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‘Cemaatten sitem’

Beraber yürüyelim
Biz Türkmenler bu bölgenin
ana unsurlarından biri olarak
ciddi bir sorumlulukla karşı
karşıyayız.
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Riyaz Sarıkahya

‘‘Bu olay her ne kadar
komünist milisler
tarafından yapılsa
da, devlet onlara
hakim olduğu için
devlet tarafından
da yapıldığını
söyleyebiliriz’’

‘‘Olaydan sorumlu tutulan
Kominist Partisi’nin
yaşananlara ilişkin hiçbir
sorumluluğu yoktur’’

‘‘Bu olaylardan sonra
yargılananlar hiçbir
belgeye dayandırılmadan
yargılandılar’’

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı
Binali YILDIRIM >>4

Dr. Mahmut Osman

>>2

‘‘Türkmenlerin diğer
taraflara karşı hiçbir
tehlikesi yoktu’’
‘‘14 Temmuz’un
yıldönümünde yapılan
protestoda, Komünistler
göstericilere saldırdı’’

Ak Parti Grup Başkanvekili

Prof. Dr. Naci Bostancı

Tba’ya 15 Temmuz’u anlattı

“15 Temmuz darbe girişimi, daha ilk andan başlayarak,
sonraki dönemlerde ise çeşitli mahkeme tutanakları,
kamuoyu tartışmaları, ulusal ve uluslararası verilerin
muhteviyatının ortaya koyduğu gibi Fetö olarak
adlandırılan bir çete tarafından gerçekleştirildi.”
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14 Temmuz Katliamını Kim Yaptı?
Türkiye Cumhuriyeti Erbil Başkonsolosluğu / 15 Temmuz mesajı

A

Turkmani, “Ben Kuran-ı Kerim’i dört yılda ezberledim. Aynı
zamanda lise eğitimime de devam ediyordum. Teknoloji
Mühendisliği bölümünü kazandım ve üniversitenin 2’nci
yılında Kuran-ı Kerim ezberimi tamamen bitirdim”
>>5
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Haşim MUHTAROĞLU / “Türkmen halkı çok değerli aydın kişileri kaybetti”

“Beni vuran da aynı zamanda hayatımı
kurtaran da Kürt’tü”

Türkmen genci ilk 10’da

ydın Allahverdi Turkmani, Ürdün’de 31 devletin katıldığı
Kuran-ı Kerim okuma yarışmasında, 98 derece alarak 60
yarışmacı içinden ilk 10’a girdi.

Slogan Siyasetinden Proje Siyasetine
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Türkmen Eğitim Müdürü muamması
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Tba, 7 yıldan beri vekaleten yürütülen Türkmen Eğitim

Biri kız, 2’si erkek 3 kardeşini şehit veren Kubat Fuad Muhtar, 14

Konuyu aydınlığa kavuşturmak için Irak Türkmen Cephesi
Gurup Başkanı Aydın Maruf, Eğitim Bakanılığı’nda müsteşar
olan ve vekaleten Türkmen Eğitim Genel Müdürlüğü’nde
müdürlük görevini yürüten Fahrettin Dağıstanlı ve Türkmen
Kalkınma Partisi Gurubu Başkanı Mehmet İlhanlı ile görüştü.

erkük’te 14 Temmuz 1959 yılında Türkmenlere yönelik yapılan
katliamda şehit edilen Emel-Cihad ve Nihad Fuad Muhtar’ın kardeşi
Kubat Fuad Muhtar, “Katliamı Türkmenlerin eti bir kuruşa sloganlarıyla
komünistler yaptı” dedi.

Temmuz Katliamı’nda yaşanan süreci Tba’ya anlattı.
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Müdürlüğü’nü ele aldı.
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14 TEMMUZ KATLİAMINA İLİŞKİN HERŞEY...
Irak tarihinde “kara bir leke” olarak geçen 14 Temmuz

Kerkük Katliamı’nın üzerinden 58 yıl geçti. Kerkük’te
Türkmenlere karşı gerçekleştirilen ve yakın tarihimizde
Türkmenlerin varlık mücadelesinde büyük bir yıkım yaratan
katliamın üzerinden yarım asır geçmesine rağmen bu kara
lekenin gerçekleri ortaya çıkarılamadı.
Irak’ın tarihinde önemli olaylardan biri olan yönetim
sisteminin krallıktan cumhuriyet sistemine dönüşmesidir.
Kimileri bu olayı darbe, kimileri ise devrim olarak niteliyor.
14 Temmuz Kerkük Katliamı, 1959 yılında cumhuriyetin
ilanının ilk yıl dönümü kutlamalarında gerçekleşti ve 14-16
Temmuz tarihleri arasında devam etti.
Konuya ilişkin Tba’ya konuşan Kürt Siyasetçisi Mahmut
Osman, “Irak tarihi birçok kargaşayla dolu” şeklinde
değerlendirmede bulundu.
Kürt Siyasetçi Mahmud Osman yaşanan katliama ilişkin,
“Siyasi sorunlar ve partiler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle
bu olay gerçekleşti”dedi.
“Bunun haricinde orduda hiçbir düzen yoktu ve kargaşa
vardı” diyen Mahmut Osman, “Örnek olarak Komünist olan
ordu komutanlarından Davud Canabi daha çok partisinin
emirleri doğrultusunda hareket ediyordu. Bu yüzden kargaşa
durumunda, her zaman belirsiz taraflar ve şiddet yanlıları
kargaşaya katılır, tüm partilerden daha fazla rol alırlardı.
Bu kargaşa yüzünden böyle bir olay yaşandı” şeklinde
açıklamada bulundu.
Mahmud Osman sözlerinin devamında, “ Abdulkerim
Kasım’ın Komünist Parti’ye karşı olmasından önce Komünist
Parti çok güçlüydü. Kerkük’ü konrol altına alıp, onlarla
beraber olmayanlara karşı olmak istediler. Türkmenler
ise komünizmden yana değillerdi.Bu yüzden Komünist
Parti, ordu ile birlikteydi. Yönetim komisyonu da onlarla
birlikteydi. Abdulkerim Kasım’ın onları destekleyeceğini
düşünüp, kontrolü ellerine almak istediler” diye konuştu.

Kasım’ın yönetimi ilginçti, askeri yönetimdi. Durumun böyle
olmasında partilerin büyük bir rolü vardı. Bunun haricinde
de Kasım’ın yönetimini kendi kontrolleri altına alma
çabasındaydılar. Sonuç olarak Komünist Partisi’nin yanlıları
ve Kürt’ün Kasım’la sorunları, Baasçı ve aşırı milliyetçilerin
durumu kontrol etmelerine neden oldu. Bu yüzden de
1963’te Kasım’a karşı inkılap yapıp onu öldürdüler” dedi.
Tba’nın hangi tarafın bu olaya neden olduğu sorusuna ilişkin
Dr. Mahmud Osman, şöyle cevap verdi:
“Ben, Komünist Parti’nin merkezde bu olay için karar
verdiğini söylemiyorum, ama o dönemde büyük bir şiddet
dalgası vardı. Elbette o dönemki durumda kötü taraflar da o
uygun olmayan şartlara nüfuz ederek içerisinde yer aldılar.”
“Petrol şirketine bağlı kişiler veya İran’a ya da önceki
rejime bağlı kişiler vardı. Durum bozulduğunda elbette
bu taraflar da nüfuz etmiş olabilirler. Taraflar ve partiler
durumu kontrol edemediler. Bu yüzden Komünist Parti’ye
sorduğumuzda, tabiki ‘biz böyle bir şeyin kararını vermedik’
der, aynı zamanda da Komünist Parti, kontrolü yitirmiş ve
olayda aşırı şiddet yer almıştı.”
Dr. Osman, ayrıca olayın düzenleyici faktörü olarak görülen
Kerkük’teki Britanya’lı(İngiliz) Petrol Şirketi’ne ilişkin, bu
sözlerin doğru olmadığını belirterek, “Belirsiz taraflar tabiki
nüfuz edecek, bu tarafların da rolü olabilir ama bunun
Britanyalı Petrol Şirketi’nin düzmecesi olduğunu söylersek,
bu doğru olmaz” açıklamasında bulundu.
Halk Savunması’na (Mukawama Şa’bi) ve milis güçlere ilişkin
Osman, “ İyi rolden ziyade çok kötü rolü vardı. Tüm milis
güçler kabul edilir değildir ve zararları vardı.
Örneğin, kimse ülke ordusuna kötü diyemez, çünkü özel
bir düzeni vardır, veya peşmerge, kimse perşmergenin halkı
taciz ettiğini söyleyemez, çünkü kendi işlerini düzenli bir
şekilde yapıyorlar. Halk Savunması ve Milli Muhafızlar da
aynı şekilde milisler. Komünist Partisi’nin bu gurupların
oluşumunda rolü vardı” şeklinde konuştu.

“Şiddet yanlısı Kürtlerin, komünistlerin ve
Dr. Mahmud Osman, bu olayın Kerkük’teki uyruklar
arasınaki çatışmalar olarak nitelendirilmesine ilişkin şöyle
konuştu:

“ Bu olay Kürt, Arap ve Türkmen toplumunun
birlikte yaşamasına karşıydı”
14 Temmuz 1959 saldırsına ilişkin Dr. Osman, “14
Temmuz’un yıl dönümünde yapılan protestoda, komünistler
göstericilere saldırdı. Saldırı sonucu ölümler ve yaralamalar
medyana geldi. Musul’da da aynı durum yaşandı. Benim
anlayışıma göre bu çok kötü bir olaydı. Bu olay Kürt, Arap ve
Türkmen toplumunun birlikte yaşamasına karşıydı” şeklinde
değerlendirmede bulundu.
Bu olay hakkında o zamanki Cumhurbaşkanı Abdulkerim
Kasım, Mar Yusuf Kilisesi’nde yaptığı konuşmasında, bunun
Komünist Parti’nin tepkisi olarak saydığını belirtti. Buna
dayanarak Dr. Osman, “Bu olay Abdulkerim Kasım’ın
Komünist Parti’ye karşı siyasetini değiştirmesine ve karşı
çıkmasına neden oldu” dedi.

“Uyruklar arasındaki çatışmalar konusu hiçbir şekilde gerçek
değildir, tam tersine olayların yaşandığı dönemde Molla
Mustafa ve KDP yaşananlara karşı çıktılar ve hoşlarına
gitmedi, onların Türkmenlerle iyi bir ilişkileri vardı. KDP
dışında, Komünist Parti Başkanlığı’nın da hoşuna gitmedi,
çünkü Kasım ile ilişkilerinin bozulmasına neden oldu.
Bunların haricinde şiddet yanlısı Kürtlerin, Komünistlerin ve
Türkmenlerin de bu olayda rolü vardı.”
Komünist Parti’nin o süreçteki rolü hakkında, Komünist
Partisi Sekreteri Dr. Kawa Mahmut, “Bu konu, kendi
tarihsel akışı içerisinde ele alınmalı. Bu olay 14 Temmuz
devriminden sonra oluşan şartlar çerçevesinde
gerçekleşmiştir. Tüm bu konular bunu gösteriyor ki geri
kafalı taraflar, ayrıca Britanya Petrol Şirketi, bu olayın o
zamanki Irak Komünist Patisi’ni hedef gösterecek bir şekilde
büyük bir rol oynadılar” şeklinde açıklamada bulundu.

Dr. Mahmud Osman, o dönemde Musul’da yaşanan olaylara
değinerek, Musul ve Kerkük arasında bir ayrım ortaya
koyuyor. Bu ayrıma ilişkin Dr. Osman şu ifadelerde bulundu:
“O dönemde aynı olaylar Musul’da da yaşandı. Eğer ayrım
yaparsak, Musul ile Kerkük arasında farklılık görürüz.
Musul’da Komünist Parti’nin olduğu doğrudur, ama aynı
zamanda Baasçı ve aşırı milliyetçiler de vardı. Bunlar
Kürtlere ve komünistlere karşıydılar. Fakat Kerkük Musul
gibi değildi. Özellikle Türkmenlerin diğer taraflara karşı
hiçbir tehlikesi yoktu.”
Olayların yaşanmasındaki nedenin, Adbulkerim Kasım’ın
yönetimi olduğunu belirten Dr. Osman, “Bunların yaşanma
sebebi, Abdulkerim Kasım’ın askerlik yönetimi gibi olan
yönetimidir. Parlamento kurulmadı, seçim de yapılmadı.

atmaktan oluşmaktaydı ve durumun bu aşamaya gelmesi için
çaba gösteriyolardı” değerlendirmesinde bulundu.

“Olaydan sorumlu tutulan Komünist Partisi’nin
yaşananlara ilişkin hiçbir sorumluluğu yoktur”
Bazı kişilerin bu olaydan suçlanarak yargılanmasına ilişkin
Dr. Kawa, şu ifadelerde bulundu:
“Bu olaylardan sonra yargılananlar hiçbir belgeye
dayandırılmadan yargılandılar. Komünist Partisi üyesi
olan kişiler bu suçtan yargılandı ve 28-29 kişi de şehit
edildi. Mahkemenin kendisi bile bu kişilerin bu olayda
parmaklarının olduğuna kanaat etmiyordu. Bilakis şehit
olanların bir kısmı Türkmen bir kısmı Hristiyan ve Komünist
Partisi yanlısıydılar.”
Katliamdan Komünist Partisi’nin sorumlu tutulmasına
yönelik iddialara karşı Kawa Mahmut, “Bir Türkmen’in gidip
başka bir Türkmen’i öldürmesini bekleyemeyiz. Bu olayın
oluşmadığını söyleyemeyiz, ama Kominist Partisi’nin bu
olaydan sorumlu tutulması doğru değildir. Komünist Partisi,
bu kargaşaya karşı olup, halkı koruyarak ve bu durumu
engellemek için çaba göstererek bir duruş sergiledi” şeklinde
açıklamalarda bulundu.

“Yaşanan olaylara bakarsak oluşan katliam ve
çarpışmalar için ortam sağlandığını görürüz”
14 Temmuz Devrimi ve Kerkük olayları arasındaki ilişkiler
hakkında Dr. Kawa Mahmut, “Esas çaba budur ki 14
Temmuz Devrimi’ne karşı oluşan planlardan bir parça
olmaktır.Bu devrimin amacı krallık sisteminden sonra Kürt,
Arap ve Türkmenlerin demokrasi içerisinde yaşamasıdır.
Eğer o zaman yaşanan olaylara bakarsak oluşan bu katliam
ve çarpışmalar için ortam sağlandığını görürüz. Ortam
sağlamanın bir parçası bazı kişileri öldürüp suçu başkalarına

Türkmeneli Partisi Başkanı Riyaz Sarıkahya, 14
Temmuz Kerkük Katliamı’na ilişkin Tba’ya yaptığı
açıklamada, “Elbette Türkmenler böyle birşeyi
hükümetten beklemezdi. Türkmenlerin kültüründe
hükümete karşı başkaldırmak yok. Bu yüzden bu olay
Türkmenlere oldukça zarar verdi” ifadesinde bulundu.
Riyaz Sarıkahya, katliamın Türkmenlerin gaflette
olduğu bir zamanda gerçekleştiğini belirterek, “Irak
Ordusu’nda İkinci Bölük Komutanı Davut Cenabi
Kerkük’teydi. Abdülkerim Kasım’ın olduğu dönemde
hassas yerlere askeri komutanlar yerleştiriliyorduw.
Aynı zamanda komünist milisler de şehre yerleştiler.

Şeyh Maruf Berzenci ve Şeyh Hüseyin’in olaydan sorumlu
tutulmasına ilişkin Dr. Kawa Mahmut, “Bu durumun
oluşmaması için Şeyh Maruf Berzenci ve Şeyh Hüseyin
Berzenci’nin çabasıyla Türkmen halkının bir kısmını
sakladılar, ama ne yazık ki bu durum darbeden sonra da
yapıldı ve 1963’ten sonra da ayrıca Kasım zamanında da
devam etti. Her iki dönemde de suçlamalar bir siyasi taraf
üzerine atıldı”dedi.

Bu yüzden bu katliam devlet tarafından yapıldı. Bu olay
her ne kadar komünist milisler tarafından yapılsa da,
devlet onlara hakim olduğu için devlet tarafından da
yapıldığını söyleyebiliriz” dedi.

“Britanya Petrol Şirketi’nin bu olayda büyük
bir rolü vardı”

Erbil’de yıllar sonra Cuma

Yaşanan katliamda temel faktörün ne olduğuna yönelik
soruya Dr. Kawa Mahmut şu açıklamada bulundu:
“1958 yılı devrimine karşı karşıt güçler tarafından bu
konuyla ilgili ortam sağlandı. Bu güçler iç ve dış güçlerden
oluşuyordu. Dış güçlerden Britanya Petrol Şirketi bu olayda
temel rol oynadı. Çabaları da istikrarı yok etmek, kargaşa
yaratmak ve 1958 devrimini sonlandırmaktı. Aynı bu taraflar,
Baas rejimini destekleyerek tüm taraflara yönelik büyük bir
katliam yaptılar”dedi.
Bu olayda Komünist Partisi’nin suçlanmasına ilişkin
Komünist Partisi Sekreteri şunları belirtti:
“Komünist Partisi’nin 1958 devrimini desteklemesi ve
Abdulkerim Kasım hükümetine verdiği destekten dolayı
şüphesiz bu konunu onların üzerine atıldı.”
Bu konu üzerinde bir araştırma yapılması gerektiğini
vurgulayaran Dr. Kava Mahmut, “Bu konu çok önemli ve
sadece bir görüşme ile bu konunun hakkını veremeyiz.
Önemli olan ideolojik tepkiyle bu konuya bakmamak. Biz
tarihi değiştiremeyiz ama gelecek için sadece Kerkük’te değil
belki tüm bölgelerde Türkmen, Aşuri, Kürt ve Araplara
hizmet için çalışabiliriz” şeklinde değerlendirmede bulundu.

“Milli savunma güçlerinin amacı
cumhuriyeti korumaktı”
Sonuç olarak Milli Muhafız güçlerinin bu konu üzerindeki
rolü ile ilgili Dr. Kawa Mahmut “Milli Muhafız gücünün
rolü bütün Irak’ı korumaktı. Ama çabuk dağıldı ve bilakis
1963 darbesinden sonrailk olarak Milli Muhafız’lar rol aldı
daha sonra da Halk ordusunu oluşturup rol aldırdılar, şimdi
ise Haşdi Şabi’nin rolü oluşturuldu. Bizim ihtiyacımız olan
tekrardan düşünmek ki bunların hiçbiri oluşumların rolünü
üstlenemez” açıklamasında bulundu.

“Türkmenlerin diğer taraflar üzerinde hiçbir
tehlikesi yoktu”

Olaydan sorumlu tutulan taraflara ilişkin Sarıkahya, “
Biz hiçbir tarafı yüzde yüz suçlamak istemiyoruz, çünkü
o dönemde aşırı kargaşa vardı. Komünist Partisi’nin
Kerkük Şubesi önemli bir faktördü. Şube üyeleri ve
bu partide olan Kürt gençler bu olaya başladılar. Bazı
ordu güçleri de bu olaya bulaşmıştı, örneğin Ata
Hayrullah kendi korumaları tarafından evinden alındı.
Genel olarak ordu ve askerin de bu işte parmağı vardı”
şeklinde açıklamada bulundu.

Sarıkahya: Elbette Türkmenler
böyle birşeyi hükümetten
beklemezdi. Türkmenlerin
kültüründe hükümete karşı
başkaldırmak yok. Bu yüzden
bu olay Türkmenlere oldukça
zarar verdi

Sarıkahya sözlerinin devamında, “Bu olaya siyasi
tarafların alçak kişileri bulaştı. Komünist Parti’nin
tamamının bu işte parmağı olduğunu söylemiyorum,
ancak Komünist Partisi’nin Kerkük Şubesi’nin bu
olayda parmağı vardı. Bu yüzden bu olayda Kürtlerin
tamamını suçlu ilan edemeyiz” dedi.
Katliamdaki şehit sayısına ilişkin Sarıkahya şu bilgileri
kaydetti:
“Yaklaşık 30 kişi vahşice şehit edildi, bunların içinde 10
Türkmen lideri var, bu olay Türkmenlere büyük zarar
verdi. Şehit olanların arasında bir Hristiyan da var.”
Türkmenler ve Kürtler arasındaki ilişki konusunda
Türkmeneli Partisi Başkanı, “ Bu olay Türkmenler ve
Kürtler arasındaki 500-600 yıllık ilişkinin bozulmasına
neden oldu. Biz bu ilişkinin tekrar sağlanmasını
istiyoruz, bazı acı verici olaylar insanın hafızasından
zor silinir. Biz hiçbir şekilde Kürt kardeşlerimizi
suçlamıyoruz” şeklinde konuştu.
Halk Savunma’sının (Mukawama Şa’bi) rolune ilişkin

Sarıkahya, “ Halk Savunması Komünist Parti’nin
bir kuruluşuydu. Halk Savunması’nı tamamen
suçlayamıyacağımızı tekrar söylüyorum. Ben
Kerkük’teki Halk Savunmas’nı kastediyorum. Bunun
dışında, Türkmenler ve Kürtler arasındaki ilişkiyi
bozmak için büyük bir çaba vardı” dedi ve Kerkük’teki
Kürtlerin bu amaçla kullanıldığını belirtti.
Riyaz Sarıkahya, Irak tarafından 14 Temmuz Kerkük
Katliamı’nın herhangi bir kaynakta yer alıp almadığına
dair soruya, “Biz genel olarak bu konunun açılmamasını
istiyoruz. Bu konuda bir kaç adım çabasındaydılar, ama
ben engel oldum. 2009 yılında da bu yaranın bir daha
açılmamasıyla ilgili talepte bulundum” şeklinde cevap
verdi.
Sarıkahya konuşmasına şöyle devam etti:
“Bu yara halkın iletişiminde sorun olur. Zamanında 14
Temmuz’u Türkmen Şehitleri günü olarak ilan etmek
istediler, fakat ben 16 Ocak olsun dedim. 50 yıl sonra
bu olayın tekrar ortaya serilmesini, eskiden yaşanan
zararların tekrar yaşanmasını ve halkın bu hislere
düşmesini istemiyorum.”
Türkmeneli Partisi Başkanı Riyaz Sarıkahya son olarak,
“Bizim birbirimize ihtiyacımız var, bu sebepten dolayı
iki toplumu birbirinden uzak kılmak birlikte yaşama
ruhuna zarar verir. Biz barış, kardeşlik ve ortaklıktan
yanayız” dedi.

Küreci Camii‘Cemaatten sitem’

gelmiyorlar?” ifadelerinde
bulunarak sözlerine şöyle
devam etti:

namazlarında Türkmence
hutbe verilmeye başlanan
Küreci Camisi’nin İmamı
Molla Wşyar, caminin
küçük olduğunu ve elektrik
konusunda sıkıntı yaşandığını
belirtti.

“Daha büyük bir camimizin
olması bizim en doğal
hakkımızdır. Bir cami yerine
her semtte Türkmence hutbe
veren cami olması bizim için
daha iyi olur.”

Tba mikrofonuna konuşan
Küreci Camisi’nin İmamı
Molla Wşyar “Okuduğumuz
Türkmence hutbeyi Allah
kabul etsin. Biz Allah’ın ve
insanların bizden razı olması
için çabalıyoruz” dedi.
Erbil’de hava sıcaklığının
yüksek olmasına rağmen
camide elektrik ve su sıkıntısı
olduğunu belirten Molla Wşyar,
caminin eksikleri ve ihtiyaçları
hakkında, “Hutbe esnasında
elektirik kesildi, iki elektirik kaynağı
olmasına rağmen, neden elektirik yok?
Namazı bitirene kadar kan ter içinde kaldık.
Camimizin jeneratöre ihtiyacı var” şeklinde
açıklamada bulundu.
Caminin büyüklüğü hakkında ise Molla
Wşyar, “Caminin konumu iyi fakat küçük.
Biz 2 yıldır bu küçük camide hutbe
veriyoruz. Büyük bir milletin dilinde hutbe
veren caminin bukadar küçük olmaması ve

Haber: Ziya UZEİRY
Foto: Çoban TİMUR

Konuya ilişkin açıklamalarda
bulunan Molla Abdullah
adıyla tanınan Molla Saddam,
“Eskiden Erbil Kalesi’nde
Türkmence hutbe verilirdi.
Elhamdülillah Erbil’de tekrar
Türkmence hutbe veriliyor”
dedi.

sadece tek bir camisinin olmaması gerekir”
diye konuştu.
Küreci Camisi’nin İmamı Molla Wşyar son
olarak, bu sorunların çözüme kavuşmasını
diledi.
Cuma namazına katılan Mahmut Kasapoğlu
“Her şeyden evvel bu Cuma günününde
bütün Müslüman kardeşlerimizi kutlarız. Bu
mübarek günde namaza başlarken elektrik
kesildi. Bu büyük bir zulum

ve tacizdir. Hiç olmazsa namaz vakti
elektriği kesmeselerdi. Ben yetkilileri
Allah’tan korkmaya ve
vicdanlı olmaya çağırıyorum” ifadesinde
bulundu.
Caminin büyüklüğü üzerine sorulan soruya
Kasapoğlu, “Daha geniş bir alan olmasını
isterdik. Türkmen kardeşlerimiz neden
kendi
dillimizde hutbe verilen bu camiye

Caminin küçük olduğuna
değinen Molla Saddam,
“Camimiz gerçekten de küçük,
ayrıca elektrik sorunu var, hutbe esnasında
elektrik kesildi. Caminin küçük olmasının
yanında mahallenin de sokakları oldukça
dar, bu yüzden jeneratör de getirtemiyoruz.
Cami başka bir yerde olursa daha iyi olur”
şeklinde değerlendirmede bulundu.
Saddam Seyyit Zekioğlu ayrıca Küreci
Camisi’ne resmi olarak atamasının
olmadığını ve camide gönüllü olarak
imamlık yaptığını
Haber: Ziya UZEİRY
ifade etti.
Foto: Çoban TİMUR

DEMOKRASİNİN ZAFERİNİ KUTLARKEN, 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİMİZİ SAYGIYLA ANIYORUZ
15 Temmuz 2016 gecesi, Türk milleti, kendisine ‘kainat imamı’ olarak gören Fetullah Gülen’in silahlı kuvvetler ve diğer kamu kurumlarına sızmış müridleri tarafından
tezgahlanan bir darbe teşebbüsünü akim bıraktı. Yaşananlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihinde eşi görülmemiş boyutta bir terör saldırısıydı. 250 vatandaşımız şehit oldu,
2.000’den fazla vatandaşımız yaralandı.
Türk halkı, tek yürek olarak büyük bir cesaretle darbecilerin karşısına çıktı. Tankların önünde durdu. Devlet kurumlarının ele geçirilmesini engellemek için vücudunu
siper etti. Türk halkı, demokrasi dışı müdahalelere izin vermeyeceğini ortaya koydu. Türkiye’nin geleceğine silahlı grupların değil, millet iradesinin şekil vereceğini ispat
etti.
Demokrasiye ve ülkelerinin istikbaline kahramanca sahip çıkarken yaşamlarını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor; Gazilerimize minnet duygularımızı ifade
ediyoruz.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ERBİL BAŞKONSOLOSLUĞU
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14 Temmuz Katliamını
Kim Yaptı?

Diyar ERBİL

Türkmen’deki vatan

aşkı, vatan düşmanla
savaştayken, askerlikten
kaçıp vatana ihanet etmek
değil, askere gidip vatan
topraklarını korumak için
canını feda etmektir .
Düşmanla el birliği değil,
zalim bile olsa devlet
(baba)ya sahip çıkmaktır
Türkmen’deki vatan aşkı.
Yazın kavurucu sıcağında,
14 Temmuz günü sokaklara
dökülüp cumhuriyetin
kuruluşunun birinci yıl
dönümünü kutlamaktır
Türkmen’deki vatan aşkı.
Buna karşın Irak,
Türkmenleri hep dışlamış,
sahip oldukları hakları
tek tek ellerinden
almıştır. Hatta bazen
bin yıllarca vatan
edindikleri topraklarda
Türkmenler, misafir olarak
addedilmişlerdir.
1959’un 14 Temmuz’unda
tarihimizin en kara gününü
yaşadık bu ülkede. Kin
kusan, nefret saçan,
insan kılığına bürünen
yamyamlarca, dillerin
anlatmakta zorluk çektiği,
anlatılması için kelimelerin
aciz kaldığı ve kalemlerin
yazmakta zorlandığı,
insanlık tarihinin en iğrenç
katliamı ile karşı karşıya
kaldı Türkmenler.
Bu vahşetten önce 1920’de
Telafer’de Kaçkaç, 1924’te
Kerkük’te Levi, 1946’da
Kerkük’te Gavurbağı
katliamları olmuştu.
Bu tarihten sonra da
1979’da Tazehurmatu,
1980’de Türkmen
Liderlerin tasfiyesi,
1991’de Tazehurmatu
ve Altunköprü, 1996’da
Erbil, 2003’te Tuzhurmatu,
2005’te Telafer, 2006’da
Yengice ve Karatepe,
2007’de Tavuk ve Amirli,
2009’da Tazehurmatu ve
2013’te ise Tuzhurmatu
katliamları bilinçli ve
sistematik bir şekilde
artarak devam etmiştir.
Bu katliamlarda binlerce
insanımız katledilirken,
insan hakları savunuculuğu
yapan ABD ve Avrupa
bunları görmezden gelmiş,
karşısında susmayı tercih
etmiştir. Bunların yanı sıra
özellikle 2003’ten sonra
yüz binlerce Türkmen
yerlerinden, evlerinden
göç ettirilerek Türkmeneli
coğrafyası yok edilmeye
çalışılmış, demografisi tam
anlamıyla katledilmiş ve
asimilasyon politikaları
devam etmiştir.

BÜYÜK DEMOKRASİ ZAFERİMİZİN
BİRİNCİ YILDÖNÜMÜ

Buna karşın Kürtlere
karşı yapılan bir olay
dünya medyasında bin
olarak gösterilir. Sayıca
Türkmenlerden çok daha az
olan Hristiyan ve Ezidilerin
maruz kaldıkları zulüm ve
haksızlıklar, 24 saat içerisinde
dünyanın dört bir yanında
haber olur, gözyaşları sel
olur ve yardımlarına koşulur.
Bunun sebebini öğrenmek
için sadece Türkmen olmak
yeterlidir. Çünkü yaşadığımız
olaylar ve maruz kaldığımız
haksızlıkların bize öğrettiği tek
gerçek, bizim bizden başka
dostumuzun olmamasıdır.
Bize düşen görev yalnız ağıt
yakmak ve olayları anmak
değildir. Dünya gözünü
yummaya devam etse bile
her kapıyı bir kere değil bin
kere çalmalı, olayların üstüne
ısrarla gitmeli, unutmadığımız
gibi unutturmamalı ve sonuç
alana kadar her olayı takip
etmeliyiz. Siyasi kurumlar
kendi alanında, sivil toplum
örgütleri ulaşabileceği
ulusal ve uluslararası
platformlardaher bir
Türkmen’in üzerine düşen
bir görev vardır. Dünya eski
dünya değil artık. İmkânlar
çok fazla. Başta etkili lobi
çalışması ve güçlü bir medya
olmak üzere, internet, sosyal
medya, vs. gibi o kadar
imkânlar var ki saymakla
bitmez. Yeter ki doğru dürüst
lehimize kullanmasını bilelim.

Irak Parlamentosu’ndaki
Türkmen milletvekilleri
harekete geçip, meclis
tarafından bir araştırma
komisyonu kurulması için
çalışma başlatmalı. Sonuç
alıncaya dek bu uğraşılar
devam etmeli. Irak Devleti ve
olayın arkasında olan kurum
veya parti her neyse Türkmen
milleti ve şehit ailelerinden
özür dilemeli, ayrıca bu aileler
devlet tarafından onore
edilmelidir.
Değerli okurlar, yazı burada
bitmişti. Ancak Telafer’de bir
çırpıda 200 Türkmen’in, Türk
ve İslam düşmanlarının maşası
olan DAEŞ terörü tarafından
insafsızca şehit edilmesi bu
paragrafı eklememe neden
oldu. Üzerimizde oynanan
oyun devam ediyor. Tüm
Şehitlerimize Allah’tan rahmet
dilerim. Ruhları şad olsun.
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Slogan Siyasetinden Proje Siyasetine
Kerkük ayakta kalırsa Türkmenler ancak
varlığını sürdürebilir, dolayısıyla ortaya
koyacağımız projenin merkezinde mutlaka
Kerkük olmalıdır.
Projenin kapsamına gelince, bu tamamen
bizim güçümüz ve bizi destekleyen
faktörlerin kapasitesi ve niyeti ile alakalı
bir meseledir. Gücümüze göre, en üst limit
Dr. Soran İLHANLI
olan bağımsız bir Türkmen devletine kadar
her türlü proje üretebiliriz. Ancak bizim için
mevcut koşullarda en makul taleb özerklik
Dr. Soran İLHANLI
olmalıdır. Bu özerklik “Türkmen Özerk Bölgesi”
lçüsüz Slogana dayalı plansız ve projesiz
modeli ya da coğrafi olmayan “haklara dayalı”
ütopik siyasi eğilim, Türkmen siyasetinin
federe sistem şeklinde olabilir. Türkmen
müzmin ve kronik zaafını oluşturmaktadır.
bölgelerinin bitişik olmayışı ve genel olarak
Usta ve profesyonel politikacılarla dolu
Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı karma
siyaset camiamızın, 1990’dan bu yana 27 yıldır (heterojen) bölgeler olması nedeniyle ikinci
ortaya bir Türkmen projesini koyamaması ise model, yani haklara dayalı federe sistem
tuhaf olduğu kadar aynı zamanda manidardır. daha cazip bir fikir olarak görülmektedir.
Bu modele göre Türkmenler bulundukları
Proje eksikliğimizin başlıca nedeni olarak
bölgede devletin genel siyasi organ ve
Türkiye’nin 1990-2002 yılları arasındaki Irak
işleyişinde aktif rol almalarının yanı sıra,
politikasını gösterebiliriz. Soydaşlık bağı
bir de eğitim, kültür ve diğer kollektif milli
ve yakınlığının doğal olarak yarattığı etkihaklarını bizzat “Türkmen İşleri Meclisi” gibi
tepki neticesinde, Türk dış politikası Irak’taki
anayasal bir kurum tarafından, tıpkı “Brüksel”
Türkmen siyasetine de açık bir şekilde
modelinde olduğu gibi, yönetme ve kullanma
yansıyordu.
hakkına sahip olacaklardır.

Türkmen genci ilk 10’da

Ö

Binali Yıldırım (*)

T

ürkiye Cumhuriyeti tarihinin en
kanlı terör saldırısını atlatmamızın
üzerinden bir yıl geçti. Türkiye bu
bir yıl içerisinde dayanıklılığını,
nekahet yeteneğini, gücünü
kanıtlamıştır. Aradan geçen bir
yılın muhasebesini yapmak ve ileri
bakmak önemlidir.

Herşeyden önce neyle karşı karşıya
kaldığımızı hatırlamak lazımdır. O
gece yaşadıklarımız Türk ordusu
içine sızmış, kendisini “kainat
imamı” olarak gören bir meczuba
bağlı hainlerin Türk devletine
karşı saldırısıydı. Kendi ulusal
parlamentosunu bombalayan,
terör örgütleriyle mücadelemizde
ön cephede uğraş veren polis
özel harekat karargahını yerle bir
1959 katliamı şehitlerini
anmak, o iğrenç olayı kınamak eden, silahsız sivillerin üzerine
tanklar süren ve savaş uçakları
ve onu yapanları mahkûm
etmek, milli bir vazifedir. Ama ve saldırı helikopterlerinden ateş
açan canilerle karşı karşıya kaldık.
yine de yetmez. Bu katliam
Tarihimizde böyle bir vahşet
ile ilgili bugüne kadar hep
yaşamamıştık. Bu terör şebekesi 250
gizli kalan detaylar açığa
vatandaşımızı öldürdü, 2000’den
kavuşturulup, bu katliamı
fazla vatandaşımızı yaraladı.
planlayanlar, arkasında
olanlar, bilfiil yapanlar, destek
verenler, göz ardı edenler ve
durdurulması için bir şeyler
yapabilir durumda olup
susanlar tek tek deşifre edilip
mahkûm edilmeli.
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Geriye baktığımızda bu çok acı
deneyimden iki gurur vesilesi
ortaya çıktı. Birincisi, Türk halkının
cesaret ve kararlılığıdır. Toplumun
ve siyasi yelpazenin her kesiminden
vatandaşlarımız darbecilere karşı
sokağa döküldüler. Televizyon
kanallarımız darbecilerin
tehditlerine, baskınlarına rağmen
yayınlarına devam etti. Türk milleti
bir bütün oldu.
İkincisi, Türk milleti tüm dünyaya
demokrasiye sahip çıktığını ve
çıkacağını gösterdi. Halkım,
Türkiye’ye silahlı grupların
değil, sadece demokratik yoldan
işbaşına gelen hükümetlerin ve
milli iradenin hakim olabileceğini
ortaya koydu. En güçlü meşruiyet
demokratik meşruiyettir. Bu zorlu
demokrasi sınavından ülke olarak
yüzümüzün akıyla çıktık.
Ancak, o gece torunumun tüm
saflığıyla sorduğu soru zihnimden,
zihinlerden silinmeyecektir: “Dede,
bunlar bizim askerlerimiz değil
mi?” Gerçekten de nasıl bir zihniyet
bir insanın kendi insanına, kendi
kurumlarına, kendi sembollerine,
kendi liderlerine bu şekilde
hunharca saldırmasına imkan verir?

Yanıtı karşı karşıya olduğumuz
ihanet şebekesinin doğasında
mevcuttur. O gece, bir teowloji
profesörü aracılığıyla elebaşı
Fetullah Gülen’den gelen emirleri
körü körüne uygulayan bir suç
şebekesi ile karşı karşıyaydık.
Merkez olarak kullandıkları askeri
üste FETÖ’ye ait bir şirketin
yöneticisi ile örgütün işlettiği bir
okulun görünürdeki sahibinin
karşısında asker selamı veren,
Türk askerinin bin yıllık şanlı
geçmişinden nasibini almamış bir
ihanet çetesinden bahsediyoruz.
Hükümetimiz esasen Fetullah
Gülen’in gerçek yüzünü 15
Temmuz’dan önce anlamış ve
harekete geçmişti. Bu yapının
devlet içindeki uzantılarını
ortaya çıkarabilmek için çaba
sarfediyorduk. Bunda da önemli
bir aşamaya ulaşmıştık. Ancak
15 Temmuz darbe teşebbüsü,
karşı karşıya olduğumuz tehdidin
tahminlerimizin çok ötesinde, çok
daha derin ve yaşamsal olduğunu
acı biçimde ortaya koydu. Fetullah
Gülen’in 40 yıl boyunca Türk
devletini ele geçirmek için kurduğu
kumpasın büyüklüğü ortaya çıktı.
FETÖ mensupları Fetullah Gülen’in
talimatı doğrultusunda, “kimseye
varlıklarını hissettirmeden
sistemin kılcal damarları içinde
hareket etmişlerdi” ve aşama
aşama vücudun hayati organlarını
ele geçiren bir virüsün yol açtığı
enfeksiyon gibi neredeyse “tüm
güç merkezlerine” erişmişlerdi.
15 Temmuz’u takip eden bir yıl
boyunca kapsamlı idarî, cezaî ve
hukukî tahkikatlar yürütüldü.
Darbe teşebbüsünü tezgahlayan ve
uygulayan bu yapıya dair çok geniş
bulgulara ulaşıldı.
Elimizdeki bulgular şunu
gösteriyor: başında Fetullah
Gülen’in bulunduğu sapkın,
ezoterik bir inanç sistemi
oluşturmuş bir yapıyla karşı
karşıyayız. Örgütün okulları ve
yurtları beyin yıkama ve militan
devşirme merkezleri işlevi
görmüştür. Buralardan yetişen ve
“Mesih” olarak gördükleri elebaşına
sadakatle bağlı olan örgüt üyelerinin
devlet kurumlarına sızmaları
sağlanmıştır. Böylece, örgütün
amaçları doğrultusunda her türlü
gayri kanuni ve gayri ahlaki eylemi
sorgulamadan gerçekleştirebilecek
insanlar, kritik pozisyonlara
gelmişlerdir. Bu şahıslar, kamu
personeli sınavlarında usulsüzlük,

yasadışı dinleme, şantaj ve
düzmece davalar gibi kumpaslar
düzenlemişlerdir. Hayır derneği
ve vakıf adı altına kurulan
oluşumlar aracılığıyla örgüte
finans kaynakları sağlanmıştır.
Büyük holdingler ve bankalar
yoluyla milyarlarca dolarlık para
hareketleri aklanmıştır. Örgütün
medya ayağı ise bir propaganda
aleti işlevi üstlenmiştir. Hücre
tarzı çalışan, birbirlerini kod
isimleriyle tanıyan, kendi
aralarında haberleşmek için şifreli
uygulamalar icat eden, üyelerine
istihbarata karşı koyma teknikleri
ve aidiyetlerini gizleme taktikleri
öğreten bir “eğitim hareketi” olabilir
mi? Bu yeni nesil terör örgütü,
kendilerinden olmayanları yok
etmek için istisnasız her yöntemi
kullanmış ve bu suretle sadece
iktidarı değil Türkiye Cumhuriyeti
Devletini kendi sapkın emelleri
doğrultusunda ele geçirmeye
çalışmıştır. Türk milletinin 15
Temmuz günü hezimete uğrattığı
işte bu sapkın ve tehlikeli emeldir.
Aldığımız tedbirlerle, örgütün
Türkiye’deki ana omurgasını
çökerttiğimizi söyleyebilirim.
Ancak tehdit Türkiye’yle sınırlı
değildir. Örgütün birçok ülkede
Türkiye’dekine benzer yapılanmaları
mevcuttur. Bunlar şimdi başka
devletlerin içerisinde ihanet
tohumları ekmeye devam ediyorlar.
Hayatta kalmak için bu kez daha da
faal şekilde küresel planda iktisadi
ve siyasi nüfuz peşindeler. Tüm
dostlarımızı bu vesileyle yeniden
uyarmak istiyorum.
Türk milleti demokrasinin kolay
kazanılmayan ancak uğruna
yaşamını dahi verecek kadar
değerli bir varlık olduğunu tüm
dünyaya göstermiştir. Bize düşen
ilk görev bir daha asla benzer bir
tehditle karşı karşıya kalmayacak
şekilde gerekli önlemleri almaktır.
Bu zorlu süreci anayasal düzen
içerisinde yürütmek için azami
çaba gösteriyoruz. Son tahlilde
Türk demokrasisine kastedilmiş
ve demokrasimiz kazanmıştır.
Dolayısıyla, amacımız da çabamız
da demokrasiyi bundan sonra
en güvenli zirvelere, en örnek
noktalara taşımak için gerekli
adımları zamanla atmak olacaktır.

(*) Türkiye Cumhuriyeti
Başbakanı

Türkiye’de tahsil yapmış ve vatandaş olmuş
elit siyasetçilerimiz, Türkmen davasının
uzun yıllar baş aktörü olmuşlardır. Eskisi
kadar olmasa da; hala bu ekip Türkmen
karar merkezi üzerindeki etkisini güçlü
bir şekilde sürdürmektedir. Türkiye’deki
milliyetçi çevrelere yakın olan ve Türkiye’deki
konumunu büyük ölçüde bu çevrelere
borçlu olan bu yöneticilerimiz, genel olarak
bu çevrelerin Irak’ın toprak bütünlüğünün
korunması temenni ve hayalleri çerçevesinde
Türkmen siyasetinin temel hatlarını
şekillendirmeye çalışmaktadırlar. 1990
yılından itibaren Arap-Kürt bölgesi olarak
fiilen iki parçaya bölünmüş olduğunu ve
hala parçalanmaya devam ettiği olgusunu
ısrarla görmezden gelen bu tavır, günümüzde
bir Türkmen projesinin olmayışının temel
etkenlerden başka birisini oluşturmaktadır.
Yüzyıllar boyunca dünya çapındaki güçlü
hakimiyet ve otorite, 19. ve 20. yüzyıllarda
yavaş yavaş güç ve prestij kaybına
rağmen, Türk milliyetçiliğinin olağanüstü
özgüven duygusunun temel kaynağını
oluşturmaktadır. Ancak siyasi arenada, hele
hele karmaşık ve siyasi denklemlerle dolu
Ortadoğu’da başarılı olmak için sadece
özgüven yetmemektedir. Yaptırım gücü
olmayan özgüven, bahsettiğimiz ütopik ve
irrasyonel eğilimimizin sosyo-politik temelini
oluşturmaktadır. Koruyamadığımız kırmızı
çizgiler ve boşta kalan ültimatomlarımız
bu eğilimimizin doğal bir sonucu olarak
değerlendirilebilir.

Artık Irak anayasal düzeyde ve pratik alanda
Bağdat (Arap) ve Erbil (Kürt) olmak üzere
fiilen iki merkezden oluşmaktadır. Giderek
birbirinden uzaklaşan bu iki merkezi tekrar
yakınlaştırmak bizim güçümüzü aşan bir
meseledir. Herkes bunu çok iyi bilmelidir
ki; Irak asla eskisi gibi olmayacak. Bu
bağlamda belki de en kritik soru Türkmen
Projesi’nin muhattap ya da ortağının kim
olacağı ile ilgili olanıdır. Her iki merkezle
de konuyu müzakere edebiliriz. Ancak iki
merkezden birisini seçmek zorundayız.
Bence iki sebepten dolayı önce Kürt yönetimi
ile görüşmelere başlamalıyız. Başta siyasi
merkezimiz Kerkük olmak üzere Türkmen
bölgelerinin büyük çoğunluğu resmen
ya da fiilen Kürdistan Bölgesi’nin sınırları
dahilindedir. Dolayısıyla Araplarla varacağımız
anlaşmanın Kürt yönetimi tarafından
tanınmama ihtimali çok yüksektir. Böyle
bir durumda da Bağdat ile yapacağımız
anlaşmanın pratik olarak hiçbir değeri
olmaz. Ayrıca bağımsızlık çabası içindeki
Kürtler, dışardan gelen her türlü desteği ciddi
derecede önemsemektedirler. Dolayısıyla
bu kritik dönemeçte Türkmenler ile Kürtler
arasında her iki tarafın taleplerini ve
beklentilerini karşılayacak verimli sonuçlar
alınabilir.

Türkiye’de 2003 yılı sonrası yaşanan ciddi
demokratik Kürt açılımları, Türkiye’nin Irak
dış politikasında da devrim niteliğinde
köklü bir revizyonu beraberinde getirdi.
Artık Türkiye’nin Irak Kürdistan Bölgesel
Yönetimi’ne siyasi ve iktisadi anlamda
Şii Türkmenlerin Bağdattaki Şii Siyasi otorite
daha rasyonel politikalarla yaklaştığı açıkca
ve Necef’teki dini merkez kararlarından
görülmektedir. Söylemi farklı olsa da
uzaklaşmak istememesi, Türkmen siyasetin de Türkiye’nin Kürdistan Bölgesi’nin ayrılıkçı
Irakçılık eğilimini daha da güçlü kılmaktadır.
tavrını fiilen destekler nitelikte politikalar
uyguladığı söylenebilir. Türkiye’nin
Saydığım olgular, Türkmen siyasetini makul
Bağdat’taki Merkezi Irak Hükümeti yönetimi
ve rasyonel proje üretmekten alıkoyan ve
dışında gelişen petrol yatırımı ve pazarlaması
slogan siyasetine mahkum eden başlıca
konusundaki işbirliği, bölgenin Bağdat’tan
etkenlerdir. Ancak Irak’ta başarılı bir Türkmen kopmasını teşvik eden ve hızlandıran bir
siyasetinin temelinin atılması; rasyonel, makul etken olarak değerlendirilebilir. Bugün,
ve gerçekleşebilir pragmatik düşünceler
geçmişte Şii Safevî devletine karşı Osmanlıçerçevesinde oluşturacağımız bir proje ile
Sünni Kürt Aşiretleri arasında yaşanan
mümkündür. Bu bağlamda projenin; temel
işbirliğinin yeni bir versiyonu aynı saiklerle
ilkeleri, kapsamı ve muhatabı veya ortağı ile
karşımıza çıkmaktadır.
ilgili cevaplanması gereken bir takım sorular
karşımıza çıkabilir.
Türkiye ile Kürdistan Bölgesel Yönetimi
arasında yaşanan iyi münasebetlerin,
Projenin olmazsa olmaz iki ilkesinden birisi
maalesef Türkmen-Kürt ilişkisine ciddi bir
Türkmen coğrafyasının bütünlüğü, diğeri ise
şekilde yansımadığı açıkça görülmektedir.
Kerkük ile ilgili olmalıdır. Oluşturacağımız her Türkmen bölgelerinin büyük bir kısmı
bir proje muhakkak Türkmen coğrafyasının
resmen yada fiilen Kürtlererin hakimiyetine
tamamını kapsamlı ve hiçbir Tükmen
geçmesine rağmen, hala Erbil’deki otorite ile
bölgesini dışarda bırakmamalıdır. Aksi halde
yakın temasta bulunmamamızın sağlıklı bir
Türkmenlerin daha da parçalanmasına yol
politika ve duruş olmadığını düşünüyorum.
açar. Kerkük, Türkmenler için bir semböldür.

Aydın Allahverdi Turkmani,

Ürdün’de 31 devletin katıldığı
Kuran-ı Kerim okuma
yarışmasında, 98 derece alarak 60
yarışmacı içinden ilk 10’a girdi.
Genç yaşta birçok başarıya imza
atmış olan Aydın Allahverdi
Turkmani, başarı serüvenini Tba’ya
anlattı.
Kuran-ı Kerim okumaya 2015 te
ortaokul birinci sınıfta başladığını
belirten Aydın Allahverdi
Turkmani, “İlk kez ortaokul
üçüncü sınıfta bir yarışmaya
katıldım ve o yarışmada Kerkük
genelinde üçüncülüğü kazandım.
Yarışmada Bakara Suresi’ni
ezberleyip okumuştum” dedi.
Aydın Allahverdi Turkmani,
lise 2’nci sınıfta Irak genelinde
yapılan liseler arası yarışmaya
katılarak birinciliği kazandığını
belirterek, “Bir yıl sonrası Anbar’da
düzenlenen yarışmaya katıldım ve
orda da 2’nciliği elde ettim.
Bir yıl önce katıldığım yarışmada
birincilik elde ettiğim için bana
ikinciliği verdiler. Musul’da
düzenlenen bir yarışmaya da
katılarak orada da ikinci oldum”
şeklinde açıklamalarda bulundu.

“Bağdat’ta sesim ve makamımın
güzel olduğunu söylediler ve beni
okuma bölümünde Türkiye’ye
gönderdiler” şeklinde açıklama
yapan Aydın Allahverdi Turkmani,
Türkiye’de 50 devletin katıldığı
bir yarışmada Irak’ı temsil ederek
yedinciliği elde ettiğini kaydetti.
Turkmani, Ürdün’de katıldığı
yarışma öncesi süreci şöyle anlattı:
“Ocak ve Şubat aylarında Irak
genelinde yapılan elemelerde
Kerkük’ten seçildim ve daha sonra
Bağdat’ta Irak genelinde yapılan
elemelerden dereceye girmiş kişiler
arasından da başarıyla çıkarak
Ramazan ayının 20’sinde Ürdün’e
gittim. 31 devletin katıldığı altı
gün süren yarışmada, 98 derece
alarak 60 yarışmacı içinden ilk 10’a
girdim.”
Irak’tan yarışmaya Sünni Vakfı’ndan
kendisinin Şii Vakfı’ndan ise başka
bir yarışmacının katıldığını belirten
Turkmani sözlerine şöyle devam
etti:

“Oraya giderken
Türkmenlerde de böyle
bir yeteneğin olduğunu
duyurmak için Türkmen
elbisesi ile gittim. Zaten
Turkmani, 2010 ve 2012 yıllarında
Kerkük’teki hafızların
Türkmeneli Tv’de düzenlenen
yarışmalara katılarak birincilik elde çoğu Türkmen’dir. Yarışa
ettiğini söyleyerek, “2012 yılındaki
Türkmen elbisesi olan
yarışmada dereceye girdiğim
zubun ceket giyerek
için beni Umre’ye gönderdiler”
katıldım. Orada bana bu
ifadesinde bulundu.
elbisenin hangi ülkeye ait
Kuran-ı Kerim’i ezberlemesine
olduğunu soruyorlardı.
yönelik soruya Turkmani, “Ben
Kendimi de ‘Aydın
Kuran-ı Kerim’i dört yılda
Allahverdi Turkmani’
ezberledim. Aynı zamanda lise
eğitimime de devam ediyordum.
olarak tanıttım. Sahneye
bu isimle çağırmalarını
Teknoloji Mühendisliği bölümünü
istedim ve öyle de oldu.”
kazandım ve üniversitenin 2’nci
yılında Kuran-ı Kerim ezberimi
tamamen bitirdim” şeklinde cevap
verdi.

Katıldığı “Beytül Bünye”
yarışmasında iyi bir derece alan
Turkmani, 2015 yılında katıldığı
Kuran-ı Kerim’i ezber yarışmasında
dereceye girerek Bağdat’a
gönderildiğini ifade etti.

Ürdün’de katıldığı yarışmada
beğenildiğini belirten Aydın
Allahverdi Turkmani son olarak,
“Beni Melik Hüseyin Camisi’ne
davet ettiler ve orada elbisem ile
ilgili sorular sordular. Camide
Kuran-ı Kerim’den ayetler okudum
ve Türkmenleri çok güzel bir
şekilde anlattım” dedi.
Haber: Çoban TİMUR
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Bostancı ‘Türkiye’nin geleceğinde Fetö yoktur’
siyasi, hukuki olarak büyük darbe yemiş olan
hareket, halk nezdindeki inişe geçmiş olan
imajını da büsbütün kaybetmiştir. Böyle bir
yapının kendini toparlayarak yeniden aynı
yöntemlerle iktidara el koyma girişiminde
bulunması beklenemez. Ancak süren
mahkemelerdeki bağlılarını etkilemek, onların
itirafçı olmalarını önlemek, halen güçlü
olduğu iddiası ile çözülmeyi yavaşlatmak ve
nihayet çatışma içinde bulunduğu daha tali
diğer gruplara karşı bir “güç” yöntemi olarak
bir “çaresiz strateji” şeklinde dedikodu ve
söylentileri kullanmaya, her an sanki darbe
yapmaya hazırlarmış algısını doğurmaya
çalışmaktadır.

Ak Parti Grup Başkanvekili Prof. Dr. Naci

Bostancı’dan Tba’ya 15 Temmuz’u anlattı
15 Temmuz 2016’da Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK) içerisindeki FETÖ mensubu bir grup
subay tarafından Genel Kurmay Başkanlığı
Karargahı’nda başlatılan darbe girişimi ülkede
yaklaşık 22 saatte kontrol altına alındı.
15 Temmuz günü saat 22:00’de başlayan
FETÖ’nün darbe girişimi, 16 Temmuz
Cumartesi günü saat 20:02’de bertaraf edildi.
Ak Parti Grup Başkanvekili Prof. Dr. Naci
Bostancı, “15 Temmuz Darbe Girişimi, daha
ilk andan başlayarak, sonraki dönemlerde
ise çeşitli mahkeme tutanakları, kamuoyu
tartışmaları, ulusal ve uluslararası verilerin
muhteviyatının ortaya koyduğu gibi Fetö
olarak adlandırılan bir çete tarafından
gerçekleştirildi” dedi.
FETÖ’nün Türkiye’de bittip bimediğine
yönelik iddialara Naci Bostancı, “Geniş bir
çıkar ağı üzerinden bağlılarını seferber eden
hareketlerin tıpkı bir anda başlaması mümkün
olmadığı gibi bitmesi de mümkün değildir”
şeklinde açıklamada bulundu.
Ak Parti Grup Başkanvekili Prof. Dr. Naci
Bostancı, Tba’nın 15 Temmuz Darbe Girişimi
hakkındaki sorularını yanıtladı.

Önümüzdeki bir kaç gün içerisinde
15 Temmuz anma törenleri yapılacak.
Öncelikle sizden bu girişimi
özetlemenizi rica edebilir miyiz?
15 Temmuz darbe girişimi, daha ilk andan
başlayarak, sonraki dönemlerde ise çeşitli
mahkeme tutanakları, kamuoyu tartışmaları,
ulusal ve uluslararası verilerin muhteviyatının
ortaya koyduğu gibi Fetö olarak adlandırılan
bir çete tarafından gerçekleştirildi. 40 yıllık
geçmişe sahip, toplumun sosyokültürel
özelliklerini ona nüfuz etmek ve amaçları
esasında yönlendirmek için benimsemiş
gözüken, Türkiye’nin yaşadığı siyasal süreç
ve tartışmalarda geçmişte özellikle zikredilen
elitist merkez, tahakküm altına alınmak
istenen ve çoğunluğu temsil eden çevre
analizlerinde bu zayıf toplumsal çevreye
ideolojik ve politik bir güç sunma iddiasını
da kendi örtük amaçlarına bir meşruiyet
kılıfı olarak geçirmiş bir hareket olduğunu
görüyoruz.
Nitekim bu toplumsal uyum kapasitesi, esnek
bir İslam anlayışını temsil iddiası, zamanla
daha da geliştirdiği organizasyon gücü
özellikle gençlere yönelik örgütlü çalışmaları
ile demokratik siyasetin de ilgisini çekmiş,
dönemin meşruiyet sınırları içinde mütekabil
kolaylıkların önünü açmıştır. Seksenlerde
başlayan doksanlı yıllarda hız kazanan
yurt dışına açılma projeleri, çeşitli ülkelere
“okullar” açarak çocukları üzerinden buradaki
bürokratik ve siyasi kadrolara nüfuz etme
ve onların imkanlarını okulların peşinden
gönderdikleri iş adamlarının pazar paylarını
ve karlılıklarını artırmak için kullanmaları bu
yapıya daha güçlü bir mali yapı, uluslararası
bir kudret kazandırmıştır.
Böylesine organize bir yapının
teşkilatlanmasında merkezi bir figür olan ve
adeta bağlıları nazarında kendisine kutsiyet
atfedilen Fethullah Gülen, tüm yapıyı hem

maddi hem moral olarak kontrol eden kişi
olarak öne çıkmaktadır. Burada “mistik ve
insan ötesi niteliklerin atfını” geniş kitlelerin
inanarak kabul ettikleri ve bu yapıya
hizmetlerinde temel mobilizasyonun bu
olduğu fikrine katılmak mümkün değildir.

Bürokratik, ticari,
entelektüel ve halktan insanları
bu yapıya çeken en temel dinamik
sunduğu “çıkar imkanları” dır.

Bu çekicilik ve bir bakıma dünyevilik, yapı
içindeki insanların hem kendilerini hem de
çevrelerine yönelik propaganda retoriklerini
ifadede yeterli etkileyiciliğe sahip olmadığı ve
tüm yapıyı dünyevi nitelikli bir çıkar ortaklığı
şeklinde göstereceği için, merkezi figürün
mistik niteliği bunu örten, kişilerin kendilerine,
çabalarına ve bütünüyle yapıya daha yüce
bir anlam atfını mümkün kolan propaganda
dili olarak kullanılmıştır. Ayrıca bu nitelik,
harekette özel bir önem taşıyan “okullar”
a nitelikli öğretmenlerin “kutsal amaçlar
için” düşük maliyetle dahil edilmelerinin
ve böylelikle nitelikli okullara has yüksek
maliyetin düşürülerek pazarda rekabet
gücü kazanmalarının bir unsuru olarak işlev
üstlenmiştir.

Uluslararası boyut kazanan bu
hareketin uluslararası güç ve siyaset
ilişkilerinden bağımsız kalması
düşünülemez. Fetö’nün de gücü ve

oynayabileceği roller çerçevesinde küresel
güçlerin ilgisini çektiği, “kazan kazan” prensibi
esasında bağlantılar kurulduğu her geçen gün
daha iyi anlaşılmaktadır.
Fetö, doğduğu, geliştiği, yurt dışına
açılmalarda üs olarak kullandığı Türkiye’de
artık gücünü kaybetmiş, ona büyüme ve etkili
olma imkanını sağlayan örtük amaçları açığa
çıkmış, halkla yeniden bağ tesis ederek bir
varlık olarak devamını sağlama imkanlarını
kaybetmiştir. 15 Temmuz darbe girişiminden
önce 17-25 Aralık 2013 te yine amacı siyasi
iktidar olan bir başka darbe girişiminin de yine
faili Fetö’dür.
15 Temmuz, bir bakıma olağan yollarda
nispeten sistem içinde görünerek iktidarı
tayin etme gücünü bulamayan Fetö’nün
iktidara doğrudan el koyma projesi olup
bunda da başarısızlığa uğramıştır. Uzun
yıllar boyunca gizli niyetlerini çeşitli meşru
anlatılar etrafında sarıp sarmalayarak ördüğü
koza yırtılmıştır. Kadroları tutuklanmış, halk
desteğini kaybetmiştir. Bu şekilde açığa çıkan
ve uluslararası alanda da ulusal güçlerin
tehdit algısı olarak gördüğü bu yapının artık
düşüşe geçtiğini ve miadını doldurduğunu
söyleyebiliriz. Elbette her sosyal ve siyasal
oluşum doğarken ve ölürken bunu bir süreç
halinde yaşar. Bugün gözlemlediğimiz her tür
unsur, bu sürecin parçaları olarak karşımıza
çıkmaktadır.

Türkiye’yi hala benzer girişimler
bekliyor mu? Ne gibi tedbirler alındı
ve alınmalıdır?
Esasen sivil desteği bulunmayan, yapısı
gereği elitist bir örgütlenme olarak ortaya
çıkan Fetö’nün bizatihi “darbe girişimi”nini
de ortaya koyduğu gibi, ancak zorbalık ve
baskı ile iktidar olma yollarını arayabildiği
gerçekliği ortadadır. Darbe girişiminden sonra

Esasen böyle bir gücü ve güvencesi olabilecek
bir yapının halihazırda mahkemelerde
yaşanan safahatları Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesini etkilemeye dönük platformlar
olarak değil, doğrudan girişimde bulunduğu
15 Temmuz darbesini meşru ve mazur
gösterecek tarzda bir cesaret ve söylem ile
davranması beklenirdi. Böyle bir tablo söz
konusu değildir. Daha önce de çeşitli

darbe girişimlerine ve darbelere
maruz kalmış Türkiye’de ilk defa halk
sokaklara çıkmış ve darbeye engel
olmuştur. Bu çok önemli bir özelliktir ve

bu tür hesaplar içinde bulunabilecek olan
çevrelerin artık çok önemli bir yeni bir maliyeti
daha hanelerine yazmalarını gerektirir.
Halihazırda Türkiye’nin darbelere karşı dikkati,
Fetö kadrolarını tasfiye etmesi, halkın direniş
ruhu, ülkenin gelişmişliği, sivil anlayışın ve
demokrasinin farklı siyasal kesimlerin ortak
paydası olarak yükselmesi darbeleri imkansız
hale getirmektedir.

Türkiye içerisinde Fetö bitti diyebilir
miyiz?
Bu tür kendini din üzerine teşekkül ettirmiş,
mistik iddialara sahip, geniş bir çıkar
ağı üzerinden bağlılarını seferber eden
hareketlerin tıpkı bir anda başlaması mümkün
olmadığı gibi bitmesi de mümkün değildir. Bu
bir süreçtir.

Ancak Fetö’nün bundan böyle
Türkiye’de yeniden güç kazanması,
etkili olması, geçişteki yöntemler
üzerinden bürokrasi ve siyaset
üzerinde rol üstlenmesi beklenemez.

Çözülme sürecinde gizlilik esaslı çerçevesinde
varlığını sürdürmeye çalışan, ancak nihai
olarak, kendisine hayat sağlayan tüm
imkanları kaybettiği için tükenmeye mani
olamayacak bir hareket olarak bir süre daha
sönüş sürecinde varlığını sürdürebilir. Şunu
söyleyebiliriz: Türkiye’nin geleceğinde Fetö
yoktur, uluslararası alanda da artık deşifre
olmuş niteliği ile işlevselliğini kaybetmiş yapısı
sebebiyle benzer bir çözülme kaderi onu
beklemektedir.

Yurtdışındaki Fetöcularla ilgili neler
yapıldı ve bundan sonra ne gibi
adımlar atılması planlanıyor?
Yurtdışındaki Fetö’cüler konusunda siyasi ve
hukuki çalışmalar sürüyor. Böyle bir hareketin,
kendi iç ilişkilerindeki bilgilenme, üst
kadrolardaki özel dayanışma, sorumlulukları
arttıkça kendilerini korumaya alma ve buna
yönelik bir kolektif psikoloji ile davranma
eğilimleri olağandır.
Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki anlaşmalar,
hukuki mevzuat, ilişkilerin seyri yurtdışındaki
Fetö mensuplarının geleceğini belirleyecektir.
Her halükarda onların da örgüt adına
oynayabilecekleri roller sınırlıdır, düşüşteki
bir örgüte çaresiz bir payanda olma yolunda
girişimlerinin bir süre daha devam etmesi,
bunu yapanların sayısal olarak da süreç içinde
azalmaları beklenmelidir.

15 Temmuz sadece Türkiye’yi değil
dünyayı ve özelliklede komşu
ülkelerinizi de etkiledi. Bu hususta
birçok girişiminiz oldu özelliklede
IKBY ile konuya ilişkin görüşmeler
gerçekleştirildi. Nasıl bir sonuca
varıldı ve ileriye dönük nelerin
yapılması planlanıyor?

15 Temmuz Darbe Girişimi, uluslararası
güç ilişkilerinde Türkiye’ye daha farklı bir
rol vermek isteyen çevrelerin de dahlinin
bulunduğu, bunun çeşitli kanıtlarla
belirginlik kazandığına bugün daha fazla
şahit olduğumuz bir olaydır. Türkiye’nin
bölgedeki rolü, takip ettiği politikalar dikkate
alındığında, bu girişim başarılı olsa idi,
sonuçlarından sadece Türkiye’nin değil
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Türkmen Eğitim Müdürlüğü krizi
Türkmen Genel Müdürlüğü’nü yönetimi
açısından Aydın Maruf, şu açıklamalarda
bulundu:

tüm bölgenin etkileneceğini elbette insanlar
biliyorlar.
Halkın gözünden kaçırılarak, gizli yollarla,
baskı ve tahakküm politikaları ile iktidara
gelmek isteyen her yapı, gizli niyetlerin,
halkların çıkarlarıyla çelişen amaç ve
beklentilerin aracıdır. Bölgenin insanları,
ülkeler, kamuoyları bunu Türkiye örneğinde
yaşayarak gördüler.
Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Türkiye ile yakın
ve sıcak ilişkilere sahip. Fetö ise Suriye’in
Kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan PKK
destekli siyasetin uluslararası ayağı olarak
öne çıkıyor. Bu durum, Türkiye ile IKBY
arasındaki mevcut sıcak politikaların, olumlu
diyalogun ne kadar önemli, halkların çıkarına
ve uluslararası güçlerin ise beklenti ve
hesaplarıyla çelişir bir nitelik taşıdığını ortaya
koyuyor.
Kürtlerin yaşadığı bölgelerde “etnik kimliği”
bir mobilizasyon aracı olarak kullanıp, küresel
güçlerin lejyoneri olarak davranacak bir
devlet kurmaya çalıştıkları ve Kürdün kanını
başka hesapların bir aracı olarak planlarına
yerleştirdikleri hususu bugün daha bir açıklıkla
görülüyor. IKBY elbette bütün bu gelişmelerin
farkında ve Türkiye ile dayanışması, 15
Temmuz’a bakışı bu esasta şekilleniyor.

Şunu unutmayalım. Halkların çıkarları
üzerine teşekkül etmeyen, gizli amaçların
aracı olarak kimi önemli, değerli kutsal
normları kullanmaya çalışan her siyaset
kaybetmeye mahkûmdur.
Ancak bu kayıp sürecinde olup bitenlerin
yeterince çözümlenememesi, rüzgâra göre
davranılması insan maliyetlerini artırır, kana
ve vahşete neden olur. Bölgedeki tüm ülkeler,
halklar, çıkarlarının açık aleni politikalarda
olduğunu, hegemonik mücadele alanı olarak
görülen bu topraklarda halkların kardeşliğini,
barışını ve esenliğini yükseltmekten başka bir
yol bulunmadığını anlamalıdırlar.

IKBY’nin bugünü kadar olduğu gibi
bundan sonra da teenni ile davranması,
süreçleri yukarıda ifade ettiğimiz ilkeler
esasında görmesi ve bir fail olarak katılması
önem taşıyor. Unutmayalım kaderimiz
ortak. Geleceğimiz ortak. Çıkarlarımız
ortak. Akıl ve basiretle bir ortaklığı hep
birlikte yönetmek durumundayız.
15 Temmuz Darbe Girişimi hakkında
görüşleriniz nelerdir?
15 Temmuz, tıpkı benzeri önemli olaylarda
olduğu gibi zıt yönde iki etki doğurdu
diyebiliriz: Birincisi kendi içinde, devletin
silahını teslim ettiği kadroları halka
silah doğrultarak onda ciddi bir travma
yarattı. Bunu büyük ölçüde aştığımızı
söyleyebiliriz. Kurumların bundan sonra da
çalışmaları ve çabaları bu rehabilitasyonda
önemli.
İkincisi ise, halk, bu ülkenin gerçek
sahibi olduğunu, kendi iradesinin
üzerinde hiçbir irade tanımadığını
tanımayacağını kesin bir şekilde
ortaya koydu. Bu da demokrasinin
taçlanmasıdır. Büyük ülkeler, önemli
olaylardan gelecek için hayati dersler
çıkartarak yollarına devam ederler.
Türkiye de böyle yapıyor. Bugün geleceğe
dünden daha emin baktığımızı, bölgenin
geleceğinde halkların çıkarına olan rolünü
oynayabilecek bir Türkiye için daha fazla
sorumluluk üstlendiğimizi söyleyebilirim.
Haber: Eymen ERBİLOĞLU

Uzun bir süredir Türkmen Eğitim Genel

Fikret TERZİBAŞI

Biz Türkmenler tarihi ve şanı belli

ulu bir milletiz. Bütün kanıtlar,
tarihi belgeler ve araştırmalar bu
toprakların öz sahibi olduğumuzu
ortaya koymaktadır. Yaşadığımız
topraklar dedelerimiz ve
atalarımızdan bize kalan bir mirastır
ve kutsal emanettir.
Osmanlı Devleti’nden sonra
ne yazık ki bu millet, kendi
kaderi ile baş başa bırakılmıştır.
Irak Devleti’nin kuruluşundan
günümüze kadar bu millet zaman
zaman asimilasyon ve soykırım
siyasetine maruz kalmıştır. Yerleşim
bölgelerinden uzaklaştırılmış,
coğrafyası değiştirilmeye, dili,
kültürü ve tarihi yok edilmeye
çalışılmıştır. Bu haksız uygulamaları
gerçekleştirmek için özelikle
Saddam döneminde her türlü yola
baş vurulmuştur. Ama bu kahraman
milletin şanı belli yüce bir tarihe
sahip olduğunu unutmuşlardır.
Türkmenler, öyle kolay kolay
olup bitenlere baş eğen bir millet
olmamış, onca zorluğa rağmen,
dilini, kültürünü ve milli değerlerini
korumayı, ayakta dimdik durmayı
başarmıştır.
Saddam döneminden sonra ülkede
özgürlük havası esmeye başlamıştır.
Siyasi parti ve hareketler daha özgür
bir şekilde faaliyet göstermeye fırsat
bulmuşlardır. Irak ve Ortadoğu’da
yeni bir siyasi dönem başlamıştır.
Bölgenin demografik yapısının
ve siyasi haritasının değişmesi
yönünde farklı projeler ortaya
atılmıştır.
Biz Türkmenler bu bölgenin ana
unsurlarından biri olarak ciddi
bir sorumlulukla karşı karşıyayız.
Bu yeni bölge düzeni ve siyasi
haritada hak ettiğimiz yeri
almamız için saflarımızı birleştirip,
milletçe kenetlenmemiz, birlik ve
beraberlik içinde hareket etmemiz
gerekmektedir. Bölgede söz sahibi
olmak için birlikte milli bir duruş
sergilemek elzemdir. Ayrıca
milletimizin her alanda ilerlemesi ve
gelişmesi milli birlik ve beraberlik
ortamında gerçekleşebilir. Aksi
takdirde tarih ve gelecek nesiller
bizden hesap soracaktır.
Milletini, toprağını ve bayrağını
seven bütün halkımıza
sesleniyorum, milli mücadelemize,
haklı davamıza ve uğrunda
dökülen temiz kanlara sahip çıkma
zamanıdır. Kişisel çıkarları bir yana
bırakıp, milli menfaatleri gözeterek,
birlik beraberlik ve uyanık olma
zamanıdır. Birlikte yürümek
zamandır.
Bu iş cesaret işidir, yürek ister. Ben
buna inanıyorum ki bu cesaret ve
bu yürek milletimizin asil kanında
mevcuttur.

Müdürlüğü koltuğu, eski genel müdürün
müsteşarlığa yükselmesinden beri boş. Bu
boşluk nedeniyle Türkmen Eğitim Genel
Müdürlüğü, çeşitli sıkıntılar yaşıyor.
Söz konusu meseleye ilişkin parlamentoda
bulunun 4 Türkmen gurup, 24 Ağustos 2014’te
parlamentoya bir yazı sunarak, Türkmen
Eğitim Genel Müdürlüğü koltuğunun
doldurulması talebinde bulunmuştu.
Yetkili kişilerin sorunun çözümüne ilişkin
girişimlerde bulunmasına rağmen hala bir
sonuca varılamadı.

‘‘Genel müdürün işlerini müsteşar olarak
atanan Fahrettin Dağıstanlı yapıyor. Fahrettin
bey hem müsteşarlık hem de genel müdürlük
yapıyor. Bir kişinin iki görevde olması doğru
değil, ya müdürlük ya da müsteşarlık görevini
yerine getirmelidir. Ya da genç bir kişinin o
koltuğa oturmasına destek olsunlar.”
Parlamentoya sunulan yazı hakkında Tba’ya
konuşan Türkmen Kalkınma Partisi Gurubu
Başkanı Mehmet İlhanlı şu açıklamalarda
bulundu:
‘‘Türkmen Eğitim Genel Müdürü koltuğundaki
şahıs müsteşar olarak terfi ettikten sonra o
koltuk boş kalmıştır. Kurumun geçici olarak,
terfi eden müsteşar tarafından idare edilmesi
kararı alınmıştı. Daha sonra Türkmenlerin
kendi adaylarını sunması için Türkmen
taraflardan adaylar belirlendi.”

Irak Türkmen Cephesi Gurup Başkanı Aydın
Maruf konuya ilişkin Tba’ya açıklamalarda
bulundu.

Türkmen eğitim genel müdürlüğünün
7 senedir boş olduğunu savunan Maruf,
‘’Maalesef 7 senedir bu koltuk boş ve daha
doldurulamadı. Önceki genel müdürün
müsteşar olarak atanmasından dolayı bu koltuk
boş kalmıştır” dedi.
Aydın Maruf, 2013’te yapılan görüşmede 8’inci
hükümet kabinesinin kurulduğu zaman KDP
heyetine bu boşluğun doldurulmasına yönelik
talepte bulunduklarını belirterek, “Mutlaka bu
koltuğunu doldurulmasını söyledik ve önemini
de vurguladık. Türkmen okullarının geleceği
için önemli bir adım olduğunu ifade ettik. Bize
o toplantıda söz verilmesine rağmen 8’inci
hükümetin kurulmasından sonra da sorunun
çözülmesine ilişkin bir adım atılmadı’’ şeklinde
açıklamalarda bulundu.

“Bu olayın birinci derecede
sorumlusu Kürdistan
Hükümeti’dir”
Irak Türkmen Cephesi gurubu olarak iki defa
eğitim komisyonuna teklifte bulunduklarını
belirten Maruf, şimdiye kadar hiçbir resmi
cevap almadıklarını kaydetti.
Türkmen okullarının yaşadığı sıkıntılar
hakkında konuşan Maruf, Türkmen Eğitim
Genel Müdürlüğü koltuğunun boş olmasının
negatif etki yarattığını vurguladı.
Bundan önce parlamentoda yapılan görüşme
hakkında ise şu ifadelerde bulundu:

Dağıstanlı, “Genel müdür olarak atanmak
için başbakanlığın bazı şartları ve talimatları
var. Bu görev için başvuruda bulunan kişiler
özgeçmişini sunarak bu talimatlar ve şartlardan
geçmek zorundadır. Bu talimatlar ve şartlar
dahilinde uygun görülen kişi seçilir’’ diye
konuştu.
Dağıstanlı, sunulan adayların eğitim
sektöründe çalışmış olması ve dışarıdan
getirilen kişilerin sırf yüksek lisansa sahip diye
bu göreve alınmaması gerektiğini ifade ederek
atanan kişinin eğitimci olmaması durumunda
başarı kaydetmesinin zor olduğunu vurguladı.
Şu anki bakanlık sistemi hakkında
açıklamalarda bulunan Fahrettin Dağıstanlı,
Eğitim Bakanlığı’nda bir takım değişimlerin
olacağı, mevcut durumda bulunan 12 genel
müdürlüğün 7’ye düşürüleceği yönünde
iddialar olduğunu söyleyerek, “Türkmen
Eğitim Genel Müdürlüğü hakkında ise hiçbir
değişiklik olmayacak” şeklinde açıklamalarda
bulundu.
Fahrettin Dağıstanlı, sunulan adaylar hakkında
ise şöyle konuştu:

Adayların seçimi ve sonrasındaki sürece
değinen İlhanlı, “Bu adayların 2013 ‘ün
sonunda olan seçim sonrası parlamentoya
girecek olan guruplar tarafından gösterilmesi
kararlaştırıldı. Sadece eğitim konusunda değil,
birçok konumda aday sunduk. Parlamentoda
bulunan her 4 gurup adaylarını belirledi. Hatta
inisiyatifi eğitim bakanlığına vermek için üçer
kişi belirledik, fakat şimdiye kadar bu adayların
verilmesi veya herhangi birisinin atanması ile
ilgili hiçbir adım yok” ifadelerinde bulundu.
Atamanın yapılmamasındaki sebebin ne
olduğuna dair bilgilerinin olmadığını belirten
İlhanlı, sözlerine şöyle devam etti:
“Verilen adaylar hakkında herhangi bir
sıkıntı varsa bakanlığın bildirmesi gerekiyor.
Şimdiye kadar bakanlıktan hiçbir bildiri veya
yazı almadık. Aynı şekilde bakan ile yüzyüze
bu konu hakkında konuştuk, şimdiye kadar
pratikte hiçbir şey olmadı.”
İlhanlı, adayların değişimi konusunda,
“Verdiğimiz adaylar eğitim bakanlığında
görevli kişiler, hepsi eğitimci ve şu ana kadar
görevlerine devam ediyorlar. Sonuç olarak eğer
adaylarda bir sıkıntı varsa bizi bildirdikleri
takdirde oturup tekrar konuşuruz” şeklinde
açıklama yaptı.
Mehmet ilhanlı, son olarak, “Bizim bu konuda
kırmızı çizgimiz veya olmazsa olmazımız yok.
Herhangi bir noktada talep olursa biz o talebi
yerine getiririz’’ dedi.
Eğitim Bakanılığı’nda müsteşar olan
ve vekaleten Türkmen Eğitim Genel
Müdürlüğü’nde müdürlük görevini yürüten
Fahrettin Dağıstanlı, konu ile ilgili Tba’ya
açıklamalarda bulundu.

‘‘Eğitim bakanı ile yapılan ve parlamentoda
gerçekleşen toplantılarda bunu dile getirdik.
Bugün Erbil’de Süleymaniye’de veya Kifri’de
herhangi bir okulda bir problem olursa, bu
problemlerle genel müdür ilgilenmektedir.
Bu koltuğun boş olması bu sıkıntıların ve
problemlerin çözülememesi anlamına gelir.”
“Günümüzde Aşurilerin de genel müdürü
var fakat Türkmenler ikinci ana unsur olduğu
halde eğitim genel müdürünün olmaması
kabul edilemez. Eğer Türkmenlerin hakları
hakkında konuşulursa ve Türkmenleri ikinci
ana unsur olarak görülüyorsa, bu basit hak
verilmelidir ve o koltuk doldurulmalıdır.”

bulundu.
Türkmen milletvekillerin Sefin Dizeyi
dönemine 4 tane aday verdiklerini belirten

Türkmen Eğitim Genel Müdürlüğü’nde 7
yıl değil de 5 yıldır koltuğun boş olduğunu
savunan Dağıstanlı, “Sadece Türkmen Eğitim
Genel Müdürlüğü değil, bakanlıkta olan 2-3
adet genel müdürlük de boş. Müsteşarlar
vekaleten o görevleri yürütüyorlar” ifadesinde

‘‘ Verilen 4 adaydan birisi zaten eğitim
görmemiş ve eğitim sektöründe çalışmamış,
ayrıca Eğitim Bakanlığı’na bağlı değil. Türkmen
ruhlu olabilir ama bu makama gelecek olan
şahsın eğitimci olması şart. Dediğim gibi
adaylardan birisi eğitimci değildi, diğeri de bu
konuda şartlara uygun değildi. Kalan diğer
iki şahıs ise uygun ve ortak birisi üzerine
milletvekilleri mutabıktı, fakat halen daha
müttefikler mi onu bilmiyorum.”
Dağıstanlı ayrıca “Benim taraflara ve
kuruluşlara tavsiyem kendilerine pay çıkararak,
ortak bir kişi üzerinde anlaşmalılar’’ ifadesini
kullandı.

‘‘Tüzük değişimi olduğu zaman
direk atama gerçekleşecektir’’
Parlamentoda tüzük değişiminden hemen
sonra atama olacağını kaydeden Dağıstanlı,
topun parlamentoda olduğunu bakanlığın da
tüzük onanmasını beklediğini kaydetti.
Türkmen milletvekillerin sundukları talebe
karşılık parlamentodan herhangi bir bilgi
verilmemesi konusunda ise Dağıstanlı,
milletvekillerine parlamento aracılığıyla haber
verildiğini söyledi.
Dağıstanlı, müsteşar olduktan sonra yerine
birisinin atanması için herhangi bir girişimde
bulunup bulunmadığına ilişkin soruya, “Ben
şahsen bakana yerime birisinin atanmasını
teklif ettim. Şimdi açıklamak istemediğim
şeyler var ama zamanı gelince açıklayacağım.
Zamanında bir kişiyi Sefin beye götürdüm
ve bu arkadaşın genel müdür olması için
çabaladım” şeklinde cevep verdi.
Eğitim bakanlığının Türkmen okullarına yeterli
destek verip vermediği hakkında konusunda
ise Dağıstanlı, dönem dönem farklı olduğunu
kaydederek şu ifadelerde bulundu:
‘‘Dördüncü kabinede çok fazla adım atabildik.
Ayrıca bu dönemde Türkmen okulları için
çok projemiz vardı, fakat bazı konularda sayın
bakanın da eli bağlanıyor. Bazı kurallar ve
talimatlar vardır, bu dönemde bölge tamamıyla
aynı sıkıntıyı yaşıyor.”
“Örneğin şimdi atama olsaydı biz sözleşmeli
atamalar yapmazdık ve direk başbakanlıktan
resmi atamalar yapardık ki zamanında 3
defa yaptık. Her seferinde 18- 20 öğretmen
atadık. Bakanlığın destek verme konusunda
hiçbir kusuru olmamıştır ve desteği sürekli
devam etmektedir. Zaten eğitimde hiçbir fark
gözetmeksizin çalışmalar devam ediyor, hatta
Türkmen eğitimi farklı bir özellik taşımakta.”
Haber: Ziya UZEİRY
Foto: Çoban TİMUR
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14 Temmuz Kerkük Katliamı Şehitleri / “Beni vuran da aynı zamanda hayatımı kurtaran da Kürt’tü”
Eli yaralı silahlı bir asker
içeriye girdi. Bizleri avluya
çıkarıp ateş açtılar. Annem
‘Allah rızası için yapmayın’
diye yalvarırken onlar,
‘Allah izne çıkmış’ diyordu.
Açılan ateş sonrası herkes
birbirinin üzerine düştü,
kardeşlerimden Cihat, Nihat
ve Emel şehit oldular, ben ve 4
yaşındaki küçük kız kardeşim
yaralandık.

Kerkük’te 14 Temmuz 1959
yılında Türkmenlere yönelik
yapılan katliamda şehit edilen
Emel-Cihad ve Nihad Fuad
Muhtar’ın kardeşi Kubat
Fuad Muhtar, “Katliamı
Türkmenlerin eti bir kuruşa
sloganlarıyla komünistler
yaptı” dedi.
Biri kız, 2’si erkek 3
kardeşini şehit veren Kubat
Fuad Muhtar, 14 Temmuz
Katliamı’nda yaşanan süreci
Tba’ya anlattı.
İki erkek, bir kız kardeşinin
14 Temmuz olaylarında şehit
olduğunu belirten Kubat Fuad
Muhtar, “Ben ve iki kardeşim
de yaralandık” dedi.
Kubat Fuad Muhtar, 14
Temmuz Katliamı’nın 1959
yılında cumhuriyetin ilanının
ilk yıl dönümü kutlamalarında
yaşandığını söyleyerek, “Halk
kutlamalara katılmıştı. Biz
de Kerkük’te halkla beraber
kutlamalara katılmıştık. 18
yaşındaydım babam bize
zubun ceket diktirmişti.
Kutlamalara Türkmen elbisesi
giyerek katılmıştık” şeklinde
açıklamada bulundu.
Yeni kurulan devletin tersine
hiçbir tavır sergilemediklerini
söyleyen Muhtar, “Ama o gün
komünistler ellerinde iplerle
caddelerde geziyorlardı”
ifadesinde bulundu.
Kubat Fuad Muhtar, 14
Temmuz sabahı arkadaşı
Mustafa ile Kerkük’te
kutlamalara katıldığını
belirterek o gün yaşadıklarını
şöyle anlattı:
“Öğleden sonra Atlas
Caddesi’nde bulunan
Osman Çaycının kahvesine
gittik. Katliama orda

başladı. Bu katliamı
komünistler yaptılar.

Komünistler o

kahveye saldırdılar. Osman
Çaycı’yı öldürdüler ve onu
yerde sürükleyerek Kürtçe;

‘Goşti Turkman ba
a’nayak’ (Türkmenlerin eti

bir filise)

sloganlarıyla onu vura vura
köprüye kadar sürüklediler.”
“Atlas Sineması’nın önüne
geldiğimizde rahmetli İhsan
ve Ata Hayrullah kardeşleri
aynı sloganlar atarak köprüye
kadar sürüklediklerini gördük.
Öldürdükleri insanları aynı
sloganlarla köprüye doğru
getirdiler ve şehitlerimizi
söğüt ağaçlarına asmaya
başladılar.”
Yaşananları görünce
arkadaşı ve kendisinin
evlerine gittiklerini belirten
Muhtar, “Eve vardığımızda
rahmetli Suat Sıddık ve Nihat
kardeşimin birkaç arkadaşı
bizde saklanmışlardı. Gece

sokağa çıkma yasağı ilan
edildi, elektrikler kesildi” dedi.

“Bizi kurşuna dizdiler”
Ertesi sabah Cihat adlı
kardeşinin Bağdat’tan
geldiğini belirten Muhtar,
kardeşlerinin katledildikleri
günü şöyle anlattı:
“Kardeşim Bağdat’tan
dönmüştü ve yolda
büyükbabamı rüyasında
görüğünü bu nedenle
kendisini görmek istediğini
söyledi. Kardeşim annemin
gitmemesi için gösterdiği
tüm çabalara rağmen evden
çıktı ve büyükbabamlardan
eve dönerken Abdullah
Oteli’nin karşısında bulunan
komünistlerin kaldığı küçük
bir apartmandan silahlı
saldırıya uğradı. Kardeşim
kaçarak yara almadan
kurtuldu.”
“Kardeşim eve geldikten kısa
süre sonra kapımız çalındı.

Bize ateş açtıktan sonra
evimize girip darmadağın
ettiler.”
Kurşunların ayağına ve
karnına isabet ettiğini ifade
eden Muhtar, “Halen bir
mermi ayağımda, kemiğime
yakın bir noktada duruyor,
olaydan sonra iki yıl sakat
kaldım” diye konuştu.
Muhtar saldırı sonrası,
“Babası Kürt annesi Türkmen
olan eski bir teğmen
Fatih Molla Davut geldi ki
daha sonrada idam edildi,
üzerimden atladı ona ‘Bu
hal ne?’ diye sorduklarında
Kürtçe ‘Ama sawraya sawra
har awha dabi’ yani bu bir
devrim devrimde böyle olur
dedi” şeklinde açıklamada
bulundu.

“Beni vuran da aynı
zamanda hayatımı
kurtaran da Kürt’tü”
Kubat Fuad Muhtar,
kendisini kimsenin
hastaneye götürmediğini
ancak Şibre ailesinden Adil
adlı arkadaşının kendisini
hastaneye götürdüğünü
belirterek sözlerine şunları
ekledi:
“Onlar Kürt’lerdi. Yakın
arkadaştık. Beni hastananeye
götürürlerken annem de
bağırarak ‘Adil sadece bu
kaldı, bunu da öldürmeyin’
dedi. Adil de anneme, ‘Kubat
benim kardeşim, ona nasıl
ihanet ederim’ dedi. Beni
kucağında Cumhuriyet
Hastanesi’ne götürdü. Yani
beni vuran da aynı zamanda
hayatımı kurtaran da Kürt’tü.”
Kaldığı hastaneden insanları
götürüp öldürdüklerini ifade
eden Muhtar, “Bizim orda
akrabamız olan bir doktor
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vardı, beni tedavi etmeye
korkuyordu. İşte cumhuriyetin
ilk yıl dönümünde başımıza
gelenler bunlardı” diye
konuştu.

“Nedense Kerkük’te
yaşananlara devlet bir
müdahelede bulunmadı”
Muhtar, Kerkük’te
yaşadıkları bu katliamın
komünistler tarafından mı
yapıldığına yönelik soruya,
“Evet komünistler yaptı,
ama nedense Kerkük’te
yaşananlara devlet bir
müdahelede bulunmadı.
Neden bu işi durdurmadılar?”
şeklinde yanıt verdi.

Erkeklerimiz zubun ceket
giyerek, kızlarımız Türkmen
elbisesini giyerek kutlamalara
katıldılar.”

Tören öncesi Türkmen
liderler hakkında bilgi
toplandı”
Dernek Başkanı Haşim
Muhtaroğlu, katliamın
komünistler tarafından
yapıldığını belirterek, “Tabi
katliam yapılmadan önce
devlet ortaklaşa karar alarak
bu işi yaptılar” dedi ve
sözlerine şöyle devam etti:

avucuna koydular. ‘Ya
şimdi ne görüyorsun?’
diye soruklarında ‘Ben
Kerkük’ü, kaleyi daha yüksek
görüyorum’ dedi ve diğer
gözünü de çıkardılar.”
Muhtaroğlu ayrıca her yıl
şehitleri anmak ve katliamı
unutturmamak için tören
yaptıklarını belirtti.
“14 Temmuz Kerkük Katliamı
Irak Devleti tarafından resmi
kayıtlara geçti mi?” sorusunu
şöyle cevapladı:
“Hayır! Şimdiye kadar

“Bağdat’tan bir komisyon
katliamı yapanları idam
etti”
Muhtar, “Katliama ilişkin
devlet bir önlem aldı mı?”
sorusuna şöyle cevap verdi:
“Zaim Abdullah, Bağdat’a
gidip olayları Abdulkerim
Kasım’a anlattı. O da
Kerkük’e kendi ordusunu
göndererek kontrolü sağladı.
Bağdat’tan bir komisyon
geldi ve askeriyeye giderek
bize bunları yapanları teşhis
ettirdiler ve bu katliamı
yapanları idam ettiler. Onları
Ahmet Ağa, Atlas Caddesi ve
Köprübaşı’nda idam ettiler.”

“Katliamı yapanlar sanki
ortaklaşa bir iş yapmışlardı
bir sokağa çıkma yasağı
uygulandı, sokağa çıkma
yasağının ardından özellikle
Türkmenlerin evinden silahlar
toplandı. Mesela önemli
Tükmen lider Ata Hayrullah,
Neftçi, Avcı, Emel Muhtar gibi
isimler hakkında tören öncesi
bilgil toplandı.”

Şehitler Derneği Başkanı
Haşim Muhtaroğlu, Tba’nın
14 Temmuz Katliamı’na
yönelik sorularını yanıtladı.

“Türkmen halkı çok
değerli aydın kişileri
kaybetti”

“14 Temmuz Katliamı,
Türkmenlerin yaşadığı
ağır gündü”

Muhtaroğlu, tören esnasında
ellerinde sopalarla, iplerle
“Türkmenlerin eti bir
filise” sloganlarıyla katliamı
başlattıklarını ifade ederek,
“Katliam Türkmenlere en
büyük zararı verdiler, çünkü
Türkmen halkı çok değerli
aydın kişileri kaybetti”
şeklinde açıklamada bulundu.

Haşim Muhtaroğlu,
“14 Temmuz Kerkük
Katliamı’nda Türkmenler nasıl
bir süreçten geçti?” sorusunu
şöyle cevapladı:
“14 Temmuz Katliamı,
Türkmenlerin yaşadığı ağır
gündü. Bir deyim vardır,
‘meyve veren ağaç taşlanır’. Biz
Türkmenler de meyve veren
ağaç olduğumuz için 1959
katliamında üzerimizden ağır
bir gün geçti, Ben olayların
yaşandığı yıl iki yaşındaydım,
ancak o katliamı yaşamış
gibiyim. Çünkü büyüklerimiz
bu katliamı unutmamaız
için bize çok iyi bir şekilde
anlattılar ve aklımıza
yerleştirdiler.”
“Katliamın ilk gününde
sokağa çıkma yasağı
uygulandı. 1959 katliamından
önce cumhuriyetin ilanının
yıldönümü kutlamaları vardı.
Türkmen halkı geleneksel
kıyafetiyle kutlamalara gitti.

“Türkmenlerin önde gelen
liderlerinden Ata Hayrullah,
tüm ikazlara rağmen
Bağdat’tan Kerkük’e gelmiş
ve şehit düşmüştür” diyen
Muhtaroğlu, “Saklanmasını
söylediklerinde, ‘Hayır,
ben saklanırsam Türkmen
milletinin ne gururu kalır, ne
değeri’ demiştir” ifadelerinde
bulundu.
Haşim Muhtaroğlu, katliamda
şehit düşe Şehit Hacı Necim
hakkında ise şu ifadelerde
bulundu:
“Kerkük Kalesi’ne çıkarıp
ona ‘sen bu kaleyi ne
görüyorsun’ diye sordular o
da, ‘Ben bu kaleyi Kerkük’ü
çok yüksek görüyorum’
dedi ve bir gözünü çıkarıp
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14 Temmuz Katliamı,
Irak Devleti tarafından
onaylanmamıştır. Çünkü
bizim o dönemde siyasi
tutuklular ve Irak Şehitler
Derneği’miz yoktu, bu
yüzden kayda geçmemiştir.
Mesela Saddam döneminde
olan katliamlar, tutuklular
hepsi kayıtlı hakları devlet
tarafından karşılaşmıştır.
Ama Saddamdan önce
şehit olanların hakları
alınmamıştır.”
Muhtaroğlu katliamın kimler
tarafından yapıldığına
ilişkin“Bu katliamı yapanlar
şimdi gelip, ‘Hayır biz bu
katliamı yapmadık’ diyorlar.
Bunu yapanların hepsi idam
edildi. Açık bir şekilde de
söyleyebilirim katliamı
yapanlar Kürt guruplardan
Maruf Berzenci’nin tarafıydı
ve hepsi bu olaydan dolayı
Saddam döneminde 1966
yılında Musalla’da idam
edildi” şeklinde açıklamada
bulundu.
“Katliam Irak Anayasası
tarafından tanılacak mı?”
şeklindeki soruya Muhtaroğlu,
“Bu konuda bilgim yok. Ama
ben destura girmesini isterim.
Saddam döneminde şehit
düşenlerin hakları alındığı
gibi onların da haklarını
alabilelim” şeklinde cevap
verdi.
Dernekte kayıtlı olarak 28
şehidin olduğunu belirten
Şehitler Derneği Başkanı
Haşim Muhtaroğlu, “Benim
tek bir isteğim var, şimdiye
kadar Kürt milletinden bir
tek kişi dahi bizden bir özür
dilemedi. Bunu yapmaları
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