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ITC Listesi'ne 
Destek Büyüyor

Türkmen kanaat önderleri ve siyasi partilerden, 
Erbil’den Irak parlamento seçimlerine katılacak olan 
137 numaralı Irak Türkmen Cephesi (ITC) Listesi’ne 
destek artıyor. 

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) Adalet 
Bakanı Sinan Çelebi, Türkmen Milli İrade Partisi 
Başkanı Mahmut Çelebi, Türkmen Demokrat Hareketi 
Başkanı Karhi Altıparmak, Erbil’den seçime katılan tek 
Türkmen listesine ilişkin Tba’ya açıklamada bulundu.

Türkmen camiasında kanaat önderi olarak da 
kabul edilen ve ITC’nin eski başkanlarından olan 
Sinan Çelebi, listeye destek verdiğini belirterek, 
“Halkımıza tek tavsiyemiz, Erbil Türkmenlerini 
temsil eden listemizde bulunan Türkmen adaylarımızı 
desteklemeleri ve sonsuza kadar arkalarında 
yürümeleridir. Belli bir seviyeye gelmek için ve hayat 
şartlarımızın daha iyi olması için elimizden geleni 
yapmalıyız.” dedi.

                

Diğer partilerde de Türkmenler olabilir fakat 
esas kuruluş Irak Türkmen Cephesi’dir 

Adalet Bakanı Sinan Çelebi, adayların hepsinin kıymetli 
ve değerli olduğunu söyleyerek, “Diğer partilerde de 
Türkmenler olabilir fakat esas kuruluş Irak Türkmen 
Cephesi'dir. Milletimizden herkesin kendi aileleri 
ile konuşması ve oylarımızın parçalanmaması için 
çaba gösterilmesini rica ediyorum.” şeklinde çağrıda 
bulundu.

Bakan Çelebi, Irak Türkmen Cephesi'nin Türkmenleri 
temsil eden tek Türkmen parti olduğunu savunarak 
sözlerine şu şekilde devam etti: 

“Diğer partilerde de kıymetli Türkmen adaylar 
olabilir, ama Türkmenleri temsil eden tek parti Irak 
Türkmen Cephesi'dir ve bunun dışında başka bir 
parti yoktur. Diğer partilerin hiçbiri Türkmenleri 
temsil etmemektedir. Her birinin başka kuyrukları ve 
bağlantıları var. Buna binayen bu partiler bizi temsil 
etmemekteler. İstediğimiz tek şey Türkmen Cephesi 
Listesi’ne halkımızın destek vermesi ve sandıkların 
başına giderek hür iradeleri ile onları desteklemeleri.” 

137 numaralı Irak Türkmen Cephesi Listesi'ne desteğini 
sunan bir diğer parti ise Türkmen Milli İrade Partisi 
(TMİP) oldu. 

TMİP Başkanı Mahmut Çelebi, seçimlerin önemine 
ve Erbil Türkmenlerinin Bağdat'ta temsil edilmesi 
hususuna değinerek, “Her seçim demokrasinin 
bir işaretidir. Herhangi bir ülkede seçim olmazsa, 
demokrasi de olmaz. Milletlerin hakları ancak ve ancak 
mecliste alınır. Bugüne kadar Bağdat parlamentosunda 

Türkmenleri Erbil'den temsil eden olmadı. 
Önümüzdeki seçimlerde tek liste halinde seçimlere 
katılmak bizim için ve bölge için büyük bir fırsat.” 
ifadelerinde bulundu.

Mahmut Çelebi, Erbil’de 2018 Irak parlamento 
seçimlerine Türkmenlerin tek liste halinde katılmasının 

önemini vurgulayarak, liste oluşumunun güzel bir 
başlangıç olduğunu söyledi.

Bağdat parlamentosunun önemine değinen Çelebi, 
''Bağdat parlamentosu çok önemli bir husus. Irak 
Anayasası’nda herhangi bir madde yer alırsa IKBY 
Anayasası’nda da o maddeye riayet edilmesi gerekir. 
Bunun tersi asla kabul edilemez. Bu bahsettiğim husus, 
anayasanın getirdiği emirlerden biri.'' şeklinde açıklama 
yaptı. 

137 numaralı listesinin bütün Türkmenleri temsil 
ettiğini savunan TMİP Başkanı Çelebi, sözlerinde şu 
ifadelere yer verdi: 

        
            137 numaralı liste sadece Irak Türkmen 
Cephesi'nin değil bütün Erbil Türkmenlerinin 

listesidir

''ITC 137 listesi Türkmenler için çok önemli bir 
fırsat. Listede yer alan bazı adayları bazı kişiler 
beğenmeyebilir, aynı zamanda 137 numaralı liste 
sadece Irak Türkmen Cephesi'nin değil bütün Erbil 
Türkmenlerinin listesidir. Sadece o isim altındadır ve 
ismi bu şekilde. İçerisinde bulunan adaylar hakikaten 
çok değerli insanlar. Bu listeye her taraftan destek 
geldiği için en az iki aday çıkması gerekir.” 

Liste’nin Türkmen olmasına vurgu yapan Çelebi, “Şahsi 
kanatime göre ITC’nin bugüne kadar herhangi bir 
hatası olmamıştır. Geçtiğimiz günlerde Aydın Maruf 

Bey’e yapılan haksızlıkta da biz bütün gücümüzle 
onun arkasında durduk. Bunu iftiharla ve sevinçle dile 
getirmek isterim. Hem bizimle aynı yoldalar, hem de 
bizimle aynı düşünceye sahipler. Üstelik, ITC’nin şiarını 
ben yapmışımdır''. 

Çelebi seçim kartı konusuna değinerek, ''Bütün 
vatandaşlarımızın gidip seçim kartlarını almalarını 
istiyorum. Asla bunu bahane etmemeliler. Gitsinler 
ki düşük oy oranı çıktığında ben gidemedim 
demesinler. Gördüğüm kadarıyla etrafımızda, çarşıda 
ve gittiğim yerlerde görüştüğüm herkes bu listeyi 
destekliyor. Adayarı güzel ve temiz insanlar olduklarını 
söylüyorlar.'' diye konuştu.

Destek veren partilerden bir diğeri olan Türkmen 
Demokrat Hareketi (TDH) Başkanı Karhi Altıparmak 
Türkmenlerin tek liste halinde seçime katılmalarına 
ilişkin gazetemize açıklama yaptı.

 Parti olarak Türkmen adına seçimlere katılan listelerin 
önemini vurgulayan Altıparmak, ''Her bir listenin 
seçimlere Türkmen adına katılması bizim için büyük 
önem taşımaktadır. Ben, Türkmen Demokrat Hareketi 
Partisi ayrıca burada çalışan dava arkadaşlarım, Bağdat 
parlemantosunda Erbil Türkmenlerini temsil edecek 
üyelerimizin olmasını istiyoruz.'' dedi.

                  
                 Bu liste Türkmen adına seçimlere 

katılan tek liste

Erbil Türkmenlerinin tek liste halinde katılmasına 
ilişkin TDH Başkanı Karhi Altıparmak, ''Bu liste 
Türkmen adına seçimlere katılan tek liste olduğu için, 
tabi ki Türkmenlerin bu listeyi desteklemesi gerekiyor. 
Tabi bizim bu liste hakkında bazı notlarımızda var 
ama sonuçta bu liste Türkmen listesidir.” ifadesinde 
bulundu. 

     
      Birisinin ‘ben Türkmenim, 

ben Türkmenlerin çıkarları için 
çalışıyorum ve Türkmenlerin 

çıkarı için bu kurumun 
başındayım ama başka bir 

tarafa oy veriyorum’ demesi çok 
mantıksız olur ve hiç makul değil

Son olarak Karhi Altıparmak, sözlerini şu cümlelerle 
bitirdi: 

''Bu liste Türkmenlerin listesidir ve bizim de partimiz 
Türkmen ismini taşımaktadır, bizi ve parimizi tanıyan 
bunu bilir ki her zaman Türkmen neredeyse biz de 
orada olmuşuzdur. Türkmen milletinin çıkarı neredeyse 
biz de orada olmuşuzdur. Birisinin ‘ben Türkmenim, 
ben Türkmenlerin çıkarları için çalışıyorum ve 
Türkmenlerin çıkarı için bu kurumun başındayım ama 
başka bir tarafa oy veriyorum’ demesi çok mantıksız 
olur ve hiç makul değil.''

“
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Haber:  Ali Antar
Foto: Abdullah Ahmet

Haber:  Ali Salim&Ali Antar
Foto: Muhammet Amin

Irak parlamento seçimlerine Erbil’den 
tek Türkmen listesi olarak katılan 
137 numaralı Irak Türkmen Cephesi 
Listesi’ne farklı kesimlerden destek 
gelmeye devam ediyor.

Tba Gaztesi’ne konuşan birbirinden 
değerli Türkmen edebiyatçılardan da 137 
listesine tam destek mesajları geldi.

Büyük şair Adnan Kasapoğlu, 137 
numaralı Irak Türkmen Cephesi 
Listesi’ne destek verdiğini belirtti.
Adnan Kasapoğlu, “Bir Türkmen olarak, 
Türkmenleri temsil eden tek listeye tabi 
ki de destek olacağız. Milletimiz için 
bunu yapmalıyız.” dedi. 

Türkmen Edebiyatçılar Birliği Başkanı 
ve eski milletvekili Esat Şakir Erbil, 
Türkmenleri Bağdat’ta temsil etmek 
için Erbil’den bir liste oluşturulmasının 
sevindirici olduğunu belirterek, “Bir 
listeyle katılmamızın bizim için faydası 
çok. Türkmen olan, milli duygusu olan 
herkes bu listeye destek verecektir.” 
ifadelerini kullandı.

Esat Şakir Erbil, “Bizler bu listeyi 
gönülden destekliyoruz. Listedeki tüm 
adaylar çok değerli. Adaylarımızın 

bazılarını tanımayanlar olabilir, bu 
nedenle çeşitli programlar düzenleyerek 
halkımıza tanıtmalıyız. Doğrusunu 
söylemek gerekirse, şimdiye kadar 
önümüze böyle bir fırsat hiç çıkmadı. 
Seçimlere bir liste ile katılmamız büyük 
bir fırsat.” diye konuştu. 

Kendisinin ve Türkmen Edebiyatçılar 
Birliği’nin listeye yüzde yüz destek 
olacağını söyleyen Esat Şakir Erbil, 
“Oyumuzu bu listeye veriyoruz. Ve 
bütün mücadeleci halkımızı da bu fırsatı 
kaçırmamaya davet ediyorum. Biz oy 
vermezsek bizim milli mücadelemiz, 
varlığımız yok sayılır. Bu bizim için en 
iyi fırsattır.” şeklinde değerlendirme 
yaptı.

Esat Şakir Erbil, Seçim Komisyonu’nun 
bu seferki seçimde sahte oy 
kullanılamayacağı yönünde yaptığı 
açıklamayı hatırlatarak, “Böyle olursa 
en az bir vekil kazanma şansımız var ve 
adaylarımıza başarılar diliyorum.” dedi.

İçerisinde Türkmen adayların da 
bulunduğu farklı listelere değinen Esat 
Şakir Erbil, “Bu karar kendilerine bağlı 
bir durum, ister istemez 137 Listesi’ne 
etkisi olacaktır. Arap listelerinde 
Türkmen adayların olmamasını temenni 

ederdim, çünkü Arapların şansı daha 
çok ama bizim için bu bir ilk. Irak 
çapında Erbil’den Bağdat seçimlerine 
Erbil Türkmenlerini temsil eden tek bir 
liste katılıyor. Hepsine başarılar dilerim. 
İnşallah başarı bizimdir.” açıklamasında 
bulundu.

Türkmeneli Marşı’nın yazarı Mahmut 
Kasapoğlu da Erbil’den seçimlere katılan 
137 numaralı tek Türkmen listesine 
destek verilmesi gerektiğini ifade etti.

Mahmut Kasapoğlu, Erbilli tüm 
Türkmenlere seslenerek, “137 numaralı 
listeye sahip çıkmalıyız. Erbil’de ve 
bu memlekette tek liste, tek Türkmen 
listesi.” şeklinde değerlendirme yaptı.

Bu konunun tarihi bir mesele olduğunun 
altını çizen Mahmut Kasapoğlu, konuya 
ilişkin şunları kaydetti:

“Bu seçim Türkmen kimliğini 
ispat etmek için bir fırsat. Bütün 
vatandaşlarımızın bu listeye sahip 
çıkması farzdır. Adaylarımıza başarılar 
diliyorum.”  

Eski milletvekili ve eski Türkmen 
Edebiyatçılar Birliği Başkanı Yaşar 
Altıparmak, konuşmasına “Öncelikle 

Tba'ya başlatığı bu kampanya ve 
insanların fikrini sormasına yönelik 
yaptığı çalışmadan dolayı başarılar 
dilerim. İnşallah başarılarınızın devamı 
gelir.” şeklinde dileklerde bulunarak 
başladı.

“Eski bir  milletvekili olarak bu listeyi 
destekliyorum.” diyen Yaşar Altıparmak,  
tüm adaylara başarılar dilediğini ve tam 
destek olacaklarını söyledi.

Halka seslenen Yaşar Altıparmak, “Eğer 
eskiden kırıldığımız noktalar olduysa 
da bunları bir kenara bırakıp, listeyi 
desteklemeliyiz. Bugün dava günüdür. 
Her millet bugün kendi milletine ve 
davasına sahip çıkıyor. Bizim milletimiz 
de davasına sahip çıkmalı.” ifadesinde 
bulundu.

Fikirlerinin ayrı olsada dava saflarında 
aynı sırada olduklarını söyleyen Yaşar 
Altıparmak, “Adaylarımıza başarılar 
diliyoruz. Birlik ve beraberlik sayesinde 
listemizin  büyük bir oy alacağından 
umutluyum.” diyerek konuşmasını 
sonlandırdı.

Türkmen Edebiyatçılardan 137'ye 
Destek

Erbilli  değerli Türkmen sanatçılar, Irak parlamento seçimleri için 
Erbil’den katılan Irak Türkmen Cephesi’nin (ITC) 137 numaralı 

listesine destek verdiklerini açıkladı.

Erbil’in kıymetli sanatçılarından olan Salim Fettah 
Cambazoğlu ve Yunus Tütüncü Erbil’deki tek Türkmen 
listesi hakkında Tba mikrofonlarına konuştu.

Erbil’in büyük sanatçılarından Salim Fettah 
Cambazoğlu, “Tabi ki de oyum tek Türkmen listesine 

olacak.” diyerek ITC listesine desteğini belirtti.

Salim Fettah Cambazoğlu, “Bizim, Erbil Türkmenlerini ve 
Erbillileri  iyi bir şekilde temsil edebilecek, sesimizi Bağdat'ta 

duyurabilecek en az bir kişiyi seçmemiz gerekiyor. Erbillilerin bu 
seçime sahip çıkması farzdır.” ifadesinde bulundu.

Erbil’in sevilen sesi ünlü sanatçı Yunus Tütüncü, ITC’nin 137 numaralı listesine  tam destek verdiğini belirterek,  
“Türkmen olan, kendisini Türkmen sayan herkes, her zaman Türkmenin arkasında durmalı ve bu listeye oy vermelidir.” dedi.

Yunus Tütüncü, “Türkmenlerin hakkını alabilmesi  ve kazanması  için 137 listesine oy vermemiz gerekir.” şeklinde açıklama yaptı.

Türkmen Sanatçılardan 137'ye 
Destek
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Fşkret Terzi

Haklı ve meşru hedefler 
çalışmakla, mücadele 
vermekle elde edilir. 
Biz Türkmenler Irak'ta 
meşru haklarımızı elde 
etmek için bu kutsal 
mücadele yolunda bütün 
imkanlarımızı seferber edip, 
hiç bir zaman umutsuzluğa 
kapılmamalıyız. Erbil'de 
Türkmen varlığı bir 
gerçektir. Türkmenlerin 
altın harflerle yazılan şanlı 
tarihi kanıtlar ve belgeler, 
bu şehrin asil unsuru ve öz 
sahibi olduğumuzun bir 
kanıtıdır. Atalarımızdan 
ve dedelerimizden bize 
kalan bir mirastır ve kutsal 
emanettir.
Bu gerçekleri göz önünde 
tutarak bu Kahraman millet, 
bu toprakların geleceği ile 
ilgili karar verme hakkına 
sahip olmalıdır. Sorumluluk 
ve yönetme mevkilerinde yer 
almalıdır.

Belli ki 12 Mayıs'ta Irak 
halkı milletvekilerini seçmek 
için sandıkların başına, bir 
genel seçime  gidecektir. 
Bu seçimlerde Erbil'de 
Türkmenler tek bir listeyle 
temsil edilmektedir. Bu liste 
137 nolu Irak Türkmen 
Cephesi Listesi'dir. Bu liste 
Erbil'de Türkmenleri temsil 
eden tek listedir. Bunun 
dışında Türkmenleri temsil 
eden hiçbir liste yoktur. 
Bu listede aday gösterilen 
değerli arkadaşlar, Erbil'de 
bütün Türkmenleri temsil 
etmektedir. Bizim, Bağdat'ta 
temsil edilme umudumuz 
bu listeye bağlıdır. Bu 
hedefleri gerçekleştirmek 
için, Bağdat'a Erbil'den 
Türkmenleri temsil edecek 
temsilci veya temsilciler 
göndermenin tam zamanıdır.

Bunun için milletçe bir 
diriliş ve uyanış vakti 
gelmiştir. Bu Kahraman 
milletin yasal haklarını, 
içimizdeki, gönlümüzdeki 
ve kafalarımızdaki halefleri 
ve umutları gerçekleştirmek, 
Irak'ta milli varlığımızı 
ve milli kimliğimizi ispat 
etmek  için seçim günü hep 
birlikte sandık başına gidip, 
Erbil'de 137 numaralı Irak 
Türkmen Cephesi Listesi'ne 
oy vermemiz çok önemli ve 
elzemdir.

Biz Türkmenler Müslüman 
bir milletiz. Bu millet dinine 

ve inancına sadık kalmakla 
ve dini görevlerini yerine 
getirmekle diğer 
milletlere örnek olmuştur. 

Bu konu bizim milletimiz 
için sonuçlanmıştır ve 
bitmiştir. Milletimizin bu 
konuda imtihan edilmeye 
ihtiyacı yoktur. Bu yüzden, 
biz Türkmenlerin Irak'ta 
ve özellikle yaşadığımız 
bölgede asıl mücadelesi milli 
mücadeledir. Milli kimlik ve 
milli varlık mücadelesidir.
Biz her zaman yazılarımızda, 
konuşmalarımızda ve 
toplantılarda Irak'ın 
üçüncü ve yaşadığımız 
bölgenin ikinci etnik 
unsuru olduğumuzu beyan 
etmekteyiz. İşte şimdi bu 
gerçeği ispatlamanın tam 
zamanıdır. Eğer seçim temiz 
bir şekilde yapılırsa ve 
kahraman halkımız etkin bir 
şekilde bu seçimlere katılıp 
oylarını doğru tarafa ve 
Türkmenleri temsil eden 137 
nolu Erbil Türkmen Cephesi 
Listesi'nden yana kullanırsa, 
sandıklardan çıkan sonuçlar 
büyük bir ölçüde bizim milli 
varlığımızı ortaya koyacaktır.
Önümüzde tarihi bir fırsat 
var. Bu fırsatı iyi bir şekilde 
değerlendirmemiz gerekiyor. 
Ben buradan kahraman 
ve fedakar halkımıza 
sesleniyorum, zaman 
kırgınlık ve hesaplaşma, 
bahane yaratmak zamanı 
değil... 

Zaman bir olma, güçlü olma 
zamanıdır. Haydi mücadeleci 
halkımız, haydi dönüp 
kendine bakma zamandır. 
Şanlı tarihini hatırla, 
medeniyete ve uygarlığa yön 
veren dedelerini ve atalarını 
hatırla. O büyük insanların, 
vefalı evlatları ve nesilleri 
olduğunuzu ispat etme 
zamanıdır. 
Haydi hakettiğimiz yerlere 
ulaşmak için hep birlikte 
el ele 137 nolu Erbil Irak 
Türkmen Cephesi Listesi 
adaylarını destekleme ve 
omuzlama zamanıdır. Kendi 
değerlerimize hak ettiği 
değeri verme zamanıdır. 
Umutlarımızı, hedeflerimizi 
gerçekleştirmek zamanıdır. 
Halkımız için, aydın 
ufuklara doğru el ele beraber 
yol alma zamanı.

Eminim ki milletimiz doğru 
yolda, aynı yolda yürümek 
için gereken irade ve güce 
sahiptir. O hür irade ve 
cesaret damarlarımızdaki 
taşıdığımız temiz kanda 
mevcuttur. Büyük ve kutlu 
bir zefer, her zamankinden 
çok daha yakındır.

Seçime Doğru- 
Tam Zamanı

Haber Merkezi

Tarihi zirve gerçekleşti- Kore 
Yarımadası’nda artık savaş yok

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey 
Kore lideri Kim Jong-un'un iki ülke sınırındaki 
Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya geldi. 

İki ülke liderleri Kore Yarımadası'nı nükleer 
silahlardan arındırma ve mevcut ateşkesi kalıcı barış 
anlaşmasına dönüştürme konusunda görüş birliğine 
vardı.

Zirve Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın 
sağlanmasına yönelik adımlara ve kararlara tanıklık 
etti.

Liderlerin sabah iki ülkeyi ayıran Askeri Sınır 
Hattı'nda buluşmasıyla başlayan zirve, Moon ve 
Kim'in eşleriyle yediği akşam yemeğiyle tamamlandı.

Sınır hattındaki ilk buluşmada Kim selamlaşmanın 
ardından, Moon'u askeri sınır hattının kuzey 
tarafına davet eden bir jest yaptı. Böylelikle Moon, 
Kore Savaşı'ndan bu yana Kuzey Kore topraklarına 
adım atan ilk Güney Kore lideri oldu. Güney 
Koreli yetkililer bunun taraflar arasında önceden 
kararlaştırılan programın dışında bir hareket 
olduğunu ifade etti.

İki lider Kuzey'deki foto muhabirlerine poz 
verdikten sonra geriye dönüp el ele hattın güney 
tarafına geçti. Kim'in güneye geçişin ardından 
liderler Güney Kore askerlerinden oluşan tören 
kıtasını selamladı.

Moon ve Kim, hattın güney tarafındaki Barış 
Evi'ndeki barış görüşmelerine başladı. 

Görüşmenin basına açık yapılan ve televizyondan 
canlı yayımlanan bölümünde ilk sözü alan Kim, 
"Burada Devlet Başkanı Moon ve siz gazeteciler 
önünde Devlet Başkanı Moon ile samimi ve 
dürüst bir görüşme yapacağımıza ve iyi bir sonuç 
alacağımıza inancımı ifade etmek istiyorum." diye 
konuştu. 

Moon da Kim'e zirve buluşması için teşekkür 
ederek, "Başkan Kim'in Askeri Sınır Çizgisi'ni geçtiği 
an Panmunjom artık bölünmenin değil barışın bir 
sembolü haline gelmiştir." dedi.

“İki lider barış ağacı dikti”
Sabahki görüşmelerin ardından yeniden ateşkes 
köyünün Kuzey Kore'ye ait kısmına dönen Kim, 
öğleden sonraki program için askeri sınır hattını bir 
kez daha geçerek Moon ile bir araya geldi.

İki lider öğleden sonraki programlarının ilk 
bölümünde "Kore Yarımadası'nda barış ve refahın 
sembolü olması umuduyla" birlikte ağaç dikti.

İki ülkeyi ayıran askeri sınır hattı yakına dikilen 
çam ağacının Kore Savaşı'nın bittiği yıl olan 1953'te 
filizlendiği belirtildi.

Liderler ağacın köklerine Güney Kore'deki Halla 
Dağı ve Kuzey Kore'deki Baekdu Dağı'ndan getirilen 
topraklardan serpti. Kim, Güney'in Han Nehri'den, 
Moon ise Kuzey'in Daedong Nehri'de getirilen 
sularla ağacı suladı. Ağacın yanına iki liderin 

isimlerinin yazılı olduğu bir anıt taşı dikildi. Taşın 
üzerinde "Barış ve refah ekiyoruz." ifadeleri yer aldı.

Liderler ağaç dikme töreninin ardından Askerden 
Arındırılmış Bölge'deki köprü üzerinde kısa bir 
yürüyüş yaptı, burada bir banka oturup sohbet etti.

"Kore Yarımadası’nda artık savaş 
yok”

Zirve sonunda yayımlanan ortak bildiride, Kore 
Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen 
arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barış 
anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere 
başlama konusunda anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "İki lider 80 milyonluk Kore halkının ve 
tüm dünyanın önünde Kore Yarımadası'nda bundan 
böyle savaş olmayacağını ve yeni bir barış devrinin 
açıldığını resmen ilan eder." denildi.

Taraflar bildiride saldırmazlık taahhütlerine 
bağlılıklarını teyit ederek birbirlerine karşı güç 
kullanmayacaklarını, karşılıklı silahlasızlanmayla 
askeri gerilimleri sonlandırarak  barışı pratik olarak 
tesis edeceklerini vurguladı.

Açıklamada, Kore Savaşı'nın resmi olarak 
sonuçlandırılması ve mevcut ateşkesin bu yıl içinde 
kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi için iki 
ülke arasında ABD ve Çin'in de dahil olacağı üçlü 
ve dörtlü görüşmeler yapılması konusunda görüş 
birliğine varıldığı ifade edildi.

Moon ve Kim ayrıca, Kore halkları arasında barış ve 
uzlaşma için adımlar atma konusunda da anlaşmaya 
vardı. Bu amaçla iki ülke arasında bölünmüş 
ailelerin yeniden bir araya getirilmesi için Kızıl Haç 
örgütleri arasında koordinasyonun kurulmasına 
karar verildi. 

Ayrıca Güney Kore'nin, Kuzey'in sınır kasabası 
Kaesong'da bir irtibat bürosu kurması, büronun 
hükümetler arasında istişarenin yanında halklar 
arasında etkileşim ve işbirliği içinde kullanılması 
kararlaştırıldı.

Moon, düzenlenen ortak basın toplantısında ortak 
bildirinin Kore Savaşı'nın resmen sona erdirilmesi ve 
Yarımada'nın nükleer silahlardan arındırılması için 
dönüm noktası olacağına inandığını dile getirdi.

Kim ise daha önce 2000 ve 2007'de yapılan zirvelerde 
alınan kararların uygulanamadığını hatırlatarak, 
bu kez sonucun farklı olacağına inandığını belirtti. 
Kim, "Anlaşamın olumlu sonuç vermesi için yakın 
işbirliğini sürdürmeli ve geçmişteki Kuzey-Güney 
anlaşmalarının başarısızlığının tekrar etmesini 
önlemeliyiz." dedi.

Kuzey Kore lideri, Moon'u 4. liderler zirvesi için 
ülkesine davet etti. Moon, sonbaharda Pyongyang'ı 
ziyaret etmeyi kabul etti.

Zirve Moon ve eşi Kim Jung-sook'un, Kim ve 
eşi i Sol-ju onuruna verdikleri akşam yemeğiyle 
sona erdi. Kim ve eşi yemeğin ardından sınırdan 
ülkelerine döndüler.
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Haber: Ziya Uzeiry

Haber Merkezi

Mehmet Ferit Erbiloğlu

İslam dinine, inancına 
mensup olan veya İslamiyeti 
tanıyan herkesin bildiği ve 
kafasında sahnelendirdiği 
bir olay vardır. O sahne ki 
insaniyetin KURTULUŞU 
için bir cesaret örneğini 
temsil eder. Hakkın 
kazanacağının müjdecisi, o 
mucize diyalog.

Tarihler 610 senesinin 
ramazan ayının 27. gecesini 
gösterdiği anda, Peygamber 
Efendimiz Hz. Muhammed 
(S.A.V), Cebrail (A.S) ile 
bu kez rüya değil gerçek 
hayatta karşılaşır. 

Peygamber Efendimiz Hz. 
Muhammed (S.A.V), ilk 
önce göklerden "OKU" diye 
bir ses duyar. Sonrasında 
Efendimiz şaşırmış ve 
korkmuş bir veziyette "Ben 
okuma bilmem" diyerek, 
cevap verir. 

Bu durum, 3 kez 
tekrarlandıktan sonra 
Cebrail Hazretleri 
"KORKMA" deyip işte o ilk 
ayet-i kerimeyi aktarır:

"Oku! Yaradan Rabbinin 
adı ile! O, insanı bir kan 
pıhtısından yarattı. Oku! 
İnsana bilmediklerini 
belleten, kalemle yazmayı 
öğreten Rabbin en büyük 
kerem sahibidir. (Alak, 
96:1-5)"

"KORKMA" sözcüğü 
Müslümanlar için böyle 
büyük bir yere sahip iken, 
Türkler için ise ayrı bir 
özelliği ve kıymeti daha var 
çünkü bu kez  "KORKMA" 
kelimesi, bir milletin 
kurtuluş simgesi ve tanımı 
olmuş, olmaya da devam 
ediyor. 

Bu kez istiklalin şairi 
"Mehmet Akif Ersoy" 
üzerine düşen vazifeyi 
yapmış ve rabbimin o 
ilk ayette yer verdiği 
"KALEM"i konuşturarak 
halka "KORKMA" mesajını 
o kalem ile ölümsüzleştirip 
muhteşem dizelerle 
bildirmiştir. 

"Korkma" deyip başlıyor 
istiklalin şairi
Anlıyor nedir milletin 
arzusu meşairi
Birkaç mısra ile toplar 
ümmeti, aşairi

Der ki verme 
namahreme, böyle 
cennet vatanı
Unutma sinesindeki, 
onca kefensiz yatanı 

Artık korkmaması gereken 
bizler Türkmenlerdir. Artık 
varız, korkmuyoruz ve hiç 
kimsenin bu varlığımızı 
inkar etme gücünün 
olmadığını ispat etme 
zamanı gelmiş ve çatmıştır. 

Ne zamana kadar 
çocuklarımızı korkuyla 
utanç hissiyle büyütmeye 
devam edeceğiz?

Ne zamana kadar 
başkalarının insafı altında 
yaşamayı sürdüreceğiz?

Ne zamana kadar bu ölüm 
uykusundan uyanmamak 
için başımızı deve kuşu gibi 
toprağa gömeceğiz.

Ne zamana kadar Allah'ın 
bize bahşettiği Türk/
Türkmen hüviyetini 
saklayıp çocuklarımıza 
"Aslında biz Türkmen 
değiliz, dedelerimiz 
sonradan öğrenmişler bu 
dili" gibi yalan ve onur kırıcı 
ifadelerle kendimizi ve 
çocuklarımızı kandırmaya 
çalışacağız. 

Vs...

KORKMA, Korkmak 
ecele fayda etmiyor
Korkunca, Azrail çekip 
gitmiyor
Tırsıp, Azrail'i inkar 
etmekle
Azrail yok olup, "ölüm" 
bitmiyor. 

Sevgili Türkmenler, 
özellikle de Erbilliler... 
Benim yukarıda anlatmak 
istediğim sadece "seçimler 
geldi, gidin Türkmenlere 
oy verin" gibi bir mesele 
değildi. Bu seçim ve sonraki 
seçimler korkmamanın 
sadece ilk adımıdır. Ancak 
bu denli canımızdan, 
malımızdan korkmamamız 
gerektiğini düşünüyorum. 
En azından seçim 
sonrasında vicdanımızın 
rahat olmasını sağlayalım. 

KORKMA – sen inkar etsen 
de – onlar senin Türkmen 
olduğunu inkar etmiyor 
ve ilk fırsatta "Korkak" 
tanımını yüzüne vurup alay 
ediyor. 

KORKMA

Yapılması planlanan Irak parlamento seçimlerine 
Erbil'den Irak Türkmen Cephesi 137 liste numarası ile 
katılacağını önceden belirtmişti. Siyasilerin yanı sıra 
Erbil'deki Türkmen kurum ve kuruluşlardan destekler 
artıyor. 

Yurt dışında yaşayan Erbilli Türkmenler, 137 
numaralı Irak Türkmen Cephesi Listesi’ne yönelik 
destek mesajlarını Tba’ya iletti.

Avrupa’da 21 yıldır ikamet eden İdris Halup Kasap, 
İsviçre'nin Lund şehrine hayatını sürdürmekte. 137 
numaralı ITC Listesi’ne ilişkin İdris Halup Kasap 
mikrofonlarımıza konuştu.

Kasap, ''ITC’nin 137 numaralı listesini destekliyorum 
ve tüm içtenliğimle elimden geleni yapacağım.'' dedi.
Türkmenlerin listeye oy birliği içerisinde sahip 
çıkmasının önemli olduğunu vurgulayan İdris Halup 
Kasap, “Türkmenlerin var olduğunu kanıtlamak için 
oy vermeleri gerekir.” ifadelerini kullandı. 

Almanya'nın Stuttgart şehrinde yaşayan Azad Terzi 
ise ''Bir gurbetçi olarak ITC’nin 137 numaralı aday 
listesine desteğimiz tam. Bence listedeki Türkmen 
adaylar, Türkmen halkını en iyi şekilde temsil etme 
imkanına sahip kişiler, çünkü her birisi temiz ve 
gurur verici geçmişe sahip kişiler.” şeklinde açıklama 
yaptı.

Erbilli Türkmen bir gurbetçisi olarak ITC Listesi’ni 
desteklediğini belirten Terzi, konuşmasına şöyle 
devam etti:

''Ben de gurbette yaşayan bir Türkmen olarak tüm 
Türkmen halkına bir çağrıda bulunmak istiyorum, 
en yoğun şekilde bu seçime katılmalarını tavsiye 
ediyorum. Çünkü bu seçim diğer seçimlerden 
farklı. Dolayısıyla ilk adım olarak bir-iki milletvekili 
Bağdat’a gönderebilirsek, Erbil Türkmenlerini en iyi 
şekilde temsil etme yolunda çok olumlu ve iyi bir 
adım atmış oluruz.”

Almanya'nın Felinsburg şehrinde yaşayan başka 

bir Erbilli Türkmen gurbetçi Heysem Nejat ise 
seçimlerin önemine değinerek, “Dedelerimizin tarihi, 
ailelerimizin kerameti ve çocuklarımızın istikbali için 
listede bulunan adaylarımıza oy vermemiz gerekir.'' 
ifadesinde bulundu. 

Tüm Türkmen halkına seslenen Heysem Hejat, “Bu 
seçimde tüm Türkmen kardeşlerime tavsiyem, seçim 
kartlarını alıp sandık başına gitmeleridir. Seçim 
kartlarını hazırlasınlar ki bundan sonra kimse bizim 
milletimizin yerine geçip geleceğimiz hakında karar 
veremesin.” diye konuştu. 

Heysem Nejat son olarak, “Tüm bu sebeplerden 
dolayı 137 numaralı listeyi milletimiz için başarılı 
görüp destekliyorum. 137 listesine oy vermek milli 

ve ahlaki bir görevdir. Milletimize hayırlı ve uğurlu 
olmasını temenni ediyorum.” dedi.
 
Almanya’nın Stuttgart kentinde 21 yıldır yaşayan 
Nezar Fatih Asaflı, adayların kimsenin etkisi altında 
kalmadan, Türkmenleri ciddi bir șekilde temsil 
etmesi gerektiğini belirterek “Sadece parlametoda 
koltukta oturmak söz konusu olmamalı. Çünkü Erbil 
Türkmenlerinin son 28 yıldan bugüne kadar fiili 
bir șekilde elde ettiği bir șey yok.” diyerek şimdiki 
adaylara şu tavsiyelerde bulundu:

“Siz, sizden önceklierden farklı olun. Milleten 
destek alın, sırtınızı milletinize yaslayın. Ayrıca bu 
iște cesaretli olun. Allah’tan adaylarımıza bașarılar 
diliyorum.”

Erbilli Türkmenlere listeye destek vermeleri yönünde 
çağrıda bulunan Nezar Fatih Asaflı, sözlerini şöyle 
noktaladı:

“Seçim demek hakkımızı ve kimliğimizi korumak 
demektir. Ey Erbililer, șimdi birlik günü olsun, 
dargınlıklar kalksın çünkü neticede biz zarar 
göreceğiz. Bir sesin dahi çok önemli olduğunu 
bilmemiz gerekir. Erbil Türkmenleri bu fırsatı lütfen 
kaçırmayalım.” 

Türkiye’de uzun yıllardır yaşayan Erbilli Muhammed 
Diyar ise, Türkmenler için yaşanan bütün 
olumsuzluklara rağmen birleştiren ve bu listenin 
Erbil Türkmenlerinin gerçek temsilcisi olduğunu 
gösteren bir liste olması umut verici.” dedi.

Muhammed Diyar, “ITC'nin bu ad altında tek liste 
olarak seçime katılması, Erbil Türkmenlerinin 
farklılığını gösteriyor.” şeklinde değerlendirme 
yaparak Türkmen halkına Cemal Safi’nin şiiriyle 
seslendi:

“Gelin birlik olalım yarın çok geç olmadan,
Gelin dirlik bulalım vazgeçin öc almadan.”

Gurbetçi Erbilliler de 137 
Dedi
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Irak  Türkmen Cephesi Başkan 
Yardımcısı ve Kerkük Milletvekili 
Hasan Turan, 12 Mayıs’ta yapılacak 
Irak parlamento seçimlerine ilişkin, 
“Türkmenler 2018 seçimlerine daha 
da kapsayıcı, bütünleşmiş ve tüm 
Türkmen bölgelerini içine alan bir 
liste halinde girecek.” dedi.

123 numaralı Kerkük 
Türkmen Cephesi Listesi’nde 
2 numaralı aday olan Turan, 
Tuzhurmatu’dan parlamento 
seçimlerine aday vermemeleri 
hakkında, “Tuzhurmatu'daki 
arkadaşlarımızla istişare ederek, 
Fetih Listesi’yle koalisyon oluşturup 
Irak Türkmen Cephesi olarak sayın 
Niyazi Mimaroğlu'nu aday gösterdik. 
Tuzhurmatu, Selahaddin iline ait 
olduğu için, oradaki stratejimizin bu 
yönde daha doğru bir tercih olduğuna 
yönelik kanaate vardık.” ifadelerini kullandı.
Kerkük Milletvekili Hasan Turan gündeme 
ilişkin Tba’nın sorularını yanıtladı.

            Türkmenler 2018 seçimlerine daha 
da kapsayıcı, bütünleşmiş ve tüm Türkmen 

bölgelerini içine alan bir liste halinde girecek
 

Irak Türkmen Cephesi’nin öncekilerden 
farklı olarak 12 Mayıs’ta yapılacak olan 

Irak parlamento seçimine koalisyon 
şeklinde değil de tek liste şeklinde girmesi 

ne gibi bir fark yaratacaktır

2010 seçimleri haricindeki seçimlere, Irak Türkmen 
Cephesi olarak hep özel listeyle girdik. Sadece 2010 
yılındaki seçime el-Irakiye Listesi’yle koalisyon 
oluşturarak katıldık, ama Türkmenler 2018 seçimlerine 
daha da kapsayıcı, bütünleşmiş ve tüm Türkmen 
bölgelerini içine alan bir liste halinde girecek. 
Tek liste Türkmenler için çok önemli. Temennimiz 
bu tek listeyi sandıklara yansıtmaktır. Bildiğiniz gibi, 
16 Ekim sonrası emniyet dosyası tamamen merkezi 
hükümet tarafından yürütülüyor, bu nedenle biz bu 
seçimden çok umutluyuz.

               Hedefimizi gerçekleştirmek için her 
bölgeye göre faklı strateji uyguladık

 

Irak Türkmen Cephesi’nin Tuzhurmatu'da 
aday göstermemesi Türkmen sahasında 
yankı uyandırdı, bu durum hakkında ne 

söylemek istersiniz

Irak Türkmen Cephesi’nin stratejik hedefi en fazla 
Türkmen adayını parlamentoya çıkarmaktır. Araçlar 
ve listeler farklı olabilir ama hedefimiz çok sayıda 
milletvekili çıkarmak. Bu hedefimizi gerçekleştirmek 
için her bölgeye göre faklı strateji uyguladık. Mesela 
Musul’da el-Vataniye Listesi’nde iki adayımız var. 

Tuzhurmatu'daki arkadaşlarımızla istişare ederek, Fetih 
Listesi’yle koalisyon oluşturup Irak Türkmen Cephesi 
olarak Sayın Niyazi Mimaroğlu'nu aday gösterdik. 
Tuzhurmatu, Selahaddin iline ait olduğu için, oradaki 
stratejimizin bu yönde daha doğru bir tercih olduğuna 
yönelik kanaate vardık. Bu durumda, oradan daha fazla 
milletvekili çıkarma ihtimalimiz var. Biz Sayın Niyazi 
Mimaroğlu'na kesinlikle destek veriyoruz.

Seçim Komisyonu geçtiğimiz günlerde 
biyometrik sistemi durdurarak, eski seçim 
kartıyla da oy kullanılacağını açıkladı. Bu 

durum herhangi bir hile riski taşır mı? 
Olası bir riske karşı herhangi bir tedbir 

aldınız mı

Bir hafta önce Bağdat'ta Seçim Komisyonu Meclisi’yle 
bir toplantı yaptık, bu meseleyi toplantıda açık ve net 
şekilde konuştuk. Şunu izah etmeliyim ki, biyometrik 
kimliğini alamayan vatandaşlar eski seçim kartıyla 
oy kullanabilmektedir. Nüfus cüzdanı ve eski seçim 
kartıyla oy kullanılabilir. Zaten eski seçim kartı 
olmadan hiçbir şekilde oy kullanılamaz. Eski kartla bile 
vatandaş bir kez oy kullanabilir.

Eğer bir seçmen ikinci kez oy kullanmaya kalkışırsa 
kart üç ay süreyle bloke olur ve hiçbir şekilde 
kullanamaz. Milletimiz bu durumdan kuşkulanmasın. 
Yeni biyometrik kartını alamayanlar eski seçim kimliği 
ve nüfus cüzdanını yanına alarak gidip oy kullanabilir 
ve durum herhangi bir hile riski taşımamaktadır. Irak 
Türkmen Cephesi olarak her gün Seçim Komisyonu’yla 
iletişim halindeyiz. Kanaatimizce bu seçim her 
zamankinden şeffaf olacak.

Şimdiye kadar Türkmenlerin yaklaşık 
%60’ı seçim kartını almış durumda, 

bunun için Türkmen 
halkına nasıl bir çağrıda 

bulunmak istersiniz

Daha gerçekçi olursak bu 
oran Kerkük çevresinde 
%68. Kerkük merkezinde 
ise %58'lik oranda seçim 
kartı alınmış. Fakat benim 
kanaatimce bu orandan 
daha fazla insanımız seçim 
kartını aldı.

                Seçimler 
Kerkük ve diğer 

Türkmen bölgeleri için 
bir sayım niteliği taşıyor

İnsanlarımız, “Bu seçime 
katılmayız, seçim önemli 

değildir.” şeklinde bazı yanlış 
düşüncelere sahip. Bu gibi yanlış 

fikirler bazı kişilerde mevcut. Biz ise 
aslında bu seçimlerin Kerkük ve diğer 

Türkmen bölgeleri için bir sayım niteliği 
taşıdığını söylüyoruz. Zaten 2003 yılından sonra 
hiç sayım yapılmadığı için uluslararası misyonlar 
seçimleri baz alarak bölgelerin çözümlemesini 
yapıyor. Biz iki milletvekili çıkararak bu bölgede 
ağırlığımızı ispat edemeyiz. Ne kadar fazla 
milletvekili çıkarırsak, Türkmen varlığını o kadar 
kanıtlarız.

Ben milletimizden rica ediyorum, seçime katılarak 
varlığımızı ispat etsinler. Herkes seçim kartını alıp 
seçime katılmalıdır. Ağırlığımızı ne kadar ortaya 
koyarsak o kadar söz sahibi oluruz. Bu seçim 
gelecek nesillerimizin hakkının garantisidir.

Kısa bir süre önce Kerkük Valisi, Türkmen 
arazilerinin hedef alınarak evlerin 

yıkılmasından söz etti, bunu durdurmak 
için herhangi bir sistem geliştirdiniz mi

Kerkük’teki arazi konusu derin bir sorun. Saddam 
rejimi, 1975'ten itibaren kanunlara aykırı bir 
şekilde, Türkmen arazilerine el koymuştu. 2003'ten 
sonra Uyuşmazlık Mülkiyetler Heyeti kuruldu ve 
o kanunların uygulanması konusunda Bağdat'tan 
yeteri destek görmediğimiz için arazilerimiz 
asıl sahiplerine dönmedi. Irak hükümetinin 
Kerkük’teki tutumu, diğer bölgelerden tamamen 
farklı. Çünkü Saddam döneminde diğer bölgelerde, 
asıl sahiplerinden alınan araziler, sahiplerine 
geri verildi. Ben bir hukuk komisyon üyesi 
olarak, kanunu üç defa oylamaya sundum fakat 
parlamentoda  yeterince destek görmedik. Kanun 
çerçevesinde mücadelemiz devam ediyor ve 
hiçbir zaman arazilerimizden taviz vermeyeceğiz. 
Arazilerimizi tekrar elimizden alacak hiçbir güç 
yok. Buna karşı çıkacağız. Konuyla ilgili komisyon 
kuruldu. Mesele yasal çözüme varıncaya kadar 
arazilere hiçbir şekilde dokunulmayacak.

Turan: Bu Seçim Türkmenler 
için Bir Sayım Niteliği Taşıyor

Haber & Foto: Abdullah Ahmet
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Haber:  Ali Salim
Foto: Abdullah Ahmet

Kerkük’te seçim heyecanı artıyor

Haber & Foto: Abdullah Ahmet

Erbilli Türkmenlerin eski dönemlerden beri 
Kayseri Çarşısı’nda icra ettikleri mesleklerden biri 
de kebapçılık.

Erbil’in en ünlü kebapçılarından Yasin Kebap’ın 
sahiplerinden Hazım Yasin Karok Kebapçı, 
mesleğin inceliklerini ve başarılı olmalarının sırrını 
Tba’ya anlattı. 

Kebap dükkanın kuruluşunun 1918'lere 
dayandığını belirten Hazım Yasin, “1974 yılında 
Erbil’de doğdum, çok küçük yaşlardan beri 
babamla çalışıyorum. 1949 yılında Kayseri 
Çarşısı’ndaki dükkanı açtık.” dedi.

Kebap Yasin’in nasıl meşhur olduğunu anlatan 
Hazım Yasin, “Babamın işleri yürüttüğü dönem, 
%60 tanınıyorduk ve meşhurduk. Biz babamızın 
mesleğini devam ettirerek bunu %100’e çıkardık. 
Biz 5 kardeş burada çalışıyoruz ve insanlara iyi 
hizmet ediyor, onları güzel karşılıyoruz. Etlerimizi 
özenle seçiyoruz. O yüzden insanlar daha çok bizi 
tercih ediyor.” ifadelerini kullandı.

İcra ettikleri mesleğin kendilerine dedelerinden 
kalmadığını belirten Hazım Kebapçı, “Dedem 

Tacil Mahallesi’ndeki handa cambazlık yapardı. 
Babam teyzesinin eşi olan Hacı Abo’dan kebapçılığı 
öğrenmiş. Hacı Abo, Erbil’de çok meşhurdu ve 
müşterisi çoktu.” diye konuştu.

Kayseri Çarşısı dışında Erbil’de başka bir şubeleri 
olduğunu dile getiren Hazım Yasin, “Lüks bir 
restorant açtık. İkinci şubemizde de insalara hizmet 
etmekteyiz. Biz 5 kardeş olarak bu işi ele aldık 
ve her şeyi kendimiz yapıyoruz. Etleri kendimiz 
hazırlayıp kıyma haline getiriyoruz. Ustalar pişirip 
servis ediyorlar. İşimize önem verdik, bu yüzden 
insanlar bizi tercih ettiler.” açıklamasında bulundu.

Erbil’in Kayseri Çarşısı’ndaki bir diğer meşhur 
kebapçısı Kebap Neccar’ın sahibi olan Abdulrezzak 
Hacı Kadir Hacı Hıdır Kebapçı mesleğin incelikleri 
hakkında Tba’ya konuştu.

Çocuk yaştan beri kebapçılık yaptığını söyleyen 
Abdulrezzak Hacı Kadir, “Babam 1936’dan itibaren 
Kayseri Çarşısı’nda kebapçılık yapıyordu. Daha 
önce de babasıyla çalışıyordu, kebapçılığı ondan 
öğrendi. Dedemin dükkanı altıncıların olduğu 
bölümdeydi. Babamdan sonra ben marangozların 
olduğu bölümde bu işi yapmaya başladım. 
Çocuklarım da benimle birlikte burda çalışıyor.” 

dedi.
Kebap Neccar’ın meşhur olma 
sebebini Abdulrezzak Hacı 
Kadir, “Herhangi bir restoranda 
yemekler güzelce hazırlanır 
ve iyi etler kullanılırsa başarı 
elde edilir. Biz de en iyi etleri 
seçtikten sonra güzelce hazırlayıp 
pişiriyoruz. Ondan dolayı 
insanlar yemeklerimizi seviyor ve 
beğeniyor.” diyerek açıkladı.

Abdulrezzak Hacı Kadir, 
“Eskiden Hacı Abdullah Kebapçı, 
Derviş Ali, Şinoyi Kebapçısı 

vardı. İki amcam da kebapçıydı. Onlar babamdan 
ayrılıp başka yerde kebapçı dükkanı açtılar.” 
ifadesinde bulundu.

Ülkede var olan ekonomik krizin kendilerini 
etkilemediğini belirten Abdulrezzak Hacı Kadir 
“Krizin yemek sektörü üzerinde çok fazla etkisi 
olmaz. İnsanlar acıktığında mutlaka bir yerde 
yemek yer. Ondan dolayı da et fiyatlarıda hiçbir 
değişiklik olmadı.” diye konuştu.

Kayseri Çarşısı’nda eski dönemden beri sadece 
kendileri ve Kebap Yasin’in bu mesleği devam 
ettirdiğini vurgulayan Hacı Kadir, “Erbil’de 
2 şubemiz daha var ama ben hep Kayseri 
Çarşısı’ndayım. Burayı bırakamam, burası bana 
babamdan yadigar. Burayı çok seviyorum.” dedi.

Abdulrezzak Hacı Kadir dükkandaki işleyiş 
hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Burada üç ustamız var. Sabahları etleri hazırlayıp 
kebap haline getirirler. Yaklaşık olarak günde 
100-200 kilogram et hazırlanır. Ayrıca tavuk şiş 
de çok tercih ediliyor. Bazı müşterilerimiz sağlık 
durumlarından dolayı tavuk kebabı ve tavuk şiş 
tercih ediyor.” 

Kerkük’te 16 Ekim'in ardından kentte siyasi dengeler yeni yüz kazandı.

Hazırlıkları hızla süren 12 Mayıs Irak parlamento seçimleri yaklaştıkça Kerkük 
halkının heyecanı da artıyor. Kerküklü Türkmen ve Araplar, bu seçimin önceki 
seçimlerden çok farklı geçeceğine ve bölgenin merkezi hükümetçe idare 
edilmesinin daha uygun olacağına yönelik görüşe sahip.

Kerküklü Ömer Sabah adlı bir vatandaş, “Bizler bu seçimden umutluyuz, özellikle 
Türkmenler için daha renkli bir seçim olacak; çünkü Türkmenlerin tek liste olarak 
seçime katılması kaçınılmaz bir fırsat.” dedi.
Türkmen kamuoyu yapılacak seçimlere ve özellikle tek listeye yönelik olumlu 
bir bakış açısına sahip ancak, oy vereceği kişilerden ve kurulacak hükümetten de 
beklentileri var. 

Devletin ekonomik kriz nedeniyle atamaları durdurması sonucu binlerce üniversite 
mezunu ve işinden olmuş vatandaşın, yeni hükümetten istihdam açısından 
beklentisi yüksek. 

Kerkük'ün sakinlerinden Ahmet Yakup, "Aslına bakarsak durumların pek 
değişeceğini sanmıyorum, ama yine de bir umut var. İşsizliğe bir çare bulunma 
temennisiyle el birliği yaparak hakkımızı demokratik yollarla isteyeceğiz ayrıca 
yeni hükümet kabinesini işsizlik ve güvenlik konusunda çözüm bulmaları için 
zorlamalıyız." şeklinde değerlendirmede bulundu.

Velid Ahmet adlı vatandaş ise “Bu seçim Türkmenler için son şans. Bölgenin 
dengesi yüzde yüz değişti ve biz artık kendi varlığımızı kanıtlamalıyız. Kerkük'te 
gerçek sayımızı göstermeliyiz. Geleceğimiz için Kerkük Türkmen Cephesi Listesi’ne 
var olan gücümüzle sahip çıkmalıyız.” diye konuştu.

Hala En İyi Kebabı Türkmenler Yapıyor
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Irak Türkmen Cephesi Listesi, 2018 Irak parlamento 
seçimlerine katılan adaylarını tanıttı.

Türkmen Basın Ajansı’nın organize ettiği 137 numaralı 
listede bulunan 5 adayın tanıtım programı Saad 
Abdullah Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Programa, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme 
Kurulu Üyesi ve IKBY Parlamentosu Milletvekili Aydın 
Maruf, Türkmen Kardeşlik Ocağı Başkan Yardımcısı, 
Bağımsızlar Hareketi Başkanı, Türkmen Alimler Birliği 
Başkanı, birçok siyasi yetkili ve çok sayıda Türkmen 
şahsiyet katıldı.

Kur'an-ı Kerim’in okunması ile başlayan programa 
Türkmen şehitleri için saygı duruşunda 
bulunularak devam edildi. Devamında 
Türkmeneli Marşı okundu. Programda Irak 
Türkmen Cephesi’nin kuruluşunu içeren video, 
tüm davetliler tarafından ilgiyle izlendi.  

Programda konuşma yapan ITC Yürütme 
Kurulu Üyesi Aydın Maruf, “Burada böyle bir 
katılımla bir arada olmamız, 12 Mayıs’ta Irak 
Türkmen Cephesi Listesi’nin milletvekili sayısını 
çoğaltacağının ispatıdır. Irak Türkmen Cephesi 
kurulduğu yıldan itibaren siyasi, kültürel ve sosyal 
alanda bölgede çalışmalarını sürdürmüştür.” dedi.

Aydın Maruf, Erbil’den Türkmenleri temsil eden 
tek liste olarak seçimlere katılmanın büyük bir 
avantaj olduğunu belirtti.

Maruf son olarak, “2018 Irak parlamento seçimlerinde 
Türkmen halkından sandık başına giderek listemize 
oy vermelerini rica ediyorum. Bu milli bir görevdir.” 
diyerek gelen konuklara yalnız bırakmadıkları için 
teşekkür dileklerinde bulundu.

Adaylar kendileri için hazırlanan tanıtım videoları 
eşliğinde konuşmalarını gerçekleştirdi.

Irak Türkmen Cephesi Listesi’nde ilk sırasında yer 
alan ve liste başı Dr. Soran Selahattin Şükür, “Bağdat’a 
gitmemizin temel hedefi Türkmenleri orada temsil 
etmek,Türkmenlerin hak ve hukuklarını korumaktır.” 
dedi ve konuşmasına  137 numaralı liste adaylarının 
hedeflerini anlatarak devam etti.

Dr. Soran Selahattin Şükür, “Hedeflerimizin başında 
dilimizi korumak gelmektedir. Bir millet dilini 
koruyamazsa varlığını da koruyamaz. Dilimizi 
korumanın en önemli yollarından biri de nitelikli bir 
Türkmence eğitime sahip olmaktır. Şu anda Türkmence 

eğitim istenilen seviyede değil. Bunu düzelmek için 
elimizden geleni yapacağız. Ayrıca dilimizi korumak 
için Türkmencenin resmi dil olarak yasalara geçmesini 
amaçlıyoruz.” ifadesinde bulundu.

Şükür Türkmen tarihinin okul müfredatlarına eklenip 
Türkmen tarininin de okutulması için çalışmalar 
yürüteceklerini belirtti.

Gayri safi milli hasıladan Türkmen halkının çok düşük 
bir pay aldığını hatırlatan Şükür, Türkmenlere ait 
bağımsız bir meclisin kurulması ve bu meclise ait bütçe 
oluşturulması gerektiğini belirterek, Türkmen halkının 
yaşadığı ekonomik sorunların giderilebileceğine dikkat 
çekti. 

Dr. Soran Selahattin Şükür, zor bir süreçte adayların ilk 
adımı attığını, Türkmen halkının da listeye oy vererek 
ikinci adımı atmaları için çağrıda bulundu ve “Son 
taahhüt bizden olsun, son sözümüz namus borcumuz 
olsun. Milletimizin varlığını, menfaatini korumak 
için elimizden geleni yapalım.” diyerek Erbil halkına 
seslendi.

Listede ikinci sırada yer alan Maha Suheil Vadi, 
konuşmasında, “Önümüzde çok önemli bir gün var, 
o da 12 Mayıs. Halkımdan sandık başına giderek oy 
vermesini istiyorum. Hakkınızı ve sesinizi Bağdat'a 
yetiştirmek için listemize ve adaylarımıza oy verin.” 
şeklinde açıklama yaptı. 

“Biz Erbil için yarışıyor, Erbil için mücadele ediyoruz.” 
diyen listenin üçüncü sırasında yer alan Dilşat Enver 
Salih Mahmut, “Yok olmaya yüz tutmuş kimliğimizi 
korumak için buradayız. Yıllardır Türkmen varlığını 
silmek istiyorlar. Lütfen bu seçimde ayağa kalkın ve 
kendi sesinizi duyurun, sessiz kalmayın. Listemiz 
Erbil'i, Türkmen'i temsil ediyor yani sizleri temsil 
ediyor.” ifadesinde bulundu. 

Dilşat Enver Salih Mahmut, konuşmasının devamında, 
“Türkmen'e Türkmen'den başka kimse oy vermez. 
Bizlere sahip çıkanlar ancak Türkmenler olabilir. Yani 
sizlersiniz. Burada hiçbir Türkmen listesi yok. Zaten 137 
numaralı listenin adayları sizlerin akrabası, biz Erbilliler 
birbirimizin akrabasıyız. Sizin temsilciniz 137 numaralı 
listedir, yani Erbil'dir.” şeklinde açıklama yaptı.

Liste’nin dördüncü adayı olan Hayfa Abdulsalam Hacı 
Antar, “ Önümüzde çok zor bir süreç var . Bu süreç, 
başarmamız gereken zor bir imtihan.” dedi ve sözlerine 
şöyle devam etti:

“Türkmenler yıllarca farklı rejimler tarafından birçok 
zulme maruz kaldı. Buna rağmen Türkmenler 
Erbil’de bu baskılara boyun eğmemiştir. Bugün 
bazı taraflar bizleri bu ülkenin haritasından 
silip, demografik yapıyı değiştirmek istiyor. Biz 
Türkmenler olarak bu hamlelere asla ve asla izin 
vermemeliyiz. 

Gücümüzü ve varlığımızı göztermek için 
önümüzde çok güzel bir fırsat var, o da 12 
Mayıs’ta yapılacak olan seçim. Biz Türkmenler 
bu seçimde kendimizi doğru ifade etmeliyiz. Irak 
Türkmen Cephesi Listesi, Türkmenleri temsil 
eden tek listedir. Bu liste sadece bizim değil, tüm 
Türkmenlerin, Erbillilerin olacak. 
Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak,  Artık 
Erbil’den seçilmiş Türkmen adaylar Erbil’i 

Bağdat’ta temsil edecektir ve artık Erbil sessiz 
kalmayacak. Uzun bir süredir sessiziz. Ama artık bu 
sessizliği bozmak istiyoruz. Dediğimiz gibi ŞİMDİ 
DİRİLİŞ ZAMANI. Milletimizden ricamız, 137 
numaralı listeye destek olmanızdır.” 

Hayfa Abdulsalam Hacı Antar son olarak, “Yüzümü 
Türkmen kadınlarımıza çevirmek istiyorum; bizim 
için çok değerlisiniz. Toplumumuzun tamamlayıcı 
yarısısınız. Uzun bir süredir Türkmen kadını siyasi 
sahada yok. Bundan dolayı bütün Türkmen kadınlarını 
bu sahaya davet ediyorum.” diyerek, Türkmen kadınlara 
seslendi.

Liste’de beşinci sırada yer alan Kawa Faris Yunus Hıdır 
ise, “Katılmamın en büyük sebebi, Erbil’de Türkmen 
varlığını ispat etmektir. Bağdat’ta Erbilli Türkmenlerin 
sesi olmak istiyoruz.” ifadesinde bulundu.

Kawa Faris Yunus Hıdır, Erbil’de Türkmenleri temsil 
etmek, onların sesi olmak için 137 listesine oy 
vermenizi, desteklemenizi istiyoruz.” dedi.

Erbil'de Sıcak Buluşma

Haber:  Eymen Erbiloğlu


