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Güçleri Komutanı 
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Haber:  Ziya Uzeiry

Türkiye'nin, Sincar bölgesine yönelik gerçekleştirdiği 
son operasyonda PKK örgütünün bilinen isimlerinden 
bazılarının öldürüldüğü belirlendi. 

Operasyonların ardından Türkiye Milli Savunma 
Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı 
Hulusi Akar'ın komutasında Sincar'da PKK'ya ait 30 
noktanın hedef alındığı bildirildi. 

Açıklamada, operasyon yapılan noktaların 
tesbitinin istihbarat teşkilatı ile iş birliği içerisinde 
gerçekleştirildiğine vurgu yapıldı. 

Söz konusu operasyonla ilgili Tba, Yezidhan Savunma 
Güçleri Komutanı Haydar Şeşo ile görüştü. 

Şeşo, "Türkiye'nin PKK'nın Şengal (Sincar) bölgesinde 
bulunan bazı noktalarını bombalaması, Şengal 
sakinlerine sadece manevi olarak zarar verdi ancak 
herhangi bir sivil can kaybı olmadı. Türkiye'nin 
bombaladığı söz konusu bölgeler, girilmesi yasak 
bölgelerdir ve bu yüzden siviller oraya girmezler. 
Üçüncü kez bombardıman yapılmadan önce 3 Kobanili 
vatandaş şehit düştü. Ancak Türkiye'nin yaptığı 
operasyonlarda hiçbir sivil vatandaşa zarar gelmedi ve 
şehit olmadı." ifadesini kullandı. 

Şeşo ayrıca, "Irak hükümetinden hava sahasını 
korumasını ve bu konuda bir anlaşmaya varmasını 
istiyoruz. Şengal, bombalanacak bir bölge haline 
dönüşmesin ve bu son bulsun. Aynı zamanda PKK'nın 
bu bölgede yerleşmesine izin verilmemesi gerekiyor 
ki Türkiye'nin de bombardıman için bir nedeni 
bulunmasın." şeklinde konuştu. 

Yezidi Komutan, hava 
harekatı düzenlenen 
bölgelerin şehir 
merkezi olmadığını 
sadece PKK'nın 
bulunduğu noktalar 
olduğunu belirterek,  
bu nedenle de 
herhangi bir sivil 
kayıp olmadığının 
altını çizidi. 

Şeşo yerel bölge 
halkının PKK'ya 
yaklaşımına değinerek 
şunları söyledi:

 "Yaklaşık 40 veya 50 bin vatandaş Şengal'de kendi 
evine toprağına geri dönmüş. Geri dönen Şengallilerin 
yüzde sekseni PKK'nın burada bulunmasından 
rahatsız. Razı olan o yüzde yirmilik kesim ise kendi 
çıkarları için ve PKK'dan maddi gelir elde edip 
yaşamlarını sürdürdükleri için razılar. Şayet bugün 
Irak hükümeti bu bölgede iş olanağı sağlamış olursa 
veya PKK'daki Şengallileri Irak Ordusu veya Peşmerge 
Güçleri içerisine alırsa hiçbiri PKK'nın safında durmaz 
ve kendi hükümetleriyle çalışırlar."

Son zamanlarda PKK'nın Sincar'da kontrol noktaları 
kurduğu ve halkı sıkı bir kontrolden geçirdiği 
söyleniyordu. Şeşo konuya, "Doğrusu silahlı kişiler 
şehir içinde var ama kontrol noktaları yok. Ancak 
Şengal Polis Müdürlüğü ve Sınır Müdürlüğü PKK'ya 

yakın kişiler tarafından yönetiliyor. Ona bakarsanız 
polis ve PKK arasında 50 metrelik bir mesafe var, ancak 
polis onlar üzerinde hiçbir baskı kuramıyor." şeklinde 
açıklama yaparak açıklık getirdi.

Yezidhan Savunma Güçleri Komutanı Haydar Şeşo, 
PKK, Haşdi Şabi ve Irak Ordusu arasında iş birliğinin 
olduğunu şöyle ifade ediyor:

"Irak Ordusu ve Haşdi Şabi güçleri PKK'nın bu 
müdürlükleri boşaltması yönünde herhangi bir 
baskı yapmıyor. Bu nedenle ben PKK, Haşdi Şabi 
ve Irak Ordusu arasında bir iş birliğinin olduğunu 
düşünüyorum. Çünkü şayet böyle bir iş birliği olmasa, 
Şengal Nahiye Kaymakamlığı, Polis Müdürlüğü ve 
Sınır Müdürlüğü PKK'ya veya PKK'ya yakın isimlere 
verilemezdi. Aralarında bir anlaşma olmasa bu iş bu 
şekilde olamazdı." 

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nadia 
Murad'ın kendisine "Lütfen askerlerinize söyleyin, 
burayı bombalamasınlar. Çünkü DEAŞ gitti, YPG, 
PKK geldi. Bölgemize kurtarıcı gibi geldiler ama 
şimdi bizim çocuklarımızı zorla alıyorlar." dediğini 
açıkladı.

Çavuşoğlu, Nobel Ödüllü Nadia Murad ile 
gerçekleştirdiği görüşme sonrası 18 Aralık'ta 
TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının bütçesi 
üzerine yaptığı konuşmada, “Biz hiçbir zaman 
dışarıda da içeride de Kürt düşmanlığı 
yapmıyoruz ama YPG ve PKK ile sonuna 
kadar mücadelemizi devam ettireceğiz.” 
şeklinde ifadelerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin zor 
bir süreçten geçtiğini, bölgenin 
ateş çemberi olduğunu, böyle bir 
süreçte Türk dış politikasını başarıyla 
yürütmek için çaba sarf ettiklerini 
söyledi.

Türk dış politikasının Kürt düşmanlığı 
üzerine kurulu olduğu eleştirilerine yanıt 
veren Çavuşoğlu, bunun kesinlikle doğru 
olmadığını kaydetti. Çavuşoğlu, içeride ve 

dışarıdaki, Suriye ve Irak’taki Kürt kardeşleriyle 
sorun yaşamadıklarına değinerek, hiçbir 
zaman içeride de dışarıda da Kürt düşmanlığı 
yapmadıklarını ancak YPG ve PKK ile sonuna kadar 
mücadelelerini devam ettireceklerini anlattı.

"Murad, ‘Siz bombaladığınız zaman onlar 
saklanıyor, ön tarafa Ezidileri sürüyorlar, 

onlar ölüyor’ dedi"

Ayrıca Çavuşoğlu konuşmasında, Ezidi aktivist 
Nadia Murad ile görüştüğünü ifade ederek, 
Murad’ın, “Lütfen askerlerinize söyleyin, burayı 
bombalamasınlar. Çünkü DEAŞ gitti, YPG, 
PKK geldi. Bölgemize kurtarıcı gibi geldiler ama 
şimdi bizim çocuklarımızı zorla alıyorlar. Siz 
bombaladığınız zaman onlar saklanıyor, ön tarafa 

Ezidileri sürüyorlar, onlar ölüyor.” dediğini aktardı.

Kendisinin, neden seslerini çıkarmadığını 
sorduğunu belirten Çavuşoğlu, Nadia 
Murad’ın, “Bir kızımızı zorla bünyesine 
kattılar, kız kaçtı; geldiler, tekrar zorla 
götürecekti, halkımız isyan edince 
götüremedi.” şeklinde açıklama yaptığını 
belirtti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 18. Doha 
Forumu’na katılmak üzere bulunduğu Katar’da 

2018 yılında Nobel Barış Ödüllü Nadia Murad ile 
bir araya gelmişti.

HAYDAR ŞEŞO: PKK, HAŞDİ ŞABİ 
VE IRAK ORDUSU ARASINDA İŞ 
BİRLİĞİ VAR

Nadia Murad: Çocuklarımızı zorla alıyorlar

Hazırlayan:  Eymen Erbiloğlu
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Haber:  Ziya Uzeiry

Haber:  Abdullah Ahmet

Bağdat’ın yeni dönem bakanlık kabinesinde 
Türkmenlerin yer almama ihtimali, Türkmen kamuoyu 
ve siyasetçiler içinde büyük bir yankı uyandırdı. 

Bağdat hükümetine tepkili olan Türkmenler, 
anayasanın kendilerine tanıdığı hakkı talep ederek, 
cumhurbaşkanı yardımcısı ve en az bir bakanlık 
görevlerinin verilmesi isteğinde bulundular.

Konuyu daha yakından takip etmek için Tba muhabiri 
olarak, Türkiye’nin başkenti Ankara’da bulunan 
Çankaya Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölüm 
Başkanı ve Kerkük Vakfı Sözcüsü Prof. Dr. Mahir Nakip 
ile röportaj yaptık.

Prof. Dr. Mahir Nakip konuya ilişkin Tba'nın sorularını 
şöyle yanıtladı:

"Türkmenlere kabinede yer 
verilmemesinin nedeni iç sebepler"

Adil Abdulmehdi’nin kurmuş olduğu 
bakanlık kabinesinde Türkmenlerin yer 

almamasının sebebi nedir?

Bunu iki sebebe bağlayabilirim. Birincisi Türkmenlerin 
meselesi ve ikincisi ise Irak’ın genel durumu. Bundan 
kısa süre önce Başbakan Adil Abdulmehdi Bağdat’ta 
ITC Başkanı Erşet Salihi’yle görüşmesinde Türkmenler 
çok umutlu oldu. Bir bakanlık sözü verildiği imajı 
yaratıldı ama beklentimiz olumsuz çıktı. Benim şahsi 
görüşüme göre, olumsuz sonucun nedeni Türkmenler 
arasında yaşanan iç çekişme ve anlaşmazsızlıklardır. 
İç sebeplerden bahsederken, biz maalesef Türkmen 
Evi'ni derleyip toparlayamadık. Türkmen Evi sadece 
Irak Türkmen Cephesi ve milliyetçi Türkmenlerden 
ibaret değildir ve bunu kabul etmemiz lazım. 
Ama Türkmenlerin haklarını en etkin dile getiren 
kuşkusuz ki milliyetçi Türkmenlerdir. Türkmen Evi, 
Irak’ta siyasi dalgalardan doğan bütün Türkmen 
kuruluşlarını kapsamakta, ister Şii, Sünni ister milliyetçi 
ister muhafazakar olsun. Bu farklı tabakalarda bir 
konsensüsün, birlik veya anlaşmanın sağlanması lazım. 
Talepler bir ağızdan dile getirilirse yerine getirilmesi 
daha zorunlu olur. Bu birlik ve beraberlik sağlanmadığı 
için, ITC dışında milliyetçi duruş sağlanmadığı için ya 
bizimle olunur ya karşı çıkarılır. Maalesef parlamentoda 
olmayan bazı Türkmen siyasetçiler devreye girince 
Abdulmehdi kabinesinde Türkmenlere yer verilme 
ihtimali zayıflamaktadır. Kısacası Türkmenler birlik 
olmadıkları sürece hükümette bütünü temsil eden bir 
katılımları zor görünüyor. 

"Irak’ta kurulan hükümetler koalisyon 
hükümetidir ve bu hükümetler hiç 

başarılı olamaz çünkü mezhep ve etnisite 
üzerinden paylaşımlar yapılmakta"

 
Bir diğer sebep ise ülkenin durumudur. Malumunuz 
Irak’ta kurulan hükümetler koalisyon hükümetleridir 
ve bu hükümetler hiç başarılı olamaz ve olmayacak 
çünkü mezhep ve etnisite üzerinden paylaşımlar 
yapılmaktadır. Başbakan, teknokrat hükümeti kurma 
çabası gösterdi ve yaptığı duyuru sonucu toplamda 
60 bin kişi hükümette yer almak için başvurdu. Fakat 
sonuç olarak  yine başarısız oldu çünkü mezhep ve 
etnik üzerinden paylaşım yapıldı. Dünyada koalisyonlu 
hükümetler başarısız olurken, Irak’ta başarılı olmasını 
kimse beklemesin. Dolayısıyla Adil Abdulmehdi’nin 
kuracağı hükümet de öncekileri gibi başarısızlığa 
mahkumdur. 

Bir de Irak’ta hükümet her siyasi grubun temayülüne 
göre kurulurken söz konusu Türkmen olunca bağımsız 
olunması isteniyor. Burada demek oluyor ki Irak’ta 

çifte standartlık uygulanıyor. İster Araplar olsun ister 
Kürtler, Türkmenlerin siyasi denklemde olmasından 
memnun görünmemektedir. Bu da siyasi güçler 
tarafından yapılıyor.

"Yazık ki Türkmen siyasi tarafın arkasında 
güçlü bir ülke yoktur"

"Siyasi güçler" dediğinizde kimden 
bahsetmiş bulunuyorsunuz?

Siyasi güçlerin ardında hep dış bir 
ülke vardır. ABD Kürtlere, İran Şiilere, 
Suudi Arabistan ise Sünnilere destek 
vermekte. Ama ne yazık ki Türkmen 
siyasi tarafın arkasında güçlü bir ülke 
yoktur. Türkiye’nin mültecilere, Türkmen 
bölgelerinin bombalanması neticesinde 
yararlananlara ve yardıma muhtaç 
insanlara yardım etmesi elbette takdire 
şayandır ama bu tür yardımlar insani 
yardım olmaktan öteye geçmemekte ve 
Türkmenleri siyasi olarak güçlenmelerini 
sağlamamaktadır.

"Irak’ta hükümeti, İran ve ABD 
kurmaktadır"

Irak’ta hükümeti İran ve ABD kurmaktadır. Kimin 
temayülü bunlara göreyse o kuruyor. Türkiye ise bu 
denklem içerisinde yer almaktadır fakat çok az bir yer 
işgal etmektedir. Irak’ta herkes Türkiye’nin Türkmen 
tarafında olduğunu biliyor fakat hükümet kurma 
sürecinde varlığını hissettirmiyor. 

"Muhtemelen sembolik cumhurbaşkanlığı 
yardımcılığı görevi verilebilir ama 

milliyetçi bir Türkmen’in seçilmesi zor 
görünmektedir."

Peki bu kabinede Türkmenlere yer 
verilmeyecek mi?

Verileceğine yönelik bir olasılık var, o da muhtemelen 
sembolik cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevi 
verilebilir ama bir milliyetçi Türkmen seçilme ihtimali 
zayıftır. Sembolik olduğu için hiçbir yetkiye sahip 
olmayacak. Örneğin, ne bütçesi var, ne atama yapabilir 
ne karar çıkartabilir. Cumhurbaşkanı Behram Salih 
azınlıklardan kendisine yardımcı seçeceğini söylüyor. 
Fakat çok pragmatik yaklaşıyor ve kendisi ile uyumlu 
çalışacak birisini arıyor. Başka ifadeyle apolitik birisini 
arıyor. Sonuç olarak Türkmenlerin kabineden uzak 
tutulmasının 60%’lık sebebi dış sebepler ise iç sebepler 
de %40’lık orandadır. 

ITC Başkanı Erşet Salihi bazı siyasi 
tarafların Türkmenlere karşı olduğunu 

söyledi. Bunlar kimdir? 

Erşet Salihi siyasetçi olduğu için açıkça ifade 
etmeyebilir ama benim şahsi görüşüme göre 
önceden parlamentoda veya bakanlıkta olup da 
seçimi kazanamayan bazı Türkmen şahsiyetlerdir. Bu 
şahsiyetlerin devlet içinde önemli makam sahipleriyle 
yakın ilişkide olduğu herkesçe bilinmektedir. Bu kişiler 
özellikle Şii tarafa yakın olan ve İran’da faaliyet gösteren 
şahsiyetlerdir. Ancak Sayın Erşet Salihi’nin bu kişilerle 
seçimlerden önce zaten Türkmen Koordinasyon 
Kurulu’nda birlikte olabildi ve bazı ortak kararlar 
alabildiler. Şimdi tekrar bir araya geldiler ve bu gelişme 
ümit vadetmekle beraber yine önemli bazı Türkmen 
siyasetçiler halkanın içinde görünmüyorlar. Bu da 
Türkmenlerin birik ve beraberliklerine zarar verebiliyor.

"Şimdiye kadar Türkmenleri bir çatı 
altında toplayacak bir mercii yok"

Peki çözüm nedir sizce? Türkmen siyasetçileri nasıl bir 
yol haritası izlemeli?

Aslında herkes suçlu, ister İslami, ister milliyetçi 
Türkmenler... Çünkü şimdiye kadar Türkmenleri bir 

çatı altında toplayacak bir mercii oluşmadı. Siyaset 
cesaret, dürüstlük, mensubiyet ve mücadele etmek ister. 
Şu anda Türkmenleri en samimi şekilde temsil etmeye 
çalışan Erşet Salihi, Hasan Turan ve Niyazi Mimaroğlu 
gibi şahsiyetlere ihtiyacımız var. Parlamentoya yeni 
giren, şimdiye kadar hiç sesini duymadığımız kişilere 
saygım var ama siyaset atılgan insanlara ihtiyaç 
duymaktadır. Ama bu zevatın ne bir demeçlerini 
okuduk ne de Parlamentoda bir konuşma yaptıklarını 
duyduk. Bunları aktif hale getirebilecek bir siyasi çatı 
tesis edilmeli ve bu kişilere yok gösterilmelidir.

Bu durumdan kurtulmak için Türkmenlerin bir çatı 
altında toplanması gerekir. Bu çatı ise Türkmen Meclisi 
veya İstişare Kurulu olabilir. Bunu iyi tanımlamak 
lazım, anarşi şeklinde başıboş bırakılmamamız gerek. 
İki sene önce kurulan Türkmen Koordinasyon Kurulu 
çok güzel ve başarılı bir adımdı.

Bunun yanında iki şeyi birbirinden ayırt etmemiz 
lazım. Hayati mesele ve güncel mesele var. Hayati 
mesele, Türkmenlerin eğitim sorunu, Telafer, Musul’dan 
göç eden Türkmenlerin sıkıntıları ve çözümü, 
Tuzhurmatu, Telafer’in il olacak mı olmayacak mı, 
Türkmen arazilerini nasıl geri alabiliriz gibi sorunlardır. 
Bu sıkıntılar ancak bir çatı altında toplandıktan sonra 
halledebiliriz ve buna da kimse karşı çıkmaz çünkü 
herkesin hedefi aynı olur. Burada birleşmek lazım.

Güncel olan ise, her dört yılda bir Irak’ta seçim 
yapılıyor. Biz her dört yılda bir aramızda çekişmelere 
girersek hayatta diğer sorunlarımızla ilgilenemeyiz. 
Bağdat zaten suçluyor, "Türkmen adayı istiyoruz 
fakat aralarında anlaşamıyorlar." diyorlar. Bu güncel 
meselelerin, hayati meselelerin üstünde tutulmaması ve 
kurban edilmemesi lazım.
 
"Türkmenlere bakanlık verilmezse hayatın 

sonu anlamına gelmez"

Bana kalırsa Türkmenlere bakanlık verilmezse hayatın 
sonu gelmez. Bizim daha fazla yerel seçimler üzerine 
yoğunlaşmamız gerekmektedir. Tekrarlıyorum, 
Türkmenlerin önce kendi arasında birleşmesi gerekiyor. 
Türkmenler birleşmezse karşı tarafla olan mücadelemizi 
sürdüremeyiz. Türkmenlerin önceliği şehirlerinin 
geleceği, gençlerinin istikbali, eğitim kaliteleşmesi, 
kadınların daha aktif olmaları, göç edenlerin yerlerine 
dönmeleri, iktisadi yönden güçlenmeleri gibi konular 
olmalıdır. 

Prof. Dr. Mahir Nakip: Adil Abdulmehdi’nin 
kuracağı hükümet de başarısızlığa mahkumdur 

Hazırlayan:  Eymen Erbiloğlu
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x

Tba için yazdığım ilk yazımın 
süreci aklıma gelince, bu 
sayıda Tba hakkında yazmak 
istedim. Başlangıç süreci 
heyecan ve umut dolu bir 
süreçti. Ta Haziran 2017’ye 
kadar geri döndüm. Hizmet 
aşkı ile büyük umutlarla yola 
çıkan bir grup gencin azmi ve 
iradesi kısa süre içerisinde elle 
tutulur, gözle görünür büyük 
işler başarmalarına neden oldu. 
Yıllardır hasret kaldığımız bir 
basın kurumunu Türkmen 
halkına kazandırdılar. Çok 
kısa sayılabilecek bir zaman 
diliminde büyük hizmetler 
sunup, ilkler yaşatmayı 
başardılar. Nitekim inanç, irade, 
azim ve cesaret var ise başarı 
kaçınılmazdır. Niyetler halis ve 
iyi ise, Allah da mutlaka yardım 
ve muvaffak eder.

Tba’nın kuruluş amacı ve 
hedefleri hakkında o süreçte 
genel yayın yönetmeni 
tarafından bana aktarıldığı 
için, bilgi sahibi olup, hangi 
vizyon ve misyonu üstlendiğinin 
farkındaydım. Yurt dışında 
ikamet etmem hasebiyle 
yardımcı ve destek olmak 
için gazetede yazı yazmak 
ile elimden gelen en ufak 
desteği sunmak benim için 
gurur kaynağıdır. Küçük de 
olsa bugüne kadar katkım 
olmuşsa ne mutlu bana! Bu 
kurumun Türkmen Basını’nda 
yenilikler katacağından adım 
kadar emindim. Fırsat verilip 
imkânlar sunulursa bundan 
sonra daha büyük hizmetler 
sunabileceğinden de şüphem 
yoktur. 

Bu kurumun yalnız bir basın 
kuruluşu değil, Türkmen 
gençleri için bir okul 
mahiyetinde olacağını tahmin 
edebiliyordum. Çünkü hitap 
edeceği Türkmen gençlerini 
milli şuur ile donatarak onları 
davaya kazandırmanın yanı 
sıra, kurum içinde çalıştırıp 
yetiştireceği gençler, basınımız 
için büyük şans olacaktır.

İlk aşamada bir internet sitesi 
ile diğer yerel hatta uluslararası 
haber sitelerine meydan 
okuyacak kadar nitelikli bir site 
ile işe başladılar. 15 günde bir 
çıkarılan Tba Gazetesi de içeriği 
ile Irak Medyası dâhil kalite 
olarak uzun yıllardır isim yapmış 
birçok gazetenin önüne geçmiş 
durumdadır. Kısa bir süre sonra 
Tba Çocuk Dergisini çıkararak 
bu alandaki büyük boşluğu 
doldurmayı başardılar. Tba 
Çocuk içeriği ile adeta bir okul 
mahiyetinde olup, çok büyük 
hizmetler sunmaktadır. Bunun 
meyvesini ileriki 

yıllarda illaki göreceğiz. Son 
olarak Tba Yayınları adı altında 
Türkmen Kütüphanesine yeni 
eserler kazandırmayı bir hedef 
olarak belirleyen Tba, eminim 
ki bu yeniliklerine devam 
eder ve boşlukları birer birer 
dolduruverir. Faaliyet alanını 
genişletecek politika izler ve 
başlattığı bu kutlu yolculuğu 
daha verimli çalışmalarla 
taçlandırır.

Bir fert olarak benim ve hatta 
bütün Türkmen halkının 
beklentisi bundan daha 
büyük hizmetlerdir. Erbil 
Türkmenleri uzun yıllar gerçek 
anlamda bir Türkmen medya 
kurumuna hasret kaldılar. 
Dolayısıyla da beklentiler de 
bir o kadar büyüktür. İmkânlar 
ve destek konusunda bilgi 
sahibi olmadığım için belki 
de çok büyük konuşuyor gibi 
gözükebilirim. Ama biz de halk 
olarak haklıyız. Bu yüzden en 
yakın zamanda çok ihtiyaç 
duyulan Radyo Tba’nın hayata 
geçirilmesi için dua ediyoruz. 
Bundan bir sonraki adım da 
Tba Tv Kanalını görmeyi iple 
çekiyoruz. Bu projeler çok büyük 
hizmetlerdir. Erbil Türkmenleri 
bunları ve bundan fazlasını da 
hak ediyor. Umarım bu iki konu 
Tba yetkilileri tarafından ele 
alınıp, üzerinde durulur ve en 
yakın zamanda hayata geçirilir. 

Unutmayalım ki 2016 yılında 
Tba diye bir kurum hayaldi. 
Çoğu projeler bir hayal ürünü 
olup, inanç, istek ve azimle 
gerçekleşir. Biz de radyo ve 
televizyon hayalimizin en 
kısa zamanda gerçekleşmesi 
umuduyla Tba ailesine 
desteklerimizi yeniliyoruz. 
Nasılsa gerçekleşecek olan 
kazanımlar Bizimle Bizim İçin 
olacak. 

Önemli bir hususa da 
değinmeden yazıyı 
sonlandırmak istemiyorum. 
Tba’ya destek olmak her onurlu 
Türkmen’in görevidir. Bu 
kurumu baltalamak da ihanet 
içinde olmaktan başka bir 
şey değildir. Sözüm ona bazı 
siyasilerimizin bile bölgecilik 
hastalığına yakalandıklarını 
görünce şaşırıyorum. Beyler, 
Tba yalnız Erbil’in değil bütün 
Türkmeneli’nindir. O yüzden 
Türkmeneli’nin her bölgesinden 
destek görmelidir. Destek 
olmuyorsanız bari köstek 
olmayın.

Diyar Erbil

Bizimle 
Bizim İçin

İsveçli tasarımcı Oskar Pernefeldt, Dünya 
gezegeni için uluslararası bir bayrak 
tasarladı. 

Pernefeldt, Beckmans College of Design'da 
(Tasarım Üniversitesi) öğrenci olduğu 
yıllarda bayrağı yeni bir proje olarak 
tasarladı. 

Pernefeldt'in mezuniyet projesi olarak 
başladığı proje sanal alemde giderek daha 
fazla kabul görmeye başladı. Teknoloji devi 
LG, Bsmart gibi şirketler ve Ulusal Havacılık 
ve Uzay Dairesi'nin (NASA) desteklediği 
bu proje, 7 milyar insanı temsil edecek bir 
bayrak arayışının sonucu olarak ortaya çıktı. 

Tasarımcı, bayrağı tasarlamasının temel 
nedeninin, "Dünya nüfusuna, devlet 
sınırlarına rağmen hepimizin tek gezegende 
yaşadığımızı hatırlatmak" olduğunu 
belirtiyor.

Dünya Gezegeninin Uluslararası Bayrağı 
(The International Flag of Planet Earth) adını 
taşıyan tasarım bayrak, mavi arka plan ve iç 
içe geçmiş 7 halkadan oluşmakta. 

Bayrak esas olarak uzay yolculukları için 
tasarlanmış. Pernefeldt'e göre uzaya giden 
astronotlar sadece kendi ülkelerini değil 
tüm insanoğlunu temsil ediyor. Bu nedenle, 
NASA'nın da belli ölçüde projeye destek 
verdiği göz önünde bulundurulursa, bu 
bayrağın yakın gelecekte kurulacak ilk Mars 
kolonisinde dalgalanması pek şaşırtıcı olmaz.

Sembollerin anlamı
Dünya bayrağı, mavi zemin üzerinde iç 
içe geçmiş 7 beyaz halkadan oluşuyor. 
Pernefeldt, tasarımını şöyle anlatıyor:

"Bayrağın merkezindeki yedi halka, 
Dünya'daki hayatın simgesi olan çiçeği 
oluşturuyor. İç içe geçmiş halkalar, 
gezegenimizde her şeyin doğrudan ve dolaylı 
olarak birbirine bağlı olduğunu gösteriyor. 
Mavi zemin, hayat için büyük önem taşıyan 
suyu ve yeryüzünün büyük bir bölümünü 
kaplayan okyanusları temsil ediyor. Çiçeğin 
dış halkaları, gezegen olarak Dünya'nın 
simgesi olarak görülebilir, mavi zemin ise 
Evren'i temsil edebilir."

Dünya Bayrağı

Hazırlayan:  Ali Salim
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Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi'nde (IKBY) 
kurulacak yeni hükümette Türkmenlere rol verilmesi 
tekrar tartışma konusu oldu.

IKYB'nin 8. dönem hükümetinin kurulması 
öncesinde olduğu gibi, 9. dönem hükümetin 
kurulmasından önce bir kez daha Türkmenlere 
hangi bakanlığın verileceği konuşulmaya başlandı. 
Ancak Türkmenler ise tıpkı önceki dönemde olduğu 
gibi "Türkmen İşleri Bakanlığı" gibi bir bakanlık 
kurulmasını ve bu bakanlığın sadece Türkmen 
işleriyle ilgilenmesini istediklerini dile getiriyor.

Tba'a olarak yıllardır konuşulan bu "Türkmen 
İşleriyle" ilgili bakanlığın ne gibi faydası olacağını, 
ayrıca böyle bir bakanlığın kurulmasının ne kadar 
mümkün olabileceğini IKBY Parlamentosu Irak 
Türkmen Cephesi Fraksiyonu Başkanı Aydın Maruf, 
IKBY Parlamentosu Kalkınma Partisi Fraksiyonu 
Başkanı Muhammed İlhanlı, IKBY Parlamentosu 
Yasa Danışmanı Lavent Celal Ağa ile konuştuk.

Milletvekili Aydın Maruf, 
Türkmenlerin önümüzdeki hükümet kabinesine 
katılacağını belirterek, "En önemli isteğimiz, 
başbakan yardımcılığı görevinin Türkmenlere 
verilmesi. Tabii ki verilen yardımcılığın da Cephe'ye 
verilmesini istiyoruz, çünkü Irak Türkmen Cephesi 
hem Irak'ta hem de bölgede önemli bir siyasi 
partidir." dedi.

Türkmenlere ait bir bakanlık, yani, "Türkmen İşleri 
Bakanlığı" kurulmasını istediklerini söyleyen Maruf, 
"Geçmişte de bu konu hakkında çalışmalar yaptık. 
Bu kurum Türkmen işlerinden sorumlu olacaktır. 
Bu adım Türkmenler için önemli ve hayati bir 
durum. Bu bahsettiğimiz proje hayata geçtiği zaman 
bakanlar kurulunda Türkmenler hakkında konuşma 
hakkına sahip olabiliriz. Türkmenleri ilgilendiren 
diplomasi, eğitim ve kültür alanlarında aktif bir 
şekilde çalışabiliriz." şeklinde değerlendirmede 
bulundu.

Aydın Maruf, Türkmenlere geçmişe göre daha fazla 
hak tanınacağı ve bakanlık verileceği yönünde 
bilgi paylaşarak, "Geçmişte Türkmenler bakanlar 
kurulunda bir bakanlık ile temsil ediliyordu, ama bu 
sefer bir bakanlık veya iki bakanlık olabilir. Onun 
yanında şu anda bulunan bir heyet, veya Türkmen 
işlerinden sorumlu bir heyet kurulacaktır.Biz KDP 
heyeti ile görüşmek için bir paket hazırlayacağız. 
Bu da Erbil'de yaptığımız ITC'nin yönetimi altında 
düzenlenen istişare toplantısının uzantısıdır. O 
toplantıda alınan kararlar üzerine milletvekillerinin 
isteklerini belirledik." açıklamasını yaptı.

"Biz Türkmenler hem Bölge'de hem de Irak'ta önemli 
bir toplumuz." diyen Maruf, "Irak Hükümeti kabinesi 
kurulduğu zaman Türkmenlere karşı adaletsizlik 
yapıldı. Kabinede Türkmenlere yer verilmiyor. 

Yapılan haksızlığın Erbil'e taşınmamasını temenni 
ediyoruz. Eğer iki tane başbakan yardımcısı olacaksa, 
o zaman birisinin Türkmen olmasını istiyoruz. 
Türkmenler içerisinde de ITC'ye verilmesini talep 
ediyoruz." diye konuştu. 

Konuya ilişkin değerlendirmede 
bulunan Kalkınma Partisi Fraksiyonu Başkanı 
Muhammed İlhanlı, "1990'lı yıllardan bugüne kadar 
baktığımızda Türkmenler, sadece bir bakan ile 
hükümet kabinesinde bulunmuşlardır. Bu sefer biz 
hükümete iştirak eden değil, ortak olmak istiyoruz. 
Bunu gerçekleştirmek için ilk olarak başkanlıklarda 
Türkmenlere yer verilmezi lazım. Başbakan veya 
meclis başkanı yardımcılığının Türkmenlere 
verilmesini istiyoruz." ifadesinde bulundu.

Parlamento ikinci başkan yardımcısı ya da 
başbakanın ikinci yardımcısıyla iligili kanunun 
tekrardan gözden geçirilmesini ve kabul edilmesini 
istediklerini belirten İlhanlı, sözlerine şöyle devam 
etti:

"Bu iki görevden birisinin Türkmenlere verilmesini 
istiyoruz. Ayrıca hizmet sağlayabilen aktif 
bir bakanlık istiyoruz. Bu iki siyasi mertebe, 
Türkmenlerin yönetimde ortak olma garantisini 
taşıyor. Esas talebimiz, Türkmenler ile ilgili işleri 
koordine etmek için bir sorumlu makamın olması. 
Bu makam Türkmen milletvekilleri, partiler, kurul ve 
kuruluşların iletişimini hükümet ile ayarlayacaktır. 
Bu makam Türkmen işlerinden sorumlu devlet 
bakanlığı gibi olmalı. Eğer bunun bir yasaya 
ihtiyacı varsa, ilk önce Türkmen işlerinden sorumlu 
bir danışman veya müsteşarın atanması lazım. 
İkinci aşamada ise bunun heyete veya bakanlığa 
dönüştürülmesi lazım."

Hizmet verme kapasitesi olan bakanlıklar 
istediklerini vurgulayan İlhanlı, "Mesela eğitim 
bakanlığı veya kültür bakanlığı. Bu iki bakanlık 
manevi olarak Türkmenler için iyi bir konum. 
Bunun yanında ticaret ve sanayi veya belediye 
bakanlıkları gibi bakanlıklar da olabilir. Bizler 
buranın asıl sahipleri olduğumuz için ve asil bir 
unsur olduğumuz için eğitim, kültür, sanayi, ticaret 
ve belediye bakanlıkları vasıtasıyla kendi ülkemize 
hizmet edebilen unsurlar oluruz." şeklinde açıklama 
yaptı.

Bütün Türkmenlerin kendilerini ortak 
hissedebilmesi için siyasi zirvede ve yönetimde de 
temsilcisi olması gerektiğinin altnı çizen İlhanlı, 
"Kendi milletini temsil edebilen bir bakanlığın da 
olması gerekmektedir." dedi.

IKBY  Parlamentosu Yasa Danışmanı Lavent Celal 
Ağa, "Şüphesiz ki biz Irak'ta yaşıyoruz, şu ana 
kadar Kürdistan Bölgesi Irak'ın bir parçasıdır. Irak 
Anayasası hepimizin bağlı olduğu bir anayasadır. 

Anayasa'nın 3. maddesinde Irak'ta çok sayıda etnik 
ve dini oluşumların olduğuna işaret edilmiştir. 
Ayrıca 4. madde de ise Irak'ta yaşayan milletlerden 
söz edilmiş ve Türkmen de o milletler arasında 
zikredilmiştir. Orada Türkmenlerin kendi dil ve 
kültürlerine sahip oldukları vurgulanıyor. Ayrıca 
aynı maddenin açıklamasında, 'Bir ilçe veya 
kasabanın çoğunluğu Türkmen olduğu taktirde 
isterlerse resmi işlemlerini Türkmence yürütebilirler.' 
ifadesi yer almaktadır." şeklinde bilgileri paylaşarak 
konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu.

 

"Biz Kürdistan Bölgesi'nde 
kendi parlamentomuzun olması hasebiyle, karar 
çıkartabiliriz ancak aynı zamanda anayasaya 
aykırı olmaması şartıyla. Öğrneğin 2015 yılında 5 
numaralı kanunu çıkardık ki bu madde etnik ve 
dini oluşumları içerisine alıyor. Bunun ardından 
söz konusu oluşumlar parlamento içerisinde 
ve dışında 3 veya 4 seminer düzenlediler. 
Orada toplanan istekler konuşuldu ve o yasaya 
yerleştirildi. Bence Irak ve Kürdistan Bölgesi'nde  
ister Türkmenler ister başka oluşumlar olsun, 
şayet milletlerine hizmet etmek istiyorlarsa o vakit 
yasaların uygulanması hakkında ısrarcı olmaları 
gerekiyor. Bir bakanlık oluşturmak yerine var 
olan yasaların uygulanıp uygulanmadığını takip 
etmeleri gerekiyor. "

Türkmenlere bakanlık verilmesi konusuna 
değinen Lavent Celal Ağa, oluşumların yasaların 
uygulanması konusunda öncelikle çalışma yapması 
gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Ben buradan Türkmen kardeşlerime bir soru 
yöneltmek istiyorum. Şu anda Türkmenler için 
2 bakanlık oluşturuldu diyelim, peki Türkmen 
kardeşlerimiz için ne değişmiş olacak? Acaba 
Türkmen kardeşlerimiz bir bakanlığa talip 
olduklarında, Türkmenlerin kültür, sanat, siyasi 
ve benzeri hususlarda ilerlemesi için projeleri var 
mı? Sadece koltuk ve görev içindir. Bu da sadece 
Türkmenlere zarar verecek. Bence Kürdistan 
Bölgesi'nde yaşayan bütün oluşumların öncelikle 
yasaların uygulanması hususunda vurgu ve baskı 
yapması gerekiyor."

Dünyada buna benzer birçok örnek olduğunu 
belirten Lavent Celal Ağa, "Örneğin Brezilya'da 
Lübnanlı oluşum var. Ya da Almanya'da Türkler 
var ayrıca Amerika'da ise Japon ve Çinliler 
vardır. Peki soruyorum; neden şu ana kadar 
onlardan böyle bir istek gelmedi? Çünkü orada 
devlet vatandaşlarına vatandaşlık haklarını eşit 
bir şekilde sağlamış. Örneğin bir Kürt vatandaş 
Çin'de vatandaşlık kazandığında bir yerli Çinli'nin 
haklarının aynısına sahip olacak. Bu nedenle şayet 
Türkmen milletinin partileri, milletinin çıkarlarını 
düşünüyorsa hakların uygulanması üzerinde 
durur böylece bir Türkmen vatandaş ile bir Kürt 

Türkmen İşlerinden Sorumlu Bakanlık
Nedir? Mümkün mü?

Hazırlayan:  Ali Salim
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x

Belki yaşça bizden büyük 
olanlar, dede, baba, amca 
ve dayılarımız vaktiyle 
bir tane "sadece bir tane"  
Türkmen partisinin olmasını 
hayal ederlerdi. Öyle ki 
gün geldi, gün geçti hayal 
ettikleri gerçek oldu ve 1 
yerine onlarca parti, onlarca 
başkan, onlarca bayrak... 

İşin o kadar tadı kaçtı 
ki, bir aile tek başına bir 
parti sahibi oldu. Peki bu 
partilerin Türkmen davasına 
bir faydası oldu mu? 

Sanırım bunun cevabını her 
Türkmen ferdi verebilir, bu 
nedenle ben bir şey yazma 
gereği duymuyorum. 

Yazımın başlığında işaret 
etmek istediğim konu ise 
"Erbil'de Türkmen Meclisi" 
kurulmasıyla ilintilidir. 

Yıllardır Erbil'de bir siyasi 
mercii olarak kurulması 
düşünüldüğü ve birkaç 
kez de bunu pekiştirmek 
için Türkmenlerin ileri 
gelen isimlerinin bir araya 
geldiğini, ancak herhangi 
bir sonuç elde edilmediğini 
duymuştuk. 

Bu konu halkımız içerisinde 
de çok konuşuldu hatta 
ve hatta insanlarımız 
siyasetçilerimize sitem 
etmeye başladı, çünkü artık 
dışarıdan, "Türkmenler 
kendi aralarında 
anlaşamıyorlar" sözünü 
duymaktan sıkıldılar. 

Neyse ki geçtiğimiz ay Irak 
Türkmen Cephesi'nin (ITC) 
öncülüğü ile Erbil'de geniş 
çapta bir toplantı için adım 
atıldı. 

Toplantıya eski Türkmen 
Cephesi Başkanları, IKBY 
eski ve yeni milletvekilleri, 
akademisyenler, aktivistler 
ve birçok farklı alanda 
çalışmaları bulunan kişilere 
davetiye gittiğini öğrendik. 

Söz konusu davete icabet 
edenler, 29 Kasım'da Erbil 
Quartiz Otel'de "Irak 
Kürdistan Bölgesi’nde 
Türkmenlerin İstekleri 
ve Erbil Türkmen İstişare 
Meclisi’nin Kurulma Önerisi 
Toplantısı" adı altında 

buluştu. 
Toplantının ardından, 
buluşmanın olumlu geçtiğine 
dair de açıklamalarda 
bulunuldu. 

Her ne kadar gözler o 
salonda "olmazsa olmaz" 
diye beyinlerimizde yer eden 
bazı Türkmen şahsiyetlerini 
arasa da, toplantı bir 
kesime "Türkmen Meclisi" 
oluşturma umudunu verdi. 

Nitekim aradan birkaç 
gün geçti ve sosyal medya 
ağlarında hızla yayılan 
başka bir Türkmen Meclisi 
çalışmaları ve hazırlıkları 
gündeme düştü. 

Öyle ki söz konusu hazırlık 
komisyonunun daha önce 10 
kez toplandığı ve çalışmalar 
yürüttüğü ortaya atıldı. 

Bana ilginç gelen tarafı ise, 
daha sonradan duyduğumuz 
bu çalışma komisyonunun 
içerisinde Irak Türkmen 
Cephesi'nin toplantısına 
icabet eden kişiler de var. 

Ben burada o toplantı veya 
şu meclis başarılı, diğeri 
şöyle, böyle demek için 
yazı yazmadım. Sadece bir 
bedbaht Türkmen ferdi 
olarak şunu ifade etmek 
isterim; Biz ne yapıyoruz 
Allah aşkına? Her iki toplantı 
öncüleriyle konuşunca her 
iki taraf, "Niyetimiz iyi, 
milletimiz, geleceğimiz, 
haklarımız" diyor ancak yine 
1 olma şansı varken neden 
2?  Meclis sayısının tıpkı 
parti sayısı gibi 3 veya dörde 
yükselmeyeceği ne malum? 

Milletimiz yoruldu ve 
hiçbirinize karşı inancı 
kalmadı. Asıl bu inancı 
onarmak adına ne 
yapacağınızı düşünmeniz 
gerekiyor.

Çalışmalarınız ve niyetiniz 
her neyse artık, millete 
yönelmeniz ve milletimizin 
haklarına sahip çıkan başlara 
ihtiyacı olduğunu idrak 
etmeniz gerekiyor. 

Böyle giderse bırakın bir 
meclisimizin olmasını, bir 
"DİVEXANE" bile hayal olur.

Mehmet Erbiloğlu

BİR 
İSTEDİK 
İKİ
OLDU 

vatandaş yasalar önünde eşit olur. O zaman 
sanırım Türkmen işlerini yürüten bir bakanlığa 
hatta kota sistemine bile gerek kalmaz. 
Çünkü Türkmen ve Kürt vatandaşlar eşit 
haklara sahiptir, bu nedenle bir Türkmen'in 
parlamentoda olup olmaması da o Türkmen 
vatandaş için pek de bir anlam ifade etmez." 
değerlendirmesinde bulundu. 

Türkmen işleri ile ilgili bir bakanlık kurulması 
için herhangi bir engel olmadığını belirten 
Lavent Celal Ağa, "Ancak mantıksız bir 
durum çünkü o vakit Hristiyanlar da çıkıp 
bir bakanlık isterler ve diğerleri... O zaman 
bizim, farklı etnik ve dini oluşumlar için 10-12 
bakanlık kurmamız lazım. Sonuç olarak bu 
meselenin önüne engeller çıkar ve başarıya 
ulaşamaz. Tabii ki bu benim şahsi görüşümdür. 
Yine söylüyorum bana kalırsa topluluklar 
kendi milletleri çıkarına ve yararına olan, 
anayasada çıkarılan en küçük yasalara kadar 
maddelerin uygulanması için çalışılmasıdır, 
böylece daha çok sonuç elde edilir. Bu nedenle 
bir oluşuma has bir bakanlık kurmak zor ve 
gerçek dışıdır çünkü muhtemelen başka bir 
parti gelir ve buna engel olur." diye konuştu. 

Oluşuma has kurulan bakanlık örneği veren 
Lavent Celal Ağa, "Bir dönem Lübnan'daki 
Ermeniler kendileri için bir bakanlık talebinde 
bulundular. Hemen onların ardından ülkedeki 
Hristiyanlar da aynı talepte bulununca mesele 
başarısızlıkla noktalandı. Sanırım aynı şey 
Kürdistan'da da tekrarlanacak. Türkmenler bu 
gibi bir talepte bulundukarı günün ertesi günü 
Yezidi ve Hristiyanlar da isteyecekler. Bana 
kalırsa hepsinin böyle bir hakkı var. Mesele bir 
bakanlığın artması değil. Kürdistan Bölgesi'nde 
on sekiz veya on dokuz bakanlık var o zaman 
yirmiye çıkar ama hiçbir şey değişmez. Çünkü 
Türkmenlere hizmet verebilecek hiçbir yasa 
burada yani parlamentoda engellenmiş değil." 
diyerek Türkmen milletvekillerinin meclisteki 
çalışmalarına ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Acaba şimdi bakanlık talebinde bulunan 
Türkmen partileri, şu ana kadar meclisten 
geçiremedikleri bir projeleri olmuş mu ki 
böyle bir istekle geliyorlar? Acaba uzun 
soluklu bir projeleri olmuş mu ki hükümet 
çalışmalarına dahil etsinler ve Türkmen 
milletine hizmet sunsunlar? Ben size söyliyim, 
emin olun ki böyle bir projeleri olmamıştır. 
Çünkü ben hükümette görev almış biriyim 
ayrıca 3 dönemden beridir de parlamentoda 
çalışmaktayım. Sorun bir bakanlık veya bir 
başkanlığın olup olmaması değil, buradaki 
sorun Türkmenlere hizmet için Türkmen 
partilerinin bir plan ve yol haritalarının 
olmaması. Şayet Türkmen partileri gerçekten 
de Türkmen haklarını düşünüyorlarsa o vakit 
yasaların uygulanması için çalışmaları gerekir. 
"

"Ben Erbil çocuğuyum ve bu şehirde 
büyüdüm." diyen Lavent Celal Ağa, "Hiç 
kimse bana gel Türkçe öğren demedi. 
Kendim öğrendim ve onlarla Türkmence 
konuşabiliyorum. Bu şehirde bulunan 
devlet dairelerinde ki memurların yüzde 
95'i Erbillilerin ve Türkmenlerin dışında 
insanlardan oluşuyor. Peki neden? Şimdi 
yeni dönem için Türkmen partileri çıkıp 
hizmet sunan müdürlükleri isteyecekleri bir 
talep sunabilirler. Neden belediye başkanları 
Türkmen olmasın? Neden Su ve Sulama 
Müdürlükleri Türkmen olmasın? Ne yazık ki 

Türkmen partileri bu gibi yerler için kendi 
mensuplarını ve adamlarını öne sürüyorlar. 
Nitekim ben onlarca hiç bir partiye mensup 
olmayan Türkmen ailesi biliyorum. Ama 
eminim ki böyle bir yere yerleşirse Türkmen 
halkına daha şok hizmeti olacaktır. Şayet 
Türkmen partileri milletlerine hizmeti 
amaçlıyorlarsa o zaman bıraksınlar, bakanlık, 
danışmanlık gibi meseleleri çünkü bunlar 
sadece kendi partilerine fayda sağlar. Tabii ki 
onlara da saygı duyoyorum çünkü onlar da 
yasal bir şey yapıyorlar." şeklinde açıklama 
yaptı.

Başbakan yardımcısının Türkmen olması 
konusunda ise Lavent Celal Ağa, "Bu konuyu 
gerçekleştirmek için önce yasa değişimi 
olması gerekiyor çümkü şimdiki yasaya göre 
başbakanın sadece bir yardımcısı olmalı. 
Ancak bu görevin belli bir etnik gruba 
verilmesi yine o önceden bahsettiğimiz 
bakanlık kurulması gibidir. Türkmen'e 
verdiğinizde Hristiyan da ister, Hristiyan'a 
verildiğinde, Yezidiler de iseter. Evet her üç 
başkanlıkta oluşumların bulunmasından söz 
edebiliriz. Ancak sadece belli bir oluşum için 
olmaz. Çünkü Kürdistan Bölgesi'nde sadece 
Türkmen oluşumu mevcut değildir. O zaman 
diğerleri içinde aynı hak doğuyor ve bu da zor 
bir durum." diyerek konuşmasına şöyle devam 
etti: 

"İkinci bir nokta ise, Başbakan yardımcılığının 
bir Türkmene verilmesi hususudur. Benim 
şahsi düşünceme göre Bağdat'ta Meclis Başkanı 
İkinci Yardımcılığı bir Türkmen'e verilmiştir. 
Bu nedenle burada şayet böyle bir görev 
verilecekse Hristiyan ve Yezidilere verilmelidir. 
Genel olarak biz dengeyi sağlamalıyız. 
Türkmen bunu istemekte haklıdır. Ancak 
biz Kürdistan Bölgesi'nde veya Kürdistan 
Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan 
Yurtseverler Birliği (KYB), oluşumlar arasında 
daha özel bir denge sağlamalıyız. Demek 
istediğim her iki makama Türkmen yerleştirip 
Hristiyanları göz ardı etmek kabul edilir değil. 
Evet Hristiyanların sayı olarak nüfusları daha 
az olabilir ancak bölgede var oldukları bir 
gerçek. Bir diğer tarafta Yezidiler var ki DEAŞ 
meselesinde büyük bir zülme maruz kaldılar 
ve meseleleri artık bir dünya meselesi oldu ve 
bütün dünyanın desteğini alıyor." 

"DEAŞ meselesinde Türkmenlere de büyük 
zulüm yapıldığını düşünüyorum." şeklinde 
fikrini belirten Lavent Celal Ağa, "Ben şahidim 
Telafer'de yüzlerce kadın ve kızı DEAŞ götürdü 
ve aralarında okuldan çocukluk arkadaşım da 
var ve hala başına ne geldiği bilinmiyor.  Ancak 
ne yazık ki hiç kimse bundan söz etmiyor. İşte 
bu Türkmen partilerine yöneltilen en büyük 
eleştirilerden biridir. Milletlerine karşı bu denli 
büyük bir suç işleniyor ve onlar bu durumu iyi 
kullanıp yarar sağlayamıyorlar." ifadelerinde 
bulundu.

"Bence başkanlıklarda Türkmenlere görev 
verilmeyecek." diyen Lavent Celal Ağa son 
olarak, "Benim haberdar olduğum kadarıyla 
bir bakanlık ve bir komisyon başkanlığı 
verilir. Bu başkanlık ise Türkmen işleriyle 
ilgili olmayacak. Örneğin Kürdistan Dışındaki 
Bölgeler Başkanlığı, İnsan Hakları Başkanlığı, 
Doğa Başkanlığı veya Turizim Başkanlığı ve 
Kürdistan Bölgesi'nde bunlara benzer çok 
sayıda başkanlık mevcut." bilgisini paylaştı.

Haber: Ziya Uzeiry
Foto: Ali Salim
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Terör örgütü DEAŞ saldırıları nedeniyle çok sayıda 
aile yaşadıkları kenti terkedip, güvenli olan bölgelere 
göç ederek kamplara yerleşmek zorunda kaldı. 
Kerkük'te bulunan Yahyava Kampı da bu kamplardan 
biri.

Yahyava Kampı Müdürü Şuayib Kasapoğlu, Yahyava 
Kampı'nda göçmenlerin durumu ve sunulan 
imkanlara ilişkin Tba'ya açıklamalarda bulundu.

Şuayib Kasapoğlu, kampta 510 ailenin bulunduğunu 
belirterek, "Kampta, 2702 kişi kalmakta. Daha önce 
1000'e yakın ailemiz vardı. Devlet memuru olan ve 
devlette görevi olanlar geriye döndüler. Son olarak 
kamptaki mevcut aile sayısı 510'a düştü." dedi. 

Kalan ailelerin yurtlarına dönmeme sebeplerine 
değinen Şuayib Kasapoğlu, "Aslında dönmeme 
nedenleri ortada, bazılarının evi yıkılmış, bazılarının 
ise evi yakılmış. Birçoğunun dönmeme sebebiyse 
Telafer ve İyaziye'de iş imkanının olmayışıdır, çünkü 
buradaki göçmenler Telafer ve İyaziye'den göç eden 
vatandaşlarımızdır." şeklinde açıklama yaptı.

Kampa hayır kurumlarının yardım ettiğini belirten 
Kasapoğlu, "Türk Kızılayı devamlı olarak yardımda 
bulunuyor. Mesela geçtiğimiz günlerde Türk Kızılayı 
buradaydı ve herkese kışlık giysiler dağıttı. Yılda 1 
veya 2 kez TİKA bize yardım ediyor." diye konuştu. 

Kampta bulunan çok sayıda çocuk ve gencin eğitim 
aldığını söyleyen Kasapoğlu, "Kampta ilkokul, 
ortaokul ve lise var, iki vardiya olarak mesai yapılıyor. 

Burada bulunan öğrencilerimiz 
eğitimlerine devam ediyorlar. 
Türlü türlü faaliyetlere 
katılıyoruz, gençlerimizin 
kurduğu spor takımı her yıl 
bu bölgede başarılar sergiliyor. 
Takımımız 2 kez Kerkük 
Şamiyonu oldu." bilgisini 
paylaştı.

Kamp Müdürü 
Kasapoğlu, kapmta 
bir muayenehane, 
bir de hayır 
kurumları 
tarafından 
kurulan 
hastanenin 

olduğunu belirterek, "Doktorlarımız 
var, 510 ailenin arasında muhakkak 
hastalarımız, engelli vatandaşlarımız 
var. Onlar hastaneden ilaçlarını temin 
edebiliyorlar. Her yıl birkaç kez sınır tanımayan 
doktorlar geliyor ve engellilere tekerlekli sandalye 
ve yatak dağıtıyorlar." diye konuştu.

Kasapoğlu, "Şimdi havalar ciddi derecede sağumaya 
başladı ve insanların ısınmak için nefte (gaz yağı) 
ihtiyaçları var. Burada bulunan buğday ambarımız 
kırık, bizim için ciddi anlamda sorun yaratıyor. 
Türkmeneli Vakfı'ndan ve diğer vakıflardan bu 
ambarı tamir etmelerini talep ediyoruz." diyerek 
kampta var olan sorunlara ilişkin şu açıklamalarda 

bulundu:

"Yağmur nedeniyle birçok evimizin 
çatısı akıyor ve içeriye su giriyor. 

Herkesin maddi imkanı 
yetersiz olduğu için ne 

tamir edebiliyorlar ne 
de başka bir yere 

gidebiliyorlar, 
mecburen 

yaşamaya 
çalışıyorlar."

Tüm hayır 
kurumlarından 
yardım 
ulaştırmalarını 
talep eden 
Kasapoğlu, 
"Mümkünse 
bize çadırlar 

veya kabinler 
göndermelerini 

istiyoruz. İnsanlar 
kış aylarında zorluk 

çekiyor, çadırların 

akması, yerlerin çamur olması göçmenlerimizi 
yoruyor." şeklinde açıklama yaptı.  

Devlet tarafından hiçbir yardım almadıklarını 
vurgulayan Kasapoğlu, "Bize gelen yardımların 
tamamı hayır kurumları tarafından yapılıyor. 
Yiyecek, erzak, yatak ve giysi yardımında 
bulunuyorlar. Devletin bize tek yardım ettiği konu, 
göç edenlere maddi yardımda bulunmasıydı. Her 
aileye 2 veya 2 buçuk miyon dinar verdiler. Göç 
Dairesi bize çok yardımcı oluyor, çoğu kez onlar hayır 
kurumlarına yardım için talep yazıyorlar ve onların 
sayesinde kurumlar kampa yardımlarını ulaştırıyor." 
dedi. 

Yahyava Kampı'nda yaşayan göçmen Aziz Abbas 
Sultan, DEAŞ işgalinden sonra, İyaziye'den 
Yahyava Kampı'na geldiklerini söyleyerek, "4 yıla 
yakın bir zamandır buradayız. Allah Irak Türkmen 
Cephesi'nden razı olsun bize çok yardımda 
bulundu. Yiyecekten giysisiye kadar her türlü 
ihtiyacımızı karşıladılar." diye konuştu. 

Aziz Abbas Sultan, yağmur yağdığında her 
yerin çamur olduğunu bunun da kampta yaşam 
koşullarını zorlaştırdığını ayrıca çadırların 
su sızdırdığını dile getirerek, yiyecek ve çadır 
konusunda yardım beklediklerini dile getirdi.

Yahyava Kampı
Devlet tarafından hiçbir yardım almadan ayakta 
durmaya çalışan Yahyava Kampı, diğer bütün 
kampların aksine devlete ait bir arzi üzerine 
kurulmamıştır veya kira değildir.

Yahyava Kampı, 4 Türkmen iş adamına ait olan 
35 dönümlük arazi üzerine kurulmuştur. Arazi 
sahipleri alanı süresiz olarak kamp kullanımına 
açmıştır. Çadırların bir kısmı Türkmen iş adamları 
tarafından bağışlanmıştır. Daha sonra AFAD 
ve TİKA tarafından alana çadırlar kurulmuştur. 
Kampta bir muayenehane, bir hastane, bir okul ve 
bir mescid bulunmaktadır.

Yağmur ve Soğuk Havalar Yahyava 
Kampı'nda Yaşamı Zorlaştırıyor

Haber: Ali Antar
Foto: Çoban Timur
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Erbil, dünyanın en eski şehirlerinden biri 
ve asırlardır birkaç önemli dönemden 
geçmiştir. Haliyle böylesi eski bir şehirde 
elbette tarihi mekanlar ve eski mezarlıklar 
bulunmaktadır. Farklı dönemlerden 
geçtiğini vurguladığımız bu şehrin altın 
dönemi Atebey hükümranlığı olduğunu 
söyleyebiliriz. Bu nedenle Erbil'deki Çırak 
Mezarlığı'ndan söz etmeden önce 
Atebekler dönemindeki eski 
mezarlıklardan da söz etmek istiyorum. 

Erbil Atabekler döneminde bağımsız bir 
devlet gibiydi ve özellikle de Sultan 
Muzaffereddin Gökbörü döneminde. O 
dönemde Erbil'in yüzölçümü genişlemeye 
başladı. Ünlü tarihçi İbni El-Müstevfi o 
dönemlerdeki Erbil'i anlattığında Büyük 
Mezarlık'tan söz ediyor ve büyük ilim 
adamlarının Büyük Mezarlık'ta veya bir 
diğer adıyla Batı Mezarlığı'nda toprağa 
verildiğini anlatıyor. Ayrıca İbni El-
Müstevfi (Meşhed EL Ekif) adında bir 
başka mezarlıktan da söz ediyor. Şu anda 
Şeyh Abubekir Nakşibendi Camii yanında 
yeni ismi Pinca Ali Mezarlığı. Halen çok 
sayıda insan bu mezarlığı ziyarete gider. 

Ayrıca "Biyagra El Kadim" çarşısı yanında 
bulunan eski bir mezardan daha söz ediyor 
ve konum olarak "Baxi Şar" olarak 
biliniyor. Bir diğer mezarlık ise, "Meydan 
Mezarlığı". Muzaffereddin Gökbörü 
döneminde Meydan "Hayvan Pazarı" 
Kale'nin güneyinde yakın bir bölgedeydi 
yani Haneka Mahallesi civarında. Bu 
mezarlığın da oraya yakın olması sebebiyle 
adının Meydan Mezarlığı konuduğu 
söyleniyor. 

Ünlü Tarihçi İbni Xulekan, ünlü Erbilli şair 
İsa Bin Sencer EL-Haciri'nin bu 
mezarlıklardan birinde gömüldüğünü 
iddia ediyor. Dönemin bu büyük şairi 632 
yılında Erbil'de vefat etmiştir. Ayrıca o 
dönemde bir kaç tane de özel mezarlıklar 
olduğundan söz ediyor: El Maristan, EL 
Zumna ve Çocuklar Mezarlığı. Ayrıca 
Büyük Mezzarlık'ın kuzey doğusunda 
kalan EL Yofiye adında bir mezarlık 
mevcuttu. 

Mezar taşlarına yazı yazmanın 
tarihçesi:

Eski zamanlarda Erbil'deki din alimleri 
mezar taşlarında herhangi bir yazı 
yazılmasına izin vermemişler. Bu nedenle 
de Erbil'deki eski mezarlıklarda bulunan 
mezarlar iki kaya parçası, biri baş biri de 
ayak tarafına konulup üzeri de toprakla 
kapatılırmış. Ancak mezarın doğu ve batı 
tarafına kerpiçler yerleştirilirdi. 1700 
yılında ünlü Erbilli alim İkinci Haydar 
(Haydar Baba) mezar taşlarında, doğum ve 
ölüm tarihi, isim ve Kur-an'dan ayetlerin 
Arapça yazılmasında sakınca olmadığını 
söylemiş. Hala eski mezarların bir çoğuğda 
bu gibi yazılara rastlayabiliyoruz. Bazıları 
yok oldu bazıları hala duruyor ancak 
okunmuyor. 

Çırak Mezarlığı 

Mezarlıktan söz etmeye başlamadan önce 
"Çırak" isminin nerden geldiğine 
değinelim. Bu mezarlığa neden "çırak" ismi 
verilmiş ve hangi dönem bu isim verilmiş?

Çırak Mezarlığı Erbil'deki Büyük 
Mezarlık'ın ardından en büyük 
mezarlıktır. Ahmet Bin-Muhammed Bin- 
Abubekir Bin Hulekan ( وفیات االعیان وانباء 
 Körlerin ölümleri ve zamanın" (ابناء الزمان
oğulları" kitabında bu mezarlığa değinmiş 
ve konumuna da işaret etmiş ve şöyle 
diyor: "Bu mezarlık Erbil'in merkezinden 
uzayan geniş bir derenin güney tarafında 
yer alıyor. Bu dereye Ebil halkı 'Erbil Çayı 
veya Deresi' derdi. Bahar aylarında suyu 
yükselirdi bazen de yağmur sularıyla dolup 
taşardı. O dönemlerde çoğu kez de sele 
dönüşüp çevresindeki evlere zarar verirdi. 
Özellikle Tacil Mahallesi ve Çöl Minaresi 
civarı. Bu dere seksenli yıllara kadar 
mevcuttu ancak daha sonra betondan yol 
yapılıp derenin kapatılması sağlandı. 
Kapatılmasının nedeni şehrin 
genişletilmesiydi. Otomobillerin artması, 
ikinci el pazarı veya sebze pazarı gibi 
pazarların açılması için alana ihtiyaç vardı. 
Bu nedenle de doksanlı yılların başında 
söz konusu alanda büyük bir pazar yapıldı. 
Bu pazarın yapılmasıyla birlikte Büyük 
Mezarlı k ve Çırak Mezarlığı'nın büyük bir 
kısmı ortadan kaldırıldı. El ve fiyat 
kitabının sahibi, Erbil'in büyük şairi Yusuf 
Bin-Kaid 585/1189-1190 yıllarında vefat 
ettiğinde bu mezarlıklarda defnedildiğini 
söylüyor.  

Çırak Mezarlığı'nın yeri: 

Çırak Mezarlığı Erbil Büyük Mezarlığı'nın 
güneyinde yer alıyor. Ölçümü 27500 metre 
kare. Geçtiğimiz yüzyılın yarısında Çırak 
Mezarlığı'nın sınırı şu şekildeydi: Aşağı 
kısmı Yahudiler mezarıydı ancak Yahudiler 
Filistine göçtükten sonra oralara evler inşa 
edildi ve Seydava Mahallesi oluşturuldu. 
Kuzeyinden ise Erbil Deresi geçerdi. 
Ancak batısından Saadunava Mahallesi ve 
doğusunda da sebze yetiştirilen araziler 
vardı. 

Neden Çırak ismi verilmiş?

Bu hususta birkaç ayrı görüş var. O 
dönemlerde Erbilliler bu mezarlıkta 
meleklerin, evliya ve din alimlerinin 
ruhuna ışık tuttuğunu söylerlermiş. Bu 
yüzden de söz konusu mezarlıkta geceleri 
bir ışık göründüğü rivayet edilir. 

İkinci bir görüş ise, Osmanlı hükümdarlığı 
döneminde bu mezarlığın etrafına 
yerleştirilen birkaç fener yakılırmış. Bu 
görevi Osmanlı'nın tain ettiği bir şahıs 
yapar ve her akşam fenerleri gazyağıyla 
doldurup sonra da karanlık basmadan 
yakarmış. Bu nedenle adına "Çırak 
Kabristanı" adı verilmiş. 

Üçüncü görüş ise, eskiden bu mezarlığın 
güneyinde  mezbaha vardı ve binası 
doksanlı yıllara kadar orada duruyordu. 
O dönem kasaplık yapan kişiler, erken 

saatlerde mezbahaya gittiklerinde 
mezarlığın içinde ışık gördüklerini 
anlatırlarmış. 

Dördüncü görüş ise dedelerimizden 
günümüze kadar uzayan bir hikayeye 
dayanıyor: "Eski zamanlarda Erbil'de 
çok adaletli ve Allah'tan korkan bir 
sultan varmış. Sultanın çok sevdiği ve 
saydığı doktor bir arkadaşı varmış, adı 
da Çırak'mış. Sultan ona o kadar değer 
virirmiş ki her mecliste onu çağırır ve 
sözlerine kulak verirmiş. Ancak bir süre 
sonra ani bir hastalıkla doktor hayatını 
kaybeder.   Bu ani ölüm sultanı çok etkiler 
ve bu yakın arkadaşının defni için bir 
özel mezarlık yeri belirlemeye karar verir. 
Talimat verir ve söz konusu yer tespit 
edilir. Arkadaşının defin merasimine 
bizzat katılan sultan, bu mezarlığın 
etrafında rengarenk güller, çiçekler 
dikilmesini ister. Sık sık arkadaşını ziyaret 
eden sultan birkaç ay geçmeden kendisi 
de ağır bir hastalığın pençesine düşer. 
Bu süreçte bir vasiyetname hazırlayan 
sulatan öldüğü takdirde kendisini doktor 
arkadaşının yanına defnetmelerini ister. 
Sultanın vasiyeti aynen yerine getirilir ve 
zaman geçtikçe sultanı ve doktoru sevenler 
veya hikayeyi bilenler orada gömülmek 
ister. Böylece iki kişilik mezarlık koca bir 
mezarlığa dönüşür. Adı ise doktorun adı 
olan Çırak olarak günümüze kadar devam 
eder. 

Çırak Mezarlığı ne zaman 
yapıldı? 

Birçok tarihçi bu mezarlığın yapılışını 
İslamın gün yüzüne çıktığı ilk yıllara  
dayandırıyor. Erbil şehrinde yetişen 
din alimleri, şaiirler, sanatçılar, şeyhler 
ve fıkıh adamları ki bu şehre çok 
hizmetlerde bulunmuşlardır. Hepsinin 
bu mezarlıkta defnedildiği söyleniyor. 
Aynı zamanda Atabekler dönemindekiler 
de bu mezarlıkta yatıyor. Ancak ne 
yazık ki bu tarihlerden kalan tek mezar 
taşı veya kalıntısı sağ durmuyor. Sultan 
Muzaffereddin Gökbörü döneminde, 
Sultan vefat edenlerin defin merasimine 
bizzat katılırdı. Ne yazık ki şimdilerde, 
Erbil'deki diğer eski mezarlıklar gibi, Çırak 
Mezarlığı'nda da eski mezarlar tarihe 
karışmıştır. 

Eskiden bu mezarlıklarda her 
ailenin bir parça alanı vardı 
ve o kendilerine has alanın 
etrafına "çevrime" yani 
tuğlalarla yarım metre veya 
bir metre yüksekliğinde 
duvar örerlerdi. Bu 
mezarların içinde kimi 
zaman demirlerle 
yapılmış ve içinde 
bir mezar bulunan 
kafesler bulunurdu. O 
kafesler çoğunlukla genç 
şehitler için yapılırdı. 
Erbillilerin geleneklerine 
göre defnedilen kişinin mezar 
taşını yapmak için 50 gün 
beklerlerdi. 

Mezar taşlarında
 günümüze 
kadar uzayan 
şekilde, kısa
 bir ayet veya
 sure, ölen
 kişinin üçlü 
ismi veya 
soy ismi, ayrıca 
doğum yılı ölüm tarihi yazılırdı. En çok da 
Kur'an-ı Kerim'deki "İhlas, Kevser, Ayeti 
Kürsi" gibi kısa ayetler bazıları da eski 
şiirlerden bir parça kaside yazardı. 

1.EL Haciri:  Adı İsa İbni Senceri 
İbni Cibrili El Erbilli, ünlü olduğu 
tanınan adı "El Haciri". Bu şair aynı 
zamanda askerdi. Şiir divanlarına sahip, 
çok anlamlı şiirlere imza atmış. Aynı 
zamanda büyük bir üne sahip olan 
şaiir (ىایلاوملاو تیمود) şiirinin sahibidir. 
Gökbörü ile bir dönem sıkıntılar yaşamış 
bu nedenle de kendisini tasavvufa 
adamıştır. Miladi 1234/Hicri 632 yılında 
öldürülür ve Çırak Mezarlığı'nda toprağa 
verilir. 

2. Abdulaziz Erbilli: Abdulaziz 
İbni Gazavi Erbilli. Şiirlerini genellikle 
Eyyubiler üzerinden kağıda dökmüştür 
ve hep onlara yakın olmaya çalışmıştır. 
Miladi 1328/ Hicri 636 yılında Erbil'e geri 
dönmüş ve burada vefat etmiştir. 

3. Yahudiler: Nubuhuz Nasır 
döneminde Erbil'e yerleşiyorlar. Eskilerde 
kalenin Tophane Mahallesi'nde bir 
sinagog bulunuyordu. Kale'nin aşağısında 
Tacil Mahallesi kurulduktan sonra bu 
aileler Kale'den inip oraya yerleştiler. Bu 
mahallede 2 sinagog vardı. Birisi 1949'da 
Yahudilerin Erbil'den çıkmasının ardından 
Halife Taha Rifai'nin tekesine çevirilmiş 
ve daha sonra oğlu Halife Celal orada 
oturmaya başlamış. Tacilin bir bölümüne 
Tacil Yahud denirdi. Mahallenin kuzey 
tarafında Yahudiler otururdu, orada 
kendilerine özel mezarlıkları da vardı. 
Giyim kuşamları Ebilliler gibi olmuş 
ve Erbillilerin gelenek göreneklerini 
taşımışlardı. Yahudiler göçtükten sonra 
Erbil Belediyesi o mezarlığın yerini çarşıya 
ve okul gibi yerlere çevirdi. 

Çırak Mezarlığı 
Yazı: Araştırmacı Yazar Şerzad Şeyh Muhammet
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Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna operasyon 
düzenlemeye hazırlandığı dönemde ABD Başkanı 
Donald Trump, Amerikan ordusunun Suriye'den 
çekileceğini duyurdu.

Trump’ın, “Suriye’de DEAŞ’ı yendik, orada tek 
bulunma gerekçemdi.” tweetinin ardından Beyaz 
Saray, Suriye’den asker çekmeye başladıklarını 
açıkadı.

Bu kararın ardında Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, "Aslında Fırat'ın doğusuna 
operasyon kararı almış, bunu kamuoyuna ilan 
da etmiştik. Gerek Sayın Trump ile yaptığımız 
telefon görüşmesi, gerek diploması ve güvenlik 
birimlerimizin temasları, gerekse Amerika tarafından 
yapılan açıklamalar bizi bir müddet daha beklemeye 
yöneltti." şeklinde açıklama yaparak, operasyonun bir 
müddet bekletileceğini duyurdu.

ORSAM Suriye Çalışmaları Koordinatörü Oytun 
Orhan, bölgedeki son durum, güç dengeleri 
ve Türkiye'nin operasyonu erteleme kararının 
ardından izleyeceği tahmini yol haritasına ilişkin 
Tba'nın sorularını yanıtladı.

Fransa'nın Amerika'dan bağımsız bir 
Suriye politikası izlemesi mümkün 

değil

Fransa, Amerika'nın Suriye'de bıraktığı 
boşluğu doldurabilecek kapasitede bir 

ülke değil

ABD'nin Suriye topraklarından çekilme 
kararının ardından Fransa hükümeti 
askerlerini çekmeme kararı almıştı. 
Kulislerde konuşulanlar Fransa'nın, 
ABD'nin alternatifi olarak Suriye'de 

kalmak istemesi. Bu konu hakkında ne 
söylemek istersiniz

Fransa'nın Amerika'dan bağımsız bir Suriye 
politikası izlemesi mümkün değil. Şayet ne askeri 
kapasitesi, ne de uluslararası arenadaki diplomatik 
ağırlığıyla Amerika'nın Suriye'de bıraktığı boşluğu 
doldurabilecek kapasitede bir ülke değil. Zaten 
Suriye'de yüzlerle ifade edilebilecek bir sayıda 
askeri bulunuyor. Amerika'nın YPG'ye koruma 
sağlayamadığı bir ortamda Fransa'nın orada çok 
direnme şansı olmayacaktır. Amerika'nın oradan 
çekilmesini takiben Fransa'nın da o bölgeden çok 
kısa süre içerisinde çekileceğini söyleyebiliriz. 

YPG büyük bir hayal kırıklığı 
içerisinde, Amerika tarafından ihanete 

uğradığını düşünüyor

Çekilme kararından hemen sonra 
Beşşar Esed rejimi ile PYD'nin arasında 

bir ilişki olabileceği konuşuluyor, bu 
konu hakkındaki fikirleriniz nelerdir

Şu anda YPG büyük bir hayal kırıklığı içerisinde, 
Amerika tarafından ihanete uğradığını düşünüyor. 
Çünkü YPG'yi hedef alma konusunda hazır bekleyen 
çok fazla sayıda aktörler vardı, Türkiye ve rejim başta 
olmak üzere. Ama Amerika'nın sağladığı askeri 
koruma buna engel oluyordu. Şu anda bu koruma 
kalkanı ortadan kalktı. Dolayısıyla YPG'nin Amerika 
dışında yeni ittifaklara yönelmesi gerekiyor ve 
Türkiye'nin herhangi bir müdahalesine karşı önlem 
alması gerekiyor. Bu noktada kapısını çalacağı ilk 
aktör tabii ki Suriye rejimi olacaktır. Suriye rejimi de 
YPG'den koruma karşılığında ciddi tavizler 

isteyecektir. Tabii ki YPG'nin bu tavizleri karşılayıp 
karşılayamayacağı şüpheli. Karşılasa bile ben rejimin 
YPG'yi Türkiye'ye karşı korumaya girişebileceğine 
ihtimal vermiyorum, en azından sınır bölgesinde. 
Türkiye sınır hattı üzerindeki YPG'nin varlığını 
temizlemek için tek taraflı olarak hareket edecektir. 
Ama Rakka ve daha güney bölgelerine inildiğinde 
o bölgelerde YPG'nin alternatifinin rejim olmasını 
daha yüksek ihtimal olarak görüyorum. 

Türkiye hükümeti ile Beşşar Esed 
rejiminin tekrardan diplomatik ilişki 
kurma konusu konuşuluyor, böyle bir 

ihtimal var mı

Bu seçenek Türkiye'de de sıkça tartışılıyor ve 
birçok kesim Türkiye'nin Şam'la doğrudan irtibata 
geçmesini savunuyor, ama her iki taraf açısından 
da ben bu doğrudan irtibatın çok istendiğini 
düşünmüyorum. Arada birçok engel var. Sonuçta 
sekiz yıllık savaş boyunca iki aktör rekabet 
halindeydi, hatta vekiller üzerinde çatışma içerisine 
girdiler. Ama Suriye'nin üniter yapısı konusunda 
Ankara ve Şam parallel düşünüyor. Dolayısıyla 
bu noktada işbirliği olması konusunda bir kanaat 
var ama Türkiye'nin muhaliflerle olan ilişkisinin 
nedeniyle şu anda bu irtibatın Rusya üzerinden 
sağlandığını biliyoruz ve bu aşamada da bu 
koordinasyon devam edecektir.

Türkiye'nin kuzeyden uygulayacağı 
baskı rejimin işine geliyor

İki aktörün doğrudan görüşmelere başlaması en 
azından kamuoyu önünde çok mümkün değil. 
Ama daha kapalı kapılar ardında belki  askeri veya 
istihbari bir koordinasyon söz konusu olabilir. Bir 
de şu var, iki taraf da federalizme karşı olduğu için 
Türkiye'nin kuzeyden uygulayacağı baskı rejimin 
işine geliyor. Aynı şekilde rejimin de güneyden 
uyguladığı baskı Türkiye'nin işine geliyor. Bu dolaylı 
şekilde de taraflar birbirlerinin varlığından bir fayda 
sağlıyorlar. Tabii ki Suriye'de siyasi çözüme varılacağı 
ana kadar doğrudan bir görüşme şu aşamada zor 
gözüküyor. 

Bu operasyonun geciktirme nedeni, 
Türk askerleri ile Amerikan askerlerin 

karşı karşıya gelme riskiydi

Türkiye tarafından yapılması 
planlanan operasyon ertelenmiş 

gözüküyor. Sizin öngörünüze göre 
bu operasyon ne zaman yapılır 

veya ne zaman yapılmalıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen haftalarda birkaç 
gün içerisinde başlayacağını duyurdu. Trump'ın geri 

çekilme kararından sonra operasyonun ertelendiğini 
söyledi. Bu operasyonun bu kadar gecikme nedeni, 
olası bir operasyonda Türk askerleri ile Amerikan 
askerlerin karşı karşıya gelme riskiydi. Trump'ın 
almış olduğu karar Türkiye'yi operasyon düzenleme 
konusunda çok rahatlatan bir hamle. Artık Türkiye 
hiçbir risk faktörü olmadan ve Amerika ile karşı 
karşıya gelme riski olmadan operasyon yapabilir.

Sınırdaki Amerikan varlığı çekildikten 
sonra Türkiye'nin operasyona 
başlayacağını düşünüyorum

Amerika çekileceğini açıklamışken, en makul 
olanı çekilme sürecini beklenmesi ve ondan sonra 
operasyonun düzenlenmesidir. Muhtemelen 
sınırdaki Amerikan varlığı çekildikten 
sonra Türkiye'nin operasyona başlayacağını 
düşünüyorum.

Kişisel kanaatime göre Amerika'nın bıraktığı 
boşluk konusunda rejim Türkiye, Rusya ve İran 
arasında bir rekabet olacağı için Türkiye'nin 
acilen yani ABD'nin çekilmesinin hemen 
ardından operasyonu başlatmasını ve boşluğu 
doldurmasının gerekli olacağını düşünüyorum. 
Muhtemelen de bu şekilde olacaktır. 
Amerikan askerlerinin çekilmesine muteakip 
bu gerçekleşecektir. Tamamen çekilmesini 
beklemeyebilir, çünkü Amerika çekilmenin 
tamamlanması için 100 günlük bir süre verdi. 
Türkiye belki sınırdaki askerlerin üslerini 
boşaltmasından sonra operasyona başlayabilir. 
Bundan sonraki süreçte Türk ordusu ile Amerika 
ordusu arasında koordinasyon ve bilgi paylaşımı 
olacaktır. Bundan sonra Türkiye Amerika'yı 
bilgilendirerek bu operasyonu başlatacaktır, tabii 
ki bu sürede aylar değil belkide haftalar sonra 
operasyon başlayacaktır. 

Sınırdaki Amerikan varlığı çekildikten sonra 
Türkiye'nin operasyona başlayacağını düşünüyorum

? ?

?

?

Haber:  Ziya Uzeiry



Şöhreti 
askerlik yıllarından 

sonra hızla yükseldi ve en 
bilindik şarkılarından biri 

olan "Yalla Şoför" onu halkın 
sevgilisi haline getirdi. 

1953 yılında askere 
iltihak eden sanatçı, 

teskeresini aldıktan sonra 
1960 yılında Erbil Cumhuri 
Hastanesi'nde şoför olarak 

devlet memuriyetine 
girdi. 

1933 yılında Erbil'in 
Saadunava Mahallesi'nde 
doğan usta sanatçı,  1940 

yılında ilk okula başlar ancak 
ilkokul 5. sınıfta ailesinin 

maddi sıkıntıları nedeniyle 
okulu bırakmak zorunda 

kalır.

Erbil 
eğlencelerinde " sıra 

gecelerinde" sıkça yer 
almaya başlayan güzel sesli 

sanatçının, askerlik döneminde de 
ordu için düzenlenen etkinliklerde 

hep ön sırada olduğu anlatılır. O 
yıllarda (1956) orduyu ziyaret eden 

Kral İkinci Faysal'ın karşılama 
merasiminde Muhammet 

Ahmet Erbilli sahneye 
çıkmış. 

Sesinin 
güzelliği henüz 

ilkokul çağlarındayken 
öğretmenlerinin ilgisini 

çekmiş ve onu milli koroya 
almışlardı. Öyle ki her Perşembe 

günü bayrak töreninde en ön 
sıraya çağırılır ve milli marş 

söyletilirdi. 

10 Türkmen Basın Ajansı 27 Aralık Perşembe 2018

İmtiyaz Sahibi: Tba

Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Ferit ERBİLOĞLU

Editör: Eymen ERBİLOĞLU 

Tasarım: Çoban Timur                     30 Metrelik Caddesi Erbil
                     Uluslararası Hotel karşısı                                   

Email: gazete@tbajansi.com

Bize ulaşın  : 0750 261 10 11
                       0773 343 10 11

Reklam için: 0750 934 63 33
                       0750 934 73 33

Adres:

NOT:
Gazetemizde yer 
alan köşe yazıları, 
yazarın kendi 
düşüncesini 
yansıtmaktadır.

Büyük Bir Ses, Büyük Bir Bestekar 
Muhammet Ahmet Erbilli

Erbil Türkmen şarkılarını Türk dünyasına taşıyan, Türkmen müziğinin duayen isimlerinden biri. Geçtiğimiz 
ay sağlık sorunları nedeniyle iki kez hastaneye 

kaldırılan usta sanatçıyı yeni 
nesiller için kısaca tanıtmak gerektiğini 

düşündük.

Erbilli 
soyadını daha 

küçük yaşlardan 
kullanan sanatçı, sanat 
dünyasında da hep bu 

soyisimle tanıldı. 

 1959 yılında 
Erbilli, Bağdat Radyo 

ve Televizyonu Türkmence 
bölümüne gider ve orada ilk 

şarkısını seslendirip, klip çeker. 
Ardından art arda şarkılar 

kayda alır.

O yıllarda 
eşi benzeri olmayan 

bir şekilde şöhret kazanan 
sanatçı, gençlerin ilgi odağı 
olmuştur. Sanatçı her törene 

katıldığında gençler Muhammet 
Ahmet Erbilli'nin siyah beyaz 

bir fotosunu yakalarına 
takarlardı. 

Türkçe, Kürtçe ve Arapça söylediği şarılarla bilinen sanatçının  eserleri doksanlı yılların
 başında Türk dünyasının en güçlüseslerinden biri olan İbrahim Tatlıses tarafından seslendirildi. Tatlıses, Muhammet Ahmet Erbilli'nin "Yalla Şoför, Yandım 

Televizyon Elinden, Almağa Gelin..." gibi çok sayıda şarkısını albümlerine aldı ve Türk dünyasında bu şarkılar halen çok sayıda sanatçı tarafından seslendirilmektedir. 

Muhammet Ahmet Erbilli, dil ve Irk ayrımı yapmaksızın uzun yıllar başta Türkmen sanatı ve sonra diğer milletlerin sanatlarına büyük bir hizmmette bulunmuştur. 
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