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Irak Türkmen Cephesi Listesi’nin, 2018 Irak

parlamento seçimleri kapsamında düzenlediği “Birliğe
Çağrı” konseri 5 Mayıs’ta Erbil’de düzenlendi.
Erbil’de Şanedar Parkı’nda gerçekleştirilen konserde
137 numaralı Irak Türkmen Cephesi Listesi’nin
adayları tanıtıldı. Türkiye’nin ünlü ses sanatçılarından
Muazzez Ersoy ve Mahmut Tuncer birbirinden değerli
şarkılarını konserde seslendirdi. Erbilli ünlü Türkmen
ses sanatçısı Yunus Tütüncü, şarkı ve horyatları ile
konsere renk kattı.

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) Adalet Bakanı
Sinan Çelebi, Irak Türkmen
Cephesi (ITC) Yürütme
Kurulu Üyesi ve
IKBY Milletvekili
Aydın Maruf,
Türkmen
Bağımsızlar
Hareketi
(TBH)
Başkanı
Kenan Şakir
Üzeyirağalı
ve çok
sayıda
siyasi yetkili
ayrıca binlerce
Türkmen’in
katılım gösterdiği
konser şölen tadında
geçti.
Konserde konuşma yapan Milletvekili Aydın Maruf,
konserde bulunan davetlilere verdikleri destek için
teşekkür ederek, “Burada buluşan, bir araya gelen
muhteşem kadro ve halkımız bize 12 Mayıs’ta Irak
parlamento seçiminde 137 numaralı Irak Türkmen
Cephesi Listesi’nden milletvekili çıkartacağımızı
ispatlıyor. Irak Türkmen Cephesi’nin yolu hak yoludur
ve biz bu yolda durmadan ilerleyeceğiz.” şeklinde
açıklama yaptı.

“Erbil Kalesi’ne, Çöl Minaresine, Sultan
Muzaffereddin’e sahip çıkmak için sandık
başına gidip 137 numaralı Irak Türkmen
Cephesi Listesi’ne oy vermeliyiz”
Aydın Maruf, Türkmenlerin tarihi varlıklarına
değinerek, “Erbil Kalesi’ne, Çöl Minaresine, Sultan
Muzaffereddin’e sahip çıkmak için mutlaka 12 Mayıs
2018 Irak parlamaneto seçimlerinde, sandık başına
gidip 137 numaralı Irak Türkmen Cephesi Listesi’ne oy
vermeliyiz.” ifadesinde bulundu.

“Bizim burada varlığımızı ispat etmemiz en
önemlisi”
Seçim tarihine az bir zaman kaldığını belirten Maruf,
“Burada kazanmak ya da kazanmamak değil, bizim
burada varlığımızı ispat etmemiz en önemlisi. Burada
bize haksızlık yapılmasını asla kabul etmeyeceğiz.
Yaptığımız çalışmalar Erbil’de Türkmenlerin varlığının,
burada olduğumuzun ispatıdır.” dedi ve gelen
sanatçılara, Türkmen siyasiler ve halka, verdikleri
destekten dolayı teşekkür ederek konuşmasını
sonlandırdı.
Programda 137 numaralı listenin 5 adayı sahneye davet
edilerek tanıtıldı. Sahneye çıkan 1 numaralı aday Dr.
Soran Selahattin Şükür, 2 numaları aday Maha Suhail
Vadi, 3 numaları aday Dilşat Enver Salih Mahmut,
4 numaları aday Hayfa Abdulsalam Hacı Antar ve 5
numaralı aday Kawa Faris Yunus Hıdır el ele tutuşarak
halkı selamaladı.
137 numaralı listenin bir numaralı adayı ve liste

başkanı Dr. Soran
Selahattin Şükür halka
seslendi.

“Selam olsun
Şah Süleyman’ın
evlatları, selam
olsun Ertuğrul’un
evlatları, selam
olsun Osman
Gazi’nin evlatları,
selam olsun Fatih
Sultan Muhammed’in
evlatları, selam olsun
Muzaffereddin Gökbörü’nün
evlatları”
Dr. Soran Selahattin Şükür, “Selam olsun Erbillli
arkadaşlarım, selam olsun Şah Süleyman’ın evlatları,
selam olsun Ertuğrul’un evlatları, selam olsun
Osman Gazi’nin evlatları, selam olsun Fatih Sultan
Muhammed’in evlatları, selam olsun Kanun,’nin,
Muzaffereddin Gökbörü’nün evlatları...” şeklinde
Türkmen tarihinde yer alan büyük zatları anıp
konuşmasına şöyle devam etti:
“Buraya gelip bize destek olduğunuz için sizlere canı
gönülden teşekkür ediyorum. Bir tarafımızda Çöl
Mineresi’ni görüyoruz. Dili yok ki konuşsun, dili olsa
çok şey anlatırdı. Ama melül duruşu, acılı bakışları
bizlere çok şey anlatıyor. Büyük Sultan Muzaffereddin
Gökbörü’nün yıllardır kemikleri sızlıyor. Kalemiz de
büyük bir hüzün içinde. Peki bunların sıkıntısı hüznü
nasıl geçecek, bunun kaynağı nedir? Bunun kaynağı
bizim yaşadığımız sıkıntılar ve maduriyetlerdir. Bu
sıkıntılara son vermek, bizlere ve sizlere düşer.”

“O sandıklara bu sefer korkularımızı,
endişelerimizi ve sorunlarımızı gömerek
yepyeni bir tarihe imza atacağız”
“Bu seçimlerde Türkmenlerin üzerine düşen
tarihimize, bu zatlara, aslanlarımıza yaraşır bir
sonuçla seçimleri sonuçlandırmaktır.” diyen Dr. Soran
Selahattin Şükür, “Her zaman seçimlere gittiğimizde
utandığımız o sandıklara bu sefer korkularımızı,
endişelerimizi ve sorunlarımızı gömerek yepyeni bir
tarihe imza atacağız. O sandıklarda yeni bir dirilişe,
uyanışına şahit olacağız. Bağdat yolcusu kalmasın...
Bağdat’a siyasi, iktisadi, iştimai
haklarımızı, gençlerimizin,
esnafımızın,
kadınlarımızın, işçilerimizin
ve iş adamlarımızın haklarını
savunmak için gidiyoruz.”
ifadelerinde bulundu.
Aday tanıtımının ardından
Erbilli Türkmen ses sanatçısı
Yunus Tütünçü sahneye çıktı
ve birbirinden değerli
şarkılarını seslendirdi.
Yunus Tütünçü,
Türkmenlerin en önemli
kültürel olgularından olan birbirinden
değerli horyat ve şarkılara eşlik eden
Türkmen halkına, “Bu gece bizim, Türkmen
halkının gecesi. Hep beraberiz, birlikteyiz.
Yaşasın Türkmenler, yaşasın Türkmen halkı.”
diyerek seslendi.
Türkiye’nin ünlü ses sanatçısı Mahmut Tuncer
konserde en güzel parçalarını seslendirdi. Aslen
Şanlıurfa Türkmenlerinden olduğunu söyleyen
Mahmut Tuncer, "Eskiden büyüklerimiz Erbil ve
Urfalı Türkmenlerin, dayı ile yeğen olduğunu bize
söylerlerdi. Gerçekten de öyleymiş. Buraya gelerek de

bu ilişkiyi kanıtladım." dedi.
Türkmen halkına seçimlerde
sandık başına gitmeleri konusunda
seslenen Tuncer, “12 Mayıs’ta
tüm Türkmen kardeşlerimi oy
kullanmaya davet ediyorum.”
ifadelerinde bulundu.

“12 Mayıs’ta tüm Türkmen
kardeşlerimi oy kullanmaya
davet ediyorum”
“Nostaljinin kraliçesi” olarak da bilinen
Muazzez Ersoy sahnede Türkiye’den, Trakya'dan
Türkmeneli'ne kucak dolusu sevgi ve selam
getirdiğini belirterek, Türkmen halkına seçimde oy
kullanmalarına ilişkin şu mesajları verdi:
“12 Mayıs’ta tüm Türkmen kardeşlerimi oy kullanmaya
davet ediyorum.
Oy
kullanmak
çok

önemli,
geleceğimizi
belirleyen en önemli
etken. Özellikle
kadınlarımız, ‘oy vermek erkek işidir’ demesin. Oy
vermek destek vermek demektir. Tam da aslında
kadınlarımıza göre. Her bireyin kendi kararı, kendi
iradesiyle oyunu gidip kullanması gerekir. Bir oy dahi
hem çok önemli, hem de çok değerlidir.”
Türkmen halkına verdiği mesajların ardından
Muazzez Ersoy, davetliler eşliğinde çok sayıda eserini
seslendirdi.
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Irak Parlamento seçimleri kapsamında düzenlenen
“Birliğe Çağrı” konserinin ikinci ayağı 6 Mayıs’ta
Kerkük’te düzenlendi.
123 numaralı Kerkük Türkmen Cephesi Listesi’nin
seçim çalışmaları doğrultusunda düzenlenen
organizasyon, Savra Stadyumu’nda gerçekleştirildi.

Binlerce Türkmen’in katıldığı konserde Türkiye’nin
ünlü ses sanatçıları Mahmut Tuncer ve Muazzez
Ersoy çok sayıda eserini seslendirdi. Hasan Neccar,
Muhammed Kaya ve Ali Benne gibi başarılı Türkmen
sanatçılar da birbirinden değerli şarkılar icra etti.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı konsere Irak
Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Kerkük Milletvekili
Erşet Salihi ve Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılacak genel
seçimlerde yarışacak 123 numaralı Kerkük Türkmen
Cephesi Listesi’nin 18 adayı katıldı.

“Birliğimizi sadece slogan olarak değil
yeryüzünde uygulamamız gerekmektedir”

“12 Mayıs’ta
seçimler var.
Özellikle hem
hanımlara
hem de
beylere

Açılış konuşmasını yapan ITC Başkanı Erşet Salihi,
“Biz Irak Türkmen Cephesi olarak birliğimizi sadece
slogan olarak değil yeryüzünde uygulamamız
gerekmektedir. Türkmeneli Bölgesindeki herkes
Kerkük’e bakarak birlik mesajını verdi. “dedi.

“Şunu bilmeliyiz ki biz birbirimizle
güçlüyüz”
Erşet Salihi, “Irak Türkmen Cephesi kucağını açıp 12
Mayıs seçimleri için tek bir liste hazırladı. O listede de
Kerkük Türkmen Cephesi’dir. Şunu bilmeliyiz ki biz
birbirimizle güçlüyüz. Bizi Misak-ı Milli’nin dışına
koyanlar bir gün pişman olacaklar.” diye konuştu.
Türkmen şarkıcılar sahnede Türkmen halkına
sandıklara gitmeleri ve Türkmenlerin tek temsilcisi
olan Kerkük Tükmen Cephesi Listesi’ne oy
vermeleri yönünde çağrıda bulundu.

“Oyumuz bizim tek temsilcimiz olan
Cephe’nindir”
Sanatçı Mehmet Kaya, “Sandıklara gidip
oy kullanalım. Oyumuz bizim tek
temsilcimiz olan Cephe’nindir.” diyerek
halka seslendi.

sesleniyorum.
Oy kullanmak
sadece erkek işi değildir.
Çocuklarımızın geleceği için,
huzur, mutluluk
ve bereket için, sevgi
dolu bir dünyada
yaşamak için
Türkler
olarak
tüm

Tuzhurmatu’nun büyük ses
sanatçısı Ali Benne, birbirinden
değerli horyatları ile halka seslendi.
Tüm Türkmen halkına seslenen
usta sanatçı Ali Benne, Türkeneli’nin
tüm bölgelerini ustaca yazdığı horyat ile tek tek
anımsadı.

“Kardeş olduğumuzu, kardeş
olduğunuzu unutmayın”
Konserde birçok eserini seslendiren renkli sanatçı
Mahmut Tuncer, Türkmenlerin seçimlere yoğun
şekilde katılmalarını desteklemek için
geldiklerini söyleyerek halka şöyle seslendi:
“Buradaki seçimlere bir nebze katkımız olabilir
diye geldik. Biz sizleri aynı çatıda toplamak
amacıyla buraya geldik. Kardeş olduğumuzu,
kardeş olduğunuzu unutmayın. Zengin de fakir
de olsanız birbirinizin kapısını çalın ve birbirinize
kıymet verin. Hep beraber olun.”

“Milletvekili sayısı çıktıkça sizin
gücünüzü gösterecektir”
Mahmut Tuncer, seçimlere katılım ile
Türkmenlerin gücünü gösterebileceğine
değinerek, “12 Mayıs’ta seçim var, kime oy
vereceğinizi biliyorsunuz. Bir ise iki, iki ise üç,
üç ise dört olsun. Milletvekili sayısı çıktıkça sizin
gücünüzü gösterecektir.” şeklinde değerlendirme
yaptı.

“Türkler olarak tüm dünyaya gücümüzü
gösterelim”
Sevilen sanatçı Muazzez Ersoy, Kerkük’te
olmaktan mutlu olduğunu belirterek sahneden
Türkmen halkına şöyle seslendi:

dünyaya
gücümüzü
gösterelim.”

“Kendi
memleketimizdeyiz”
Tba mikrofonlarına konuşan Muazzez Ersoy, “Kerkük’e
ilk defa geliyorum. Kendi
memleketimizdeyiz.
Çok güzel bir
şehir.” dedi.
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Irak genel seçimlerine 137 numaralı liste ile katılacak
olan Irak Türkmen Cephesi Listesi'ne destek gün
geçtikçe artıyor.

Erbilli Türkmen din adamları, 137 numaralı listeye
destek verdiklerini ve bu konuda halkın da birlik olup
destek vermesi gerektiğini belirtti.

Türkmen Basın Ajansı

parlamentoda haklarımızın
savunulmasıdır. En önemlisi
de sesimizi uluslararası
alanlara ulaştırmaktır. Bu
listenin başarılı olması için
hepimizin adım atması
gerekiyor.'' ifadesinde bulundu.

Bu seçimin Türkmenler için bir fırsat olduğunu
vurgulayan Hüsamettin Cevdet, ''Hiçbirimizin bu fırsatı
elimizden kaçırmaması gerekir. Seçim kartlarımızı alıp
sandık başına gitmemiz gerekir. Oraya gittiğimizde
de istediğimize oy vermemiz lazım.” diyerek adaylara
başarı dileğinde bulundu.

“Hile ile Türkmenlerin oylarını alanlara
sakın aldanmasınlar”
Türkmen İslam Alimleri Birliği Üyesi ve aynı zamanda
Küreciler Camisi'nde Türkmence hutbe veren Molla
Vuşyar Haydar, seçimlerin önemine değinerek
Türkmen halkına şu çağrıda bulundu:

İslam dinine göre değişim yapılacaksa bunun en
doğru yolu seçimdir.” diyen Molla Vuşyar Haydar,
konuşmasını şöyle devam ettirdi:

“Aslında İslam dininde seçim bu şekilde değildir.
Fakat şu anda biz, emrivaki yapılan bir durumdayız.
Dünyaya baktığımızda değişimler savaş, darbe veya
seçim ile meydana geliyor. Seçim hepsinden kolay ve
sıkıntısız olduğu için en önemli olanı. Türkmen halkı,
bu seçimde savaş olmadan, tek kalem ucu ile kendisini
gösterebilir ve varlığını ispatlayabilir.”

“Haklarımızı ve kimliğimizi temsil etmesi
için asıl adaylarımızı ve temsilcilerimizi o
mahfile göndermeliyiz”
Diğer taraftan kendisini Türkmen İslam Alimleri Birliği
hizmetkarı olarak tanıtan Molla Süleyman Değirmenci,

“5 adayımızın Erbil halkından oy alarak,
parlamentoda haklarımızı savunmasını
diliyorum”
Erbil Türkmenleri içerisinde tanınan ve dini
programları ile evlerimize konuk olan Molla
Hüsamettin Cevdet, 137 numaralı Irak Türkmen
Cephesi Listesi’ne ilişkin, “Irak devleti kurulduğundan
beri milletimizin hakları çiğnenmiştir. Listede
bulunan 5 adayımızın Erbil halkından oy alarak, Irak
Parlamentosu’nda haklarımızı savunmasını diliyorum.”
dedi.

“Milletimize sesleniyorum, ayık olun”
Molla Hüsamettin Cevdet, Erbil Türkmenlerini
bu süreçte aktif olmaya davet ederek, ''Milletimize
sesleniyorum, ayık olun. Bu bizim için çok önemli
bir fırsat. 137 numaralı listeye hepimizin destek
olması gerekir. Listeye desteğimizin de amacı,

“Bu seçim belirli bir seviyeye kadar Türkmenlerin
geleceğini belirleyecek. Halkımızdan bizleri gerçekten
temsil edenlere oy vermelerini istiyorum. Milletini yok
olmaktan koruyanlara oy vermeleri gerekiyor. Hile ile
Türkmenlerin oylarını alanlara sakın aldanmasınlar.”

“Dünyaya baktığımızda değişimler savaş,
darbe veya seçim ile meydana geliyor”

insanların seçime katılması konusunda, “Herkesin
seçime katılmasını ve oy vermesini bekliyorum.
Türkmen halkı bu fırsatı kaçırmamalı. Haklarımızı
ve kimliğimizi temsil etmesi için asıl adaylarımızı
ve temsilcilerimizi o mahfile göndermeliyiz.'' diye
konuşarak Türkmen halkının seçime katılmasına
yönelik çağrıda bulundu.
Molla Süleyman Değirmenci, Türkmenlerin seçime
tek liste halinde katılımasına ilişkin “Bu önemli bir
avantaj, milletimizi birleştirmek için önemli bir adım
olacaktır. Seçimden sonra da aynı birliği ve beraberliği
bekliyoruz.” şeklinde değerlendirmede bulundu.
Haber: Ziya Uzeiry
Foto: Muhammet Emin

Erbil’de At Alım-Satım Mesleği (Cambazlık)

Erbil'de Türkmenlerin eski dönemlerden beri icra

ettikleri mesleklerden biri cambazlık (at alım-satım işi).

içindeki diğer illerden veya yurt dışından at getiriliyor."
diye konuştu.

atlara binerek savaşırlardı. O dönem tank tüfek yoktu.
Ata binip savaşa giderlerdi." şeklinde konuştu.

1965 yılından beri Erbil'de cambazlık yapan Cemal
Cambaz meslek ile ilgili detayları Tba'ya anlattı.

Eski dönemlerde cambazlığın büyük bir ticaret gibi
olduğunu aktaran Cemal Cambaz, şunları söyledi:

Atların nerede satıldığı hakkında bilgi paylaşan
Cambaz, şunları ifade etti:

Cemal Cambaz ailecek bu mesleği yaptıklarını
belirterek, "Dedelerim, amcalarım ve akrabalarımın
hepsi cambazdı. O dönemlerde cambazlık mesleği
çok yaygındı, çünkü bütün işler atlarla yapılıyordu.
Yükleri at yardımıyla dağlara taşıyorlar veya oradan
getiriyorlardı. O dönem kamyon gibi araçlar yoktu."
dedi.

"O dönem atlar çok pahalıydı, ekin için bir atın fiyatı
100-200 bin dinardı. Traktör yerine ekin için at, katır
ve sığır kullanılırdı. Bunun yerine araba geldiğinde bu
meslek yok oldu. İnsanlar at yerine motorlu araçlarla
işlerini hallediyordu. Motorlu araçlarla işler daha hızlı
yürüyordu, bu yüzden daha çok o tercih ediliyor."

"Tacil meydanında satılırdı. Şu anki Niştiman Pazarı'nın
olduğu yer cambazlar meydanıydı. Orada alım-satım işi
yapılırdı."
Haber: Ali Salim Fettah

O dönem insanların ata bindiğini dile getiren Cambaz,
"İnsanlar ata binmeyi severdi. Ata binip hızlı gitmeyi
severdi. Ben hala aynı mesleği yapıyorum. Ayrıca da
Kürdistan Binicilik Birliği Sekreteri'yim. Bu iş bizim
hayalimiz ve bundan vazgeçemeyiz." ifadelerinde
bulundu.
Cemal Cambaz Erbil'de eski dönemlerde bu meslekle
uğraşanlara ilişkin, "Eskilerde dedelerim, amcalarım ve
Erbillilerin çoğu cambazdı. Daha sonra motorlu araçlar
ortaya çıkınca yavaş yavaş bu meslek azaldı. Şimdi ise
tek tük bu iş yapılıyor, biri binmek için at isterse yurt

Atların nereden getirildiğine değinen Cambaz, Atları
Musul, Kerkük, Süleymaniye, Fellüce'den getirirdik.
Buradan Bağdat'a götürürdük veya Bağdat'tan buraya
getirirdik. Alışverişimiz böyleydi. Nerede daha çok
kıymet veriliyorsa atları oraya götürürdük. Türkiye'den
ve İran'dan da getirirdik. Beygir ve kısrak getirildi. Biri
yük için diğeri koşu için kullanılırdı." açıklamasında
bulundu.
Bu mesleği halen devam ettiren kişilere ilişkin Cemal
Cambaz, "Ben, Hasro, Ahmet Cambaz ve birkaç kişi bu
işi devam ettiriyoruz. Bu işi yapan diğer kişilerin çoğu
vefat etti. İnşallah bu iş hep devam eder. Bu temiz bir
iş, Kuran'da da atın adı geçiyor. Zamanında sahabeler

Foto: Muhammet Emin
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ITC Seçim Koordinatörü: Hem Türkmen Hem Kürt
Kardeşlerimizden Güzel Tepkiler Aldık

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Gençlik Teşkilatı ve

Erbil Seçim Koordinatörü Bedir Hadi, 137 numaralı
Irak Türkmen Cephesi Listesi’nin seçim çalışmaları
hakkında Tba’ya açıklamalarda bulundu.
Bedir Hadi, Irak Türkmen Cephesi Listesi’nin seçim
propaganda çalışmalarına ilişkin, “14-15 Nisan'da
propagandalar başlar başlamaz genç ekibimizle
birlikte, adaylarımızın posterlerini ve bayraklarımızı
her yerde açtık ve dalgalandırdık. İnsanlar tarafından
güzel tepkiler alıyoruz. İlk defa bu duyguları yoğun
yaşıyoruz. Eskiden bu kadar yoğun değildi. Ama
şimdi hem Türkmen hem Kürt kardeşlerimizden güzel
tepkiler alıyoruz. Liste hakkında bilgi almak için sürekli
arayan arkadaşlarımız var. Biz de birbirinden değerli
adaylarımızın olduğunu söyleyerek aralarından birini
seçmelerini söylüyorum.” ifadesinde bulundu.
“Bayraklarımızın her yerde asılması özellikle

de Erbil Kalesi ve Minare çevresinde asılması,
bizi dugulandırıyor.” diyen Bedir Hadi, seçim
propagandalarının yapıldığı dönemde yaşadıkları
sıkıntılara ilişkin şöyle konuştu:

yıl içerisinde DEAŞ’la savaş, ekonomik ve siyasi kriz
olmasaydı şimdi insanlar bambaşka karşılardı. Ama
maalesef bu krizler insanları soğuttu. Ama yine de çok
güzel geçiyor.”

“İster istemez bu süreçte önümüze bazı sıkıntılar da
çıktı. Erbil büyük bir şehir, burada güçlü bir emniyet
var ve emniyet güçlü bir partiye bağlı. Tabi ki sorun
yaşanır ama çok şükür sıkıntılardan zarar almadan
çıktık ve olmaz dedikleri yerlere de bayrağımızı astık.
Seçim propagandalarında yasaklanan yerlere afiş,
bayrak ve poster asmadık. Bu da seçime ve kurallara
karşı olan saygımızdan kaynaklanıyor.”

Bedir Hadi, “Seçimlerde ‘seçim heyecanı’ diye bir duygu
vardır” diyerek, “Erbil’in seçim heyecanı Kifri’den
farklı. Her konuda bu heyecan, nabız bölgeden bölgeye
değişiyor. Bence eğer benim milletim bu sıkıntıları
yaşamasaydı, bambaşka bir karşılama olacaktı. Gelip
bizimle çalışmak isteyen gençler var. Bizden arabasına
asmak için bayrak isteyen insanlar var. Ben bu günleri
bayram gibi görüyorum. Seçim gününde gençlerimizin
sandık başına Türkmen elbisesi ile gittiğini
gördüğümde başka bir bayram yaşayacağım. İnşallah
kazanırız. Umutluyum çünkü her adayımız bir yıldız.
Hepsi değerli insanlardır. Ama bundan daha da önemli
olan hacmimizi göstermektir.” dedi.

2013 yılında gerçekleştirilen seçimler ile bu yıl
yapılacak seçimler arasındaki farka değinen Bedir Hadi,
“2013 yılında da ITC’nin seçim propagandasını biz
yaptık. O zamanlar farklıydı. Korku vardı, ofisimizin
Erbil’de açılmasından 2 yıl geçmişti. Bu nedenle
iktidardaki partilerle hassasiyet vardı. 2011'e kadar
ofisimiz kapalıydı. 2013'te daha yeni sayılıyorduk ve
bize başka gözle bakılıyordu. Bayraklarımızı her yere
asamıyorduk. Türkmen olarak sevilsek de parti olarak
iyi karşılanmıyorduk.” şeklinde değerlendirme yaparak
sözlerine şöyle devam etti:
“Bu kez seçim çok neşeli geçiyor. Gençlerimiz
bayrakları veya afişleri astıklarında sevincimiz artıyor.
Her ne kadar yorgun olsak da, geceleri bir abimizin
ya da ablamızın bizi ziyaret edip de sosyal medyada
gençlerimizin fotoğrafını paylaştıklarını gördüğümüzde
tüm yorgunluğumuz gidiyor. Manevi olarak bize güç
veriyorlar.
Bu kez halk bizi daha güzel karşıladı. Eğer ki son 4

Adayların afiş ve posterlerinin yırtılması konusuna
değinen Bedir Hadi, “En üzücü konu adaylarımızın
afişlerini bir yere astığımızda, daha sonra yırtıldığını
görmek. Bu yıl çok sayıda posterin yırtıldığını gördüm.
Sadece bizim değil, bazı Kürt partilerin de posteri
yırtılmış. Ama en çok Irak Türkmen Cephesi Listesi’nin
posterlerinin yırtıldığını söyleyebilirim. İnsanlar
partinin ismini kabullenemiyor, bundan dolayı da
sürekli yırtıp atıyorlar.” ifadesinde bulundu.
Bedir Hadi konuşmasını, “İlk defa Türkmenler Erbil’de
bu şekilde seçimlere katılıyor, propaganda yapıyor ve
çok değerli adaylarla katılıyor. Gerçekten çok değerli
adaylarımız var. Çok iyi sonuçlar bekliyoruz.” şeklinde
ifadelerle sonlandırdı.

Haber: Ali Antar
Foto: Çoban Timur

Kerkük Vakfı’ndan 137 numaralı listeye destek mesajı
İzettin Kerkük Vakfı Başkanı Erşet

Hürmüzlü ve beraberindeki bir heyet,
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil
Merkezi'ne ziyarette bulundu.
Merkezde, ITC Yürütme Kurulu Üyesi
Aydın Maruf, Irak Kürdistan Bölgesi
Yönetimi (IKBY) Adalet Bakanı Sinan
Çelebi, 137 numaralı Irak Türkmen
Cephesi Listesi’nin adayları ve ITC
Erbil merkezi çalışanları toplantı
gerçekleştirdi.
Ziyarette 137 numaralı Irak Türkmen
Cephesi Listesi’nde bulunan adaylar ile
tanışan Erşet Hürmüzlü, son hazırlıklar
ve seçim ile ilgili farklı konulara değindi.

“Türkmenlerin büyük merkezi
olan Erbil şehri unutulmamalı”

Toplantıdan sonra Tba’ya özel
açıklamalarda bulunan Erşet Hürmüzlü,
seçimlerin önemine vurgu yaparak,
''12 Mayıs’ta yapılacak seçimden önce
Türkmeneli Bölgesi’nde birçok il ve
ilçeye ziyaretlerde bulunduk. Oradaki
dostlarımız ve listelerimizin adayları
ile görüşmek istedik. Bunu yaparken,
Türkmenlerin büyük merkezi olan Erbil
şehri unutulmamalıydı. Burada 137
numaralı listede 5 tane adayımız var ve
dedik ki bize göre 123 ve 137 numaralı
listeler bizim için aynıdır.” ifadelerinde
bulundu.

“Erbil’in Türkmen kimliğini
tekrar ortaya çıkarmak için bir
tarih yazılacaktır”
Erşet Hürmüzlü, yapılacak olan seçimin
Erbil’in kimliği açısından önemli
olduğunu söyleyerek, ''El ele vererek
buradan iyi neticeler elde etmemiz
için, Erbil’in Türkmen kimliğini
tekrar ortaya çıkarmak için bir tarih
yazılacaktır. Büyük bir çalışma gördük
ve heyecanlandık. Maneviyatımız
yükseldi ve burada eski dostlarımız
ile karşılaştık. Ayrıca adaylarımız ile
görüştük. Bundan çok memnunuz.''
diye konuştu.
Heyette yer alan Prof. Dr. Mahir
Nakip, vakıfları hakkında bilgi vererek,
“1998 yılında kurulan İzettin Kerkük
Vakfı üyesi olarak, Erşet Hürmüzlü
başkanlığında Türkmen bölgelerimizi
gezerek adaylarımıza ve listelerimize

destek vermeye geldik. Kerkük'ün
önemli bölgelerini gezdik, Tirkelan,
Tavuk ve Tuzhurmatu ile kucaklaştık.
Kerkük’teki adaylar ile buluştuk.”
şeklinde açıklama yaparak ziyaret
amaçlarını anlattı.

“Fevkalade güzel bir hazırlık var”
“Tabi ki Erbil’i gezmeseydik ve Erbil’deki
adaylarımız ile kucaklaşmasaydık
olmazdı.” diyen Mahir Nakip, “Mutlaka
Erbil’de olan Türkmen kardeşlerimiz ile
de kucaklaşmamız gerekiyordu. Geldik
ve Irak Türkmen Cephesi’nin Erbil
şubesinde güzel bir toplantı düzenledik.
Aydın Bey, Soran Bey ile oturup
meseleleri tartıştık. Diğer adayları
konuları görüştük. Fevkalade güzel
bir hazırlık var.” değerlendirmesinde
buludu.

“137 numaralı liste Erbil’in
Türkmenliğinin simgesidir”
Erbil Türkmenlerine seçim ile ilgili
bir mesajı olduğunu söyleyen
Prof. Dr. Nakip, ''Mutlaka
seçime gitsinler ve mutlaka
Türkmen listesine oy versinler.
137 numaralı liste Erbil’in
Türkmenliğinin simgesidir.”
diyerek seçime katılımın önemini
vurguladı.

“Biz Türkmenleri Irak
parlamentosunda siyasi olarak
temsil edecek kişileri seçiyoruz”

Prof. Dr. Mahir Nakip son olarak,
toplumun farklı gruplarından yükselen
“siyasiler bizim için ne yaptı” cümlesini
hatırlatarak şöyle konuştu:
“Siyasiler bizim için ne yaptı’ gibi
düşüncelere kapılmasınlar, bu ifadeler
yanlıştır. Biz belediye başkanı veya
il meclisi üyesi seçmiyoruz. Biz
Türkmenleri Irak parlamentosunda
siyasi olarak temsil edecek kişileri
seçiyoruz. Bundan dolayı Erbil’den 1-2
Türkmen vekil çıkarmamız Erbil için ve
Türkmenler için çok önemli. Çıkarılan
parlamenterler Irak'ta Türkmenleri
siyasi olarak temsil edecek. O bakımdan
herkesin kimliğini alıp sandığa gitmesini
bekliyoruz.”
Haber: Ziya Uzeiry
Foto: Çoban Timur
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137 No. Irak Türkmen Cephesi Listesi
5 Adayı İle
Özel Röportaj

Irak parlamento seçimlerinin yapılacağı 12 Mayıs
Cumartesi günü yaklaşıyor.

2018 yılı Irak parlamento seçimlerine, Erbilli
Türkmenleri sadece 137 numaralı Irak Türkmen
Cephesi Listesi temsil ediyor.
Irak Türkmen Cephesi Listesi adayları, yapılacak
parlamento seçimine ilişkin Tba Gazetesi'nin
sorularını yanıtladı.

Seçim için çok güzel plan ve programlarımız oldu.
Sadece katılım olsun diye bu seçime katılmadık,
kazanmak için katıldık. Madem ki katıldık, hedef
belirlememiz gerekir. O hedefe ulaşmak
için de muhakkak bir takım argüman
ve faaliyetlerimizin olması gerekirdi.
Bu çerçevede en az 10 bin ile 20 bin
insanımız ile tek tek irtibatımızı
sağlayan bir seçim programı kurduk.
Bu programların bir kısmı siyasi, bir kısmı da
kültürel ve sosyal faaliyetler oldu. Faaliyetlerimize
tahminimizin çok üzerinde bir katılım gerçekleşti.
Saad Abdullah Konferans Salonu'ndaki tanıtım
faaliyetimizde tamamı dolmuş bir salona hitap
etme şansımız oldu. Erbil'in en büyük camisinde
düzenlediğimiz mevlite katılım o kadar çoktu ki,
insanlar oturacak yer bulamadı. İnsanlarımızı,
esnaflarımızı, ailelerimizi tek tek ziyaret ettik ve
seçimin önemini anlattık. İnsanlar da bunu çok daha
dirayetli ve olumlu karşıladılar. Destek vereceklerini
çok samimi bir şekilde bize ifade ettiler. Dolayısıyla
başta söylediğim o kötümserlik, yerini tamamen
iyimserliğe bıraktı. Bu seçimde Bağdat'a İnşallah
bir veya birden fazla temsilci göndereceğiz. Eğer bir
temsilci bile gönderemezsek, daha önce aldığımız yüz
kızartıcı oranların çok daha üstünde bir oy oranı elde
edeceğimizi düşünüyorum.

Irak Parlamentosu’na gittiğiniz zaman
Türkmenler için ne tür projeleriniz olacak?
Seçim beyannamemizde çok geniş ve detaylı
genel stratejilerimiz ve taahütlerimiz yer alıyor.
Beyannamemizde öncelikle genel stratejilerimizden söz
ettik.

“Türkmen çocukları ve onların başka
milletlerden akranları Türkmen tarihini
okusunlar ki, bu milletin ne kadar asil bir
millet olduğunu öğrensinler”

Irak Türkmen Cephesi Listesi'nin (1) numaralı adayı
ve liste başkanı Dr. Soran Selahattin Şükür, "Sadece
katılım olsun diye bu seçime katılmadık, kazanmak
için katıldık. Madem ki katıldık, hedef belirlememiz
gerekir. O hedefe ulaşmak için de muhakkak bir
takım argüman ve faaliyetlerimizin olması gerekirdi.
Bu çerçevede en az 10 bin ile 20 bin insanımız ile tek
tek irtibatımızı sağlayan bir seçim programı kurduk."
dedi.

Irak Türkmen Cephesi Listesi olarak Irak
parlamento seçimlerine katılma amacınız
nedir?
Öncelikle listeye katılım amacımız şu; baktık
ki Bölge'de birçok Türkmen siyasi parti var ve
bu siyasi partiler kota sistemi olmadığı için bu
seçime katılmaya yanaşmadılar. Onlar katılmaya
yanaşmayınca, ortada bir boşluk oluştu. Irak'ta çok
büyük bir seçim yapılıyor. Erbil'de seçim dairesi
olduğu için burada da bu seçim yapılacak. Bu
seçimler yapılırken muhakkak şehirde bir seçim
ve demokrasi karnavalı yaşanacaktır. Tüm siyasi
partiler kendi liste ve aday postarlerini asacaklardı.
Bu demokrasi karnavalı içerisinde yer almamamız
muhakkak milletimizin moralini bozacak, onları
incitecekti, bize de hiç yakışmazdı.
Bana bu teklif geldiğinde listenin kazanacağı
konusunda çok iyimser değildim ama buna rağmen
o boşluğun oluşmaması için, milletimizi bu siyasi
karnavalda temsil etmek ve varlığımızı göstermek
için adaylığımı koydum. İlk başta bu amaçla seçime
katıldık.

“Sadece katılım olsun diye bu seçime
katılmadık, kazanmak için katıldık”

Anadilde eğitimle ilgili ciddi taahütlerimiz
var. Türkmenlerin yoğun yaşadığı bölgelerde
Türkmencenin resmi dil olması, Türkmen tarihinin
ders müfredatına girmesi yönünde taahütlerimiz var.
Türkmen çocukları ve onların başka milletlerden
akranları Türkmen tarihini okusunlar ki, bu milletin
ne kadar asil bir millet olduğunu, 6 devlet kuran
bir millet olduğunu öğrensinler ve ona göre saygı
göstersinler.
Ekonomik alanda da çok ciddi vaatlerimiz var.
Bildiğiniz gibi, Erbil'de de Bağdat'ta da mevcut
hükümetler kendi tabanlarına devletin varlıklarını
ve olanaklarını aktarıyor. Biz hükümette güçlü bir
varlık göstermediğimiz için Irak'ın zenginliklerinden
mahrum kalıyoruz. Biz Türkmenlerin refahının
yükseltilmesi için ciddi projeler sunacağız,
Türkmenler için özel bütçe tahsis edilmesini
isteyeceğiz.
Kadınlarımıza, gençlerimize ve esnaflarımıza
yönelik birçok vaatlerimiz olacak. İş adamlarımıza
bile seçim beyannamesinde yer verdik. Geçmişte
Irak'ın iş adamlarının çoğu Türkmenlerdendi. Yıllar
geçtikçe eşitsizlik muamelesine maruz kaldıkları için
birçok mal varlıklarını kaybettiler. İş adamlarımızın
tekrardan rekabet gücünü yükseltmek için çaba
göstereceğiz. Irak'ta da Bölge'de de yatırım yasaları
var. Bu yatırım yasaları Türkmenler dışındaki iş
adamlarına büyük olanaklar sağlıyor.
Irak Türkmen Cephesi Listesi'nin (2) numaları adayı
olan Maha Suhail Vadi, listesinin parlamentodaki
projeleri hakkında, "Şimdiye kadar Irak
Parlamentosu’nda bizi temsil edecek bir milletvekili
olmadığı için hiçbir projemiz Bağdat'a ulaşmış değil.
Projelerimiz, anayasal çerçevede elde edeceğimiz
hakların yerine getirilmesini sağlamak." dedi.

Irak Türkmen Cephesi Listesi olarak Irak
parlamento seçimlerine katılma amacınız
nedir?
Amacımız Erbilli Türkmenlerin sesini Bağdat
parlamentosuna ulaştırmak. Kaç kez seçime
katıldık ancak şimdiye kadar bizi temsil etmesi için
bir milletvekili çıkaramadık. Bu sefer büyük bir
umudumuz var. Bu turda bir veya iki adayın Irak
Parlamentosu’na gitmesi için umutluyuz.
Birçok Türkmen partinin, siyasilerin ve dini alandaki
şahsiyetlerin listemize büyük desteği oldu. Hepsi,
Cephe'de yapılan bir oturumda 137 numaralı Irak
Türkmen Cephesi Listesi'ne desteklerini gösterdi.
Onlardan biri Sayın IKBY Adalet Bakanı Sinan
Çelebi'ydi, ayrıca Türkmen Milli İrade Partisi Başkanı
Sayın Mahmud Çelebi ve Türkmen Demokratik
Hareket Partisi Başkanı Sayın Karhi Altıparmak
desteklerini gösterdi. Onlara destekleri için
teşekkürlerimi sunuyorum.

“Bizim projelerimiz, anayasa çerçevesinde
elde edeceğimiz hakların yerine getirilmesini
sağlamak”
Irak Parlamentosu’na gittiğiniz zaman
Türkmenler için ne tür projeleriniz olacak?
Birçok projemiz mevcut. Özetle anlatacak olursak,
şimdiye kadar Irak Parlamentosu’nda bizi temsil
edecek bir milletvekili olmadığı için hiçbir projemiz
Bağdat'a ulaşmış değil. Bizim projelerimiz,
anayasa çerçevesinde elde edeceğimiz hakların
yerine getirilmesini sağlamak. Bu kez bir veya iki
adayımızın Bağdat'a gideceği ve anayasa çerçevesinde
haklarımızı alacağı konusunda çok umutluyuz.
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Irak Türkmen Cephesi Listesi'nde (3) numaları
aday olan Dilşat Enver Salih Mahmut Tba'ya yaptığı
açıklamada, " Erbil'de Türkmen varlığını, kimliğini,
kültürünü önce Irak'a sonra da dünyaya tanıtmayı
hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Erbil'deki Türkmen halkı kendi milletvekilini
seçip oraya göndermeli, kendine vekil seçmeli. Bir
milletin kendi halkı bunu talep etmezse, başka
bir halkın milletvekili bizim için, Türkmenler için
haklarımızı almayı görev olarak bilip, yerine getirmez
ve buna mecburiyet de duymaz. Biz Türkmenler
olarak kendi sesimizi kendimiz yaratmalıyız ve bu
listeden seçilecek her vekil bizi ve haklarımızı temsil
edecektir. Seçimler konusunda çok umutluyum.

Irak Türkmen Cephesi Listesi olarak Irak
parlamento seçimlerine katılma amacınız
nedir?
Bizim birinci hedefimiz milli bir hedeftir. Bu da
bizim insani bir hakkımız. Erbil'de Türkmen
varlığını, kimliğini, kültürünü önce Irak'a sonra da
dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz. Şunu bilmemiz
gerekiyor, birçok Iraklı Erbil'de Türkmenlerin
yaşadığını bilmiyor. Sadece Kerkük'te Türkmenlerin
var olduğunu düşünüyorlar. Böyle bir algı oluştu.
Bırakın dünyayı Irak'ta bile birçok kesim Erbil'in
bir Türkmen şehri olduğunu bilmiyor. Buraya
gelip eserlere baktıklarında eserler başka bir yerin
eseriymiş gibi görünüyor. O yüzden bizim bu seçime
katılmamızın ana hedefi budur.
Parlamentoya gittiğimizde hedefimizi
gerçekleştirirsek, çok büyük bir adım atmış oluruz.
O zaman herkes Erbil'de Türkmenlerin yaşadığını
ve bunu bilmediklerini anlar. Bilinç altında sadece
Kerkük'te Türkmenlerin yaşadığı kazınmış, Musul'da
bile Türkmenlerin yaşadığını bilmiyorlar.

“Türkmen varlığını hem Irak hem de Bölge
nezdinde resmileştirmek istiyoruz”
Bizim bir diğer hedefimiz, Erbil'de Türkmen
varlığının resmileşmesi. Böyle yola çıkarsak, birçok
hak elde edebiliriz ve artık bizi kimse inkar edemez.
Eğer bunu resmileştirirsek o zaman haklarımızı
ortaya atıp talep edebiliriz. Kültürel varlığımız
yok olmaya yüz tutuyor ve büyük bir asimilasyon
oluşuyor. Her tarafta Türkmen varlığını silme
politikası yürütülüyor. Birçok Erbilli Türkmen
bile artık kimliklerinden vazgeçti. Bu yüzden biz
Türkmen varlığını hem Irak hem de Bölge nezdinde
resmileştirmek istiyoruz.

Irak Parlamentosu’na gittiğiniz zaman
Türkmenler için ne tür projeleriniz olacak?
Dediğimiz gibi Türkmen varlığının ispatı ve
resmileştirilmesi projelerimiz arasında. Parlamentoya
gittiğimiz zaman sadece Türkmenleri dile
getirmeyeceğiz, çünkü burada yaşanan sorun ve
problemlerden kopuk değiliz. Biz buradaki halkın
acısını ve problemlerini yaşayan ve hisseden bir
kesimiz. O yüzden gittiğimiz zaman buradaki
ekonomik krize dikkat çekerek yapılan büyük
yolsuzlukları önlemek için çalışacağız. Irak ile
Bölge arasındaki krizin çözülmesi adına bir katkıda
bulunmak istiyoruz. Kürt ve Irak yönetimi arasında
olup bitenleri bilmiyoruz, bundan dolayı bu konuya
müdahil olup katkıda bulunmak istiyoruz.
Ayrıca Türkmen gençleri başta olmak üzere toplumun
birçok sıkıntısını dile getirmek istiyoruz. Mezun olan
gençlerin birçoğu işsiz. Atananların çoğu partilerden
referans alıp atanıyor. Halbuki herkesin atanma hakkı
var. İnsanlar referansla atandıkları zaman büyük bir
haksızlık oluşur. Bunlara dikkat çekmek istiyoruz.
Irak Türkmen Cephesi Listesi'nde (4) numaları
aday olan Hayfa Abdulsalam Hacı Antar, Türkmen
kadınlarına cesaret vermek niyetinde olduğunu
belirterek, "Türkmen kadınının gücünü, düşüncesini
ve katılım ruhunu göstermek için elimden geleni
yapmak istiyorum. Kadınlarımızın da siyasi sahada
olabileceğini, parlamenter olabileceğini ve kendisi
isterse her alanda aktif olabileceğini ispatlamayı
amaçlıyorum." diye konuştu.

“Türkmen kadınının gücünü, düşüncesini
ve katılım ruhunu göstermek için elimden
geleni yapmak istiyorum”

Irak Türkmen Cephesi Listesi olarak Irak
parlamento seçimlerine katılma amacınız
nedir?
Siyasi sahada biz Türkmen kadınlarının sayısı
maalesef yok denecek kadar az. Bu yüzden katılmak
istedim. Kendim bizzat bu sahada bulunarak
kadınlarımıza cesaret vermek niyetindeyim.
Türkmen kadınının gücünü, düşüncesini ve
katılım ruhunu göstermek için elimden geleni
yapmak istiyorum. Kadınlarımızın da siyasi sahada
olabileceğini, parlamenter olabileceğini ve kendisi
isterse her alanda aktif olabileceğini ispatlamayı
amaçlıyorum.
Bu davada, diğer kadınların yolunu açmak, onlara
ışık tutmak için adaylığımı koydum. Gönül isterdi
ki bizden önce de analarımız ninelerimiz bu yolda
yürüsün...
Tabi tüm bunların yanında aday olmamın en
büyük nedenlerinden biri de Irak'ta üçüncü
millet olan milletimin haklarının korunmasını
sağlamaktır. Açıkçası Türkmenler, Irak hükümetinin
kuruluşundan bugüne kadar en fazla zulüm
gören millettir. Türkmen halkı, Irak'taki rejim
değişikliklerine rağmen siyasi emellerle kullanılmış
ve işleri bittikten sonra da bir tarafa atılmıştır.
Türkmen halkı olarak katliamlara uğradık, diğer
milletler gibi birçok haksızlık yaşadık. Bunların
bilincinde seçimlere katılmak istedim.

“Alacağımız her bir oy Erbil'deki Türkmen
varlığının ispatıdır”
Uzun bir müddet Erbil'de Türkmenler siyasetten uzak
kaldılar. Bağdat'ta, Erbil'deki Türkmenleri temsil
eden bir milletvekilimiz olmadı. Bizler siyasi sahada
milletimizin haklarını savunup, bu yolda öncü rol
üstlenmek istiyoruz. Diğer taraftan Türkmenlerin
Erbil'den tek liste olarak seçime katılması büyük bir
avantaj. Alacağımız her bir oy Erbil'deki Türkmen
varlığının ispatıdır. Buradan çıkacak her bir ses
Erbil'deki Türkmen halkının sesi olacaktır.
Erbil Türkmenleri olarak sesimizi, taleplerimizi,
beklentilerimizi ve en önemlisi haklarımızı bu yolla
duyurup, hak ettiğimizi alabileceğimiz bir sürece
gireceğiz. Bu nedenle Erbil'de Türkmenlerin birlik olup
sesini duyurma, "Biz de varız!" deme zamanı gelmiştir.

Irak Parlamentosu’na gittiğiniz zaman
Türkmenler için ne tür projeleriniz olacak?
Hedefimiz Türkmenleri Irak'ın üçüncü ana unsuru
olarak Irak Anayasası'nda göstermek. Ayrıca Erbil
Türkmenlerinin isteğini ve sesini Bağdat'a duyurmak.
Şimdiye kadar Erbil'den Türkmenleri temsilen
Bağdat'a seçilen milletvekilimiz yok. Bu vesile ile
seçilen milletvekilleri sayesinde buradaki Türkmen
halkının sesini tüm Irak'a duyurabiliriz.

Irak Türkmen Cephesi Listesi'nde (5) numaralı aday
olan Kawa Faris Yunus Hıdır, yaptığı açıklamada,
"Bölge'de göz ardı edilen birçok proje ve husus var. Eğer
burada ihmal ediliyorsa gidip Bağdat'tan talep edelim,
belki Bağdat'ı ikna ederiz. Buradakileri ikna ediyoruz
ancak sadece sözde kalıyor, pratikte uygulanmıyor."
ifadelerinde bulundu.

“Milletimizin bu seçime katılması
nüfusumuzun Erbil'de ne kadar olduğunu
gösterir”
Irak Türkmen Cephesi Listesi olarak Irak
parlamento seçimlerine katılma amacınız
nedir?
Bu seçime katılmak, Erbil'deki varlığımızı ispat etmek
için çok önemli. Milletimizin bu seçime katılması
nüfusumuzun Erbil'de ne kadar olduğunu gösterir. Bu
da bizim için çok önemli bir husus. Eğer bu seçimde
Irak Parlamentosu’na milletvekili gönderemesek bile,
seçimde elde edeceğimiz oy oranı sayesinde burada bir
ağırlığımız olur. O zaman elde edilecek oy oranı göz
önünde bulundurulur ve ona göre bir ağırlığımız olur.
Bu şekilde de biz kazanmış olacağız.
Milletimizden yine evde oturmalarını istemiyoruz.
Oy vermeye gitsinler. Her biri diğerinden iyi 5 tane
adayımız var. Adayların hangisine oy verecekleri önemli
değil. Önemli olan seçime katılıp listeye oy vermeleri.
Bu süreçte gözlemlediğim kadarıyla, insanlar önceki
seçimlerde katılım sağlamadı ancak buna rağmen
şikayette bulunuyor. Peki insanlar durumu değiştirmek
için harekete geçmezse kim değiştirecek? İnsanlar
kendilerini değiştirmediği sürece Allah (c.c) da onlara
yardımcı olmaz. İnsan önce kendinden başlamalı.

Irak Parlamentosu’na gittiğiniz zaman
Türkmenler için ne tür projeleriniz olacak?
Bölge'de göz ardı edilen birçok proje ve husus var.
Eğer burada ihmal ediliyorsa gidip Bağdat'tan talep
edelim, belki Bağdat'ı ikna ederiz. Buradakileri
ikna ediyoruz ancak sadece sözde kalıyor, pratikte
uygulanmıyor. Bakalım Bağdat bizim için ne yapacak.
Bağdat'ın Erbil'de Türkmen varlığını, milli, kültürel,
sosyal ve idari haklarının olduğunu bilmesi gerekiyor.
Bu hakları güçlü bir şekilde talep etmemiz gerek.
Bunu ilk önce Türkmenler için sonra Erbil için
yapmalıyız. Yapılacak olan her şey Erbil şehri için de
yapılır.
Haber: Barzan Lokman
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Bir Dünya Şampiyonu
Türkmen
Türkmen Basın Ajansı

Kürşat Çavuşoğlu, Kerkük'te ilkokulda masa
tenisi oynarken keşfedilerek okul takımına alınan,
başarıları ile Irak Milli Takımı'na girmeyi hak
kazanan ve 5 kez dünya şampiyonluğuna uzanan
müthiş hayat hikayesi ile çok çalışmanın ve azmin
getireceği başarıların canlı örneği.

Dünya Tıp ve Sağlık Oyunları'nda (World Medical
and Health Games) 5 kez dünya şampiyonluğuna
ulaşan Çavuşoğlu, kazandığı ulusal ve uluslararası
onlarca kupa ve madalyalar için “milletime olan
gönül borcum” diyor.
Türkmen halkını 5 kıtadan onlarca ülke ve binlerce
sporcunun katıldığı yarışmalarda tanıtan başarılı
sporcu Kürşat Çavuşoğlu, hayatı, mesleği ve oynadığı
spor dalında aldığı başarılar hakkında Tba’nın
sorularını yanıtladı.

ilk Türk masa tenisi sporcusu unvanının
sahibi oldum. 2016 yılında Slovenya´nın
Maribor kentinde yapılan Dünya Tıp
ve Sağlık Oyunları’nda, çift erkeklerde
altın madalya, tek erkeklerde ise gümüş
madalya kazandım.

6 kez katıldığım Dünya Tıp ve Sağlık
Olimpiyatları'nda tekler ve çiftlerde 9 altın ve 3
gümüş madalya kazanmam, dünyanın her tarafında
pek çok kişi tarafından övgü almama neden oldu.

“Çalışma hayatım boyunca disiplinli ve
kurallara bağlı kaldım ve bunlar temel
referanslarım oldu”
Doktor olduğunuzu biliyoruz. Aynı zamanda
çok değerli kitaplara sahipsiniz, bu üç
farklı alanı nasıl başarılı bir şekilde
sürdürebiliyorsunuz?

Masa tenisinin Irak'ta zayıf
kalması ve pasif duruşunu neye
bağlıyorsunuz?
Spor bir devlet politikası. Irak’ta masa tenisinin zayıf
kalmasını gelişmiş ülkelerde olduğu gibi okullarda
ve memleketin her yerinde yeterli spor tesislerin

Kerkük masa tenisi karmasında yıllarca oynadım
ve kaptanlığını yaptım. Irak’ın Kuzey bölgesinde
oynanan şampiyonalarda Kerkük karması bölgenin
en iyi takımıydı ve Bağdat’ın en büyük rakibiydi.
Çiftlerde Kerkük için yarıştığım Milli Eğitim
Karmaları Şampiyonası’nda Süleymaniye şehrinde
finale çıktım ve Bağdat karmasını yenerek Irak
birincisi oldum. Dört ülkenin Irak, Türkiye,
Danimarka ve İsveç liglerinde yer aldım. Onlarca
ulusal ve uluslararası şampiyonluklar kazandım.

İmtiyaz Sahibi: Tba
Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Ferit ERBİLOĞLU

Unutmadan Irak'ta sporun Amerika Birleşik
Devletleri, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere,
İsveç, Japonya gibi gelişmiş ülkelerin seviyesine
gelebilmesi için ayrıca çağdaş bilgilerle donatılmış
nitelikli spor öğretmeni, antrenör ve vizyon sahibi
spor yöneticilere ihtiyacı var.

Masa tenisi hariç hangi spor dalları ile
ilgileniyorsunuz?

Biyografi-Kürşat Çavuşoğlu kimdir?
1957 yılında Kerkük'ün Sarıkahya mahallesinde
doğdu. İlkokulu El-Merkezziye İlkokulu’nda,
ortaokulu El-Garbiyye Ortaokulu´nda ve liseyi
Kerkük Lisesi'n de okudu. 1978’de Üniversite
öğrenimi için Türkiye’ye gitti. 1979 yılında
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni
kazandı. 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi’ne yatay geçiş yaptı. 1985
yılında mezun oldu. Yurt dışında 9.5 yıl süreyle
eğitim aldı ve çalıştı. Halen Antalya’da diş hekimi
olarak hayatını sürdürüyor. Evli ve 2 çocuk
babasıdır. 5 yabancı dil konuşuyor.

Sağlık olimpiyatı olarak adlandırılan Dünya Tıp ve
Sağlık Oyunları’nda (World Medical and Health
Games) 2012 Türkiye, 2013 Hırvatistan, 2014
Avusturya, 2015 İrlanda ve 2017 Fransa olmak
üzere teklerde 5 kez dünya şampiyonluğu kazanan

Tasarım: Çoban Timur

Irak uluslararası şampiyonalarda başarı elde etmek
istiyorsa spor, bir devlet politikası olmalı ve özellikle
altyapıya çok önem verilmelidir. Küçük yaştaki
yetenekli çocukları seçebilecek sistemli, profesyonel
bir altyapı kurulmalı ve sporcu seçimleri de dünya
standartlarına uygun yapılmalıdır. Gelişmiş
ülkelerde olduğu gibi okullarda ve memleketin her
yerinde yeterli spor tesisleri olmalıdır ki insanlar
spor yapabilsin ve geleceğin şampiyonları yetişsin.

Masa tenisi dışında diğer spor dalları ile ilgileme
fırsatım olmuyor. Futbol, basketbol, voleybol ve
tenis maçlarını televizyondan seyrediyorum.

Şimdiye kadar masa tenisinde ele ettiğiniz
dereceler nelerdir?

Editör: Eymen ERBİLOĞLU

“Irak başarı elde etmek istiyorsa spor, bir
devlet politikası olmalı”

Mesleğimi, kitap okumayı ve sporu çok
seviyorum. Çok çalıştım, kitaplarla arkadaş
oldum. Araştırma-İnceleme
türünde 4 kitap yazdım.
Boş zamanlarımda da spor
yapıyorum. Disiplinli yaşam
doğru ve sağlıklı düşünebilmenin
temel yardımcılarından birisidir.
Çalışma hayatım boyunca
disiplinli ve kurallara bağlı kaldım
ve bunlar temel referanslarım
oldu.

“Masa tenisinin zayıf
kalmasını gelişmiş ülkelerde
olduğu gibi okullarda ve
memleketin her yerinde
yeterli spor tesislerin
olmamasına bağlıyorum”

“5 kez dünya şampiyonluğu kazanan ilk
Türk masa tenisi sporcusu unvanının sahibi
oldum”

olmamasına bağlıyorum. Irak, genç nüfus potansiyeli
yüksek bir ülke, ama Irak’ın olimpiyat ve dünya
şampiyonalarında kazandığı madalya beklentinin çok
çok altında.

Haber: Ziya Uzeiry
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