğine bir bakın, 
ne kadar birbirine yakın. Türkmenlerin, 
dili, kültürü, şarkısı ve horyatından 
anlayan sadece Kürtlerdir. Çünkü bunlar 
aynı zamanda Kürtlerin de kültürünün 
bir parçası. Bir Kürt bireyi şarkı veya 
hoyrat dinlediğinde hoşuna gider, çünkü 
kültürleri yakın olduğu için onu anlar.

"Halihazırda Kürt ve Türkmen 
halklarının arasında sorun 

yaratmak için büyük çaba sarf 
ediliyor" 

Halihazırda Kürt ve Türkmen halklarının 
arasında sorun yaratmak için büyük çaba 
sarf ediliyor. Bu çabaların bazısı, zeytin 
yeşili giyinen, aşırı ve ateş saçan konuşma 
yapan kişiler tarafından yapılıyor, amaçları 
ise sadece gelecekteki seçimleri kazanmak. 
Bunun haricinde Türkmen konusunu, 

mezhepsel ve tayfacılık konusuna 
dönüştürme çabası mevcut. Gerçekte 
Türkmen konusu, halk konusudur, milli 
bir konudur. Türkmen konusu, İslami 
siyasi bir konu değildir. Türkmenlerde 
islam olma veya olmama sorunu yok. 
Türkmenlerin hakkı verilmedi, bu da 
konunun temeli. Bu haklar, Irak’ta 
krizin devam etmesi çerçevesinde 
yerine gelmez. Var olan hassasiyetin 
uzağında, Kürtler ve Türkmenler arasında 
yeni bir sayfanın açılması için çaba 
gösterilmeli. Türkmenlerin haklarının 
nasıl verileceği konusunda çabalamalıyız. 
Bu, uygulanması için çaba gösterilmesi 
gereken gerçek bir denklem.

"Kötü ekonomik  politika, yanlış 
ekonomik adımlara dayanıyor 
çünkü tek bir gelir kaynağına 

dayanmakta o da; petrol" 

Şu an ki hükümetin var olan 
ekonomik krizden kurtulma 

kapasitesi var mı?

Var olan kriz, siyasi ve ekonomik bir kriz 
ve bu krizler bugünün veya dünün krizleri 

değiller. Bu krizin tarihi bir geçmişi var. 
Kötü bir ekonomik politika izlendi. Söz 
konusu kötü ekonomik politika, yanlış 
ekonomik konulara dayanıyor çünkü 
tek bir gelir kaynağına dayanmakta o da; 
petrol. Ayrıca tek bir bütçeye dayanıyor 
o da; Irak’tan gelen bütçe. Kürdistan’da 
yapılanma ve gelişme düşünülmedi. 

"Siyasi krizden sadece hükümet 
değil, hükümette bulunan tüm 

taraflar sorumlu" 

Siyasi taraflar arasında bulunan ender 
ve uygunsuz ilişki, siyasi krizle alakalı 
ve bundan hükümet sorumlu. Ancak 
Kürdistan’daki siyasi krizden sadece 
hükümet değil, hükümette bulunan tüm 
taraflar sorumlu. Çünkü bazı taraflar 2-3 
aydır hükümetten ayrılmış durumda. 
Kriz konusuna gelirsek, sorun şu ki, 
partisinin düşüncesini taşıyan kişiler, 
partisinin amacını uygulamak adına 
hükümete girdi. Yetkileri kullanma 
konusunda itirazları vardı ancak daha 
sonra kendileri geldi ve aynı işleri yaptı. 
Bundan dolayı Kürdistan’da var olan siyasi 
kriz, bir iç mesele. Fakat Kürdistan’da 
var olan ekonomik kriz bir iç mesele 
değil. Kürdistan’da var olan ekonomik 
krizin sebebi, 2014 yılında Bağdat 
tarafından bütçenin gönderilmemesidir, 
bunu unutmayalım. Bu da ekonomik 
yaptırımlardan biri. Siyasi anlaşmazlık 
sonucu, havalimanları kapatılıyor, sınırlar 
kapatılıyor, çevre ülkeler sınırını işgal 

ediyor ve silah kullanma ile tehdit ediyor. 
Çevre ülkelerin müdahalesi mevcut, 
örneğin; Şengal’e yönelik tehdit ayrıca 
Bağdat İran’ın tehdidi ile Kürdistan 
Bölgesi hükümetinin yasal olarak varlığını 
yok etme çabasında. 

Biz Komünist Parti olarak, hükümetin 
kim tarafından idare edildiğine bakmayız, 
bu Parti (KDP), Türkmen veya başkası 
olabilir. Biz bir kuruluş olarak Kürdistan 
Bölgesi hükümetini görürüz ve kalması 
adına çabalarız. Bu hükümetin değişim 
şekilleri vardır. Bu değişim de seçim, 
demokrasi ve barış yoluyla olmalı. 

"Zenginlere yönelik vergiler 
arttırılmalı" 

Komünist Parti Bölge 
hükümetindeki 

sorunların çözümü için herhangi 
bir proje sundu mu?

Biz sadece şimdi değil daimi olarak 
projeler sunduk. Geçen yıl ve daha  
öncesinde sunduğumuz projelerin çoğu 
bölümünde, nasıl şeffaflık yaratılacağının, 

yolsuzlukla nasıl mücadele edileceğinin 
ve partisel menfaatlerin dışında doğru 
bir değerlendirme ile iyi ve reşit idare 
ilkelerinin nasıl uygulanacağının üzerinde 
durduk. Bunun haricinde uluslararası 
bankanın politikası olan bu ekonomik 
siyaseti bırakıp, emekçi halkın yaşam 
şartlarını iyi hale getirme politikasına 
bel bağlamalıyız. Bunun için de eskiden 
var olan tüm ekonomik pazar dağılımı 
yasalarının tamamen gözden geçilirmesi 
gerekiyor. Bu ekonomi, emekçi halk için 
genel giderlere hizmet etmeli. Zenginlere 
yönelik vergiler arttırılmalı ve bu sayede 
krizle başa çıkmak için iyi bir durum 
oluşturulmalı.

Komünist Parti’nin silahlı bir 
güç oluşturma çabasında olduğu 
söylentileri var. Bunun doğruluk 

payı nedir?

Biz siyasi bir silahlı güç kurma çabasında 
değiliz, biz Kürdistan'ın Peşmerge gücü 
içerisinde Komünist Parti arkadaşlarının 
da yeri olması çabasındayız. Çünkü 
Kürdistan’ı koruma sadece bir partinin 
payı değil, tüm Kürdistan halkının payıdır. 
Bundan dolayı biz kuruluş taraftarıyız, 
siyasi bir silahlı güç taraftarı değiliz. 
Kuruluş çerçevesinde hükümet gücünün 
var olmasından yanayız. Bu güç, 70. 
Güç ve 80. Güç çerçevesine girmesin, 
tek gücümüz olsun o da; Kürdistan'ın 
Peşmerge gücü.
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Çizdiği karikatürlerle Türkmen 
toplumu arasında eleştirel konulara 
değinen Yaşar Suphi, karikatür çizimleri 
ve sanat hayatı ile ilgili birçok konuyu 
Tba ile paylaştı. 

Karikatür çizimlerine ne zaman 
başladınız?

Mizah sevgim Aziz Nesin'in hikayeleriyle 
başladı. Gençlik yıllarımda o büyük 

ustaya hayrandım, halen de hayranım. 
Seksenli yıllarda İstanbul’da bir 
gazetede tercüman olarak çalışıyordum, 
ayrıca aynı gazete tarafından haftalık 
yayımlanan "Çocuk Hikayeleri" adlı 
derginin resimlerini çiziyordum. Sonraki 
yıllarda hafızama kazınan Aziz Nesin’in 
mizah hikayeleri ile çocuk çizimlerimin 
kesişmesi sonucu ortaya çıkan kendime 
özgü mizah çizimi, zaman içersinde 
belirgin hale geldi. O günlerde bazen 
köşe bucakta, bazen yemek masasında, 
bazen de okuduğum gazete ve kitap 
sayfalarında güncel siyasi gündemle 
ilgili karaladığım karikatürler oluyordu 

ancak, 2005 yılına kadar bir gün milli 
davamla ilgili bir şeyler çizmeye mecbur 
kalacağım aklımın ucundan bile 
geçmezdi. 2005 yılında "Kerküknâme" 
adı altında bir e-dergi yayınlamaya 

başladım. Bu dergi Türkmen davasıyla 
ilgili karikatür ve mizah yazılarımın 
başlangıç noktası oldu. 
Zaman darlığı nedeniyle 
sürdüremediğim e-dergiyi durdurmak 
zorunda kalınca, “Biz Türkmeniz” 
gazetesi aracılığıyla yazı ve çizimlerime 
devam ettim. Facebook ve Twitter 
gibi sosyal medya ağları hızla gelişme 
gösterince, doğrudan halkla iletişim 
imkanından yararlanmaya çalıştım.

Çizdiğim karikatürleri Facebook 
aracılığıyla halka sunmaya başladım 
ve halihazırda buna devam ediyorum. 
İster yazı olsun ister çizim, mizah en 
sevdiğim ve benimsediğim eleştiri 
biçimi. Mizah, kültür ve sanatın yaramaz 
çocuğudur, aynı zamanda halka en çok 
fayda sağlayan çocuğudur. Mizahçı, 
siyasi iktidarı elinde tutup, yönetimin 
foyasını, beceriksizliğini, yolsuzluğunu 
ve acizliğini mizahi aynı zamanda ince 
bir üslupla tek bir karede halk arenasına 
oturtmasını bilmeli.

Türkmen sorunlarıyla ilgili hiçbir zaman 
rastgele veya şahsi görüş ya da arzumu 
tatmin etmek uğruna, sanatsal becerimi 
göstermek amacıyla karikatür çizmedim. 
Tam tersine halkımı karikatürize eden 
beceriksiz siyasi yönetimin tavrını 
yansıtmaya çalıştım. Benim bu yöndeki 
çabam asla şöhret için değil. Bütün 
çırpınışım, halkımın kaybolmaya yüz 
tutmuş, hatta hiç oluşmamış sorgulama 
ve eleştiri, bilinç ve becerisini yeşertmek, 
sorgulama kültürünü ve alışkanlığını 
yerleştirmek için. Zaten bu yönde 
gösterdiğim çabanın para karşılığında 
olmadığı herkesçe malum. Tabi ki 
profesyonel çalışmalarım da yok değil. 

Mesela şu anda muhalefet durumunda 
olan Türkiye’nin tanınmış bir mizah 
dergisinde "Künye" isimi altında 
çizimlerimi sürdürüyorum.

Türkmen halkı, Ortadoğu’daki diğer 
halklar gibi içine kapalı, yukarıdan 
yönetilmeyi kabullenen, benimseyen 
ve örf-adet icabı tesettürü ilke kılan 
bir toplum. İktidarın beceriksizliğini, 
acizliğini ve eksikliğini hasır altı etmek, 
köklü bir adet haline getirilmiş. Tabi ki 
bu söylediklerimle genel olanı anlatmaya 
çalışıyorum. Bunları, halihazırda 
ITC’nin başında olan arkadaşlar için 

söylemiyorum. Tam tersine bugün 
ITC’nin başında bulunan arkadaşlar çok 
başarılı. Kendilerini tebrik ediyor ve 
başarılarının devamını diliyorum ancak 
bu, bir eksiklik gördüğüm takdirde 
eleştirmeyeceğim anlamına gelmez. 
Beğendiğim ve takdir ettiğim siyasi 
iktidarın, eleştirdiğim her tavrı onun 
için bir artı puan mahiyetindedir. Birkaç 
detaysız çizgi ve renkten oluşan tek 
karelik bir karikatür, sayfalarca yazıya 
eş değerdir. İlk bakışta damardan dem 
vurur. Bezen kahkaha bazen sakin bir 
tebessüm bazen de infial yaratır. 

Karikatür çizimlerinizde hangi konulara 
öncelik tanıyorsunuz? 

Gölgesinde büyüdüğüm göç, gözyaşı, 
zulüm ve ölüm konularını işlemeye 
çalışıyorum. Ben Türkmen’im, benim 
duruşum ezilen halkımın yanıdır. 
Çizdiklerim genellikle siyasi, bazen 
absürt, bazen çok karşıt ve kışkırtıcı, 
bazen sinir, bazen felsefi, çoğu zaman da 
gülümsetici konuları kapsar. 

Mizahçı, hayatın orta yerinde durmalı, 
hayatın yanında yer almalı. Çarpıklığa, 
bozukluğa ve saçmalıklara Don Kişot 
inancıyla saldırmalı. Çoğu zaman 
“Akıntıya kürek çektiğini” bilse bile 
halkının yanında olmalı, ama yeri gelince 
uğradığı haksızlıklara duyarsız kalan 
ve tepki göstermeyen halka da iğneyi 
batırmalı. Mizahçı kendisiyle de alay 
etmeli. Elindeki aynayı kendi yüzüne 
doğru tutmayı da bilmeli.

Çizim yaparken hangi yöntemleri 
kullanıyorsunuz?

Klasik çizim yönteminin yanı sıra 
en gelişmiş grafik programlarını 
kullanıyorum. 

Türkmen milletinin veya genel olarak 
ülkemizin karikatür sanatında geri 
kalmasını neye bağlıyorsunuz?

Tıpkı diğer Ortadoğu toplumları gibi, 
eleştiriyi ihanet, karşıtlığı hiyanet sayan 
bir toplum yapısına sahibiz. Tarihte 
emsali sayısız olan bölgedeki monoton 
yönetim biçimi, savaşlar ve sonucunda 
toplumun karşı karşıya kaldığı yoksulluk, 
cehalet ve hortlayan yobazlık toplum 
algısını, tepki ve antitepki kapasitesini 

zayıflatır, bunun sonucunda da yazılıp 
çizilene aldırış vermez olur. Hal böyle 
olunca bu alanda çaba göstermeye 
çalışan sanatçı ve yazarlar tehdide 
maruz kalır ve yalnızlığa itilir. Böylelikle 
eleştirel yazı ve karikatür sektörü 
zayıflayıp geri kalmaya mahkum olur
 

Biyografi 

Yaşar Subhi (1958) Kerkük Kalesi Ağalık 
Mahallesinde doğdu. Çocukluğundan 
beri resim ve müzik ilgi alanı olmuştur.
 İlkokul, ortaokul ve lise yıllarında 
Kerkük’ün tanınmış ve önde gelen 
ressam hocalarının yönlendirmesiyle 
sanat hayatını sürdürmüştür. Liseden 
sonra dönemin baskıcı siyasi rejimi 
tarafından zorunlu kılınan Baas Partisi 
ve Öğrenci Birliği üyeliği şartı Güzel 
Sanatlar Akademisi’nde eğitim görmesini 
imkansız kılmıştır. Danimarka’da Güzel 
Sanatlar Yüksekokulu Grafik ve Tasarım 
Bölümü'nden mezun olmuştur.

 Halen uluslararası Behance Grafik & 
Dizayn şirketinde faaliyetlerini devam 
ettirmekte. Türkiye’nin önde gelen 
bir mizah dergisinde "Künye" ismiyle 
profesyonel olarak siyasi çizimlerini 
sürdürmektedir. 

Mizahçı, hayatın orta yerinde durmalı
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