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Frsat Sofi, parlamento başkanlığının

fraksiyon başkanlarıyla toplanmasına
ilişkin, “Söz konusu yasa tasarısı
ve başka tasarıları ele almak adına
parlamento başkanlığının 15 gün
içerisinde bir oturum yapması yönünde
karar alınmıştı." dedi.
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137 ITC Listesi'ne Tam Destek
Türkmenlerin köklü bir kurumu olan Türkmen

Kardeşlik Ocağı, Mayıs ayında yapılacak olan Irak
Parlamentosu seçimlerine Erbil'den Türkmenleri temsil
edecek tek bir liste olan 137 numaralı Irak Türkmen
Cephesi (ITC) Listesi'ne destek verilmesi gerektiğini
belirtti.

Türkmen Basın Ajansı

destek olduklarını açıkladı.

İsam Adil Terzi, "Bu seçimde durum eski seçimlere
göre çok daha farklı. Seçim Komisyonu'ndan aldığımız
bilgilere göre, Erbil'de halk yüzde 52 oranıyla biyometri
uygulamasını yerine getirmiş." şeklinde açıklama yaptı.
Mayıs ayında gerçekleşmesi planlanan seçimlerde
biyometri uygulamasını yapmayanların seçimde oy
verme hakkına sahip olamayacağını hatırlatan Terzi,
"Bundan dolayı bu bizim için bir fırsat. Başka bir
avantajımız ise Erbil'den tek liste halinde Irak Türkmen
Cephesi 137 Listesi ile katılmak." dedi.

“

“

137 Listesi'ne oy vermek milli bir
görevdir

"Buradan herkese sesleniyorum; kardeşlerimiz,
dostlarımız ve dava adamlarımız gidin ve aileleriniz
ile birlikte seçmen kartınızı alınız. Geçenlerde seçim
kartımı almaya gittiğimde, Oğuzhan Ortaokulu'ndaki
kartların yüzde 70'inin alınmadığını gördüm. Bu büyük
bir dezavantaj. Gidin ve 10 dakikalık işinizi halledin.
Sandık başına gittiğiniz zaman milli görevlerinizi yerine
getirin. 137 Listesi'ne oy vermek milli bir görevdir."

Listeyi desteklemek sadece bizlerin
değil, bütün Erbil halkı ve Türkmenlerin
görevi

Türkmen Kardeşlik Ocağı Başkan Yardımcısı
Abdülkerim Mollaoğlu, 137 numaralı ITC Listesi'ne
ilişkin tutumları hakkında Tba Gazetesi'ne konuştu.
Yapılacak olan Irak Parlamentosu seçimi için Erbil'de
Türkmenlerin tek bir listesi olduğunu belirten
Abdülkerim Mollaoğlu, "Başka siyasi partiler seçime
liste olarak katılmadılar. Bazı nedenlerden dolayı
Türkmen Kardeşlik Ocağı da katılmadı. Bugün Erbil'de
Türkmenler, siyasi sahada tek bir liste olarak bulunan
Türkmen adaylarımıza oy vermeli." dedi.
Mollaoğlu, "Türkmenlerin sesinin Bağdat'ta
duyulmasını, Türkmen halkının hukuki taleplerinin
yasal olarak garantiye alınmasını ve haklarının
verilmesini istiyoruz. " ifadesinde bulundu.
"Özellikle Erbil'den aday olan arkadaşlarımızın Erbil'i
temsil etmesi gerekiyor." şeklinde değerlendirmede
bulunan Mollaoğlu, "Bildiğimiz kadarıyla Kerkük'ten
ve diğer illerden de adaylar var. Erbil'de kendisini aday
gösteren gençlerimiz asil Erbilli ve Türkmenlerdir.
Bizim onları desteklememiz gerekiyor. Bu
arkadaşlarımızı, bizi Bağdat'ta temsil etmeleri için
seçmeliyiz, onlara oy vermeliyiz." şeklinde açıklamada
bulundu.

“
“

IMTP Başkanı Terzi, listede bulunan adayların çok
değerli olduğunu ve daha önce birlikte çalıştıklarını
vurgulayarak, "Bu adayları ve listeyi desteklemek sadece
bizlerin değil, bütün Erbil halkı ve Türkmenlerin
görevidir. 15 yıldır Bağdat'ta Erbil'den temsilcilerin
sesi yok. Ayrıca Erbil Türkmenlerinden bir temsilcinin
Bağdat'ta olmayışı bizim için sıkıntılı bir durum
oldu. Örneğin kimse orada Erbil şehrinin adını dile
getirmiyor. Erbil'de olan Türkmenlerin sıkıntılarını
ve durumlarını Bağdat'a yetiştiremiyorlar." diyerek
yaşanan sorunları dile getirdi.

“

Mutlaka Irak Milli Türkmen Partisi
teşkilatları, üyeleri, esnaflar, sanatçılar ve
Erbil'de bulunan bütün Türkmenlerin bu
listeyi desteklemesi gerekir

Terzi, "Mutlaka Irak Milli Türkmen Partisi teşkilatları,
üyeleri, esnaflar, sanatçılar ve Erbil'de bulunan
bütün Türkmenlerin bu listeyi desteklemesi gerekir."
ifadesinde bulunarak listeye destek verilmesi gerektiğini
"Tabi ki de Türkmen'in Türkmen'e oy vermesi gerekiyor. söyledi.
Bir Türkmen başkasına neden oy versin ki? Özellikle
şu anda herhangi bir koalisyon yok. Tek olduğu için bu
Türkmen listesine oy vermeliyiz."

Başkaları ITC'nin listesi diyebilir,
ama biz 'Bu liste Türkmenlerin listesi'
diyoruz

Türkmen adayların seçime tek liste olarak katılması
hakkında Mollaoğlu, "Tek liste olması verimli bir husus.
Ayrıca listeye baktığımız zaman Türkmenleri temsil
etmektedir. Başkaları ITC'nin listesi diyebilir, ama
biz 'Bu liste Türkmenlerin listesi' diyoruz. Çünkü tek
olması Türkmenlerin listesi olduğu anlamına gelir."
şeklinde değerlendirme yaptı.
Irak Milli Türkmen Partisi (IMTP) Başkanı İsam Adil
Terzi, "Listeyi desteklemek sadece bizlerin değil, bütün
Erbil halkı ve Türkmenlerin görevidir." diyerek listeye

TBH Başkanı Kenan Şakir Üzeyirağalı, "Her şeyden
önce gerçekleşmesi planlanan bu demokratik
uygulamayı destekliyorum. Bu seçime Erbil
Türkmenleri olarak tek liste halinde seçimlere katılmak
büyük bir fırsat. İş, söylem ve fikir birliği yapmak her
milletin yararına ve bu duruş her milleti güçlü kılar."
şeklinde konuştu.

“
“

Erbil'deki Türkmenler uyanırsa en
azından bir sandalye kazanabiliriz

Kenan Şakir Üzeyirağalı, "Yegane liste ile seçime
katılmak milletimiz için büyük bir avantaj olacaktır.
Düşüncemize ve hesaplarımıza göre eğer ki Erbil'deki
Türkmenler uyanırsa en azından bir sandalye
kazanabiliriz. Dolayısıyla bu seçim genelde Erbil halkı
için, özelde ise Türkmen halkı için büyük bir fırsat
olacaktır." dedi.

Tabi ki de Türkmen'in Türkmen'e oy
vermesi gerekiyor

Bir Tükmen vatandaşın kime oy vermesi gerektiğine
ilişkin değerlendirmede bulunan Türkmen Kardeşlik
Ocağı Başkan Yardımcısı Mollaoğlu, şöyle konuştu:

Türkmen Bağımsızlar Hareketi (TBH) Başkanı Kenan
Şakir Üzeyirağalı, kendisinin ve ve parti üyelerinin
ITC Listesi adlı tek Türkmen listesini desteklediklerini
söyledi.

“

IMTP olarak Erbil'deki ITC listesini
desteklemek boynumuzun borcu

Türkmenleri temsil eden başka bir liste olmadığı için
kendilerinin de bu listeyi desteklediğini tekrarlayan
Terzi, "Aday bazında olabilir fakat liste bazında tek liste
137 Liste'si. Biz IMTP olarak her zaman Erbil'deki ITC
listelerini desteklemekteyiz. Bu bizim boynumuzun
borcu. IMTP zaten ITC'nin esas kurucusudur.
Zamanında IMTP, ITC'yi tesis etmiştir." ifadesinde
bulundu.
"En başta hepimizin sandık başına gitmesi gerekiyor.
Buradaki en önemli faktör, seçmen kartlarının
alınması." diyen IMTP Başkanı Terzi halka seçmen
kartlarını almalarına ilişkin çağrıda bulundu ve
sözlerine şöyle devam etti:

Tek liste olması Türkmen milleti için
tarihi bir fırsat

Üzeyirağalı, ayrıca açıklamasında "Tekrardan altını
çizerek söylüyorum, tek liste olması Türkmen milleti
için tarihi bir fırsat ve çok büyük bir avantajdır."
vurgusunda bulundu.
"Bağdat'ta Türkmen bir temsilcimiz olsun, Türkmence
konuşsun ve bizi orada temsil etsin." şeklinde
beklentilerini dile getiren Üzeyirağalı konuşmasını
listeye destek verdiğini belirten şu ifadelerle
sonlandırdı:
"Ben Türkmen Bağımsızlar Hareketi Başkanı olarak
kendi adıma ve bütün üyelerimiz adına bu listeye destek
olacağımızı buradan belirtmek istiyorum. Elimizden
gelenin daha da fazlasını yapacağız. Net bir şekilde
sonuna kadar destekleyeceğiz. İnşallah onları Bağdat'ta
görürüz."
Haber: Ziya Uzeiry
Foto: Çoban Timur
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Frsat Sofi: Emeklilik projesinin gecikmesi,
reform projesine vurulan tehlikeli bir darbedir

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY)

Bu projenin uygulanması yasa dışı
maaşları, emekliliği, cephe şehitleri
listesini, engelli listesini, siyasi
tutukluluk listesini ortadan kaldırıp
çözüme kavuşturacak. Listelerin hak
etmeyen kişilerden temizlenmesine
yardımcı olacak. Aynı zamanda yetkili
korumalarının düzenlenmesine, yasa dışı
korumalık maaşı ve haksız yere maaş
alanların önüne geçmesine neden olacak.
Reform yasa tasarısının uygulanması
şehit aileler dışındaki diğer kişilerin
tek maaş almalarını sağlayacak. Sadece
onların memurluk ve şehitlik maaşı
almak gibi bir hakları var, diğerlerinin
seçim yapması gerek.”

Parlamentosu Temizeller Komisyonu
Üyesi Frsat Sofi emeklilik yasa tarasına
ilişkin Tba’ya konuştu.

Frsat Sofi, parlamento başkanlığının
fraksiyon başkanlarıyla toplanmasına
ilişkin, “Söz konusu yasa tasarısı
ve başka tasarıları ele almak adına
parlamento başkanlığının 15 gün
içerisinde bir oturum yapması yönünde
karar alınmıştı. Fakat fraksiyonların
parlamento başkanlığıyla yaptığı
oturumda, ayrı bir oturum için tarih
belirleyememesi benim için soru işreti
yarattı ve şaşkınlık vericiydi. Maalesef
bu projenin gecikmesi, reform projesine
vurulan tehlikeli bir darbedir. Biz
arkadaşlar ve meslektaşlarımızla bu
projenin gecikmemesi ve uygulamaya
geçmesi adına en kısa zamanda
onaylanması için sürekli iletişim
halindeyiz.” açıklamasında bulundu.
IKBY Parlamentosunda Kürdistan
Demokrat Partisi (KDP) Fraksiyonu
üyesi Sofi, fraksiyonunun emeklilik
yasa tasarısına karşı tutumundan
söz ederek, “Biz KDP fraksiyonu
olarak, özel yetkilerle alakalı Irak’ta
uygulanan emeklilik yasa tasarısının
uygulanmasından yana olduğumuzu
açıkladık. Uygulanmasının olumlu

olacağı kanaatindeyiz
çünkü çok iyi bir çözüm. Yasa
üzerinde farklı görüşle var, ancak koca
bir yasanın birkaç bölüme veya maddeye
kurban edilmemesi gerekir. Bu yüzden
biz bu yasanın parlamentodan geçmesi
konusunda çok ciddiyiz. Bu büyük
farklılıkların kalmamasını ve ortak
bir ilkede anlaşılmasını istiyoruz, eğer
anlaşma da olmazsa o zaman çoğunlukla
parlamentodan geçecektir.” ifadelerini
kullandı.
Frsat Sofi, reform projesinin detaylarını

paylaşarak, şu bilgilere
yer verdi:
“Reform projesi hükümetin projesi
ve çok önemli. Eğer proje uygulanırsa
bunun halka büyük yararı olur, belki
de maaşlardaki yedekleme sistemi
kalkar. Reform projesi parlamentoda
onaylanmaya hazır. Şüphesiz, bu
projenin onaylanması hükümetin
hazinesine iyi bir para girmesine neden
olacak. Bunun yanı sıra Kürdistan
Bölgesi’nde adaleti sağlamaya da
yarayacak.

IKBY Parlamento Üyesi Frsat Sofi
ayrıca, “Bu yasa tasarısına göre, birinin
müsteşar olabilmesi için 20 farklı
hizmeti olması gerekir. Aynı yasaya
göre, Ekonomi Bakanlığı çerçevesinde
tek bir emeklilik olacak, yani Peşmerge
Bakanlığı'nın veya içişleri ve asayişin
kendi emekliliği olmayacak, sadece
tek bir emeklilik olacak, o da Ekonomi
Bakanlığı çerçevesinde olacak. Bu yasa
tasarısı 70 ve 80 birliklerinin Peşmerge
Bakanlığı çerçevesinde tek sayılmasını
da sağlayacak. Tüm söz ettiklerimiz ve
daha birçok şey reform yasa tasarısında
yer alıyor. Bu yasalar sadece parayı
geri kazanmak için değil, adalet için
büyük fayda sağlayacak." açıklamasında
bulundu.

Haber: Ali Antar

Bu krizle baş etmek için sanayi,
ziraat ve turizm geliştirilmeli

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil
Hayyat Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi’ndeki
(IKBY) ekonomik krizin nedenlerine ilişkin,
“Kürdistan Bölgesi’nin gelirinin azalması ve
Bağdat’tan Bölge’nin bütçesinin gelmemesi bu
krizin oluşmasına, ticareti olumsuz etkilemesine
neden oldu.” dedi.

Yerel üretimin artmasının önemine işaret eden
Hayyat, “Ülke dışından yüksek bir ücret karşılığı
ithal edilen ürünlerin ülke içinde üretilmesi
gerekiyor. Bu krizle baş etmek için sanayi, ziraat ve
turizm geliştirilmeli.” şeklinde tespitlerde bulundu.
Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara
Celil Hayyat ekonomik kriz ve çözümüne
ilişkin Tba’nın sorularını yanıtladı.

Ekonomik krizin IKBY'de ticaret
üzerinde ne kadar etkisi oldu?
Kürdistan Bölgesi’nde sert bir ekonomik
kriz olduğu saklanamaz ve bu krizin
ticarete etki etmesine neden olan
faktörler var. Kürdistan Bölgesi’nin
gelirinin azalması ve Bağdat’tan
Bölge’nin bütçesinin gelmemesi bu krizin
oluşmasına, ticareti olumsuz etkilemesine
neden oldu. Baştan sona her tarafı etkileyen
bu kriz, ekonominin düşmesine ve projelerin

durmasına neden oldu. En kısa sürede bu krizin
çözülmesini ve bundan ders çıkarmamızı ümit
ediyorum. Yaşadığımız ekonomik kriz ağır bir
sınavdı. Bundan kurtulmanın yolunu bulmak adına
Kürdistan halkının, yetkililerin ve ekonomistlerin
bu duruma ciddi bakmasını umuyoruz.

Erbil iş adamları var olan ekonomik kriz
ile mücadele etmek için ne tür adımlar
attı?

İş adamlarının ve sanayinin temsilcisi olan Erbil
Ticaret Odası olarak, sorunlardan kurtulmak
adına nasıl kolaylık sağlanacağıyla ilgili birçok
öneriyi kuruluşlara ilettik. Devletin bu konuya
ciddi baktığı, araştırma yaptığı ve adımlar attığı
görülüyor. İşlemlerde reform yapıldı, biz de bunun
devam etmesini umuyoruz. Kürdistan Böglesi ve
özellikle Erbil'deki iş adamları, maddi imkanları
kötü olan insanlara yardımcı olma konusunda iyi
bir duruş sergiledi. İnsanlara el uzatıp, ihtiyaçlarını
giderdiler.

Sizce hükümetin bu ekonomik krizden
kurtulması için ne tür bir plan
uygulaması gerekir?
Bizce hükümetin devlet kadrosuna
yapılan atama konusunda reform yapması
lazım. Yerel üretimi arttırmaya neden
olacak projelerin uygulanması için çaba
gösterilmeli. Ülke dışından yüksek bir ücret
karşılığı ithal edilen ürünlerin ülke içinde
üretilmesi gerekiyor. Bu krizle baş etmek için
sanayi, ziraat ve turizm geliştirilmeli. Kürdistan
halkı da gelir elde edebileceği mesleklerle
Haber: Ali Antar
uğraşmalı.

Foto: Abdullah Ahmet

4

16 Nisan Pazartesi 2018

Türkmen Basın Ajansı

Gün, Herkesin
Safını Belli Etme
Günüdür

Diyar Erbil

Geçen sayıdaki yazımda
önümüzdeki seçimde bütün
Erbil halkının 137 nolu
tek Türkmen listesine oy
vermesinin önemine vurgu
yapmıştım. Bu liste, Irak
Türkmen Cephesi listesi
adını taşıyor olsa da, aslında
bütün Erbilli’lerin listesi
olma özelliğini barındırıyor.
Konunun ehemmiyeti
açısından tekrardan bunun
bir milli vazife ve sorumluluk
olduğunun altını çizmekte
yarar görüyorum.
İlk önce listede yer alan
adayları tebrik ve takdir etme
gereği duyuyorum. Çünkü
bu bir özgüven ve cesaret
gerektirir. Seçimi kazanırsan
büyük bir yük altına girmiş
olursun. Onun da vebali çok
büyük ve ağırdır. Maazallah
şayet kaybedersen, o duyguyu
yaşamak ve o atmosferi
kaldırmak zor olabilir. Onun
için adayların attıkları bu
adım tam bir “elini taşın
altına koyma” örneğidir.
Tekrar tekrar kutlanmayı hak
ediyorlar. Allah’tan başarılı
olmalarını niyaz ediyorum.
Bugünlerde seçim
propagandalarının başlamış
olması gerekir veya birkaç
gün içerisinde başlayacaktır.
Peki, bizim adaylarımızın
seçim propagandasını kim
üstlenir? Tabi ki ITC de,
kendileri de üzerlerine düşeni
yapacaklar. Ancak bu bir yere
kadar olur. Bunun bir de halk
ve Türkmen adına konuşan
parti ve kuruluşlar ayağı var,
olmalı da.
Normalde diğer parti ve
koalisyonlar, halkın oylarını
kazanmak için kendi reklam
ve propagandalarını yaparlar.
Ancak bizim adaylarımızın
durumu farklı. 137 numaralı
listedeki adaylar, bütün Erbil
Türkmenlerinin adaylarıdır.
O yüzden bu işi sadece ITC
ve adaylara bırakmak en hafif
tabirle sorumsuzluk olur.
Bu adaylar Erbil’i temsilen
Bağdat’a gideceklerse, bizim
de milletçe onların yanında
olmamız için seferberlik
başlatmamız gerekir. En
başta kendi evimizdeki
oy kullanabilenleri,
komşularımızı, yakınuzak akrabalarımızı, dost
ve arkadaşlarımızdan kim
varsa, hepsine ulaşmak her
birimizin üzerine düşen
birer görevdir. İster yurt içi,

ister yurt dışında olsun bu
çalışmalar herkes tarafından
yapılmalı. Yoksa rahat
oturarak bir iş başarılmaz.
Çaba gösterilmeden olmuyor.
Olmayacak.
“Bağdat’a giden gider, bana
ne?” demek ise tam bir
laubalilik örneğidir. Hak
sahibi olmak hakkın sana
teslim edileceği anlamına
gelmez. Hakkın da taliplisi
olacak ki hakkı elde
edebilsin. O taliplileri de halk
olarak bizim seçmemiz ve
seçtirmemiz gerekiyor.
Bunun yanında Türkmen
parti ve kuruluşlara çok
önemli görevler düşüyor.
Yıllarca Türkmen Milleti
adına konuşanların önüne
geri tepilmeyecek bir fırsat
gelmiştir. Her biri kendi
tabanına bunu bir emir olarak
vermek zorundadır. Evet,
zorundadır. Yoksa Türkmen
adını taşıyan tek listeye sahip
çıkmayacaksınız da, kimi
destekleyeceksiniz?
Eğer her Türkmen bireyin
üzerine seçime gidip oy
vermek milli bir görev ise
ki öyledir, ister siyasal, ister
kültürel alanda faaliyet
gösteren bütün Türkmen
parti ve kuruluşların
(istisnasız) 137 No’lu liste
için propaganda yapması aynı
şekilde milli bir görevdir.
Bu parti ve kuruluşların
hepsi ister görsel, ister
yazılı medya, isterse de
sosyal medyada bu işe el
atmalı, bir ucundan tutmalı
ve gerçek anlamda çaba
göstermelidir. Tabelasında
Türkmen yazan parti ve
kuruluş binalarının dış
duvarlarına ve bulundukları
sokaklara Türkmen adayların
seçilmesi için çağrı ve afiş
asılması, gerçek anlamda
bir propaganda yapılması
hepsinin üzerine düşen bir
vazifedir. Bunu yapmazlarsa
veya yapmaktan kaçınırlarsa,
artık bundan sonra Türkmen
adını hiçbir şekilde ağızlarına
almasınlar. Her halde gidip
Kürtlere veya Araplara oy
vermeyi düşünmüyorlardır
inşallah. Gün, herkesin safını
belli etme günüdür.
Son olarak, bazı
adaylarımızın sosyal medyada
kendi çaplarında yaptıkları
çağrıların beğenenleri
arasında sözünü ettiğim
parti ve kuruluşlarda yer alan
yönetici ve üyelerin başarı
dileklerini görmek sevindirici.
Ancak umarım bu dilekler
doğrultusunda seçim günü
gidip bu adaylardan birine
oy kullanırlar. Çünkü şerefli
Türkmenler ancak ve ancak
137'ye oy verirler.

DANYAL PEYGAMBER'İN
TÜRBESİ YOK OLMAYA YÜZ
TUTUYOR
Kerkük Kalesi'nde bulunan Hz. Danyal
Peygamber'in Türbesi, yok olmaya yüz
tutmuş durumda.

Hz. Danyal Peygamber'in Türbesi'nin
bakımını ve diğer hizmetlerini, Şeyh Faruk
Şeyh Muhammet Salih'in ailesi tarafından
yapılmaktadır. Şeyh Faruk ailenin 17. torunu
olduğunu belirterek, "Benden sonraki
hizmetkarlar oğullarım olacak." dedi.
Saddam Hüseyin rejmi döneminde,
restorasyon yapmak için halkın Kerkük
Kalesi'ni boşaltması yönünde karar çıktı. Fakat
restorasyon çalışması, halkın beklentisinin tam
tersi şekilde sonuçlandı. Bu süreçte Kale'nin
tarihi evleri dozerlerle yıkılarak, var olan
Türkmen dokusu yok edilmeye çalışıldı.
2003 yılında ilk kez Kerkük Kalesi'nin kapısı
halka açıldı fakat Kale vahim durumdaydı. Bu
tahribattan Hz. Danyal Peygamber'in de türbesi
de nasibini aldı.
Şeyh Faruk, bu süreçten sonra türbede
karşılaştıkları manzarayı, "Biz türbeyi teslim
aldığımızda adeta harabeye dönmüştü. Kapı
pencereleri çalınmıştı." şeklinde anlattı.
Şeyh Faruk, Hz. Danyal Peygamber'in
Türbesi'nin Müslümanlar ve özellikle
Türkmenler için önemini şöyle anlattı:
"Türbenin yanı başında Birinci Dünya
Savaşı'nda şehit olan Osmanlı subaylarına
ait olan mezarlıklar var. O mezarlıkların
Türkmenler için ne kadar önemli olduğu ortada;
çünkü o mezarlıklarda dedelerimiz, atalarımız
yatıyor. Vatan uğruna şehit edilen askerlerimiz
yatıyor. Bu da Türkmenler için yeteri kadar
manevi önem taşımaktadır. "
Şeyh Faruk, "Eskiden olduğu gibi halk dilek
tutmak için Hz. Danyal Peygamber'in Türbesi'ni
ziyarette bulunuyor mu?" şeklindeki soruyu
şöyle yanıtladı:
"Tabi, eskiden olduğu gibi şimdi de
ziyaretçilerimiz var. Her cumartesi
ziyaretçilerimiz gelir. Eskiden olduğu gibi, Hz.
Danyal Peygamber'in Türbesi'nin

korkuluklarına kilit ve bez parçaları gibi
materyaller bağlamaktalar."
Türbeye verdiği hizmet karşığılı hiçbir maddi
yardım almadığını belirten Şeyh Faruk,
"Türbenin ihtiyaç ve giderlerini halk olarak
aramızda topluyoruz." dedi.
Hz. Danyal Peygamber Türbesi'ni ziyarete gelen
ziyaretçilerin tahribat nedeniyle yıpranan türbe
konusunda şikayetlerde bulunduklarını ve
halkın yetkilileri duyarsız olarak nitelediğini
belirten Şeyh Faruk, "Bugüne kadar bir netice
alınamadı. Gerekli tedbir alınmazsa tarihi
türbenin yıkılacağından endişe duyuyoruz."
şeklinde açıklamada bulundu.
Hz. Danyal Peygamber Türbesi'nin hikayesi
Hz. Danyal Peygamber’in mezarı üzerindeki
bina daha önceki yıllarda Yahudi dinine ait olan
bir mabetti, daha sonra Hristiyanlar tarafından
kilise olarak kullanıldı. Bölgeye Müslümanların
gelişiyle kilise mescide dönüştürüldü.
Mezarın binası üzerinde iki kubbe ve minare
bulunmaktadır ki bunların görünümleri
Moğol dönemi yapılarını anımsatmaktadır.
Hz. Danyal Peygamber ile birlikte üç mezar
daha bulunmakta. Bunların Uzayir, Mihail,
Hunayin adlı peygamberlerlere ait olduguna
inanılmaktadır.
Halkın vefat ettikten sonra mezarının türbe
yakınında olması yönünde vasiyette bulunması
nedeniyle tarihi süreçte bu bölgede Kerkük’ün
en eski mezarlığı oluşmuştur.
Haber & Foto: Abdullah Ahmet
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Dr. Mofak Adil Ömer: İran bütün
yumurtalarını aynı sepete koymuyor

Selahaddin Üniversitesi, Hukuk ve Siyasal Bilgiler

Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mofak Adil Ömer,
Irak’taki siyasi gelişmeler, yapılacak meclis seçimleri
ve Türkmenlerin durumuna ilişkin Tba’nın sorularını
yanıtladı.

Irak seçimlerinde Abadi ve Maliki karşı
kaşıya olabilir, bu konudaki tahminleriniz
nedir?
Genel olarak Irak seçimlerine baktığımız zaman, 3
önemli grubu göreceğiz. Birincisi mevcut Başbakan
Haydar Abadi’nin başkanlığındaki Nasr Koalisyonu'dur.
Nasr Koalisyonu'nu uluslararası düzeyde, küresel
düzeyde ve hatta bölgesel düzeyde de kabul gören
ve desteklenen bir koalisyon olarak görebiliriz.
Özellikle Haydar Abadi’nin dönemindeki başarıların,
DEAŞ’a karşı yürüttüğü mücadele ve 16 Ekim 2017
sonrasındaki olaylar, referanduma karşı tutumu,
bunların hepsinin Abadi’ye ek puan olarak geri
döndüğünü söyleyebiliriz. Bu durumda Abadi'yi Irak’ta
12 Mayıs 2018’deki seçimlerin önemli bir tarafı olarak
kabul edebiliriz.

“Maliki’nin geçtiğimiz seçimlerde
elde ettiği sonucu tekrar alabileceğini
düşünmüyorum”
Diğer tarafta eski Irak Başbakanı Nuri Maliki var,
onun da Kanun Devleti Listesi var. Tabi Maliki’nin
eski gücünde olduğunu söylemek biraz zor. Yani kan
kaybına uğramıştır, özellikle de Abadi gibi güçlü
bir liderin karşısına çıkmasıyla. İran’ın Maliki’ye
olan desteği halen devam ediyor. Yalnız Maliki’nin
geçtiğimiz seçimlerde elde ettiği sonucu tekrar
alabileceğini düşünmüyorum. Baya kaybı olacak. Ama
parlamentoya sandalye çıkaramaz gibi bir durum yok.
Onun da kendine göre belli bir tabanı var.
Bir diğer önemli seçim listesi Haşdi Şabi’nin siyasi kolu
olan El-Fetih Listesi’dir. El-Fetih Listesi de güçlü bir
seçim listesi olarak kabul edilebilir. Çünkü Haşdi Şabi
özellikle Şii kesim arasında önemli bir konuma sahip.
Halk yani Şii tabanında önemli bir yeri var. Haşdi
Şabi’nin kuruluşuna baktığımız zaman Ayetullah Ali elSistani’nin fetvasıyla kurulmuştur. Bunun siyasi kolu Şii
kardeşlerimizin arasında önemle karşılanmaktadır.
Yani gelecek seçimde belki de Maliki’nin kaybedeceği
büyük bir oy oranı El-Fetih’e geçebilir. Bir de en
önemlisi Tahran’ın Irak’ta en güçlü desteği El-Fetih
Listesi’nedir. El-Fetih Listesi’ndeki isimlere baktığımız
zaman Haşdi Şabi’de askeri komutan olarak görev
alanlar bulunuyor, örneğin; Hadi el-Amıri’yi görüyoruz
orada. Bu siyasi koludur, bunun İran’ın Lübnan’da
Hizbullah’ı desteklemesine benzetebiliriz. Irak’ta da
neredeyse tamı tamına uygulamaktadır. Hizbullah’ın
da hem askeri hem de siyasi kanadı var. Lübnan’daki
seçimlere ve Lübnan’daki siyasi yaşama önemli bir etkisi
oluyor.
El-Fetih Listesi, ABD’nin de kırmızı çizgileri arasında
olan bir liste. Çünkü özellikle ABD Başkanı Trump’ın
son açıklamalarına baktığımız zaman, “İran’ın
Ortadoğu’daki nüfuzunu sınırlandıracağız, İran çok
fazla yayılmış bunu durdurmamız gerekiyor” şeklindeki
açıklamalarına bakıldığında, El-Fetih Listesi’nin bu
şekilde gelişmesi ABD’nin de karşı olduğu bir olaydır.
Ama bu El-Fetih Listesi’nin önümüzdeki seçimde oy
kaybedeceği anlamına gelmez. Mutlaka kendine göre
bir oy oranı elde edecektir.

“İran bütün yumurtalarını aynı sepete
koymuyor”

İran’ın Irak’ta 2003
yılından sonra uyguladığı
politikalarından biri şu;
genel olarak Şii gruplara
baktığımız zaman birkaç
grup görüyoruz. Abadi’yi
görüyüruz, Maliki, Fetih
ve Sadr grubu var. Bunlar
geçtiğimiz seçimlerde
farklı farklı listelerden
seçimlere katılmışlardır.
Bu seçimde de aynı
olacak. İran bütün
yumurtalarını aynı sepete
koymuyor. Şii gruplar
ayrı olmalarına rağmen
bunlardan belli noktaya
kadar yararlanmaya
çalışmaktadır. Yani Fetih’i
destekliyor dediğimiz
zaman, Maliki’yi ihmal etmemiştir, veya Maliki’yi
destekliyor dediğimiz zaman, ABD ve Körfez ülkeleri
tarafından desteklenen Abadi’yi bile ihmal etmemiştir.
Abadi de 2014 yılından sonra İran’ı Irak’ta doğrudan
karşısına almamıştır. Dengeli bir politika izlemiş,
hem ABD’yi hem diğer bölgesel ülkeleri hem de yerel
düzeyde bir denge sağlamaya çalışmıştır ve bu konuda
bence Abadi başarılı olabilmiştir.

“Halk bu mevcut iktidarın başarısız
olduğu kanaatine varmıştır”
Kürtler bu seçimde beklediğini ne kadar
bulabilir çünkü Kerkük'te bazı partiler
seçime katılmıyor. Irak Parlamentosu'nda
oy kaybı olur mu ve bu nasıl bir etki
yaratır?
Her şeyden önce Kürt gurupların en büyük sıkıntısı
aralarındaki iç çekişme. Bu, Kürt hareketine olumsuz
bir şekilde yansımıştır ve bunu da özellikle 16 Ekim
2017 olaylarında gördük. İhtilaflı Bölgelerdeki seçim
listelerini ve Irak Kürdistan Bölgesi’ndeki yerel seçim
listelerini ikiye ayırmamız gerekiyor. Irak Kürdistan
Bölgesi’ndeki yerel seçim listelerine bakıldığında,
sonuçlar eski yıllarda olduğu gibi cereyan edecektir.
Oy oranları değişir mi? Değişmez mi? Belli bir
noktaya kadar değişir ama birkaç yeni Kürt oluşumu
da kuruldu ve seçimlere katılacak. Onlar da belli
bir noktaya kadar oy alabilirler ama bence bu genel
durumu etkilemeyecek. Çünkü bu bölgedeki seçimler
Irak Kürdistan Bölgesi denetiminde gerçekleşiyor.
Bu yüzden fazla değişim olmayabilir. Uluslararası
düzeyde, ABD, diğer Avrupalı ülkeler, İran veya Türkiye
artık burada da bir değişimin gerçekleşmesini istiyor.
Baktığımız zaman yerel Kürt yönetiminde, özellikle
referandum sonrası süreçte halk bu mevcut iktidarın
başarısız olduğu kanaatine varmıştır. Kendileri bile
artık reform yapmalıyız diyorlar. Ya reform yapacaklar,
ya da seçimlerde ABD’nin de desteğiyle bazı süprizlerle
karşılaşabiliriz. Bu IKBY için.

“İhtilaflı Bölgeler’de sürprizler kesin”
İhtilaflı Bölgeler’de zaten o sürprizler kesin. Çünkü,
Kerkük’e baktığımız zaman Irak Parlamentosu’nda 12
sandalyesi var. Bunun 6’sı KYB’ye ait 2’si de KDP’ye ait.
Diğer 4’ünün 2’si ITC’ye bağlı, 2’si de Sünni Araplara
ait. Önümüzdeki seçimlerde bu tablo böyle kalmayacak.
KDP zaten Kerkük’te seçimlere katılmayacağını
açıkladı. Bu durumda oradaki 2 sandalyenin kime
gideceği önemli. Bir de KYB’ye baktığımız zaman, o da
ciddi bir kan kaybına uğradı, parti içi değişimler oldu.
Buna karşın ITC’nin daha fazla oy kazanabileceğini

tahmin ediyorum. Ama bunu da unutmayalım, El-Fetih
Listesi, Maliki’nin listesi, bir de El-Hikma Kerkük’te
seçimlere katılacak. Yani Şii guruplar da katılıyor.
Şimdi sanki şöyle bir durum ortaya çıkmış gibi; "16
Ekim 2017’ye kadar Kürt hegemonyasında olan Kerkük,
artık daha fazla Haşdi Şabi hegomonyasında", Şii
tarafına kaydığını görüyoruz.

“Bağdat’ın da Kerkük’e karşı niyeti
Türkmenlerin lehine değil”
Türkmenleri ne bekliyor? Sizce yaşanan bu
inişli-çıkışlı süreç Türkmenlere yaradı mı
ve seçimlere nasıl yansıyacak?
Şimdi bunu unutmayalım, 16 Ekim 2017’den sonra
ITC’ye bağlı veya Türkmenlerden yaklaşık 19 Türkmen
şehit edildi. Yani orada doğrudan Türkmenler hedef
alınmaktadır. Türkmenler için bence 16 Ekim’den
sonraki durum çok da iç açıcı değil. Buna en güzel
örnek; seçim komisyonunun üyeleri belirlenirken, bir
Türkmen üye bile olmadı. Yani merkezin de Kerkük’e
karşı niyeti Türkmenlerin lehine değildir. Şimdi
Kerkük’te çok tehlikeli bir durum hissediyorum,
maalesef Telafer’de Türkmenleri Şii, Sünni diye ayırdılar
ve Telafer’de Türkmenler olarak büyük bir sıkıntımız
var. Aynı tehlike Kerkük için de söylenebilir. O süreçten
sonra İran’ın bu yönde bazı faaliyetlerinin olduğunu
görüyoruz.
Kerkük'te El-Fetih Listesi seçimlere nasıl katılacaklar
biliyor musunuz? El-Fetih Listesi seçimlere katılır
ama göstereceği aday Sünni veya Şii Türkmen olabilir.
Oradaki tablo iç açıcı değil ve sanki gelecekte daha
tehlikeli şeyler gösteriyor gibi. Bir Türkmen El-Fetih
veya diğer listelerde yer alabilir, ama Türkmenlerin
çıkarını göz önünde bulundurmayan bir ismin
Türkmen adıyla başka bir listede yer alması tehlikeli.

“Irak Türkmen Cephesi’nin de attığı
adımlar güzel”
Irak Türkmen Cephesi’nin de attığı adımlar güzel.
Özellikle tek liste üzerinde vurgu yapmaları çok önemli.
Yine de ITC’de benim gözlemlediğim bazı noktalar var.
Aynı isimler tekrar aday gösterilmiştir. Keşke gençlere
de daha fazla yer verilseydi. Çünkü artık genel olarak
Iraklılar arasında bugüne kadar Irak’ı yönetenler ve
Irak’ın farklı kurum ve kuruluşlarında yer alan simalar
artık Irak halkının canını sıkmaya başlamıştır. Bunu
söylediğimiz zaman mevcut isimlerin kötü olduğu
anlamına gelmiyor, ama değişim insanın psikolojisine
bağlı.
Haber: Barzan Lokman
Foto: Abdullah Ahmet

6

16 Nisan Pazartesi 2018

Türkmen Basın Ajansı

Gösterilerin Sembolü Türkmen
Öğretmenler

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi'nde

(IKBY) 2016 yılından itibaren başlatılan
maaşlardaki yedekleme sistemi,
devlet memurlarının hükümet karşıtı
gösterilerine neden oldu.
25 Mart'ta başlatılan genel protesto ve
boykot gösterileri IKBY'deki hemen
hemen bütün kamu kuruluşlarına
sıçradı. Protestolarda başrolü birinci
derecede öğretmenler, ikinci derecede
ise sağlık sektöründe çalışan devlet
memurları almıştı. İstekler ise
kesinti sisteminin tamamen ortadan
kaldırılması.
Erbil'de gerçekleştirilen gösterilerde
Türkmen okullarında çalışan Türkmen

alanında yaptığı konuşmayı zor durumda
olan öğretmenler adına yaptığını
söyleyen Asaflı, gösterilerde medya
mensuplarına verdiği duygulu demecin
sebebini ise şöyle ifade etti:
"Ben genellikle gezen birisiyim. Benim
bu gösterilere katılmamı sağlayan iki şey
var. Birincisi, geçen günlerde bir okula
gittim. Okulun müdürü yanıma geldi,
ellerimden sıkı tuttu ve birini göstererek,
'İleride gördüğün genç benim müdür
yardımcım, birkaç çocuğu var ve çok
kötü durumdalar. Eğer etraftan biraz
yardım toplayabilirsen çok iyi olur.
Parası olmadığı için okula gelemiyor,
yoklamasını da yazıyoruz' dedi. Evine
gittik, adamın evinde bir tane pirinç veya
bulgur yok.

Gösteriye sadece kendi isteğimizle çıktık
ve kimse bu konu için bizi fişlemedi veya
dayatmadı. Allah şahit, kimseyle bir
ilişkimiz yok. En basit hakkımızı talep
ettik. Çeyrek maaşa da razıydık ama tabi
her ay düzenli verilseydi."

"Tek bir Türkmen vekil bile
yalandan da olsa aramadı"
En büyük sitemini Türkmen
milletvekillerine ileten Zahide Halil
Asaflı, üç kişi hariç diğer yetkililerin
onlara sahip çıkmadığını belirterek
sözlerine şu cümlelerle devam etti:
''Buradan 3 kişiye çok teşekkür
ediyorum. Ve diğer Türkmen
sorumlulara diyorum ki; hepinize
yazıklar olsun. Bu kadar Türkmen partisi
olmasına rağmen ve beni tanımalarına
rağmen kimse aramadı 3 kişi hariç. Çok
şükür yardıma muhtaç değilim. Ama
ben o gösterilerde halkın yerine de
konuştum. Tek bir Türkmen vekil bile
yalandan da olsa aramadı. Sadece 3 kişi
aradı, bunu tarih için ve hakikat için bir
gün söyleyeceğim.
Beni arayan herkese teşekkür ettim. Bir
öğretmen ne ister? Hakkını ver, o da her
türlü seninle olur. Hiçbir şeye ihtiyacımız
yok, tekrar söylüyorum Türkmen
sorumlulara ve vekillere yazıklar olsun.
En azından bir yerlerde yazsaydınız.
Belkide bana karşı durdular ve bu
hareketimi Türkmen milletine karşı
ihanet kabul ettiler."

öğretmenler ön saflarda durarak
haklarını talep ettiler. Gösterilerin
sembolü haline gelen Türkmen
eğitimciler, boykot etmeksizin derslerin
bitiminden sonra alana geldiklerini ve en
tabi haklarını savunduklarını vurguladı.
Türkmen eğitimciler 25 Mart
gösterilerinde, birçok memurun sesi
oldu. Lisede öğretmenlik yapan Zahide
Halil Asaflı ve İmadettin Zengi Erkek
Lisesi Müdürü Karani Veysel Çelebi,
Tba'ya özel açıklamalarda bulundu.

''Her tepkinin bir de anti-tepkisi
vardır"
Gösterilerin tepki sonucu oluşan antitepki olduğunu söyleyen Zahide Halil
Asaflı, ''Her tepkinin bir de anti-tepkisi
vardır. Bölgesel yönetim kurulduğu
gün çok mutlu olmuştuk ve haklarımızı
alacağımız için umutluyduk, buna
destek olarak hükümete de her türlü
destekte bulunduk. Maaşlar kesintiye
uğradığı günden bu yana insanlar için
birçok sıkıntı zuhur etti. 4 senedir şu
hocaların halini birtek Allah bilir. Biz
tahammül ettik. Buna rağmen bir tarafın
yükseklerde uçtuğunu ve paraya para
demediğini, aynı zamanda diğer tarafın
ise çamura battığını gördük. Bu gibi
şeyler bizde baskıya neden oldu." dedi.
Kendisinin ekonomik olarak kötü bir
durumda olmadığını fakat gösteri

İkincisi, üniversitede hoca olan birisinin
evini ziyarette bulundum. Hocanın 3
tane çocuğu vardı. Yemek yedikleri
sırada çocukları ağlamaya başladı. Neden
ağladığını sorduğumuzda dişlerinin
ağrıdığını söylediler. O anda babaları
cebinde bir dinar bile olmadığına dair
yemin etti. Sonra dedi ki, 'Sabredin maaş
aldığımda sizi götürürüm'. Peki sizce
çocuk sabredebilir mi? Sonra karısı,
"Hanginizin dişi daha fazla ağrıyorsa ilk
olarak onu götüreceğim. Diğerlerini ise
gelecek aylarda götürürüm' dedi. Aynı
anda şu Erbil şehri içerisinde Rotana
Hoteli'nde bir düğün tertiplenmişti,
o düğünde 250 kişi davetliydi ve her
sandalyesinin maliyeti 150 dolardı. Diğer
tarafta canını, ruhunu bu memleket için
sunan ve şu darlıkta olan birisi var, bu
adil mi sizce?''

"Gösteriye sadece kendi
isteğimizle çıktık"
Zahdide öğretmen genel olarak
milletvekillerine sitemini bildirerek
IKBY başkanlığının hepsinin
mahkemeye verilmesi gerektiğinin
altını çizdi. Ayrıca öğretmenlerin sadece
maaşlarını istediklerini söyleyen Asaflı,
hiçbir tarafın dayatması olmadığını
ve kendi arzularıyla gösterilere
katıldıklarını belirterek şu sözlere yer
verdi:
''Gözümüz ne mal da ne servette.

"Hakkımızı saygı çerçevesinde
isteriz"
Zahide öğretmen Erbillilerin ve
Türkmenlerin korkak olduklarına
yönelik deyimlere ithafen şu şekilde
yanıt verdi:
"Erbillilerden hep 'Kuluçkaya yatan
bir tavuğa bile karşı cesaretleri yoktur'
sözüyle korkaklıkla bahsederler. Alın işte
bakın. Biz saygılı bir milletiz. Hükümete
karşı beğenmediğimiz noktaları bile
adab içerisinde ilettik. Biz Erbilliler aile

terbiyemiz ile tanınırız. Karşımızdakini
asla kıramayız, yaralayamayız.
Hakkımızı saygı çerçevesinde isteriz.
Bundan dolayı gösteriler esnasında
dedim ki 'Ben hakkımı babamdan
istiyorum'. Biz, hükümete baba gözüyle
bakarız. O gösterilerden sonra bazı
sonuçlar değişmiş. Maaş sisteminde
düzenlemeye gidildi. Umut ediyoruz ki
bu darlıktan bir an önce çıkalım ve Allah
memleketimizi korusun. Herkese bir
akıl versin ki bu toprakları koruyalım.
Emniyetin kıymetini, emniyet elimizden
gittiği zaman biliriz. Emniyet gittiğinde
de son pişmanlık neye yarar''.
Gösterilerde siması tanınan ve sosyal
medyada paylaşılan videolarda
görüntülenen bir diğer Türkmen
eğitimci Karani Veysel Çelebi'ydi. Çelebi,
İmadettin Erkek Lisesi'nde müdür olarak
Türkmen eğitimine hizmet sunuyor.

''Bizim oraya gitme amacımız
sadece insani bir mesaj içindi"
Karani Veysel Çelebi gösteri hakkında
ise Tba mikrofonuna şu açıklamalarda
bulundu:
''Bizim oraya gitme amacımız sadece
insani bir mesaj içindi ve haklarımızı
savunduk. Aslında orada Abadi
hükümetine karşı tavrımızı koyduk
çünkü o maaşlarınızı göndereceğini
söylemişti. Daha önce DEAŞ vardı ve
sıkıntılar çoktu. Anlıyorduk ama artık
her şey bitti, hiçbir sıkıntı kalmadı biz de
doğal olarak kendi haklarımızı istiyoruz."
26 yıldır öğretmenlik yapan Çelebi,
boykot etmediklerini, derslerin
bitiminde orada bulunduklarını
belirterek, "Biz öğretmen olarak
oraya gittik ve haklarımızı talep ettik.
Gösterilere dersler bittiğinde gittik,
dersleri boş geçirmedik. Bir grup
Türkmen öğretmen olarak gösteride
bulunduk. Amacımız insani bir mesaj
taşıyor. Kendi hakkımızı savunmak için
oradaydık. Başka da bir şey yoktu." diye
konuştu.
Haber: Ziya Uzeiry
Foto: Çoban Timur
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Erbilli Türkmen İş adamı ve Esnaflardan Tek
Türkmen Listesine Destek

Fehmi Fuat Reşit

Hacı Muştak Abdullah Tevfik

Salim Yunus Neccar

Muhenned Şevket Muhtaroğlu

Mayıs ayında yapılacak olan Irak

Adımızın ve oyumuzun bir olması
gerekiyor." diye konuştu.

ve Erbil Kalesi Grubu adına 137 listesini
destekliyorum."

Tba, ITC Listesi'ne yönelik görüşlerini
almak, seçimlerde halkın nabzını tutmak
için Erbilli Türkmenlere tutumlarını
sordu.

"Eğer bir olursak bu liste sayesinde
Bağdat'ta güçlü bir mevkiye sahib
oluruz." şeklinde değerlendirme yapan
Muhtaroğlu, "Her Asıl Türkmen'in bu
listeye oy vermesi gerekiyor. Elbette
biz de 137 Listesi'ni destekliyoruz.
Hepimizin bir olması lazım, Rabbimiz
de, Kur'an-ı Kerim de buna örnek
olarak bir olmamızı söylüyor. Aramızda
ayrımcılığın olmaması lazım. Asıl
Türkmenlerin oylarını ve seslerini
birleştirmeleri gerekiyor." şeklinde
açıklama yaptı.

Turizmci Hacı Muştak Abdullah
Tevfik, "137 numaralı Türkmen listesini
destekliyoruz. Biz onları yegane
temsilcilerimiz olarak görüyoruz." dedi.
"Yıllardan beri Türkmenler olarak Kürt
partileri veya dini tabanlı partileri
destekleyerek kendimize yazık ettik."
şeklinde değerlendirme yapan Muştak
Abdullah Tevfik konuşmasını şöyle
sürdürdü:

Parlamentosu seçimlerine Erbil'den
Türkmenleri temsil edecek tek bir
liste olan 137 numaralı Irak Türkmen
Cephesi (ITC) Listesi'ne Erbilli
Türkmenlerden tam destek geldi.

Selahaddin Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Abdulvahap
Hattat, tüm Türkmenlerin 137 Listesi'ne
oy vermesini dileyerek, "Çünkü
bu bizim son fırsatımız. Kendimizi
ispatlamamız gerekiyor." dedi.
Dr. Abdulvahap Hattat, "Açıkçası
şu anda hiçbir bahanemiz yok. Bu
seçimlerde Türkmenlerin sayısının ne
kadar olduğu belirlenecektir. Bence
kimsenin bahanesinin olmaması lazım,
listedeki adayların hepsi kabiliyetli
ve hakiki Türkmenler." şeklinde
değerlendirmede bulunarak şu ifadelerde
bulundu:
"Listedeki isimlerden bir, iki veya üç
kişinin kazanması bizi şereflendirir.
Zor olmasına rağmen umarız ki her 5
adayımız kazanır. Bu listenin varlığı
Türkmenler için bir şereftir. Bundan
dolayı canla başla bu listeye destek
vereceğiz."
Erbil'de bir gıda şirketinin sahibi Hacı
Muhenned Şevket Muhtaroğlu, "Bütün
asıl Türkmenlerin birlik olması gerekir.

Erbil'in tanınmış esnaflarından Salim
Yunus Neccar, ise Türkmenlerin yıllardır
kendi davasına sahip çıkamadığını
belirterek, "Tabi ki son dönemlerde milli
duygular yeşermekte. Bundan sonra
kendi adaylarımıza veya kendimizden
olanlara oy vermeliyiz. İnsanların bu
konularda biraz diri olması lazım.
Kimin millete hizmette bulunacağını
bilmelidir." vurgusunda bulundu.
Kendisinin de ilk günden itibaren 137
Listesi'ni desteklediğini ifade eden
Neccar, "Erbil Kalesi Grubu olarak
da bu listeyi destekliyoruz ve ileriki
günlerde destekte bulunup faaliyetler
gerçekleştireceğiz." dedi ve listeye ilişkin
şöyle konuştu:
"Erbil'de Türkmenlerin tek listede
toplanması çok büyük bir avantaj
olacaktır. Listede bulunan adayların
hepsi asil Türkmenler ve Erbil'in
çocukları. Bu nedenle ben kendi adıma

"Sesimiz maalesef kaybolmuştu. Şimdi
bile bize ne zulümler ettikleri malum. Şu
anda bulunan liste bizim varlığımızdır.
Oylarımıza göre nüfus oranımız
belirlenecektir. Herkesten ricam şu ki,
'bu defa deneyin ve kendi listemize oy
verin'. Çok şükür adaylarımızın hepsi
elhamdülillah Müslümanlar, kafir
değiller. En önemlisi kendimizden.
Ses verelim ki diğer milliyetler bizi de
hesaba katsınlar. İleride isteklerimizi
karşılasınlar. Oy verin ki, temsilcilerimiz
Bağdat'ta bize destek olup, haklarımızı
savunsunlar.
Çok geride kaldık ve yanlış listeleri
seçerek yanlış düşüncelere kapıldık.
Oy verdiğimiz kişiler Irak Kürdistan
Parlamentosu'nda bize yardımcı
olmadılar. Erbilliler olarak çoğunlukla
dini tabanlı Kürt partilere oy verdik, iyi
de kendi adaylarımız kafir değiller ki. Biz
de İslami tarihe sahibiz ve elhamdülillah
hepsi mütedeyin insanlar ve yüksek
diplomalara sahipler. Bilmediğimiz
kişilere neden oy veriyoruz? Sadece
televizyonda konuşurken gördüğümüz

Abdulvahap Hattat

kişilere neden oy verelim? Allah korusun
adaylarımız kazanmazsa karşımızdakiler
bizi yok olarak sayarlar. Bu nedenle bu
seçim bizim varlığımız olacaktır."
Hacı Muştak Abdullah Tevfik, son olarak
vatandaşların seçim kartlarını almanısı
yönünde çağrıda bulunarak, "Seçim kartı
olmadan oy veremezsiniz. İnşallah bu
sefer seçim sahtekarlıkları da olmayacak
ve her aday kendi oyunu alacaktır.
Dileriz ki biz de kendi hakkımıza
ulaşırız." şeklinde temennileri iletti.
Avukat Fehmi Fuat Reşit, "Bir Türkmen
olarak bütün desteğimi 137 Listesi'ne
sunuyorum." diyerek "Bence insan kendi
milletine oy vermelidir. Adaylarımız
Erbillileri temsil ediyor. Kendi milletini
bırakıp başka milletlere oy vermek
hayıflanacak bir durum. Sebebi ne olursa
olsun, kendi milletimizin çocukları
varken neden başkalarına oy verelim?
Bundan dolayı kendi adaylarımıza sahip
çıkıp oy vermeliyiz." şeklinde listeye olan
desteğini açıkladı.
Erbil'de Tükmenlerin tek listede
olmasının önemine değinen Avukat
Reşit, şu değerlendirmede bulundu:
"Tek liste olunca oylar dağılmaz ve
aynı yerde toplanır. Adayların hepsi
kazanamazsa da tek liste olduğu için
listeye oylar gidecektir. İlk olarak
listedeki 1 numara olan kişiye takviye
olur. Tabiki ben bunu çok iyi bir
şey olarak görüyorum. Tek listenin
olması oyların dağılmasının önünü
kapayacaktır."
Haber: Ziya Uzeiry

Foto: Abdullah Ahmet

Dericilik (Debbağlık) Mesleği

Teknolojinin ilerlemesi, sanayinin gelişmesi, nüfusun

çoğalması gibi pek çok etken sosyal hayatı belirlerken
bazı mesleklerin doğmasına bazı mesleklerin de yok
olmasına sebep oluyor. Bu sayımızda yok olan dericilik
(debbağlık) mesleğini işledik.
Debbağlık, derinin kurumadan ve bozulmadan deriyi
işleme terbiye etme sanatıdır.
Erbil'de dericilik mesleği ile uğraşan Gazi Muslih
Şeho Debbağ, mesleğin incelikleri, mesleğin yok oluş
sebepleri ve daha pek çok konuda Tba'ya konuştu.
Gazi Muslih Şeho, def ve darbukaya deri gerdirmeyi
babasının yapmadığını belirterek, "Babam bu işi
bilmezdi, sadece deri alıp satardı. Ben dericiliği dayım
Hacı Haydar'dan öğrendim." dedi.
Şeho, 11 yaşından itibaren bu meslekte çalıştığını ifade
ederek, "Dayımla beraber bu işi yaptık. Dayım başka bir
işe girince bu meslek de bana kaldı." dedi.
Dabbağhane denilen yerde derilerin temizlendiğini
belirten Gazi Muslih Şeho, işlemleri "Eskiden Şeyhalla
Mezarlığı'nın karşısındaydık. Daha sonra Erbil
Kalesi'nin karşısında bir hana taşınıp orada çalışmaya
başladık. Derileri handa kuyuya atarlardı. Derinin
sağlam olması için kuyuya aheç denilen bir maade ve

derinin pişmesine yarayan mazı katılırdı. Sonrasında
ayakla üstüne çıkılır, yavaş yavaş tüyleri koparılırdı.
Deriler iyice sıkılır, tüm suyu çıkarılırdı. Bu işelemin
ardından tekrar mazı kullanılırdı. Deriler gölgeye serilip
kuruması beklenirdi." şeklinde anlattı.
Def yapım aşamalarını anlatan Gazi Muslih Şeho, şu
ifadelerde bulundu:
"Temizlenen derinin tüyleri koparılırdı. Daha sonra
demir adını verdiğimiz bir aletle deride bulunan etleri
arındırırdık. Eğer derinin üstünde küçük bir parça et
kalsa bile defin ve darbukanın sesi güzel çıkmazdı.
Deriyi defe takmak için çırçı denilen yapıştırıcı
maddeyi etrafına sürerdik ve derinin yapışmasını
sağlardık. Ama darbuka için çırçı kullanmazdım
sadece küçük çivilerle sabitlerdik. Deri kuruduğu
zaman çivileri çıkarırdık. Kullandığımız küçük çiviler
Hindistan'dan gelirdi, şimdi piyasada o çiviler yok."
Gazi Muslih Şeho, işlenen derilerin İtalya'ya ihraç
edildiğini, babasının ise Suriye'ye gönderdiğini söyledi.
Ayrıca diğer ülkelerin de Suriye'den deri ithal ettiğini
ifade etti.
Gazi Muslih Şeho, Erbil'de bu mesleğin bitmesinin
sebeplerini, " Def ve darbukalar artık İran'dan

getiriliyor, Erbil Kalesi'nin dibinde bulunan
dükkanlarda satılıyor. Bundan dolayı kimse yaptırmıyor
ve hazırlarını alıyor. Bu nedenle bizim işimiz kalmadı."
şeklinde anlattı.
Erbil'de dericilik işiyle uğraşan kişilerin hepsinin
Türkmen olduğunu belirten Gazi Muslih Şeho, " Ahmet
Çelebi'nin babası ayrıca Elas adlı biri vardı ve daha
birçok kişi." diye konuştu.
Def yapımında ceylan ve keçi yavrusunun derisini
kullandıklarını söyleyen Şeho, "Keçi yavrusunun derisi
ceylanın derisi gibi olmazdı. Ceylan derisi ile yapılan
defin sesi çok güzel çıkar. Kuzu derisi de kullanılırdı."
ifadesinde bulundu.
Haber: Ali Salim
Foto: Muhammet Amin
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Erbil'den 2018 yıılı Irak Parlamento Seçimlerine Katılan Türkmen
Adayları Tanıyalım
137

Irak Parlamento Seçimleri

Irak Türkmen Cephesi Listesi - Erbil

1
3
2
Irak Kürdistan Bölgesi
Hükümeti Adalet
Bakanlığı Şura
Meclisi'nde bulunmuştur.

Dilşat Enver Salih Mahmut (Dilşat
Terzi), 1 Temmuz 1965 yılında Erbil'in
Teyrava Mahallesi'nde dünyaya gelmiştir.
Musul Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü
mezunudur. Özel bir bankada kara para
ve terör finansmanı ile mücadele bölüm
sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Bu
birim ve banka sistemi alanında Erbil,
Ürdün ve Türkiye'de farklı tarihlerde
eğitim görmüştür.
Türkçe, Arapça, ve Kürtçe'yi iyi derecede
biliyor.
1995 yılından itibaren Irak Türkmen
Cephesi'nde (ITC) aktif olarak görev
yapmaktadır. ITC Enformasyon
Dairesi'nde haber müdürlüğü
ayrıca gazetede de görev almıştır.
Bu görevinden önce de Türkmen
Karakoyunlu İlkokulu'nda gönüllü
olarak öğretmenlik görevini icra etmiştir.
1997’de ITC’nin resmi yayın organı
olan Türkmeneli Gazetesi’nde Türkçe
bölümünde şef, ardından da yayın
heyeti müdürü ve imtiyaz sahibi olarak
çalışmıştır. Bu görevi 2005 yılına kadar
kadar devam ettirmiştir.

2014 yılında
gerçekleştirilen yerel
seçimlere Erbil Listesi'nden
katılım göstermiştir.
Maha Suhail Vadi, 19 Haziran
1972 tarihinde Erbil'de
doğmuştur. Evli ve 2 çocuk
sahibidir.
Erbil Teknik Enstitüsü'nde
Hukuk-İşletme Bölümü'nü
1992-93 yıllarında derece ile
bitirmiştir.

Türkçe, Arapça ve Kürtçe'yi
çok iyi derecede, İngilizce'yi
orta derecede biliyor.
2015 yılından itibaren Irak
Kürdistan Bölgesi Hükümeti,
Adalet Bakanı'nın Özel Kalem
Müdürü görevine devam
etmektedir.
2013-2015 yılları arasında

5

2015 yılında "Devlet
Memurları İnzibat Yasası"nın
değerlendirilmesinde uzmanlık
derecesine yükselmek için
araştırma sunmuştur.

yapmaktadır.

4

Türkçe, Kürtçe, Arapça'yı iyi
derecede biliyor.

Kawa Faris Yunus Hıdır,
1 Temmuz 1974 tarihinde
Erbil Kalesi'nin Tekkiye
Mahallesi'nde doğmuştur.
Selahaddin Üniversitesi,
İlahiyat Fakültesi mezunudur.
Sevvaf Okulu'nda öğretmenlik

2015 yılında Türkmen Alimler
Birliği'nin Erbil şubesinde
kurucu üye olarak göreve
başlamıştır.

İmtiyaz Sahibi: Tba
Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Ferit ERBİLOĞLU
Editör: Eymen ERBİLOĞLU
Tasarım: Çoban Timur

Özel Cihan Üniversitesi,
Hukuk ve Uluslararası
Fakültesi - Hukuk Bölümü'nde
Öğretim Üyesi'dir.
1992-1995 yılları arasında Irak
Türkmen Talebe ve Gençler
Birliği Erbil şubesinde,
Üniversiteler Teşkilatı
Sorumlusu'ydu.
Türkmen Meslekleri Birliği
Erbil şubesinde 1995-1997
yılları arasında Kurucu
Yönetim Kurulu üyesiydi.
1995-2003 yıllarında Türkmen
Cephesi üyesiydi.
1998-2003 yılları arasında
Türkmeneli Öğrenci Birliği
Ankara şubesinin başkanıydı.
Düya Türk Gençleri Birliği
Genel Kurul ve Başkanlar
Konseyi'ne üyeydi. Ayrıca
2017 yılında Türkiye Mezunlar
Birliği Kurucu Yönetim Kurulu
üyesi oldu.
Irak ve Türkiye'de çeşitli
akademik dergi ve gazetelerde
çok sayıda bilimsel
araştırma, makale ve yazı
yayınlamaktadır.
Saray (eski) ve Tba
Gazetesi'nde köşe yazarıdır.

Abdulsalam Haj Antar'ın annesi,
Erbil'in önemli ses sanatçılarından
Yunus Hattat'ın kızıdır.

Türkçe, Arapça, Kürtçe ve
İngilizce'yi çok iyi derecede biliyor.

1995 yılında Türkmeneli
Öğrenci ve Gençler Birliği'ne
(TÖGB) üye olmuştur.
2005 yılında kurulan Türkmen
Alimler Birliği'nin kurucu
üyesidir.

2013-2024 yıllarında
Rekabet Kurumu
Meclisi Başkanı, Irak
Kürdistan Bölgesi
Hükümeti, Ticaret ve
Sanayi Bakanlığı'nda
görev yapacaktır.
2014-2018 yılları arasında
Irak Kürdistan Bölgesi
Hükümeti, Adalet Bakanı
Müsteşarı görevinde bulundu.

2008 yılında Selahaddin
Üniversitesi İngilizce Dili ve
Edebiyatı Bölümü'nden mezun
oldu. İngilizce öğretmenliği
yapmaktadır.

1991 Ayaklanması
sonrası Türkmen
davasında aktif rol
üstlenmiş, büyük katkı
sağlamıştır.

Türkiye ve Kerkük’te düzenlenen
birçok Türkmen Basın Kurultayı'nda
gerçekleştirilen seçimlerde basın kurulu
asil üyesi seçilmişir.

2014’te DEAŞ’ın işgal ettiği Türkmen
bölgelerden Telafer ve Musul’dan sürülen
veya terketmek zorunda kalan Türkmen
göçmenler için düzenlenen yardım
kapmanyasında aktif rol alarak katkıda
bulunmuştur.

Davacı yada davalı sıfatıyla
taraf olduğu; hukuk, idari ve
ceza davalarında Belediye
Başkanlığını temsil etmektedir.
Siyasi ve sivil toplum
örgütlerinin ayrıca kadın
hakları alanında yapılan
aktivitelere katılmaktadır.

1996 yılında Selahaddin
Üniversitesi Hukuk
Fakültesi'nden mezun
olmuştur.

Erbil’de çıkan Saray, Hilal, Erbil ve
Gökbörü gazetelerinde de görev almıştır.

1997, 2000, 2004 ve 2005 yıllarında
düzenlenen Türkmen kurultaylarında
aktif olarak yer almıştır.

Irak Kürdistan Bölgesi
Hükümeti, Belediyeler
ve Turizm Bakanlığı,
Erbil Büyükşehir Beldiye
Başkanlığı'nın Hukuk
Bürosu'nda 1997-2013 yılları
arasında müdür olarak görev
yapmıştır.

Dr. Soran Selahattin
Şükür, 1972 yılında Erbil'de
doğmuştur.
Türkçe, Kürtçe ve Arapça'yı
çok iyi, İngilizce'yi orta
derecede biliyor.
Selahaddin Üniversitesi, Huku
Fakültesi'nden 1994-1995
sezonunda mezun olmuştur.
Yüksek lisansını Ankara
Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Özel Hukuku
Programları,Ticaret Hukuku
Bölümü'nde yapmıştır.(20002001)
Ankara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Kamu
Hukuku Anabilimdalı,
Anayasa Hukuku Bölümü'nde
doktora eğitimini
tamamlamıştır. (2007-2008)
Şu anki akademik ünvanı
doçent doktordur.
1995 yılında Erbil Barosu'nda
avukatlık yapmıştır.
1996 yılında Erbil İstinaf
Mahkemesi'nde, Aile Hukuku
Mahkemesi Kalem Müdürü
(Hakim Asistanı) olarak, 1997
yılında Çocuk Mahkemesi
Kalem Müdürü (Hakim
Asistanı) ve aynı yıl Sulh
Mahkemesi Kalem Müdürü
(Hakim Asistanı) görevlerinde

bulunmuştur.
2006-2010 yılları arasında
Koya Üniversitesi, Hukuk
Fakültesi'nde Hukuk Bölüm
Başkanlığı yapmıştır.
2009-2014 yılları arasında Irak
Kürdistan Bölgesi Hükümeti,
Ticaret ve Sanayi Bakanı
Müsteşarı'ydı.

Hayfa Abdulsalam Hacı Antar, 4
Temmuz 1985’te Erbil'in Minare
Mahallesi'nde doğmuştur.
Erbil'in tanınmış şahsiyetlerinden
Abdulselam Haj Antar'ın kızıdır.

Bir yılı aşkın bir süredir, Irak
Türkmen Cephesi (ITC)
Erbil Kadın Kolları'nda görev
yapmaktadır.
Son birkaç yıldır ITC'de aktif
olarak siyasi sahada faaliyetlere
katılım göstermektedir.
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