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Feyzullah Sarıkahya: ‘Binlerce 
dönüm Türkmen arsası gasp edildi’
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Bizim Haklarımız, 
Sizin Niyetiniz

 

Diyar ERBİL

Tarihi çok eskilere dayanan 
Türkmen kenti Kifri, 
Irak’ta yaşanan siyasi 
belirsizlikler nedeniyle 
hızla asimile olmuştur.

Kifri’nin Türkmen 
kimliği Tehlikede!

 
 Türkmen sporcu uluslararası 7   
  madalyaya sahip

 Uluslararası alanda 7 
 madalya kazanan, 6 Irak 
 şampiyonluğu ve birçok 
 kez dereceye girmiş olan 
 Türkmen tekvandocu 
 Mahmut Serdar Selam, 
 “ Tüm federasyonlar özerk 
 olmalı, hükümete bağlı
 olmamalı” şeklinde açıkalamada
 bulundu.

Kerkük’te bayrağın göndere çekilmesi  
‘gerekli değildi’

Zafer Filistin Halkının 
                                             Gazze’deki Filistinli grup ve kuruluşlar, İsrail’in 
                                                 Mescid-i  Aksa’nın kapılarındaki 
                                                           dedektörleri ve kapılarda kalan demir korkulukları 
                                                                    kaldırmasının Filistin halkının zaferi olduğunu 
                                                                           belirtti. Filistin halkı, son günlerde İsrail’in 
                                                                                       Mescid-i Aksa’y uyguladığı ihlallere 
                                                                                           son vermesinin ardından zafer 
                                                                                            kutlamalaryapıyor.

        KYB Yürütme Kurulu Üyesi Sadi Ahmed Pire

        Bu tarihi belirlemeden önce bizim ülkelere ve siyasi    
        taraflara ziyarette bulunup, önceden zemin hazırlamamız     
        gerekiyordu.
 
       Saddam Hüseyin kendi rejimi zamanında bizim adımızla   
       karton parti kurma çabasındaydı. Şüphesiz bizim hiç  
       hoşumuza gitmedi, şimdi ise biz aynı işi tekrarlıyoruz,  
       Türkmenler ve Hristiyanlar için karton partiler kurmaya 
       çalışıyoruz.
 
       Neredeyse beni hayin ilan ediyorlardı.

       Kerkük’ün geleceği, Kerkük halkının karar vereceği bir   
       husustur.

Türkmen Dispanseri’ne ‘Teşekkür 
Yağmuru’

Kifri’de hastaların hizmetine sunulan Şehit 
Fatih Şakir Dispanseri, kent halkına hiçbir ayrım 
gözetmeksizin sağlık hizmeti sunuyor. Dispanserde 
doktorlar halka sağlık hizmeti vermekten, hastalar 
da böyle bir imkana sahip olmaktan memnunlar. 

Küresel sorun - Su krizi ve çözümleri
‘Suyun tekrar kesilmemesi için bir garanti yok’

İran’ın ani bir kararla Küçük Zap Suyu’nu kesmesi, Irak 
Kürdistan Bölgesi’nde su krizinin yaşanmasına neden oldu. 
Yönetim, Küçük Zap Suyu’nun kesilmesi sonucu bölgede su 
kesintilerine gitme kararı aldı. Birçok il ve ilçeye belirli saatlerde 
su verilirken, bazı bölgelerde ise günlerce su kesintisi yaşandı. 

  Abadi: Telafer operasyonu 
için özel plan hazırladık

                                            Irak Başbakanı Haydar        
                                           Abadi, Telafer operasyonu   
                                                     için özel bir plan  
                                                     hazırladıklarını         
                                                  kaydetti. Başbakan  
                                                    Haydar Abadi 25 
                                                      Temmuz’da basına  
                                                       yaptığı açıklamada, 
                                                           “Telafer’e yönelik 
                                                                özel bir plan  
                                                                    hazırladık.
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Irak Türkmen Aşiretler ve Ayan Meclisi Başkanı 
Feyzullah Sarıkahya, her yerde Türkmen halkının 
haklarını savunduklarını  özellikle de Türkmen 
bölgelerinde gasp edilen arsalar hususunda her 
fırsatta taleplerini sunduklarını ifade etti. 
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Dr. Soran Selahattin ŞÜKÜR Haklı Serzeniş
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Ekonomik kriz gözlük sektörünü de vurdu

Fikret TERZİBAŞI:  TÜRKMENLER VE MİLLİ KİMLİK  Şahin Türkmenoğlu “R eferandumun bize ne vereceği çok önemli”
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Sadi Ahmed PİRE Kerkük’te bayrağın göndere çekilmesi 
emrivakiydi ve gerekli de değildi

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 
Yürütme Kurulu Üyesi Sadi Ahmed Pire, 
Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi’nin 25 
Eylül’de referandum yapmak için aldığı 
karara ilişkin, “Bu tarihi belirlemeden önce 
bizim ülkelere ve siyasi taraflara ziyarette 
bulunmamız gerekiyordu. Önceden zemin 
hazırlamamız gerekiyordu” şeklinde 
açıklamalarda bulundu.

Sadi Ahmet Pire, Kekük’te Kürdistan 
bayrağının göndere çekilmesi konusuna 
yönelik yaptığı değerlendirmede, bunun 
gerekli bir şey olmadığını ve bunun 
haricinde, Sincar’dan Kerkük’e, Hawice’ye, 
Duz’a kadar, Kifri ve Kalar’da da binlerce 
bayrağın olduğunu belirterek, “Böyle bir 
zamanda böyle bir durum yaratmaya ne 
gerek var” dedi.

“Saddam Hüseyin kendi rejimi 
zamanında bizim adımızla karton 

parti kurma çabasındaydı. Şüphesiz 
bizim hiç hoşumuza gitmedi, 

şimdi ise biz aynı işi tekrarlıyoruz, 
Türkmenler ve Hristiyanlar için 

karton partiler kurmaya çalışıyoruz.

Pire, KYB Genel Sekreteri Sayın Celal 
Talabani’nin Türkmenlerden söz ettiği bir 
videoda “Saddam Hüseyin rejimi zamanında 
hiçbir topluma Türkmen toplumu kadar 
haksızlık yapılmadı” sözleri hakkında yaptığı 
değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

“Saddam Hüseyin kendi rejimi zamanında 
bizim adımızla karton parti kurma 
çabasındaydı. Şüphesiz bizim hiç hoşumuza 
gitmedi, şimdi ise biz aynı işi tekrarlıyoruz, 
Türkmenler ve Hristiyanlar için karton 
partiler kurmaya çalışıyoruz.

Bu kötü bir iş. Bence biz Türkmenlerle, daha 
iyi bir gelecek ve ortak irade için diyalog ve 
siyaset yapmalıyız.”

KYB Yürütme Kurulu Üyesi Sadi Ahmed 
Pire, referandum ve referanduma ilişkin 
gelişmelişmeler hakkında Tba’nın sorularını 
yanıtladı.

Bilindiği üzere ilk başta KYB 
sorumluları ve seçmenlerinin 
referandum hakkında farklı tepkileri 
vardı. Bazı taraflar referandumun 
parlamentonun aktivleşmeden 
gerçekleşemeyeceğini savunuyordu, 
fakat Yüksek Referandum Kurulu’nun 
Avrupa’ya gerçekleştirdiği ziyarette 
Sayın Necmeddin Kerim KYB’nin 
temsilcisi gibi gösterildi. Bu olay 
hakkında ise bazı KYB tarafları, 
Necmeddin Kerim’in KYB’yi temsil 
etmediğini söylediler. Bu konuya 
ilişkin KYB’nin düşünceleri neler? 
KYB’nin referanduma ilişkin fikirleri 
nelerdir? 

Kürdistan Yurtseverler Birliği kuruluş 
gününden itibaren “kendi geleceğini tayin 
etme” sloganını kullanmıştır. Bağımsızlık 
için yasal bir kapı olarak gördüğümüz 
referandum konusunda hiçbir yasal 
sorunumuz yok, çünkü tüm uluslararası 
yasaların milletlerin geleceğiyle ilgisi vardır. 
Bu hak, milletlere bir çözüm yolu olarak 
sunulmuştur. Irak’ın imzaladığı onlarca yasa 
var. Bizim bu projeyi uygulamak için var 
olan sorunumuz siyasidir. Tüm dünyada da 
var olan sorunlar yasal sorunlar değildir, 
örneğin yasal olarak Uluslararası Güvenlik 
Kurulu, Filistin ve İsrail’in yanyana iki ülke 
olma kararını çoktan çıkardı, fakat şimdiye 
kadar uygulanmadı, neden; çünkü İsrail 
istemiyor. Şüphesiz ki biz aynı duruma 

düşmek istemiyoruz, komşularımızla 
bir diyalog şekli kurmak istiyoruz. Eğer 
ayrılırsak, birbirimize sorun yaratmamalıyız 
ve iki iyi komşu olmalıyız. Bu yüzden 
Kürdistan Yurtseverler Birliği olarak siyasi 
açıdan eskiden vermiş olduğumuz tepkiler, 
siyasi tepkiler olmuştur. Bu anlamda da 
bizim gösterdiğimiz tepkinin sebebi, 
 Kürt Devleti’ne inancımızın olmaması 
değil, bizim görüşümüze göre böyle bir 
karar alınmadan, bu kararı yukarıya taşımak 
için siyasi zeminin iyi olması gerektiğini 
düşündüğümüz içindir. 

Bu tarihi belirlemeden önce bizim ülkelere 
ve siyasi taraflara ziyarette bulunmamız 

gerekiyordu.

Ayrıca bizim de rızamız olmamıştır veya 
benim de olmadı,  ancak referanduma 
ilişkin gerçekleştirilen bazı toplantılara 
katılmışlığım oldu. Bu tarihi belirlemeden 
önce bizim ülkelere ve siyasi taraflara 
ziyarette bulunmamız gerekiyordu. Tarihi 
belirledikten sonra, senin gidip “ben tarihi 
belirledim, sen istesen de istemesen de ben 
yapacağım” demen yanlış bir iştir. Önceden 
zeminin hazırlanması gerekiyordu. 
Her neyse Kürdistan halkı ve çevre ülkeler 
arasında güveni sağlamak için çalışabiliriz. 

Öte yandan biz her zaman referandumun 
sadece Kürtler için değil, Türkmenler, 
Araplar, Hristiyanlar, Ermeniler, Şiiler, 
Sünniler, Katolikler, Sabi’alar, Yezidiler, 
Şebekler ve tüm taraflar için olduğunu 
söylüyoruz. Tüm Kürdistanlılar için daha iyi 
bir gelecek olacağı görüşündeyiz. 

Parti (KDP) ve Yeketi (KYB) medyaları, 
mikrofon ardındaki ve Facebook’taki 
kahramanların dediği gibi bu bizimdir diye 
göstermesinler, hayır bu kimsenin değildir, 
bu Tüm milletlerin ve bireylerin doğal 
hakkıdır. Bu, uyrukların veya mezhepçilerin 
hakkı değil, vatandaşın hakkıdır. Biz çeşitli 
toplumlar barındıran çoğrafi bir konuma 
sahibiz, bu yüzden birbirimizi anlamamız 
gerekmektedir.

Bayrak sorununda ise biz Kerkük Konseyi’ne 
tüm hakları vermedik. Bu yüzden biz 
onlara taraflarla diyalog kurmaları 
gerektiğini söyledik. Böylelikle Kürdistan 
Bölgesi’nde bir karar verdik ve bundan 
dönemeyiz, ancak bu kararın Kürdistan 
Bölgesi’nde yaşayan herkes için olduğunu 
bir şekilde topluma açıklamalıyız. İçinde 
ferdi menfaatler elde edilen ilkeler ise, 
uyruksal bağlılığa takılmadan tüm fertlerin 
menfaatinedir. Referandumdan çıkan sonuç 
da askeri bir şekilde uygulanamaz, diyalog 
ile yapılmalıdır. Bu yüzden halkın savaş 
olmasından veya istenmeyen durumların 
meydana gelmesinden korkup, gidip 
pazardan arpa ve buğday alıp eve koymasına 
gerek yok. Kimse açlıktan ölmez çünkü savaş 

çıkmaz.

Halkın korkusu giderilmeli, halka gelirimizin 
yüzde 15 olduğunu, bu gelirin yüzde 20 veya 
30 arttığını bizim de bu çerçevede maaşları 
arttıracağımızı halka anlatmalıyız. Gelirin 
artıp maaşın artmaması olmaz, ayrıca 
maaşlar her ay verilmeli, az olduğu doğru 
ama her ay vermen gerekir. Önemli olan 
bir konu var, o da bu işleri yürütmek için 
kendimize izin vermenin önemli olduğu 
görüşündeyim, biz hala Irak Devleti’nin bir 
parçasıyız.

Irak herzaman bizi nehrin karşısına 
kolayca ulaştırabilecek bir kayık olmuştur. 
İyi bir sonuç için Irak ile iyi bir diyalog 
yürütmeliyiz.

Referandum tarihinin 25 Eylül olarak
belirlendiği açık. Şüphesiz 
referandumdan sonra merkez 
hükümetle istişareler başlayacak, 
sizce Irak Kürdistan Bölgesi böyle bir 
ayrılığa hazır mı?

biz % 99’luk bir referandum istemiyoruz, 
şüphesiz 99 sahtekarlıktır.

   

Şüphesiz ki referandum ve ayrılma süreci 
uzun bir süreç. Şimdiden, daha referandum 
başlamadan Irak ile görüşmeler başlamalı. 
Onlar da referandum konusunda bazı 
kolaylıklar sağlamalılar. Bence referandum 
sonucu hiçbir şeyi değiştirmez, çünkü 
sonucu belli, fakat % 51 “evet” ile kazanılan 
bir referandumla, % 81 “evet” ile kazanılan 
referandum arasında fark var. Bu yüzden 
biz % 99’luk bir referandum istemiyoruz, 
şüphesiz 99 sahtekarlık, 51 ise zayıf bir 
sonuçtur. Refrandum sonucu %75’in 
üzerindeyse iyi bir sonuç olur. Ozaman 
bunun başararılı , güçlü bir referandum 
olduğunu söyleyebiliriz ve bölge halkı 
birlikte yaşama veya ayrı yaşama konusunda 
referandumun temellerini tartışabilir. 
Eğer oran çok olursa o zaman, iki ülke 
nin ilişkileri kurulabilir  ya da konfederal 
bir sistem yürütebiliriz ve birçok farklı 
yol bulabiliriz. Irak’ın da yetkisi var ve 
anayasayı uygulayabilir.Referandum 
yönetimlerin çekişmesi sonucu ortaya 
konulmuştur. Bizim haklı ve haksız arasında 
çekişmemiz var, bu çekişme de referandum 
yoluyla bir şekilde çözüm bulacak, yani 
halka geri dönme ile çözüm bulacak. 
Referandum, sadece halkın temsilciliğiyle 
daha iyi bir yaşama adım atmak için bir 
görevlendirmedir. Benim görüşüme göre, 
eğer Irak Anayasası’nın önsözünü okursak, 
bu anayasanın uygulanması Irak’ın birliğini 
daha iyi duruma getireceğini görebiliriz. 
Yani uygulanmaması Irak’ın birliğinin yok 
olmasına neden olur. Peki kim anayasanın 

uygulanmamasından sorumlu? Kim petrol 
ve gaz yasasının uygulanmamasından 
sorumlu? Şüphesiz Irak Parlamentosu’ndaki 
Irak partileri. Anayasanın uygulanmaması 
zaten böyle bir talepte bulunmamız için 
bize bu kapıları açmayı yetkili kılıyor. Biz 
taleplerimizin uygulanmasından ümitsiz 
olduğumuz için, böyle bir konuda talepte 
bulunmak zorunda kaldık. Eğer Irak 
referandum yapılmamasını istiyorsa o 
zaman anayasayı uygulasın. Onlar anayasayı 
uygulamak yerine, birlikte üzerinde karar 
kıldığımız kağıtları bize getiriyorlar. Bunun 
yerine gitsinler, anayasayı uygulasınlar. 
Bu yüzden tüm Irak halklarının  Irak’taki 
siyasi tabakaya güveni oldukça azaldı, bizim 
siyasi tabanımız da dahil. 

Haşdi Şabi’nin kurulması bizim için büyük bir 
tehlike yaratıyor.

Bu da bizim hizmet sunmada ve sorunları 
çözmede kendi sorumluluklarımızı 
yerine getirmemekten kaynaklanıyor. Biz 
her tarafı içeren kapsamlı bir hükümet 
kurmak yerine, bir yere bağlı veya partisel 
bir hükümet kuruyoruz. Bu nedenler de 
halkı umutsuzlaştırıyor. Örneğin Haşdi 
Şabi’nin kurulması bizim için büyük bir 
tehlike yaratıyor. Bu büyük bir yanlış, eğer 
Peşmerge ve Haşdi Şabi’yi karşılaştırırsak; 
Peşmerge Irak rejiminin yıkılmasından önce 
bu toprağı koruyordu ve rejimi yıkmak için 
çalışıyordu, üstelik herkese yardım etmiştir, 
özellikle tüm taraflar dahil Irak’ta hüküm 
sürenlere. Şu anda Irak’ta yetkili olan kişiler, 
bölge’nin yolunu tutarlardı,  sahte pasaport 
ve kimlikle ülke dışındaki kongrelere bizim 
yardımlarımızla katılırlardı. Bu da her 
milletin rejimlerden kurtulmak için yaptığı 
işlerdir, fakat bu adımların unutulmaması 
gerekir, yeni Irak’ın herkes için olacağı kararı 
verilmişti.

Kerkük konusuna gelirsek, Kerkük 
tüm oluşumlar için oldukça önemli 
bir bölge. Kürdistan bayrağının 
göndere çekilmesi konusu, merkezi 
hükümet ve bölgedeki devletler 
tarafından çok konuşuldu. Siz ilk 
önce zamanın uygun olmadığını ve 
gerekli olmadığını söylediniz, daha 
sonra Kürdistan bayrağının göndere 
çekilmesi konusunda desteğinizi 
belirttiniz. Kürdistan bayrağının 
asılması aşamasında Kerkük Valisi’yle 
veya Kerkük İl Meclisi’yle hergangi bir 
istişarede bulundunuz mu ?

İlk demecimin çoğu kişinin hoşuna 
gitmediğini biliyorum. Neredeyse beni hayin 
ilan ediyorlardı. Fakat ben perdenin ardında 
neler döndüğünü biliyordum. Bu yüzden o 
zamanlar, bunun gerekli bir şey olmadığını 
söyledim.  Bunun haricinde, Şengal’den 
Kerkük’e, Hawice’ye, Duz’a kadar, Kifri 
ve Kalar’da da binlerce bayrak var. Böyle 
bir zamanda böyle bir durum yaratmaya 
ne gerek var. Bunun haricinde, ülkelerin 
tepkileri de mantıklı değildi, Kürdistan 
bayrağının asılması sürecinde zaten Türkiye 
referandum sürecindeydi. 

Türkiye Hükümeti ve AK Parti sert bir 
şekilde karşı çıktı. Bunun sebebi bayrağa 
inanmamaktan değil, MHP’nin oylarını 
kendi tarafına çekmek istemesinden 
kaynaklanıyordu. Aynı şekilde İran da Irak’ın 
bütünlüğü için konuşmalarda bulundu. 

DEAŞ’ı, Irak’ın bölünmesini destekleyenler, 
Şii ile Sünniler arasında sorun yaratanlar, 
ne hikmetse Irak toprağının birlik olmasına 
sahip çıkıyorlar. 
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Bu olaylardan sonra ben onlara, Irak’ta demokrasiye 
ve birlikte yaşamaya karşı olanları uyandırmaya gerek 
olmadığını ve birlik olmaları için onlara koz vermemek 
gerektiğini söyledim. Biz Kerkük’e, Kerkük bir Kürdistan 
şehridir ama bir Kürt şehri değildir, Kerkük Kürtlerin, 
Türkmenlerin, Hristiyanların ve Arapların şehridir diyoruz.. 
Fakat Kerkük’teki çoğunluk ve azınlık bir soru işaretidir. 
Onlarca yıldır Irak, Kürtleri kovup yerine Arapları getirme 
çabasında. Şimdiye kadar da çoğunluğu elde edemedi.  

Bazen gerçekten Türkmen kardeşlerimizin tepkisini 
anlamıyoruz. Eğer bir sitemleri varsa neden Kürtlere sitem 
ediyorlar? Kürt ne zaman Saddam Hüseyin rejiminde 
Kerkük’te iktidar sahibiydi, nasıl Türkmenlerin hakkını 
yesin? Türkmenler ne zaman Kerkük’te iktidardı, nasıl 
Kürtlerin hakkını yesin? 

Kerkük’ün geleceği, Kerkük halkının karar vereceği bir 
husustur. 

Biz diğer halklarla birlikte Irak’ı kurtardık. Bu yüzden 
tekrardan Kerkük’ü kompozite etmeliyiz.
Benim görüşüme göre Sayın Başkan Mam Celal, 
oluşumlardan daha fazla birlikte yaşamaya hizmet eden 
biridir ve hiçbir şekilde ayrım yapmamıştır. Her zaman, 
“uzlaşma esasları olmadan Kerkük’ün yaralarını saramayız” 
nasihatinde bulunurdu.

Bize göre, Kerkük’ün geleceği, Kerkük halkının karar 
vereceği bir husustur. Bu sorun ne Ankara’da ne Bağdat’ta 
ne Süleymaniye’de ne Erbil’de ne de Tahran’da çözülür. 
Kerkük’teki kuruluşlara nasihatimiz, tüm tarafların menfaati 
için Kerkük’ü kurtarmaları.

Kerkük’te bayrak asılması da emrivakiydi ve gerekli de 
değildi.

Kerkük’teki son seçimlerde 12 milletvekilinden 6 tanesini 
KYB tek başına parlamentoya taşıdı. Parti de 2 milletvekili 
taşıdı. Buna bakılırsa Kerkük’ün 3’te 2’si Kürt oyudur. Bu 
yüzden tartışmasız çoğunluk Kürt’tür. Kerkük’ün tüm 

kuruluşlarına diğer taraflar da katılabilirler. Tarafların 
da daha fazla şey istemesi kendi hakkı, fakat bu da 
oylarla yapılabilir. Tekrar söylüyorum Kerkük’ün geleceği 
Kerküklülerin elindedir. Kerkük’te bayrak asılması da 
emrivakiydi ve gerekli de değildi. Ayrıca Kerkük’teki tüm 
oluşumlar gözleri kadar Peşmerge’ye saygı duyuyorlardı. Bu 
adıma gerek yoktu. Bu yüzden hiçbir hassasiyete de gerek 
yoktu ama bayrak olayı bu hassasiyeti tekrarladı.

Kerkük Valisi, Kerkük’te referandum yapılacağını 
bildirdi, sizce oluşumlar arasında referandum 
yapılması için zemin hazırlandı mı ? 

Her şeyden önce referanduma katılmak zorunlu değil, 
bunun haricinde hayır demekte özgürsünüz. Bu yüzden 
Kerkük katılabilir. Biz, çoğunluğu Kürt olan Kürdistanlılar 
için gelecekten söz ediyoruz. Nasıl tekrardan “Tartışmalı 
Bölgeler” olarak bilinen bölge içinde yaşayan bir-bir buçuk 
milyon kişiyi bu haktan mahrum ederiz, Irak’ın bu konuda 
bize yardımcı olması gerekir. Belki onlar hayır diyecekler, 
bunun haricinde eğer onlar hayır derse bu konunun Irak’a 
ne faydası olur? Biz Irak’ta askerlik denedik, aynı zamanda 
ırkçılığı da denedik, bu yüzden bunlar mezarlıkları 
büyütmekten başka bize hiçbir şey getirmedi. Çok az bir 
süre birlikte çalıştık ve bence referandum bölgede istikrarı 
sağlayacaktır.

Erbil’de Türkmence eğitim, ilk olarak bizim kabinemiz 
döneminde kuruldu.

KYB Genel Sekreteri Sayın Celal Talabani’nin 
Türkmenlerden söz ettiği bir videosu var, videoda 
“Saddam Hüseyin rejimi zamanında hiçbir topluma 
Türkmen toplumu kadar haksızlık yapılmadı” diyor. 
Mam Calal’ın bu sözü hakkındaki görüşünüz nedir? 
Aynı görüşte misiniz?

Bir tarih olarak, Erbil’de Türkmence eğitim, ilk olarak 
bizim kabinemiz döneminde kuruldu. O dönem Kosret 
Bey Hükümet Başkanı’ydı ben de bakandım. Sayın İhsan 
Doğramacı’nın eğitim ve sağlıktan oluşan kuruluşları 
için zemin hazırladık. Biz ilk dönemde de Türkmenlerin 
o zamanki seçimlere katılması talebinde bulunduk, fakat 

Türkiye’nin kararı Türkmenlerin seçimlere katılmaması 
yönündeydi. 

Ne yazık ki Irak’ta “Sen Ankara’dasın bu konuyla ne 
işin var” diyecek tarafsız bir Türkmen iradesi yoktu. 
Eğer parlamentoda bir Türkmen varsa, hiç süphesiz bu 
Türkmenler için kazançtır ve en azından Türkmenlerin 
sesini duyuracaktır. Bizim Türkmenlerle sorunumuz 
yok. Türkmenler Irak’ta üçüncü, Kürdistan’da da ikinci 
oluşumdur. Türkmenlerin iradesine saygı duyulmalı. 
Şu an Türkmenler için sorun yaratanlar ne Kürt ne de 
Arap’tır, Türkmenler kendi kendilerine sorun yaratıyorlar. 
Türkmenlerin Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde taleplerini temsil 
eden bir siyasi partisi olması gerekir. Biz Kürdistan’daki siyasi 
sorunların bir parçası olan bir siyasi taraf istemiyoruz. 

Bu etkili olmayan, ciddiye alınmayan kötü bir şeydir. Ciddiye 
almamızı ve onlara yardımcı olmamızı isteyen taraflar, onlara 
günlük söylenenleri tekrar eden bir program yerine kendi 
programlarına sahip olması gerekir. Ben zamanında makale 
yazmıştım bu yüzden tekrarlıyorum, Saddam Hüseyin 
kendi rejimi zamanında bizim adımızla karton parti kurma 
çabasındaydı. Şüphesiz bizim hiç hoşumuza gitmedi, şimdi 
ise biz aynı işi tekrarlıyoruz, Türkmenler ve Hristiyanlar için 
karton partiler kurmaya çalışıyoruz. Bu kötü bir iş. Bence biz 
Türkmenlerle, daha iyi bir gelecek ve ortak irade için diyalog 
ve siyaset yapmalıyız.

 İki gün önce bir toplantı yapıldı.   Toplantıya katılan 
tarafları gerçek  temsilciler olarak görebilir miyiz?

Bu değerlendirme Türkmenler tarafından yapılmalı. Biz 
Kürdistan Parlamentosu’nda temsilcileri olan resmi taraflarla 
toplandık. Toplantılarda da görüş alışverişi yaparak, 
yapacaklarımız hakkında tarafları bilgilendiririz. Ayrıca 
onların nerede bize yardımcı olacağından da söz ederiz. 
Bu partilerin hepsi toplanmıyor. Bazıları kendilerini her 
toplantıda oturur gibi görmüyor. Bizim onlarla da oturmaya 
bir engelimiz yok. Örneğin Kerkük’te Türkmen Cephesi’yle 
oturum yapabiliriz. Aşuri Demokrat Hareketi ile otururuz, 
fakat temsilcileri olan veya olmayan taraflarla da otururuz, 
böylesi hassas bir dönemde tüm sesler gerekli.                    

Haber: Ziya UZEİRY
Foto: Çoban TİMUR

Kifri’de hastaların hizmetine sunulan Şehit Fatih Şakir 
Dispanseri, kent halkına hiçbir ayrım gözetmeksizin sağlık 
hizmeti sunuyor.

Dispanserde doktorlar halka sağlık hizmeti vermekten, 
hastalar da böyle bir imkana sahip olmaktan memnunlar.

Şehit Fatih Şakir Dispanser Müdürü İmat Hasan Süleyman 
Ağa, dispanser ve sunulan imkanlara yönelik Tba’ya 
açıklamalarda bulundu.

İmat Hasan Süleyman Ağa, dispanser sayesinde Kifri’de 
halka en iyi şekilde ayrım gözetmeksizin hizmet verdiklerini 
belirterek, “Kürt, Arap, muhacir farketmeksizin herkese 
yardımcı oluyoruz. Çoğu insanlar yaşanan ekonomik krizden 
dolayı, buraya geldiklerinde biz onları karşılıksız tedavi 
ediyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.

Dispanserde verilen sağlık hizmetinden halkın razı olduğunu 
belirten Ağa, “Biz, her zaman okullarımıza, devlet dairelerine, 
Türkmen okulundaki öğrencilere karşılıksız sağlık hizmeti 
veriyoruz” dedi.

“Dispanser Türkmeneli Vakfı’na bağlı”

Hastanenin 2002 yılında tesis edildiğini ve  o günden bu güne 
kadar  hastanenin aktif bir şekilde çalıştığını belirten 

Ağa şu açıklamalarda bulundu:
“Dispanser, Türkmeneli Vakfı’na bağlıdır. Her zaman bize 
destek çıktılar ve her istediğimizi bizim için yapıyorlar. 
Dispanserde kadın doğum doktoru, diş doktoru, iç hastalıklar 
doktoru, erkek ve kadın pansuman görevlileri, röntgen 
bölümü, laboratuvar ve eczane bulunmaktadır.”

“Peşmergelere de ilaç desteği sağlanıyor” 

Dispanserden peşmergelere ilaç desteği sağladıklarını belirten 
İmat Hasan Süleyman Ağa şu açıklamalarda bulundu:

“Biz burada Kürt kardeşlerimize, savaşta olan peşmergelere 
savaş cephanelerine ilaç desteği veriyoruz. Biz kendimiz 
ilaçları teslim ediyoruz. Çünkü onlar bizi burda koruyorlar. 
Ayrıca  onların da tıbbi kadroları var onlara da yardımcı 
oluyoruz. Hatta yardımlarımız karşılığında bize ‘Teşekkür 
Belgesi’ de verdiler. Savunma Bakanı’ndan da ‘Teşekkür 
Belgesi’ aldık.” 

Kifri’deki devlet hastanelerinin ne durumda olduğuna yönelik 
soruyu Ağa, “Buradaki devlet hastanelerindeki çalışanlar maaş 
olmadığı için baykot ettiler. Burada doktor yok ama tıbbi 
kadrolar var, ancak doktor olmayınca hastane de olmuyor” 
şeklinde cevapladı. 

İmat Hasan Süleyman Ağa son olarak, Kifri’de sağlık hizmeti 
veren sadece Şehit Fatih Şakir Dispanseri olduğunu kaydetti.

Üç yıldır Kifri’de yaşayan göçmen bir hasta dispanser 
hakkında şu açıklamalarda bulundu:

“Tabi ki Türkmen Hastanesi üzerine çok iyi izlenimlerimiz 
var, çünkü hem verdikleri hizmet açısından, hem doktorların 
vardiyalı burada bulunması açısından ayrıca verdikleri hizmet 
karşılığında aldıkları ücret daha doğrusu sembolik para 
açısından gayet memnunuz.”

Kızının doğumu için dispansere geldiklerini belirten 
hasta ayrıca, “Biz özel hastaneye gidecek durumda değliz, 
Türkmen Hastanesi’ne geldik gayet iyi bir hizmet sunuyorlar 
gayet memnunuz. Buradan sizin aracılığınızla Türkmen 
Hastanesi’ne ve çalışanlarına teşekkür etmek istiyoruz “ dedi.

Türkmen Dispanseri’ne  ‘Teşekkür Yağmuru’

Haber: Ali Antar
Foto: Çoban TİMUR
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Diyar ERBİL

Ürünlerin % 95’i Çin’den ithal 
ediliyor 
İnsanlar ceplerine göre kalite veya 
ucuzluk ararlar 
Güneşin etkisinin artmaya 
başladığı yaz aylarında ultraviyole 
ışınları, kuvvetlenerek gözlerimizi 
tehdit edebilecek seviyelere 
ulaşıyor. Zararlı UV ışınları, 
gözlerde yavaşça ilerleyen ve ciddi 
sonuçlar doğurabilen hasarlara
yol açabiliyor. 
Özellikle yaz döneminde güneş 
gözlüklerinin kullanımının 
önemi, doktor muayenesi sonrası 
kullanılan dereceli gözlüklerin 
seçimi ve gözlük piyasasının 
durumu hakkında bilgi almak için 
Eye Zone Şirket sahibi ve gözlük 
satışı yapan iş yeri sahipleri ile 
röportajlar gerçekleştirdik.

Gözlük pazarının durumu 
hakkında Eye Zone Şirketi Sahibi 
Haşım Kako Kadir, ülkede yaşanan  
siyasi kargaşa ve ekonomik kriz 
nedeniyle, genel olarak pazarın 
durumunun sönük olduğunu 
belirtti.

Haşım Kako Kadir vatandaşın 
ucuz ürünleri tercih ettiğini
belirterek, “Paranın az ve 
piyasanın cansız olmasından 
dolayı insanlar ucuz ve orta fiyatlı 
ürünler arıyor. Nadiren kalitesi 
yüksek ürün arayan
müşterilerimiz var” şeklinde 
konuştu.
“Az sayıda kişi iyi kalite veya 
marka gözlükleri tercih ediyor” 

Güneş gözlüklerine kullanıcıların 
rağbeti ve seçimine ilişkin 
sorduğumuz soruya Eye Zone 

Şirketi sahibi, “Şu an güneş 
gözlüğü mevsimindeyiz, 
insanlar araba kullanırken ve 
dışarı çıkarken güneş gözlüğü 
kullanıyor, fakat bu tür gözlük 
seçimlerini yaparken genellikle 
insanlar orta ve ucuz fiyatlı 

gözlükler talep ediyor. Az 
ayıda kişi iyi kalite veya marka 
gözlükleri tercih ediyor” 
ifadelerinde bulundu.
Piyasanın eski durumu ve 
şimdiki durumu hakkında 
değerlendirmede bulunan Haşım 
Kako Kadir, fiyatların 
%30-40 civarında düştüğünü 
kaydederek, “Biz piyasanın 

durumuna göre fiyat belirlemeliyiz, 
elbette piyasada para azalırsa, 

vatandaşların ihtiyaçlarını 
karşılaması için fiyatları da 
düşürmeliyiz” dedi.
Aynı konuda Kamaran ve Rawand 
Gözlük işyeri sorumlusu Emin 
Rızgar, 
“Piyasanın durumu o kadar kötü 
denilemez, ama bizim 
işimizin birçok işten farkı var 
çünkü bu işin zor tarafı çok fazla. 
İnsanlar güneş gözlüğü almaya 
mecbur olmayabilir ancak gözlüğe 

ihtiyacı olanlar almak zorunda” 
şeklinde açıklamada bulundu.
“İnsanlar ceplerine göre kalite 
veya ucuzluk ararlar”
İnsanların kalite tercihine ilişkin 
Emin Rızgar, “İnsanlar ceplerine 
göre kalite veya ucuzluk ararlar. 
Genel olarak insanlar ucuz 

ürünleri tercih ediyor” dedi.
Emin Rızgar gözlük markaları 
konusuna değinerek, piyasada çok 
az sayıda gözlük markası olduğunu 
belirterek, “Marka 

gözlüklerimiz var ancak satışı çok 
az. Örneğin en son 3 ay önce bir 
marka gözlük sattık” ifadelerinde 
bulundu.
Piyasanın önceki ve şimdiki 
durumuna ilişkin Emin Rızgar, 

“Eskiden satış çok olduğu için 
marka ve iyi kalite gözlüklerin 

satışı da çoktu, ama şimdi satışlar 
azaldığı için marka satışı da azaldı” 
bilgilerini verdi.
“Ürünlerin % 95’i Çin’den ithal 

ediliyor”
Emin Rızgar son olarak, ürünlerin 
% 95’inin Çin’den 
ithal edildiğini vurguladı.
Sayit Mahmud Gözlük adlı iş 
yerinde çalışan Bryar Xalid 
Ahmed piyasanın durumuna 
ilişkin, “Genellikle işler azaldığı 
için pazarın durumu kötü, gün 
boyunca siftah yapamadığımız 
oluyor” şeklinde açıklamada 
bulundu. İki haftadır piyasanın 

yok denilebilecek kadar kötü 
olduğunu belirten Bryar Xalid 

Ahmed, televizyonda çıkan 
ekonomi çok etkilediğini belirtti.

Vatandaşların isteklerine ilişkin 
Ahmed, “Örneğin gözlüğü kırılan 
vatandaşlar yeni gözlük tercih 
etmiyor, kırılan gözlüğün tamir 
edilmesini istiyor” dedi.

İnsanların gözlük alırken 
önceliğinin fiyat olduğunu 
kaydeden Bryar Xalid Ahmed, 
“İnsanlar gözlüklerin fiyatına 
önem veriyor. Çok az sayıda 
marka gözlük satıyoruz, örneğin 
ayda bir veya 2 ayda bir. Özel 
müşterilerimiz gelip bizden marka 
gözlük alır” diye konuştu
Son olarak Bryar Xalid Ahmed 

ürünlerin genellikle Çin’den 
geldiğini belirtti.

Bizim Haklarımız,
               Sizin Niyetiniz

Haber: Barzan Lokman
Foto: Çoban Mustafa Nevzat

ABD’li bir askeri hâkim tarafından 
2003’ten 2004’e kadar yönetilen 
Irak’ın, bugün, dünyada en büyük 
yolsuzluk yapılan, en güvensiz ülke 
ve insan haklarının ihlal edildiği 
ülkeler sıralamasında en başta 
yer aldığını düşünürsek, getirtilen 
ABD tipi demokrasinin ne kadar işe 
yaradığını anlayabiliriz!
 
2004’te yapılan ilk seçimden sonra 
gerçekleşen bütün seçimlerde 
ABD ve onun onayıyla da İran’ın 
parmağı olmuştur. Dolayısıyla 
Irak’ta bir Şii, Sünni ve Kürt 
denklemi oluşturulmaya çalışıldı. 
Bu denklem en fazla Kürtlere 
yaradı. Çünkü hiçbir zaman birbirini 
kabullenemeyen Şii ve Sünniler, 
parlamentoda istedikleri yasaları 
çıkartmak için, çoğunluk sağlamak 
mecburiyetinde kaldıklarında, 
Kürtlerin bütün isteklerine evet 
dediler. Bu durumu kendi lehlerine 
çok iyi kullanan Kürtler, anayasa 
dahil farklı konularda çok yasada 
taleplerini elde etmeyi başardılar. 
Büyük Kürt partileri, hem Irak’ta 
söz sahibi oldular ve Irak’ın 
kaynaklarından yararlandılar, hem 
de kuzeyde kurdukları Kürdistan 
Federe Hükümeti’ni yönetip, 
çoğu zaman Bağdat’ı hiçe sayarak 
buradaki kaynakları da kendileri için 
kullandılar. Öne sürülen gerekçe ise, 
Kürtlerin Irak’ta ikinci büyük etnik 
unsur olmasıydı. Biz bunun peşinde 
değiliz ancak gerçekleri anlatmak 
açısından bunları açıklamak 
gerekiyor. 

Irak Kürdistan Bölgesi’nde yıllardır 
dillerde bir Türkmen hakları 
konusu dönüp dolaşıyor. IKBY 
Başkanı, Başbakanı ve üst düzey 
sorumluları ile Türkmen temsilcileri 
arasında onlarca toplantı yapıldı. 
Ancak hala,  “referandum sonrası 
Türkmenlerin diğer hakları da 
verilecek!” ve “referandum sonrası 
Türkmenler ve diğer azınlıkların 
kalan sorunlarını çözmek için 
çalışılacak!” gibi sözleri duymak 
hem çok şaşırtıcı, hem de çok 
üzücü. Tırnak içine aldığım sözler 
KDP ve KYB’nin iki sorumlusunun 
Erbil Gazetesi’nin 29’uncu sayısında 
yaptıkları açıklama içerisinde yer 
alıyordu. Gülelim mi? Ağlayalım 
mı? Bu sözlerden herkesin açıkça 
anlayacağı iki husus var; ya bugüne 
kadar (bahsedilen, kalan) haklarımız 
bilerek verilmemiştir, ya da bugüne 
kadar süregelen şimdiki politikayı 
sürdürüp oyalama politikasını 
devam ettirmek istiyorlar. Aslında 
Türkmenleri kazanmak adına, 
hem referandum öncesi hem de 
sonrası için önceden haklarının 
verilmesi gerekir. Türkmenlerin, 
“evet siz bize Araplardan daha 
iyi yaklaşıyorsunuz. Bizim sizinle 
olmamız daha mantıklı” demeleri 
için güçlü bir sebep olması gerekir. 

Ha Irak bugüne kadar haklarımızı 
verdi de mi böyle konuşuyoruz? 
Hayır efendim, ağzımız yıllardır 
yanıyor. Yine aynı sorunları 
yaşamamak adına yolun başında 
her şeyin belli olması gerekir. 
Lafı uzatmadan gelelim millet 
olarak isteklerimize. En başta 
belirtmemiz gereken bir husus 
var. Nasıl ki Kürtler, iç işlerine 
kimsenin karışmamasını 
istiyorlarsa, Türkmenler olarak Kürt 
parti ve yetkililerin iç işlerimize 
karışmamalarını istiyoruz. Bunu 
açıklamak için şöyle bir örnek 
vermek yeterlidir sanırım; 
zamanında Saddam kendince 
kukla bir KDP kurduğunda,  bu 
davranışa karşı Kürtler nasıl üzülüp 
Saddam’dan nefret ettiyseler, iyi 
bilinmeli ki Türkmenler de bu 
süreçte kurdurulan kukla parti ve 
kuruluşlara aynı duygu ile karşılık 
veriyorlar. 

Bunun yanında seçimlerde de 
Türkmenlerin işlerine karışılmamalı. 
Türkmen adayı varsa, mensubu 
olduğu partisi tarafından veya 
kendi inisiyatifi ile adaylığını 
koyar. Siz aday koydurtursanız, 
ya 2009’daki gibi Duhok’tan 6000 
küsur Türkmen oyu çıkar. Ya da 
kendi adayınızı çıkartmak için polis 
güçlerinize (kuklanıza) oy verin 
talimatı verirsiniz ki, bu durum sizi 
de adayınızı da çok komik duruma 
düşürür.

Yakarıda belirtilen iki husustan 
sonra, Türkmen parti, kuruluş 
ve bazı Türkmen şahsiyetlerin 
resmi olarak ve bazen de sosyal 
medyada dile getirdikleri Türkmen 
haklarını sıralıyorum: Ana yasada 
Türkmen Milleti’nin ikinci millet, 
Türkmence’nin ikinci resmi dil olarak 
tespit edilmesi. Nüfus cüzdanı, 
kimlik kartı, pasaport, para birimleri 
ve ehliyetlerde de Kürtçe’nin 
yanında Türkmence ile yazılması. 
Üç başkanlıkta başkan vekilliği, 5 
bakan, 5 bakan vekili, parlamentoda 
en az %20’lik temsil hakkı, dış işleri 
bakanlığındaki dış temsilciliklerde 
%20 kontenjan, iç işleri bakanlığın 
bünyesinde genel müdür, subay ve 
polis teşkilatında kontenjan, vali, 
kaymakam, hâkim, savcı vs bütün 
idari makamlarda kontenjan. İhmal 
edilen Türkmen tarihi,  kültürel 
eserleri ve mezarlıkları yasalar 
çerçevesince koruma altına almak.    

Eminim şimdi bunları okuyan 
çoğu Kürt yetkili ve hatta normal 
vatandaş diyecek ki bunlar 
gerçekten abartmışlar. Ne hakla 
bunları istiyorlar? Bu sorunun 
cevabı çok basittir. Siz, Irak’ta ikinci 
millet olduğunuz için Bağdat’tan 
ne istediyseniz ve istiyorsanız, 
bizim de sizden istememizi neden 
abartılı görüyorsunuz acaba? 
Elde ettiğiniz bu kadar kazanım 
ve ayrıcalığa rağmen, Bağdat 
size talep ettiklerinizin tamamını 
vermemesi üzerine bugün 
bağımsızlık sürecini başlattığınızı 
unutmayın. Kürt yetkililer çoğu 
zaman ya Türkmenleri dillerine 
almayı istemezler, ya da Hıristiyan 
ve Ezidiler’den sonra Türkmenleri 
zikrederler. Sonuç olarak, biz bu gibi 
tutumlarda iyi niyet görmüyoruz.  

Ekonomik kriz gözlük sektörünü de vurdu
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Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat 
Salihi’nin yurt dışında, özellikle de 
Türkiye’de yaşayan Türkmenler ile ilgili 
haklı serzenişi, Türkmen davasının iki 
önemli sorununu gündeme taşımaktadır. 
Bunlardan ilki Türkmen diasporasının, 
başka bir deyişle yurt dışında yaşayan 
Türkmenlerin milli sorumluluk 
taşımaktan uzak tavırları, ikincisi ise  siyasi 
teşkilatımızda gönüllülük eksikliği ya 
da başka bir deyişle maaşa dayalı kadro 
sorunudur.
 
Globalleşen dünyada, iç etkenlerin baskısı 
kadar dış etkenler de siyaseti etkilemekte 
ve siyasi iktidarlar üzerinde ciddi bir 
baskı argümanı olarak kullanılmaktadır. 
Yurt dışında yaşayan bazı ülkelerin 
vatandaşlarının, oluşturdukları diaspora 
hareketi ve lobicilik çalışmaları ile asıl 
ülkelerinde mensup oldukları etnik, dini 
veya mezhepsel gruplar lehine kazanımlar 
elde ettikleri görülmektedir. Bu bağlamda 
Yahudi ve Ermeni  diasporalarını dünyanın 
en güçlü lobi hareketleri olarak örnek 
gösterebiliriz. Bu iki lobi misyonunun 
bulundukları ülkelerin yasama, yürütme 
ve yargı erkleri üzerinde yarattıkları baskı 
ile toplumların lehine ciddi sonuçlar elde 
ettikleri bilinen bir gerçektir.

Her millette olduğu gibi Türkmenlerde de 
batıya doğru bir göç olgusu var olmuştur 
ve devam etmektedir. Hayati tehlikesi 
olan veya demokratik bir siyasal ortamda 
yaşamını sürdürmek isteyen Türkmenler 
haklı olarak başta Türkiye olmak üzere 
diğer Avrupa ülkelerine iltica etmişlerdir. 
Bu bir suç veya gocunacak bir durum 
değildir. Ancak maalsef biz Türkmenler 
Irak içindeki etkisizliğimizin bir başka 
versiyonunu da dışarda yaşamaktayız. 
Ciddi miktarda Türkmen kardeşimizin 
Irak dışında yaşadığı sabittir. Ancak bazı 
istisnalar dışında yabancı ülkelerde yaşayan 
Türkmen topluluklarının siyasetten uzak 
kalma eğilimleri pasifliğe yol açmaktadır.

Belki de bu 
bağlamda en üzücü olan Türkiye’de yaşayan 

kardeşlerimizin tutumudur. 
Soydaşlığın 
yarattığı büyük avantajlara 
rağmen geniş ve sayıca 
büyük Türkmen Topluluğunun Türkiye’deki 
etkisiz hali, hayal kırıklığı yaratmaktadır. 
Bu bağlamda yıllar önce Ankara’da şahit 
olduğum bir hadiseyi paylaşmak istiyorum. 
1997 yılında Irak’ta Türkmenlere 
karşı  gerçekleştirilen anti-demokratik 
uygulamaları ve insan hakları ihlallerini 
protesto etmek amacıyla, Ankara’daki 
Türkmen kuruluşları bir gösteri 
düzenleme kararı almışlardı. Belirlenen 
saatte göstericileri korumak amacıyla 
binlerce çevik kuvvet polisi alanada 
hazır bulunmasına rağmen, çoğu öğrenci 
sadece 15 ile 20 kişi gösteriye katılmıştı. 
Aslında bu bir örnektir, yüzlercesini daha 
sayabiliriz.

Bu ilgisizlik sadece Türkiye’de yaşayan 
Türkmenlere has bir tutum değildir. Batı 
ülkelerinde yaşayan gurbetçilerimiz de en 
az Türkiye’de yaşayanlar kadar sorumsuz 
davranmaktadırlar. Yakın bir tarihte 
Alman milletvekillerinden oluşan bir heyet 
Kürdistan Parlamentosu’nu ziyaret ederek  

başta Türkmen olmak üzere bölgenin 
diğer etnik temsilcileriyle görüşmüşlerdi. 
Almanya’nın Türkmen etnisitesinin 
yaşadığı sorunlara karşı kayıtsız kaldığı 
serzenişine, Alman Milletvekili; “Irak’ın 
diğer etnik 

gruplarına mensup insanlar devamlı 
Alman Parlamentosu’nu ziyaret ederek 
yaşadıkları sorunlar hakkında bilgi 
verdiklerini, ancak Türkmenlerin benzer 
bir girişiminin olmadığı ve bunun 
sonucu olarak Türkmenlerin Irak’taki 
varlığı hakkında bile fazlaca bilgiye sahip 
olmadıklarını” ifade etmiştir. Hepimiz 
biliyoruz ki; Almanya ve Avrupa’da on 
binlerce Türkmen mülteci yaşamaktadır. 
Bunları temsilen onlarca dernek ve 
cemiyet kurulmuş, hatta bildiğim kadarıyla 
tüm bu kuruluşları tek çatı altında 
toplamak amacıyla bir de federasyonlar 
örgütlenmiştir. Bir kısmına ciddi maddi 
yardımlar da yapılmaktadır. Bütün 
bunlara rağmen batı ülkelerinde sesimizi 
duyuramamış olmamız tuhaf değil mi!!!!

Kabul edelim geçmiş yüzyılda çok 
ağır travmaları yaşadık ve halkımıza 
asimilasyon siyasetinin her türlüsü 
uygulandı ve halen de uygulanmaya devam 
etmektedir. Bu durumun psikolojik olarak 
bizi ciddi bir şekilde etkilemiş olması 
da normaldir. Ancak bu durum milli 
vazifemize karşı sorumsuz davranışlarımız 
için yeterli ve açıklayıcı bir neden teşkil 
etmez. 

Türkiye’de ve Batı’da daha demokratik 
bir atmosferde yaşayan Türkmenlerin 
kendini ifade etme hürriyeti ve olanakları 
daha geniştir. Irak’ta büyük sorunlar 
yaşayan Türkmenlerin ızdırap, temenni 
ve beklentilerini en iyi onlar anlatabilir ve 
onların doğal bir erki olmalıdır.

Irak içinde ve dışındaki teşkilatlanma 
sorunumuzun temelini 1990 yılından 
beri başlattığımız ya da daha doğrusu 
zor ekonomik koşulların bize dayattığı 
maaşlı kadrolaşma oluşturmaktadır. 
Memur zihniyetiyle güçlü bir teşkilata 
sahip olmak imkansızdır. Nitekim siyasi 
partilerimizin zayıf yapısı bu olgunun 
doğal bir sonucudur. Belli bir destek 
kaynağı olan Türkmen parti ve sivil toplum 
kuruluşlarının sayının az olduğu ve maaş 
verebildiği üye sayısının sınırlı olduğu bir 
gerçektir. Maddi desteği olmayan siyasi 
örgütlerimiz ise sayısı bir elin parmağını 
geçmeyecek birinci ve ikinci derecedeki 
akrabaları barındırmaktadır.

Siyasette güçlü bir teşkilatın teminatını 
haklı davasına inanmış; alan değil uğrunda 
veren pozisyonunu seçmiş olan gönüllü 
katılım oluşturur. Bu tip katılım kendi 
koşullarında müdahaleye gerek olmadan 
kendiliğinden oluşur. Ne kadar uğraşılırsa 
uğraşılsın gönüllü katılımı belli teşvik ve 
operasyonlar ile elde etmeniz mümkün 
değildir. Nitekim son zamanlarda Irak’ta 
ve dışında sosyal medyayı kullanarak 
basit imkanlarla gönüllü Türkmen 
topluluklarının oluştuğu izlenmektedir. 
Buna “Erbil Kalesi Grubunu” örnek olarak 
gösterebiliriz. Kısa bir zaman içinde sayısı 
aktif olarak binleri geçen grup, oluşturduğu 
özel karakteri ile Türkmen davasında siyasi 
ve sosyo kültürel misyonu ile toplumsal 
hayatımızda güçlü konum inşa etmektedir. 
Bu ve buna benzer basit girişimlerin 
siyasi etkisi, büyük maddi destekli 
kurumlarımızın veriminden çok daha 
fazladır. Bunlar yıllardır oluşmayan, halkçı 
hareketin ilk tohumlarıdır. Bu nedenle bu 
girişimin orta veya uzun vadede Türkmen 
davasının önemli bir diriliş faktörü 
olacağına inanıyorum.

Dr. Soran Selahattin ŞÜKÜR

Haklı Serzeniş Abadi: Telafer operasyonu için özel 
plan hazırladık

Irak Başbakanı Haydar Abadi, 
Telafer operasyonu için özel bir plan 
hazırladıklarını kaydetti.
Başbakan Haydar Abadi 25 Temmuz’da 
basına yaptığı açıklamada, “Telafer’e yönelik 
özel bir plan hazırladık” dedi.

Türkmeneli Partisi Telafer Kolu Sorumlusu 
ve Kerkük ve Ninova Yardım Bürosu 
Sorumlusu Riyaz Muhsin Musa konuya 
ilişkin Tba’ya, “Irak Ordusu ve Altın Tümen, 
operasyona başladı. Koalisyon güçlerinden 
hava desteği alınıyor. Haşdi Şabi güçleri ise 
Telaferin çeversini kuşattı. Ancak merkeze 
girmedi” şeklinde açıklamada bulundu.

 Bölgedeki yerli DEAŞ üyelerinin yabancı 
uyruklu DEAŞ üyelerinden komut 
aldığına vurgu yapan Riyaz Muhsin Musa, 
Muhallebiye kasabasında yaşayan 5 bin 
Türkmen sivilin zor durumda olduğunu 
ayrıca, 2500-3000 sivilin yüzde 85’inin 
Mazlum köyünde mahsur kaldığını belirtti.
Irak Parlamentosu, Telafer ve 
Tuzhurmatu’da Türkmenlerin DEAŞ 
tarafından şehit edilmesini “katliam” olarak 
kabul etti.

Türkmen Milletvekili Niyazi Mimaroğlu, 
Telafer ve Tuzhurmatu’da Türkmenlerin 
DEAŞ tarafından şehit düşmelerinin 
“katliam” olarak kabul edilmesine yönelik 
sunduğu önerinin, Irak Parlamentosu 
tarafından kabul edildiğini bildirdi.
Türkmen Milletvekili Niyazi Mimaroğlu, 

Tba’ya konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 
Irak Palamentosu’na öneriyi kendisinin 
bizzat sunduğunu belirterek, “Ben şahsen 
imza topladım ve Meclis Heyet Başkanlığına 
sunuldu. 20 Temmuz’da öneri oylandı. 
195 milletvekilinin katılımya yapılan 
oylamadan, 155 milletvekili öneriyi 
onayladı” ifadelerinde bulundu.

Palamento’da yapılan oylamada, Telafer’de 
DEAŞ tarafından şehit düşen sivillerin yanı 
sıra, Tuzhurmatu’ya düzenlenen saldırıda 
kimyasal silahların kullanıldığının da  kabul 
edildiğini belirtti.
Bu olayların resmi olarak kayda 
geçmesinin Türkmenler için çok önemli 
bir adım olduğunu belirten Mimaroğlu şu 
açıklamada bulundu:
“Bu kararın alınmasının ardından konuyu 
Birleşmiş Milletler’e de taşıyacağız. İleriki 
zamanlarda Türkmenler açısından birçok 
konuda bize yardımcı olacaktır.”
 Mimaroğlu, alınan kararın şehit ailelerine 
ne gibi bir yansıması olacağına yönelik 
soruyu şöyle yanıtladı:
“Öncelikle alınan karara göre bu olayda 
yaşamını yitiren kişiler resmi olarak şehit 
sayıldı. Şehit aileleri de şehitlik kanununa 
göre maaş alacaklar.”
 
Türkmen Milletvekili Niyazi Mimaroğlu, 
son olarak bu olayda haklarını 
alabildiklerini, bu adımda başarılı 
oldukalarını, ancak atılması gereken daha 
birçok adımın olduğunu ifade etti.

Zafer Filistin Halkının

Gazze’deki Filistinli grup ve 
kuruluşlar, İsrail’in Mescid-i 
Aksa’nın kapılarındaki 
dedektörleri ve kapılarda 
kalan demir korkulukları 
kaldırmasının Filistin 
halkının zaferi olduğunu 
belirtti.
Filistin halkı, son günlerde 
İsrail’in Mescid-i Aksa’ya 
uyguladığı ihlallere son 
vermesinin ardından  zafer 
kutlamaları yapıyor.
İsrail’in Mescid-i Aksa’daki 
güvenlik kısıtlamalarını 
kaldırmasının ardından 
açıklama yapan Kudüs 
Müftüsü Şeyh Muhammed 
Hüseyin, “Durum normale 
döndü. El-Aksa içinde ibadet 
edeceğiz” diyerek halkı 

Mescid-i Aksa’da 
ibadet etmeye çağırdı
Hamas Siyasi Büro Başkanı 
İsmail Heniyye, yaptığı 
yazılı açıklamada, Aksa’da 
son yaşananların zaferin 
parlak sayfalarından biri ve 
işgalin Kudüs ve Aksa’daki 
yenilgisinin başlangıcı 
olduğunu belirterek, “Filistin 
ve Kudüs halkı, Mescid-i 
Aksa ile Müslüman ve 
Hristiyanların kutsallarının 
koruyucusu olduğunu 
kanıtladı” ifadesini kullandı. 
İsrail polisi, 14 Temmuz 
Cuma günü Mescid-i 
Aksa’da silahlı saldırıda 
bulunduğunu iddia ettiği 3 
Filistinliyi öldürmüştü. 
Olayda yaralanan 2 İsrail 
polisinin ise kaldırıldıkları 

hastanede öldüğü
açıklanmıştı.
Olayın ardından Mescid-i 
Aksa’yı ibadete kapatan İsrail 
güçleri, Harem-i Şerif ’in iki 
kapısını 16 Temmuz Pazar 
günü açmış, ancak kapılara 
metal arama dedektörleri 
yerleştirmişti. Bu karar 
Filistinlilerin büyük tepkisini 
çekmişti.
Halk, Mescid-i Aksa 
girişinde yapılacak her türlü 
aramaya karşı olduklarını 
söyleyerek, Aksa’nın 
kapılarında toplanarak 
namazlarını burada eda 
ederken, sık sık İsrail polisinin 
sert müdahalelerine maruz 
kalıyordu. Eylem çağrısı 
yapan Filistinliler ile İsrail 
güvenlik güçleri arasında 
çıkan çatışmada 3 Filistinli 
hayatını kaybetmişti.

Bu süreçte Filistin Yönetimi 
lideri Mahmud Abbas İsrail 
ile tüm resmi temasları 
askıya aldıklarını açıklamıştı.
İsrail Güvenlik Kabinesi’nin 
aldığı karar üzerine Mescid-i 
Aksa’nın kapılarındaki 
dedektörler 25 Temmuz’da 
kaldırılmıştı.
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BERABER 
YÜRÜYELİM

TÜRKMENLER VE 
MİLLİ KİMLİK

Bir milleti millet yapan ayakta tutan varlığını 
sağlayan inandığı ve uğrunda mücadele 
verdiği ilkeler ve milli değerlerdir. Türkmenler, 
tarihleri boyunca adlarını tarih sayfalarına 
altın harflerle yazdırmış bir millettir. Nice 
nice medeniyetlerle ve uygarlıklarla adları 
anılmıştır. Bu kahraman millet her zaman 
yasalara, insanlık kurallarına uyan, adaletleri 
ve doğruluklarıyla tarihe ve insanlığa değer ve 
renk kazandırmış, üç kıtaya hüküm sürmüş, 
hakimiyetini sağlamış, cefakar, mücadeleci bir 
millettir.
   
Bugün bu yeni dünyada, Türkmenler (Irak 
Türkleri) oynanan çirkin oyunlar ve sinsice 
çizilen planlar neticesinde, Irak’ta zor bir 
durumdan geçmektedirler. Atalarından 
ve dedelerinden miras kalan bu vatanda 
varlıklarını ispat etme, topraklarına bağlılık 
mücadelesi sürdürmektedirler. Bu mücadeleyi 
sürdürmek, şanlı tarihimizi yaşatmak için 
bizi ayakta tutan, varlığımızı sağlayan milli 
ve kutsal değerlerimize, milletçe hep birlikte 
kenetlenip sarılmamız gerekmektedir. Dil, 
milli kimlik, islami değerler, milli kültür ve 
bayrak bunlar hepsi bizi biz yapan, varılığımızı 
sağlayan faktör ve değerlerdir. Bu değerlere 
sahib 
çıkmalıyız. 

Milli varılığımızı ispat edip sürdürmek için, 
aile içi günlük hayatımızda, yaşadığımız 
toplum, iş ve çalışma yerlerinde milli 
kimliğimize vurgu yaparak 
yaşamalıyız. Bunu en güzel şekilde 
gerçekleştirmek için insanlarımızda ve toplum 
içinde milli şuuru uyandırıp önem vermeliyiz. 
Çünkü milli şuur bir milletin var olmak 
yolunda şah damarıdır, hayat kaynağıdır ve en 
önemli faktördür. 
   
Biz Türkmenler (Irak Türkleri) müslüman 
bir milletiz. İslam dini, yüce Allah’tan bize 
verilen en büyük nimettir. Bu millet dinine 
sadık kalmak ve dini görevlerini yerine 
getirmekle diğer milletlere örnek olmuştur. 
Yüce Allah bizi Türkmen (Türk) yaratı, bu 
bize Allah’tan verilen en büyük armağandır 
ve bir lütfudür. Bize düşen yüce Allah’ın 
armağanını kabul etmektir. Milletimizin şanlı 
tarihimiz, adaletimiz, doğruluğumuz ve üstün 
sıfatlarımız birçok milletin temennisi olmuştur. 
Bu yüzden Allah bizi Türkmen (Türk) 
yaratığı için iftihar edip kıvanç duymalıyız. 
Yanlız biz Türkmenler unutmamalıyız ki 
Irak’ta uğradığımız katliamlar, soykırım ve 
yok etme siyasetlerinin tek sebebi Türkmen 
(Türk) olmaktan başka bir şey değildir. 
Dolayısıyla Türkmeneli topraklarında yaşayan 
tüm halkımız, milli kimlik ve milli değerler 
etrafında toplanıp birleşmeli. 

Gelin bu kutsal mücadele yolunda birlik ve 
beraberlik içinde beraber yürüyelim. Bu yolda 
fikir ve düşüncelerimiz ayırıcı değil birleştirici 
olmalıdır. Milli kimliğimizi gözümüz gibi 
koruyup kollamalıyız. Geçmişteki tarihimize 
ve bütün alanlarda kaydetiğimiz zaferlere, 
başarılara sahip çıkmalıyız ve bugünkü 
hayatımızda yaşamalıyız ve yaşatmalıyız.

Kifri’nin Türkmen kimliği Tehlikede!

Tarihi çok eskilere dayanan ve 
Türkmenlerin bir dönem yoğun 
olduğu Kifri, Irak’ta yaşanan 
siyasi belirsizlikler nedeniyle 
hızla asimile oldu.

Kifri’de yaşanan siyasi 
belirsizlikler ve sorunlar 
doğrultusunda alınan kararar 
halkı göçe sevk etmiştir.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) 
Kifri İrtibat Büro Sorumlusu 
Şahin Türkmenoğlu, Kifri’de 
Türkmenlerin durumu ve 
yaşanan siyasi krizlerden halkın 
nasıl etkilendiğine yönelik Tba’ya 
açıklamalarda bulundu.

  , Kifri’de Türkmenlerin 
varlığının çok eskilere 
dayandığını belirterek, “Irak 
standartlarında siyaset biraz 
karışık, siyaset karışıklığı 
doğrudan bizi de etkiliyor. 
Kifri’deki Türkmenlerin varlığı 
çok eskilere dayanıyor, belkide 
Kifri’nin tarihi varlığı birçok 
yerden ve ilçeden daha eski. 
Kifri’nin tarihi gösterildiğinde 
binevi Erbil ve Erbil 
Kalesi’nin tarihsel geçmişiyle 
eşit diyebiliriz” şeklinde 
açıklamalarda bulundu.
Türkmenoğlu, “Bütün dünyanın 
da bildiği gibi Irak’ın eski 
ilçelerinden biri Kifri’dir. Bazı 
insanlar Yahudilerin burada 
yaşadığını söylüyor. Çok eski 
tarihi bilgilerde, Kifri’nin şu anki 
olduğu yerin, kentin üçüncü 
kez kurulduğu alan olarak tasvir 
ediliyor. Yani bir kentin üç 
aşamada kurulması o kentin çok 
eski bir tarihe sahip olduğunu 
gösterir” ifadelerinde bulundu.

“1988 yılında Baas Partisi’nin 
Kifri etrafındaki bazı köylere 
yaptığı enfal asimilasyona sebep 
en büyük olaydır”
Şahin Türkmenoğlu, Kifri’de eski 
tarihi evlerin olduğunu, Osmanlı 
Ordusu’nun askerlerine 
ait mezarların olduğunu 
belirterek, Türkmenlerin Kifri’de 
izlerinin yok olmasına yönelik şu 

açıklamalarda bulundu:
“Türkmenelinin her yerinde 
Türk, Türkmen izleri yok oluyor 
ve bundan Kifri de nasibini 
almıştır. Biz Kifri’de aşamalı 
olarak asimilasyonlara uğradık. 
1988 yılında Baas Partisi’nin 
Kifri etrafındaki bazı köylere 
yaptığı enfal asimilasyona sebep 
en büyük 
olaydır. Enfal sırasında Kifri’nin 
civarında 
olan köylerde bulunan aileler 
Kifri’ye akın ettiler. Bu olay 
sonrasında, buradaki sosyal yapı 
bozguna uğradı. Sosyal yapı 
bozulunca, Türkmen aileler bu 
sosyal yapının bozukluğuna 
dayanamayıp göç ettiler.”

“1991 yılında Kifri’den göç 
başladı” 
“Bu olaydan sonra köylerde 
yaşanan kargaşadan dolayı, Baas 
Partisi Hükümeti, Kifri’de enstitü 
ve  üniversite açmadı. Bu kararın 
ardından üniversite mezunu 
olan insanlarımızı Erbil, Kerkük, 
Musul ve Bağdat’a gittiler. Irak’ın 
her yerinde i
nsanlarımız var Türkmen aileler 
var. Bu kişiler göç ettikten sonra, 
onların yeri boş 

kaldı. Tam dolduralım derken 
1990 yılında ABD’nin başlatmış 
olduğu savaş başladı. 1991 
yılında Kifri’den göç başladı.”

“Bildiğiniz gibi harekat 36’ncı 
Pareleli’nin üstünde başladı, 
güvenli bölge denilen bir 
bölge kuruldu. Daha sonra 
insanlarımız da çoğu bu 
kargaşanın geçici olduğunu 
düşünerek öğretmen olanlar, 

birinci etapta Kifri’nin 
etrafındaki Tuzhurmatu, Celevle, 
Kızlabat gibi bölgelere göç ettiler. 
Bu bölgelere göç ettikten sonra 
Türkmenlerin nüfusu Kifri’de 
azaldı. Onların yerine Saddam 
Hüseyin’in bölgesi ve iktidarında 
olan göçmen Kürt aileler Kifri’ye 
göç ettiler. Zaman aşımıyla onlar 
Kifrilileşti ve buraya yerleştiler. 

Bir istatistiğe göre, 1960-1970’li 
yılları arasında  240 aile sosyal 
nedenlerden dolayı Kifri’den 
göç ettiler ve bu göçlerin yeri 
maalesef doldurulmadı.”

“Bazı ailelerimiz göç ettiği zaman 
nüfus kütüklerini de nakil ettiler” 

Türkmenoğlu, en büyük 
sıkıntılarının son 10 yıl içerisinde 
başladığını söyleyerek, “Sadece 
miras malları ve akrabaları 
olan aileler Kifri’de kaldı. Çok 
sayıda Türkmen aile Kifri’deki 
arsalarını, evlerini satıp tamamen 
Kifri’den yok oldular. Bazı 
ailelerimiz göç ettiği zaman 
nüfüs kütüklerini de nakil ettiler. 
Nüfus kütüklerini nakil ettikleri 
zaman zaten bir daha buralara 
uğramıyorlar. Bundan dolayı 
Kifri ile hiçbir bağları kalmıyor. 
Yıllar sonra gelip dedelerinin 
mirası olan arsa ve evleri satıp 
yine gidiyorlar, yani açıkcası  
Kifri’de asimilasyona uğruyoruz 
“ dedi.
Yaşanan göçlerde, Irak’taki genel 
siyasi kargaşa ve bölgedeki son 
üç yıl içersindeki maddi ve mali 
krizin çok etkili olduğunu 
belirten Türkmenoğlu, 
“Malesef Sarı ve Yeşil bölge 
temsili var bölge içerisinde  
biz bunu istemiyoruz, bizim 
isteğimiz bir olmaktan yana. 
Yeşil Bölge’de  bizim tek siyasi 
kurumumuz Irak Türkmen 
Cepesi Kifri bürosudur. Bir de 
Süleymaniye’de bir büromuz var, 
Yeşil Bölge’de çalışmalarımızı 
ancak bu iki koldan 
yürütebiliyoruz” diye konuştu.

“Kifri’de milli tabanımız var, 
ama Süleymaniye’de  zayıfız” 
Şahin Türkmenoğlu yaptıkları 
faaliyetler hakkında şu 
açıklamalarda bulundu:
“Kifri’de milli tabanımız var, 
ama Süleymaniye’de  zayıfız. 
Kerkük ve Telafer’den gelen 
göçmeleri bir araraya getirerek, 
Süleymaniye’de faaliyetlerimizi 
gerçekleştirebiliyoruz. Kifri’nin 
kendi tabanı faaliyet yapmak 
için yeterli sayıda. Örneğin 
Karaha, Celevle’de Kızrabat’tan, 
Şaraban’dan, Adana köyden hatta 
Telafer’den dahi 4 ailemiz var.” 

Telafer’den gelenlerin siyasi 
durumlarının çok farklı 
olduğunu belirten büro 
sorumlusu, Telafer’den gelenlere 
devlet kurumlarının “Sen 
Musullusun”  dediğini belirterek,  
Telaferlilere Türkmen gözüyle 
bakılmadığını, bir Musullu, 

Arap ya da DEAŞ üyesi gözüyle 
baktıklarını ifade etti.

Bu nedenle de Telafer’den gelen 
göçmenlerin işlemlerinin biraz 
sıkıntılı olduğunu söyleyen 
Türkmenoğlu işlemlerin bir an 
önce bitmesi için ellerinden 
geleni yaptıklarını belirtti.

Kifri’de prosedürlerin çok 
karmaşık olduğuna değinen 
Türkmenoğlu, konuya ilişkin şu 
açıklamalarda bulundu:

“Burada devlet prosedürleri çok 
karışık. Kifri Germiyan’a bağlı. 
Germiyan da Süleymaniye’ye. 
Kifri’nin etrafındaki köylerin 
bazıları Germiyan’a, bazıları 
Diyala’ya bazıları da Tikrit’e 
bağlı. Bu nedenle yapılması 
gereken işlemler çok fazla engele 
takılıyor ve çok zorlaşıyor. Biz 
2015 yılında büroyu teslim 
aldık ve 2015’ten şimdiye kadar 
arkadaşlarımızın çalışmasıyla 
ortaya güzel işler çıkarıyoruz.”

“Referandumun bize ne 
vereceği çok önemli” 
Kifri, Süleymaniye’ye bağlı 
olduğu için referandumun 
yapılacağı yerleri de kapsıyor. 
Bölgedeki Türkmenlerin 
referanduma karşı duruşlarının 
nasıl olduğuna yönelik soruyu 
Şahin Türkmenoğlu şöyle 
yanıtladı:

“Bize ilk önce referandum 
yapılıyor denildi ama karar daha 
netleştirilmedi. Çünkü hala 
siyasi zirvede bunun alışverişi 
ve siyasi alanda anlaşması 
bitmedi. Referandumun 
Türkmenlerin haklarına ilişkin 
nasıl bir garanti verdiği  önemli. 
Biz, Türkmenlerin hakkı 
derken sadece  Süleymaniye 
bölgesini kast etmiyoruz, bütün 
Türkmeneli bölgesini kast 
ediyoruz. Yeşil ve Sarı bölge hatta 
tüm Türkmeneli coğrafyamız 
şimdi merkezi hükümetin 
iktidarı altında, bundan dolayı 
referandumun bize ne vereceği 
çok önemli.
Referandumdan sonra 
kazancımız ya da zararımız 
ne olacak bunları bilmemiz 
gerekiyor. Eğer siyasi 
çıkarlarımızdan yana olumlu 
bir sonuç olacaksa belki 
onay veririz ama aynı şekilde 
bugünkü konumdaysak 
perlamento ve bir devlet 
kategorisi yoksa o vakit 
referandumu pek de uygun 

Haber: Ali Anter
Foto: Çoban Mustafa Nevzat
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Küresel sorun - Su krizi ve çözümleri
‘Suyun tekrar kesilmemesi için bir garanti yok’

İran’ın ani bir kararla Küçük Zap Suyu’nu 
kesmesi, Irak Kürdistan Bölgesi’nde su 
krizinin yaşanmasına neden oldu.
Yönetim, Küçük Zap Suyu’nun kesilmesi 
sonucu bölgede su kesintilerine gitme kararı 
aldı. Birçok il ve ilçeye belirli saatlerde su 
verilirken, bazı bölgelerde ise günlerce su 
kesintisi yaşandı.
İnşası yaklaşık 10 yıl devam eden Serdeşt 
kentindeki barajın dolması için İran’ın suyu 
kestiği ifade edilirken, İranlı yetkililer konuya 
ilişkin şu ana kadar herhangi bir açıklama 
yapmadı. Irak Hükümeti de bu süreç zarfında 
su kriziyle alakalı bir açıklamada bulunmadı.

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKYB) 
Ziraat ve Su Kaynakları Bakanı Abdulsattar 
Abdulmecid ve Salahaddin Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Baraj ve Su Kaynakları 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Faysal 
Abdulrahman  yaşanan su sıkıntısı ve Küçük 
Zap Suyu’nun kesilmesinin ardından ortaya 

çıkan problemler hakkında Tba’ya konuştu.

“İran tarafından suyun tekrar 
kesilmemesi için bir garanti yok”

İran ve Irak Kürdistan Bölgesi’nde son 
zamanlarda su sorununa ve suyun kesilmeme 
garantisine ilişkin Abdulsatar Abdulmecid, 
“Bizim hiçbir garantimiz yok, biz İran’la 
konuştuk, İran hep bu konuda onay veriyor, 
aramızda dilekçeyle anlaşma kararı var, 
ancak şimdiye kadar anlaşmayı bekliyoruz” 
dedi.
Su miktarının az olması ve komşu ülkelerin 
projeleri hakkında Abdulmecid, “İran İslami 
Cumhutiyeti ve Türkiye Cumuriyeti’nin 
birçok projesi var. Bu projeler, Kürdistan 
Bölgesi ve Irak’a dökülen sular için baraj 
yapmaktan oluşuyor. Çoğu kez bu konuyu 
konuştuk, Irak, Suriye, İran ve Türkiye’nin 
de içinde bulunduğu bir komisyon var ama 
şimdiye kadar bu konuda bir protokolde 
anlaşma sağlamaya, dilekçe sunmaya hazır 

değiller” ifadesinde bulundu.

“FAU’un raporune göre, 2050 
yılında hiçbir ülke su ihtiyacını 
karşılayamayabilir”

“2050 yılında dünya su ve yemek kriziyle 
karşılaşacak”
Irak Kürdistan Bölgesi’nde su kaynakları 
için yeni projeler yapılması gerektiğini 
vurgulayan Ziraat ve Su Kaynakları 
Bakanı, “Benim önemli bulduğum FAU’un 
raporunda, tüm ülkelerin su ve yiyecek 
bakımından 2050 yılı için hazırlık yapması 
gerektiği belirtiliyor, çünkü hiçbir ülke diğer 
ülkelerin ihtiyaçlarını sağlayamayabilir. Su 
ve yiyeceğin sağlanması gerekiyor çünkü 
2050’de yeryüzü çok zor bir su ve yiyecek 
kriziyle karşı karşıya gelebilir” şeklinde 
konuştu.
İran ve Türkiye’nin su kesmesine ilişkin 
sorulan soruya Abdulsatar Abdulmecid, 

“İlk etapta krize maruz kalırız. Kürdistan 
Bölgesi’nde var olan su kaynakları, barajlar ve 
Kürdistan Bölgesi’ne dökülen sular sayesinde 
içim, sanayi, ziraat ve turizm  için gerekli 
miktarda suyumuz var, ama Kürdistan 
Bölgesi’nde bu sular dengeli bir şekilde 
dağılmamış durumda. Örneğin Derbandixan 
ve Dukan barajlarında çok miktarda su var 
ancak bu suların Haci Omaran ve Kaladıze’ye 
hiçbir faydası yok” ifadelerinde bulundu.

“Kürdistan Bölgesi 17 baraja sahip, 20 
baraj da uygulama aşamasında”

Irak Kürdistan Bölgesi’nde suların 
korunmasına ve depolanmasına ilişkin Bakan 
Abdulmecid, “Çok sayıda baraj yapmak en 
iyi çözüm. Biz 17 baraja sahibiz ve gelecekte 
tamamlayacağımız 20 baraj da uygulama 
aşamasında, fakat ekonomik krizden dolayı 
projeler durmuş vaziyette. Sadece 5 barajda 
çalışmalar sürüyor. Bu barajları tamamlarsak 
sadece ihtiyacımız olan miktar değil onun iki 

katı suyumuz olur” dedi.
“Irak sessiz kalmamalı, arada en çok zararı 
gören Irak olur, eğer bizim suyumuz olmazsa 
onların da suyu olmaz”
Komşu ülkelerin suyu kesmesi durumunda 
Irak’taki etkisi hakkında Abdulsatar 
Abdulmecid, “Irak ile diplomatik ve siyasi 
ilişkiyi gözardı etmedik, çünkü bu sorunun 
Irak’la da ilişkisi var. Onlarla konuştuk 
Irak’ın sessiz kalmaması gerekir, çünkü bu 
arada en çok zarar gören Irak olur, eğer 
bizim suyumuz olmazsa onların da suyu 
olmaz. İran ve Türkiye’yle diyalog kurduk, 
kuruluşlarla da konuştuk, sürekli ilişkideyiz 
ve çabalıyoruz” dedi.
Salahaddin Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Baraj 
ve Su Kaynakları 
Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Dr. Faysal 
Abdulrahman 
konuya ilişkin 
yaptığı açıklamada 
İran’ın Serdeşt Şehri 
yakınında bir baraj 
inşa ettiğini belirterek,  
Barajda Küçük Zap’a 
su depoluyor, suyu 
kestiği için de Küçük 
Zap Suyu Kürdistan 
Bölgesi’ne dökülmüyor. 
Bu nedenle de İran 
sınırı ve diğer sınır 
bölgelerinden Dokan 
Nehri yani Pışder ve 
Bitwin Bölgeleri zarar görmüş durumda” 
dedi.
“Küçük barajlar sadece yerel açıdan 
kasabalara fayda sağlar. Kürdistan 
Bölgesi’ndeki su sorunlarını ve ihtiyaçlarını 
karşılamaz”
Komşu ülkelerle su sorununu çözülmesine 
yönelik konu hakkında  Dr. Faysal, 
“Kürdistan Bölgesi Hükümeti 20’den 
fazla küçük baraj yapımına başladı ve 
şu an uygulama aşamasındalar. Bazıları 
tamamlandı bazıları ise tamamlanmadı. 
Bu küçük barajlar sadece yerel açıdan 
kasabalara fayda sağlar. Bu projeler su 
depolamada ana kaynak olmayıp Kürdistan 
Bölgesi’ndeki su sorunları ve ihtiyaçlarını 
karşılamaz. Küçük Zap’ın üzerine Orta veya 
büyük baraj yaparsak Kürdistan Bölgesi’ne 
su sağlayabiliriz” şeklinde açıklamalarda 
bulundu.
“Şimdiye kadar Türkiye büyük nehire hiçbir 
engel koymadı”
Türkiye’nin suyu kapatma olasılığına  ilişkin 
Dr. Faysal Abdulrahman, şimdiye kadar 
Türkiye’nin Büyük Nehir’e hiçbir engel 
koymadığını belirterek, “Bölge Yönetimi de 
adı geçen Zap Nehri’ne hiçbir engel koymadı. 
İran’ın şu an kapattığı Küçük Zap’ın da suyu 
Dokan Nehri’ne dökülüyor ve oraya baraj 

yapıldı. Eğer biz de elimizi çabuk tutmazsak 
ve iyi bir plan yapmazsak gelecekte su sorunu 
yaşarız” ifadelerinde bulundu.
Dr. Faysal su miktarının azalmasını iki ana 
noktaya bağladı :
“Birincisi, şu an Kürdistan Bölgesi’ndeki 
büyük şehirler ve kasabalarda var olan 
projeler bölge vatandaşlarına yetmiyor. 
Bunların haricinde başka projeler de 
hazırlanmadı. Su sorunu çözmek için 
şehirde ve ilçelerde projeler var, bunların 
bazıları eski bazıları yeni ama bu projeler 
şehirlerdeki nüfüsun çoğalmasına paralel 
değil. Özellikle şu anki durumda çok sayıda 
göçmen ve mülteci var, bu da su miktarının 
az olmasındaki birinci neden.”

“İkinci nokta da halkımızın su israfı 
konusunda bilinçli olmamasıdır, vatandaşlar 
bu konuda bilinçlendirilmeli. Biz bir litre su 
israf etmezsek komşumuzun içmek için bir 
litre suyu olur. Biz su israfı yapmamalı, suları 
tasarruflu kullanmalı ve suyun doğasını 
korumalıyız. Su milli bir servettir, yaşam için 
önemlidir. Su olmazsa hayat olmaz.”
“Bölgeyi saran ekonomik kriz yüzünden 
projeler durmuş vaziyette”

Irak Kürdistan Bölgesi’nde su projesi 
olmamasına ilişkin Dr. Faysal son olarak şu 
açıklamalarda bulundu:

“Birçok su depolama projesi için tasarım 
ve hazırlık yapıldı, ancak bölgeyi saran 
ekonomik kriz yüzünden projeler durmuş 
vaziyette. Baraj ve su deposu yapımını 
sağlamak için gerekli miktarda para yok.
Umarım bölge yönetimi tamamlanmayan 
barajlara ayrıca önem verir, en azından 
yapımı iyi dereceye gelmiş barajlar için özel 
bir bütçe ile yapımı tamamlanır. Her ne 
kadar ekonomik kriz olsa da küçük barajları 
tamamlamak için bütçe ayırtılabilir. Bu 
barajların da küçük ilçe ve kasabalara faydası 
olacaktır.” Haber: Muhammed Aydın

Foto: Abdullah AHMET
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   Feyzullah Sarıkahya: ‘Binlerce dönüm Türkmen arsası gasp edildi’
Irak Türkmen Aşiretler ve Ayan Meclisi 
Başkanı Feyzullah Sarıkahya,  her yerde 
Türkmen halkının haklarını savunduklarını  
özellikle de Türkmen bölgelerinde gasp 
edilen arsalar hususunda her fırsatta 
taleplerini sunduklarını ifade etti.

Feyzullah Sarıkahya, Ayan Meclisi’nin 
kurulmasındaki hedefler ve Türkmen 
halkının haklarına yönelik yapılan ihlallere 
ilişkin Tba’nın sorularını yanıtladı.

Sarıkahya, kurumun 2004 yılında ileri gelen 
Türkmenler ve aşiret temsilcileri tarafından 
kurulduğunu belirterek, “Bu kurum 
günümüze kadar aktif bir şekilde 

faaliyetlerine devam ediyor. Her zaman 
elimizden gelen her şeyi yaptık ve yapmaya 
devam ediyoruz” ifadesinde bulundu. 
“Bu meclisin kurulmasındaki hedef, 
Türkmen aşiretlerini bir araya toplamak ve 
güçlendirmek” olduğunu belirten Sarıkahya, 
“Ayrıca diğer aşiretlerle, ister Kürt, ister 
Arap ve diğerler taraflarla ilişkilerimizi 
güçlendirmeyi, 

sıkıntılarımızı onlara bildirip onların 
sıkıntılarını dinlemeyi hedefledik. 
Bu doğrultuda günümüze kadar 
çalışmalarımızı devam ettirdik” şeklinde 

açıklamada bulundu. 
Türkmen davasını her yerde dile 
getirdiklerini belirten Meclis Başkanı, “Bu 
ister yurt içi(Kerkük-Bağdat),  ister yurt 
dışında gerçekleştirilen toplantılara, örneğin 
Türkiye ve İran’da, her zaman yapılan kongre 
ve toplantılara katılıp davamızı anlattık” 
dedi. 
Aşiretler Meclisi olarak her zaman önde 
gelen konunun gasp edilen araziler olduğunu 
ifade eden Sarıkahya, “Türkmenlerden zorla 
kopartılan bu arsaların bir an önce geri iade 
edilmesi için çalışıyoruz. Çünkü bu topraklar 
Türkmen coğrafyasıdır” diye konuştu. 

Şu ana kadar hiçbir arsa sahiplerine geri 
iade edilmedi” 

Irak Türkmen Aşiretler ve Ayan Meclisi 
Başkanı Feyzullah Sarıkahya gasp edilen 
arsalara ilişkin şu açıklamlarda bulundu:
“Irak Parlamentosu’ndaki vekillerimize de 
illettik. Mecliste dile getirildi ve konuyla 
ilgilenenler var. Bu konuda yeni kanunlar 
çıkması gerekiyor ve eski rejim dönemindeki 
kanunlar ortadan kalkmalıdır. Bunun için 
kendileriyle hep iletişim içerisindeyiz. Ancak 
hedefimiz bugüne kadar gerçekleşmedi ne 
yazık ki.”

“Binlerce dönüm Türkmen arsası gasp 

edildi” 

Binlerce dönüm Türkmen arsası 
gasp edildi. Kerkük’ün etrafındaki 
köylerin hemen hemen büyük bir 
bölümünün arsaları Türkmenlere 
ait, Kümbetler köyü, Bulava köyü,  
Yayçı, Teze, Beşir vb. binlerce 
dönümlük arsalar.” 
 
“Bu konuyu engelleyen Arap 
milletvekilleridir” 
Sarıkahya, “ Türkmen arazileri 
konusunda Kerkük’teki Arap 
milletvekilleri de engel oluyor. 
Biz bu konuda ilk önce Irak 
Hükümeti’nden destek bekliyoruz 
çünkü bu onların yetki alanında 
ve onlar bunu düzeltmelidir. 
Haklarımızı ilk önce onlardan 
talep ediyoruz” şeklinde 
değerlendirmede bulundu. 

Irak Hükümeti’nin Türkmenlere 
karşı çok kusur işlediğini ve düzeltmek 
içinde hiçbir şey yapmadıklarını söyleyen 
Sarıkahya, hiçbir hakkın geri verilmediğini 
kaydetti. 
“Daha fazla çaba gerekiyor”
“Biz siyasilerimizle kolkola ilerlememiz ve 
çalışmamız gerekiyor. Birbirimize sarılmamız 

gerekiyor. Onlar şu ana kadar ellerinden 
geleni yaptılar ancak bundan daha fazla çaba 
gerekiyor.” 

“Biz, o bölgenin bir gözü konumundayız. 
Sıkıntıları ilk gören biz oluyoruz ve
kendilerine iletiyoruz. Bu nedenle daha sıkı 
bir işbirliği kurmak gerekiyor.”

Mahmut Serdar Selam : Yarışmalara kendi imkanlarımla katıldım

Uluslararası alanda 7 madalya kazanan, 6 
Irak şampiyonluğu ve birçok kez dereceye 
girmiş olan Türkmen tekvandocu Mahmut 
Serdar Selam, “ Tüm federasyonlar özerk 
olmalı, hükümete bağlı olmamalı” şeklinde 
açıklamada bulundu.
Sayısız başarıya imza atan başarılı 
tekvandocu Mahmut Serdar Selam, başarı 
hikayesini ve spor yaşamında yaşanılan 
sıkıntıları Tba’ya anlattı.

Spora ne zaman ve neyin etkisiyle 
başladınız?
Öncelikle ben 1999 yılında tekvandoya 
başladım. Daha önce okulda arkadaşlarımla 
futbol oynardım. Erbil Futbol Klübü’nün 
tesisinde tekvando bölümü vardı. Bizim 
de evimiz oraya yakın olduğu için 
arkadaşlarımla oraya giderdim.
Tekvando bölümüne gitme sebebim uzak 
doğu filmlerinin etkisi altında kalmamdı. 
Tekvandoya başlama amacım kavga etmek 
değildi, spor yapmaktı. Ailemin desteği ile 
yavaş yavaş bu sporu sevmeye başladım, ilk 
maçıma 34 kiloda 2000 yılında çıktım ve bu 
şekilde tekvandoya başlamış oldum.

Şuana kadar yurtdışı veya yurtiçi elde 
ettiğiniz başarılarılar nelerdir?
İlk olarak 2001 yılında Erbil’de düzenlenen 
bir turnuvada birinci oldum, daha sonra 
2002 yılında Bağdat’ta düzenlenen bir 
turnuvaya katıldım ve yıldızlar kategorisinde 

Irak ikincisi oldum. 2003 
yılında yine Bağdat’ta 
düzenlenen bir turnuvada 
gençler kategorisinde üçüncü 
oldum ayrıca daha sonra 
2004 te 16 yaşındayken Irak 
Büyükler Milli Takımı’na 
seçildim ve 2005 yılında Irak 
Milli Takım kaptanı seçildim. 
Daha sonra mezhepsel 
çatışmalardan dolayı bir süre 
Irak’tan ilişkimi kestiğim için 
Bağdat’a gidemedim.

İlk yurt dışı deneyimimi Kore’de yaşadım ve 
orada bir kampa katıldık. Erbil’de Korelilerin 
2007 yılında düzenlediği “Zeytun Cup” 
turnuvasında kardeşimle beraber finale 
çıktık. Finalde kardeşimi yenerek, birinci 
oldum ayrıca aynı yıl Türkiyede çok büyük 
bir turnuvaya katıldım ve beşinci oldum. 
2009 yılında Ulaştırma Bakanlığı Spor 
Klübü ile kontrat imzalayarak,  o zaman Irak 
genelinde tekvandoda profesyonelleşen tek 
tekvandocu oldum. 2009 yılında Türkiye 
şampiyonasında Ulaştırma Bakanlığı adına 
katıldığım yarışmada Türkiye üçüncüsü 
oldum. Daha sonra tekrar 2010 yılında 
Irak Milli Takımı’na seçildim, aynı yıl 
Suudi Arabistan’da düzenlenen Batı Asya 
Şampiyonası’nda bronz madalya kazandım.
2016 yılında Turkish Open Turnuvası’na 
katıldım burada Fransa ve Kazakistan Milli 
Takımı’nı geçtim ama Filistinli futbolcuya 
yenilerek turnuvada yedinci oldum. 
Almanya’da yapılan.

Kaç altın madalya kazandınız?
Erbil ile Irak Kürdistan Bölgesi haricinde, 
toplamda 7 tane uluslararası madalyam ve 6 
Irak şampiyonluğum var.
Bir şampiyon  olarak destek alabiliyor 
musunuz, size destek olan birileri var mı?
Maddi destek almıyoruz, zaten 2010 yılında 
Polis Spor Klübü’ne katılmamın tek sebebi 
buydu. Erbil’deki Milli Olimpik Komitesi 

hiçbir maddi destek sağlamıyor, ayrıca Polis 
Spor Klübü’nden de cüzzi bir maaş alıyoruz. 
Ayrıca manevi destek de görmediğimiz gibi 
bazen turnuvalara katımamıza da engel 
oluyorlar. Kendi imkanlarımızla katılmak 
istediğimiz yarışmalara bile engel oluyorlar.
Peki sponsorluklar neden yapılmıyor gelenek 
mi yok ya da insanlar inanmıyor mu?
Ben iki sene önce yüksek lisansımı spor 
pazarlaması üzerinden yaptım. Bu alanda 
birçok araştırma ve tez sundum. Buradaki 
temel amaç vergi sisteminin olması, örneğin 
Türkiye’de bir şirket bir sporcuya sponsorluk 
sağladığı zaman bu şirketin vergisi azalır, 
ama burda maalasef böyle bir sistem 
olmadığı için şirketler sponsorluk yapmaya 
yanaşmıyorlar. Bunun birinci sebebi düzenli 
bir vergi sisteminin olmaması, ikinci sebebi 
ise bölgede sponsorluk kültürünün ve 
öneminin olmaması.
Selahaddin üniversitesinde beden eğitimi 
fakültesinde öğretim üyesisiniz, geleceğe 
yönelik planınız nedir?
Şu an 29 yaşındayım, yavaş yavaş spor 
yaşantımı bitirmek istiyorum, çünkü yeni 
kişiler, gençlerin gelmesi gerekiyor.
Tekvando sisiteminin güç ile süratten, 
fiziksel dayanıklılık sistemine geçmesinden 
dolayı madalya kazanmakta zorlanıyoruz. Şu 
anda Irak Tekvando Federasyonu seçimleri 
için adaylığımı koydum, seçimlerin mayıs 
ayında gerçekleşmesi gerekiyordu ama bazı 
nedenlerden dolayı Ekim ayına ertelendi. 
Seçimler yoluyla federasyona girmek 
ordan da dış ilişkiler koordinatörü olmak 
istiyorum.

Irak Kürdistan Bölgesi’ndeki sporcular 
sizin yaşadığınız sorunları yaşamasınlar 
diye gelecekte hükümete sunacağınız ne tür 
projeleriniz var?
Doğrusu sponsorluk ve sporculara destek 
amaçlı hazırlamış olduğum bir proje 
var ama son zamanlarda oluşan sisyasi 
durumlardan dolayı projeyi parlamentoya 

sunamadık. Bence tüm federasyonlar 
özerk olmalı, hükümete bağlı olmamalı. 
Hükümet, şirketlerin sporculara ve 
federasyonlara sponsorluk yapması için 
yeni bir yasa çıkarması gerekir, sporcular 
ile federasyonların Ekonomi Bakanlığı’na 
para için yalvarmasını devlet engellemeli. 
Burada esas sorun, doğru kişilerin doğru 
yerde olmaması. Örneğin bakanlıklarda 
kendi alanında uzman kişilerin uzman 
oldukları alanlara yerleştirilmemesi gerekir. 
Birkaç yıl eğitim alan sporcuların ya da 
tekvandocuların spor salonu açması uygun 
değildir.
Son olarak Türkmen sporunun oluşması 
için ne yapmalıyız?
Şu anda biz Dilzar Bey’le Türkmen Spor 
Federasyonu’nu kurmak için bir proje 
hazırlığındayız ama bu projenin öncesinde 
Erbil ile Kerkük arasındaki bu kopukluğu 
gidermek zorundayız. Kerkükte bulunan, 
belli başlı sporla uğraşan kişilerle oturup 
bir federasyon ya da bir kurum kurup yılda 
birkaç kez Erbil ile Kerkük’teki sporcuları bir 
araya toplamak ve turnuvalar düzenlemek 
istiyoruz.
Mesela şu ana kadar tanımadığımız birçok 
tekvandocu vardır. Benim tanıdığım bazı 
tekvandocular var onlar da Musalla spor 
Klübü’nden. Bunun gibi Türkmen davasına 
sahip çıkacak çok sayıda sporcu veya 
tekvandocu vardır. Bizim bilmediğimiz 
sporcuları bir araya getirmek gerekir. 
Doğrusu ben Türkmen tekvandocu ve 
sporcularla tesadüfen tanıştım ama bizim de 
bir federasyonumuz ITC’nin ya da başka bir 
kurumun çatısı altında olursa biz de her yıl 
turnuva düzenleyebiliriz.
Bildiğiniz üzere İngilizler sömürdükleri 
ülkeler için iki yılda bir turnuva düzenliyor. 
Eğer bu turnuvalar birbirinden 8-9 
bin km uzaklıkta olan ülkeler arasında 
oluyorsa, biz de 100 -200 km uzaklıkta 
yaşadığımız bölgeler arasında bir turnuva 
düzenleyebiliriz.   


