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Röp: Ali Antar / Foto: Çoban Timur

ürdistan İslami Topluluk Partisi
(Komel) lideri (Emiri) Ali Bapir, hükümetin
kurulma sürecinde görüşmeler neticesinde
alınan kararlar, Türkmenlerin yeni kabinede yer
alması, Türkiye'nin sınır bölgesine düzenlediği
operasyonlar ve daha birçok konuya ilişkin Tba'nın
sorularını yanıtladı.

Kürdistan Bölgesi halkının
genel olarak siyasi duruma
karşı inancı tükenmiş
30 Eylül 2018'de bölgede gerçekleşen
seçimlerde hemen hemen bütün
partilerin oylarında değişiklik görüldü
ve birçoğunun oy kaybettiği ortaya
çıktı ancak Kürdistan İslami Topluluk
Partisi (Komel), oyunu yükseltmeyi
başardı. Bu oy artışınızı neye
bağlıyorsunuz?
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Evet, 30
Eylül'de yapılan Kürdistan Parlamento seçimleri
üzerinde birçok görüş ve şüphelerimiz vardı.
Bunlardan biri katılımın az olması. Bazı görüş ve
araştırmalara göre muhtemelen seçmen halkın
sadece yüzde 40'ı seçimlere katılım göstermiş ve
yüzde 60'ı oy kullanmaya gitmemiş. Bu durum
Kürdistan Bölgesi'ndeki siyasi sürecin tamamını
soru altına alır. Bu durumdan şu mesaj çıkıyor,
Kürdistan Bölgesi halkının genel olarak siyasi
duruma karşı inancı tükenmiş, hükümete,
parlamentoya ve bütün kurum ve kuruluşlara
karşı inancını kaybetmiş. Tam bu nedenden ötürü
iktidarı elinde tutanların iyi bir şekilde kendini
gözden geçirmesi gerekiyor. Dönüp kendilerine,
"acaba neden bu halk sandık başına gidip kendi
temsilcisini seçmeyecek kadar umutsuz ve
bıkkındır" diye sormaları gerekiyor.

Seçimlerde iktidardaki
her iki parti tarafından çok
büyük hileler yapıldı
İkincisi, seçimlerde iktidardaki her iki parti
tarafından çok büyük hileler yapıldı. Ben bunu
kendi kafamdan söylemiyorum, her iki partiden
kişiler benimle iletişime geçtiklerinde birbirlerine
karşı bu hileyi yaptıklarını ittaf etti. Bir partiden
beni arıyorlar diyorlar ki "Hocam şu parti çok fazla
hile yaptı." bir diğeri arıyor bu kez diğer partinin
hile yaptığını söylüyor. Yani sonuç olarak her
iki tarafın sözlerini birleştirdiğimizde her ikisi
sahtekarlık ve hile yapmıştır anlamına geliyor. Bu
konuyu destekleyen belgeler de var. Söz konusu
iktidardaki iki parti açısından, gerçekleşen seçimin
şaibeli olduğuna dair soru işareti oluşuyor.
Üçüncüsü ise, diğer siyasi tarafların oylarına
müdahale edip azaltmaları. Muhtemelen bunun
sebebi ise, halkın sandık başına gitmemesi. Sandık
başına gitmeyen kesim, içinde oldukları süreçten
bıkmış, ümidini kaybetmiş ve olup bitenlere karşı
eleştirileri olan kesimdi. Bu kesimler o kesimlerdir
ki, iktidara ortak olmamış, sözleri geçersiz olan
ve haklarının yendiğini düşünen kesimdir. İşte bu

söz ettiğim taraflar biziz, Yekgırtu'dur (Kürdistan
İslami Birlik Partisi) ve başkalarıdır.

Siz oyumuzun artığına yönelik bir şeyden
bahsettiniz. Bizim kendi hacmimiz ve duruşumuz
kadar oyumuz artmadı. Evet, şayet karşılaştırma
yaparsak, Goran (Değişim Hareketi) yarı yarıya
sandalye kaybetti, Yekgırtu yarıdan da fazla ve
Bızutnava (İslami Hareket) aynı şekilde. Biz önceki
seçimlerde 6, son seçimlerde bir kürsü artırarak
7'ye çıkardık. Evet onlara oranla biz artırdık
nitekim kendi hacmimize ve ağırlığımıza bakarsak
bizim gücümüzün 7 sandalyeden fazla olması
gerekirdi.
Ancak ne zaman ki halk sandık başına gitmezse,
iktidardaki partiler sandıkları hile ve sahte oylarla
doldururlar. Şüphesiz biz ve diğerleri üzerinde,
bunun kötü bir etkisi olacak. Biz sahtekarlık
yapmayız ve sahtekarlığa da inanmıyoruz. Neyse,
İslami Topluluk'un bundan çok daha fazla sandalye
kazanması gerekiyordu. Biz, bazı çıkışlarımız ve
duruşlarımızın cezasını çektiğimizi düşünüyoruz.
Ayrıca kendi çizgimiz ve duruşumuzdan ödün
vermeden devam ettiğimizi düşünüyoruz.
Diğerlerinin oyunun azalması da hoşumuza
gitmedi. Onların da yeniden kendilerine bir göz
atmaları gerekiyor ve oylarının neden azaldığını
sorgulamaları gerekiyor. Tabii ki şaibelere
rağmen çünkü bu sahte oy kullanımı iktidarı
elde tutanların lehine bütün partilere karşı. Aynı
zamanda Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve
Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) de kendilerini
gözden geçirmesi gerekiyor, "neden halkın
yüzde 60'ının kendi temsilcilerini siyasi bir süreç
içerisinde seçmek için gitmedi" diye.

Kabineyi oluşturmak için
en çok oyu alan KDP'nin
programına bakacağız
Hükümet kurulması konuşulurken,
sürecin başından itibaren bazı
partiler seçime katılmayacaklarını
duyurmuşlardı. Bazıları da seçimlerde
galip gelen partiyle devamlı bir
görüşme halindeler ve henüz son
kararlarını vermediler. Komel bir
sonuca vardı mı?
Komel olarak biz baştan itibaren ne hükümete
katılmayacağımız ne de katılacağımız yönünde bir
karar bildirdik. Biz daha önceden de söylemiştik
şimdi tekrar söylüyoruz. Kabineyi oluşturmak için
en çok oyu alan KDP'nin programına bakacağız.
Bizim katılımımızı nasıl istediklerine bakacağız.
Yani katılımımızın nasıl olmasını istiyorlar, bizim
hükümet içerisindeki konumumuz, ağırlığımız
ne olacak, bunların hepsine bakacağız. Bunlardan
sonra bu daveti kabul edip etmeyeceğimize karar
vereceğiz.
Biz şu ana kadar son kararımızı vermiş değiliz.
Baştan itibaren de katılırız veya katılmayız diye
bir şey demedik. Ancak bu, her türlü katılacağız
anlamına gelmiyor. Ne zaman ki kurulacak
hükümetin değişiklik yapacağına, temizlik ve
iyileştirme yapacağına ve geçmişteki bu kadar
yolsuzluğa sınır çizebileceğine kanaat getirirsek,
o zaman katılırız. Biz her zaman bir konuyu
vurguluyoruz, şeriat, mantık ve insan hakları
prensiplerine, 4-5 milyonluk Kürdistan Bölgesi

nüfusu içerisinde belli bir partinin içerisinde
azınlık bir kesimin ve bir akrabanın, ucu bucağı
olmayan bir servete sahibi olması, kendilerinden
çok çok fazla servete sahip olması sığmaz. Öte
yandan da içinde barınabileceği dört duvarı,
döşeği, ekmeği olmayan bir kesimin bulunması
hiçbir şeye sığmıyor. Bir yanda hasta ama tedavi
parası olmayan insa, diğer yanda belli bir parti
içerisinde olan bir ailenin haddinden fazla serveti,
malı olan, yer bulamayıp yurt dışında bankalara
kuran veya yurt dışında onu projeleri için kullanan
insan o kadar fazla ki burada.
Ben geçen yıl Almanya'yı ziyaret ettim. Bazı
gurbetçilerimiz beni görünce, "Hocam gelin
size şu bölgede çok büyük ve ünlü bir oteli
gösterelim ki sahibi şu partide olan şu kişidir."
dediler. Kıymeti yaklaşık 1 milyar dolardı. Daha
sonra bir mahallede "şu partideki şu şahsa ait
bir evi gösterelim." dediler ki çok büyük bir
villaydı. Demem o ki bütün bular bu ülkenin
parasıyla bu ülkenin gelirleriyle yapılıyor.
Şayet kurulacak hükümet bu duruma bir sınır
koymaz ve son vermezse, acele acele bir hükümet
kurulmaya yönelirlerse ve kurulan plan ve yol
haritası gönlümüze göre olmazsa bu hükümete
katılmayacağız. Biz ne zamanki hükümetin
durumunu düzeltirsek ve halkın sorunlarına ortak
olabilirsek o zaman katılacağız.

Biz hiçbir zaman gözümüzün
önü netleşmeden karar
vermeyiz
KDP'nin size yaptığı son ziyarette, size
gelecek dört yılın geçtiğimiz dört yıl
gibi olmayacağı yönünde bir söz verildi
mi? Bu hususta konuştunuz mu?
Bu konuda şu ana kadar açık açık bizimle
konuşulmadı ve sadece bize parti bazında bir
heyet ziyarette bulundu. Bunun ardından ne
zaman ki parlamento tarafından hükümet kurma
yetkisi verilirse o zaman bir heyet oluşturulur,
hükümet kurulması için müzakerede bulunulur.
O vakit heyet, olan hükümetin nasıl kurulacağını,
plan ve projelerini aktarır. Ne zaman ki onlar
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Her kim ki kendi halkının
desteğini alıyorsa, halkının
dertleri ile ilgileniyorsa ve
onlar için endişe ediyorsa
onlarla muhatap olunmalı

gelip, kendi sözlerini bize söylerse, biz de o

zaman kendi sözümüzü söyleriz. Ancak bu kez
Sn. Fazıl Mirani Bey ve beraberindeki heyet
sadece ilişkilerin düzelmesi için gelmişlerdi.
Bu onların bize yaptıkları 3'üncü ve 4'üncü
ziyaretleriydi, bunun için de teşekkür ederiz.
Bize ikili ilişkilerin daha iyiye gitmesi için
zemin hazırlığı nedeniyle ve aradaki sıkıntı ve
düğümleri çözmek için geldiklerini ilettiler.
Ayrıca KDP'nin Komel üzerine veto kullandığı
yönündeki söylentilerin gerçek olmadığını
söylemeye geldiklerini bildirdiler ve bunun
asılsız bir söylenti olduğunu vurguladılar. Daha
sonra da bize telefon açtılar ve bizden bir yanıt
beklediklerini bildirdiler. Bu yanıt, iadeyi ziyaret
ve hükümette olup olmayacağımız yönündeki
kararımızdan önce, gözümüzün önünün
netleşip, hükümetin oluşturması için gereken
heyetin belirlenmesi ve bizimle görüşülmesi
gerekir. Biz hiçbir zaman gözümüzün önü
netleşmeden karar vermeyiz. İşte o zaman biz
de karar veririz dedik.

Türkmenlere 3 başkanlıktan birinin
yardımcılığı verilmesine Komel nasıl
yaklaşıyor?
Ben burada size ve okurlara söyleyeyim;
biz Türkmenlerin bu memleketin köklü bir
oluşumu olduğuna inanıyoruz. Kendi hacimleri
kadar haklarının verilmesi ve bütün haklarının
korunması, ayrıca eşit muamele görmeleri
gerekiyor.
Bu memleket hepimizindir. Ben çoğu kez Kürt
hükümeti dendiğinde, bu terimi kullanmayın
demişimdir, Kürdistan Hükümeti deyin
çünkü bu memlekette sadece Kürt yaşamıyor.
Türkmen, Hristiyan ve Araplar da bulunuyor.
Bu memleket sadece Kürtler için değildir
aksine içinde yaşayan herkes içindir. Ben bir
bakış ve duruş olarak söylemek istiyorum ki,
Türkmenlere kendi gerçek hacmini belirlemesi
için bir fırsat verilmesi gerekiyor.

Ben kendini veya birkaç kişiyi temsil eden bazı
Türkmen şahsiyetlerin muhatap alınmasına
karşı çok eleştirim var. Ben bunu bu ülkenin
yetkililerine de söyledim. Bu ülke için en iyisi
Türkmen halkını temsil eden kesimle muamele
edilmesidir. Bu ister Türkmen Cephesi olsun
ister herhangi bir taraf veya şahsiyet olsun.
Her kim ki kendi halkının desteğini alıyorsa,
halkının dertleri ile ilgileniyorsa ve onlar için
endişe ediyorsa onlarla muhatap olunmalı.
Halkın desteğini almayan ve sadece kendini
temsil eden ayrıca kolay avuçlara sığan birini
muhatap almayın. Halkı arkasında olanlar
ve kolay avuca sığmayan ama kendi halkının
haklarını elde etmek için istekleri bulunanları
muhatap alın.

Kendi halkını ve milletini
temsil edenlerle muamele
etmeliyiz
Her kim ki arkasında halkı varsa, kişisel şeylere
kanaat getirmez çünkü "Benim bir halkım var
ve ben halkımın isteklerinin karşılanmasını
istiyorum." der. Ben burada birçok ince detaya
girmek istemiyorum ancak bazı şeyleri Erşet
Salihi (Kak Erşet) ve Aydın Maruf (Kak
Aydın) biliyor, çünkü ben onlara bazı şeyler
anlatmıştım. Bazı resmi toplantılarda başkasının
gölgesi altında olan bazı kişileri görüyoruz
nitekim benim herkese saygım var. Şunu
söylemeye değer ki bütün Türkmenleri temsil
edecek şahsiyetler var ama orada bulunduğunda
senin gönlüne göre konuşmayabilir ve
hareketleri de senin gönlüne göre olmayabilir,
önemli olan kendi oluşumunu yansıtıyor. İşte
asıl onlar muhatap alınmalıdır. Söylediklerimin
aynısı Türkmen, Hristiyan ve Yezidiler için de
geçerlidir. Biz kendi halkını ve milletini temsil
edenlerle muamele etmeliyiz.

Sınır ve ülkenin egemenliğini
korumak Irak'ın
hükümlülüğündedir
Geçtiğimiz günlerde IKBY ve Türkiye
sınırlarına yakın olan bir bölgede
(Şiladze) bazı olaylar patlak verdi. Sizce
bu durumun çözüme kavuşturulması
için ne yapılmalıdır?
Bence bu durum çok karmaşık bir halde. Bu
mesele Türkiye ve Irak devletini ilgilendiriyor.
Ancak tabii ki Bölgesel Yönetim de Irak'tan bir
parça olduğu için onu da kapsıyor. Köylülerin
çıkarı, canlarının ve mallarının korunması,
bu ister Badinen bölgesinde olsun ister Kandil
yamacında ve ya başka yerlerde olsun, Kürdistan
Bölgesi Hükümeti'nin sorumluluğundadır. Fakat
sınır ve ülkenin egemenliğini korumak Irak'ın
hükümlülüğündedir. Bu nedenle bu mesele iki
başın görevidir.
Türkiye Hükümeti'ne "acaba neden böyle
davranıyor ve sebebi nedir?" diye sorulması
gerekiyor. Bu meseleler kendi aralarında çözüme
kavuşturulmalı ki artık bu halk el ayak altında
ezilmesin. Artık bu halkın evi yurdu yıkılmasın,
insanlar bıkmasın ve Şiladze'de olduğu gibi
patlak vermesin. Türkiye'nin de kendisini gözden
geçirmesi gerekiyor. Acaba Irak sınırını ve
sınırdaki köyleri vurmak yerine PKK ile başka
çözüm noktası yok mu? O da kendini gözden
geçirmeli.
Irak Hükümeti de ciddi bir şekilde Türkiye ile
masaya oturmalıdır. Sınırların korunması Irak
Hükümeti'nin görevidir ve tabii ki Kürdistan
Bölgesi Hükümeti'nin de bunun için bir tepkisi
olmalı ve merkezi hükümete baskı yapmalı
veya Türkiye Hükümeti ile birebir oturup
konuşmalıdır. Önemli olan bölgedeki köy
halkının canı ve malının korunması. Ne yazık
ki o bölgede KDP ve KYB'nin çekişmesinden
dolayı birçok köy boşaltıldı. Artık yerli sebzemiz
neredeyse yok ve Kürdistan Bölgesi, Türkiye, İran
ve Suriye mallarının tüketildiği yer olmuş.

O bölgelerde bulunan onca köye, bir taraftan İran,
bir taraftan Türkiye baskı yaparken diğer taraftan
PKK köylerine el koyup, kendi sahiplerine ve
Karton bir parti oluşturup, yerli halka yasaklıyor. Gerçekten çok tehlikeli ve
bir millet adına onu muhatap korkunç bir şey. Bunun için Merkezi Hükümet,
Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Türkiye Hükümeti
almak yanlıştır
birlikte buna bir çözüm bulmalılar. Söz konusu
bu köylerin yeniden canlandırılması gerekirken
Sırf diğerlerinin isteklerini yerine getirmek
ve tekrardan çiftçiliğin canlandırılıp kendi yerli
istemediğimiz için gidip bizim istediğimiz
malımızın üretilmesi gerekirken, köylüyü getirip
gibi konuşan birini getirip yükseltip muhatap
herhangi bir unvan veya görevle memur yapıp
almak, halkının desteğini alanların sırtından
maaş vermek ve kendi toprağını ekmeye fırsat
geçindirip muamele etmek olmaz. Benim genel vermemek olmaz. Sınır bölgesindeki tarlaların
olarak fikrim bu. Gidip 2-3 kişiyi öne çıkartarak, kötülüklerden dolayı kullanılamaz hale gelmesi
karton (Kukla) bir parti oluşturup, bir millet
kabul edilemez. Bu mesele için ciddi adımlar
adına onu muhatap almak yanlıştır.
atılmalı ve Bölge'deki bütün yetkili kurum
ve kuruluşlar bunun için ciddi bir şekilde
çalışmalıdır.

facebook.com/tbajansi

Gençlere Güvenin

H

erhangi bir parti
veya kurumun hedeflerini
gerçekleştirmesi, çalışma ve
faaliyetlerini sürdürülebilir
kılması için her zaman yenilikçi
olup, yaşadığı dönemin şartlarına
uyumlu politikalar izlemelidir.
Aksi halde o çalışmalar
sürdürülebilirlikten çıkar ve kısa
bir zaman içerisinde unutulur.
Belirtilen hedef ve davaların
sürdürülebilmesi için insan
faktörüne ihtiyaç vardır. Yani
o davaya inanan, onu savunan
insanların yetişmesiyle ayakta
durma şansı vardır.
Kanımca
Türkmen
Davası’nın
en göze
çarpan eksik
yönlerinden
biri de budur.
1950-1980’lerin
sonuna
kadar bu
durum farklı
gerçekleşmiş.
Çünkü o
dönemler
bu davayı
yürütmek
için az sayıda kadro ile (gizli
mücadele döneminde) büyük
işler yapılmıştır. Ancak nicelik
bakımından az da olsa, nitelik
bakımından hep iyi, seviyeli ve
gerçek anlamda dava adamları
yetişmişti.

meclis başkanı, yardımcısı,
başbakan, yardımcısı, bakan veya
birkaç bakanlık, bakan vekili
olabilirsiniz. Bu bir başarıdır.
Ancak o makamları hakkıyla
doldurabilecek onlarca kadronuz
yoksa aynı kısır döngüde devam
edersizin.
“Bu göreve benim adayım,
yıllardır beraber çalıştığımız
ve yetiştirdiğimiz bu genç
arkadaşımızdır.” Günün birinde
bu sözü sarf eden bir BAŞKAN
çıkar diye hep içimizde hasret
kaldı. Bayrak teslimini zamanında
yapmadıktan sonra milli davada
yetişen insanımız yoktur anlamı
çıkar.

Sorun, parti ve kurumların
başındakilerde mi? Yoksa
gençlerde mi? Benim izlenimlerim
göre bugüne kadar yeterince genç
yetiştirilmemiş ve bir yerlere
yetişen gençlere yeteri kadar fırsat
verilmemiştir.
Davayı sürdürebilir nitelikte
gençleri yetiştiremiyorsanız,
başarısızsınız demektir. İşin özü
budur.
Bir cumhurbaşkanı, yardımcısı,

diyarerbil@gmail.com

Diyar Erbil

Türkmenler için aleni siyaset
yapma imkânı ancak 1991’de
doğdu. O tarihten beri günümüze
dek Türkmen Davası bu sıkıntıyı
çekmektedir. Zira 1991’den
beri kurulan tüm parti ve
kuruluşların kadın, talebe ve
gençlik kolları var. Ancak üzücü
olan netice o ki, davayı ayakta
tutabilen gençlik yok. Ben genel
olarak konuşuyorum. Yoksa bir
kuruluşun 3-4 gencinin faaliyet
göstermesinden bahsetmiyorum.
Hangi parti veya kuruluş
bugüne kadar kurultay yapıp
bayrağı yetiştirdiği gençlere
devretmiştir? Asıl gaye bu olmalı.
Siz bunu yapamadıktan sonra
ideallerinizi yaşatmak için bir şey
yapmıyorsunuz demektir.
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Aslında bu
durumlarla
alakalı yazıma
Erbil’den bir
iki örnek
yazmıştım.
Ancak
(istisnasız)
bütün parti ve
kuruluşlarımızın
eleştiriye karşı
takındıkları tavrı
bildiğim için
hepsini sildim.

Siz 1960’lardan günümüze
kadar bir şekilde davanın içinde
olacaksınız. Ama hep ben lider,
ben başkan, tek biz yönetebiliriz
diye geçinirseniz, (Allah uzun
ömür versin) yarın sizden sonra
kim bu fikri (davayı) sürdürür?
Biz ne kadar bu kuruluşlarımızın
kurucuları ve yöneticilerinin
yaptıkları mücadele, çalışma ve
gösterdikleri gayretleri övüyorsak,
bir o kadar da onlara sitem
ediyoruz.
Bugün birçok parti ve
kuruluşumuzun bir veya birkaç
kişi (başkan ve yanındakiler)
tarafından yönetilip bu
yönetimin ardından o çalışmaları
yürütebilecek hiçbir genç
kadronun bulunmaması, o parti
ve kurumların sonlarının bir
habercisidir. Bu böyle biline.
Buradan bütün Türkmen
parti ve kuruluşlarına çağrıda
bulunuyorum. Gençlere fırsat
verin. Onlara yol açın. Bırakın
hata yapsınlar. Şimdi bir iki
küçücük hata, ileride büyük
başarıların müjdecisi olur.
Nitekim onlar her çalışmanın
içinde yer almazlarsa deneyimsiz
ve acemi kalırlar. Onları
cesaretlendirin. Onları kollayın.
Onlara güvenin. Ama sakın
ha sakın onların ilerleyişinden
korkmayın! Tabii ki derdiniz
dava ise!

Mesleği

F

Erbil ve Erbillileri İlgilendiren 40 Bin
Fotoğraflık Arşive Sahip
Röp: Ali Antar / Foto: Ali Salim

otoğraflar anı kaydedip hatıraları canlı
tutmaya bir vesiledir ve daha önemlisi de
tarihe bir kanıt bırakmaktır. Bu nedenle olsa
gerek, Erbil'de ezelden beridir fotoğrafçılığa
büyük önem atfedilir.
Erbil'deki fotoğrafçılığı ele almak isterken
haliyle aklımıza ilk gelen isimlerden biri olan
usta fotoğrafçı Arif Hıdır ve tabii ki onun
mesleğini devam ettiren oğlu Nebil Hıdır oldu.
Tba'a olarak eski foroğrafçılar ve fotoğrafçılık
hakkında doğru bilgileri elde etmek için
Fotoğrafçı Nebil Hıdır'a gittik.
Nebil Hıdır'ın babası
Arif Hıdır, Erbil'deki
en eski fotoğraf
stüdyolarından
birine sahipmiş.
O zamanlar
stüdyolarda
fotoğraflar
çekilir aynı
zamanda
banyosu
yapılırmış.
Öncelikle
kendisine
babasının nasıl ve
ne zaman bu mesleğe
başladığı hakkında soru
yönelttiğimizde, Nebil Hıdır,
"Öncelikle şunu söylemeliyim
ki Erbil'de meslek olarak fotoğrafçılık yapan
ilk kişi babam Arif Hıdır'dı. Çünkü fotoğraf
çekmeyi sevmek ve hobi olarak yapmak ayrı,
meslek olarak icra etmek ayrı bir husus. Babam
1954 yılında Erbil'de Cihan Fotoğrafçılık ve
Stüdyosu'nu kurmuş ve bu mesleğe tamamen
giriş yapmıştır." şeklinde açıklama yaptı.
Eski dönem ve yeni dönem fotoğrafçılığı
karşılaştırarak anlatan Nebil Hıdır, "Artık
dünya teknoloji olarak büyük ilerleme
kaydediyor ve çok yüksek kaliteli dijital
makineler üretiliyor. Yeni nesil gençlerimiz
fotoğrafa çok büyük bir ilgi gösteriyor. Bunun
için çok iyi farklı programlar var. Ancak eski
zamanlardaki o siyah beyaz fotoğrafların yerini
tutamaz ki bir fotoğraf çekerdik ardından
banyosunu yapıp rötuş atardık. Üstelik büyük
bir yorgunluktu. Ancak bu yorgunluk size haz
verir ve fotoğrafın ne kadar değerli olduğunu
da hissettirirdi. Örneğin işi bilen biri fotoğrafa
baksa hemen makine denklanşörüne kim
tarafından basıldığını anlardı. Şimdiki gibi
kullandığın cep telefonunun kamerasını her
an yanında taşıyıp ve gördüğün her kareyi
çekemezdiniz." diye konuştu.
Erbil'deki eski fotoğrafçılar hakkında da bazı
bilgiler aktaran Hıdır şöyle dedi:
"Babamdan sonra birkaç stüdyo daha açıldı
onlardan biri Şark Stüdyosu, sahibi Kak
Celal'di, ayrıca Hayam Stüdyosu, sahibi Kak

Abdullah'dı. Bunlardan sonra da stüdyolar
açılmaya devam etti. Örneğin Muhammet
Oscar, İsmail Rojan vs... Bunlardan sonra
ise fotoğrafçılık artık bir meslek olarak icra
edilmeye başladı."
Babasından kalan ve kendisinin de daha sonra
biriktirdiği büyük bir arşivden söz eden Nebil
Hıdır, 30-40 bin arası sadece eski film şeridinin
bulunduğunu söyleyerek, "Bu arşiv babamın
1954-1955 yıllarında stüdyo kurduğu dönemde
oluşturduğu bir arşiv. Daha sonra 1991 yılında
ayaklanma başlarken, stüdyo yağmalanır ve
arşivlere ziyan gelir korkusuyla, stüdyoyu
kapattım. Fotoğraf şeritlerinin hepsini eve
taşıdım. Daha sonra yaklaşık 6 veya
7 ay içerisinde bu şeritlerde
bulunan fotoları ayırdım,
özellikle Erbil şehrinin
işine yarayacak
fotoları bir
düzene soktum.
O dönemler
çok fazla asker
fotoğrafı
çekilirdi ve
kim oldukları
da pek
bilinmezdi.
Onları
arşivden
temizledim.
Özellikle Erbilli
şahsiyetlere ait
fotoğrafları içeren
yaklaşık 30 ve 40 bin
film şeridini hala yanımda
muhafaza ediyorum ve birçoğu da
yayınlanmamıştır." ifadelerinde bulundu.
Konuşmasının sonunda Nebil Hıdır, "Dört yıl
önce Erbil Şaneder Parkı'nda babamın adıyla
yani "Arif Hıdır" adında bir fotoğraf sergisi
açtım. Ancak arşivi için bir sergi daha açmaya
hiç zaman bulamadım. Ama önümüzdeki
Nevruz'da birkaç arkadaşımla birlikte siyah
beyaz fotoğraflar için bir sergi açmayı
planlıyoruz. Özellikle, Kale, Arap Mahallesi,
Tacil Mahallesi, Haneka Mahallesi ayrıca
babam tarafından ve kendi çektiğim spor
klüpleri vs... hepsine ait fotoğraflar yanımda
saklı. Umarım ilgili makamlar bunlara önem
gösterirler." dedi .
Baskıya hazır 4 kitabının da olduğunu
vurgulayan Nebil Hıdır, "Baskıya hazır 4
kitabım var ancak ben bunun için kalkıp
sponsor arayışına giremem. Açıkçası bunu
da kendi bütçemden yapacak bir durumda
değilim ve yeteri kadar zamanım da yok.
Nitekim bu kitapların basılmasını isterim.
Bu kitaplar, Erbil'in eski tarihini yakından
görmek, öğrenmek için Erbil Kalesi'ndeki
hayatın nasıl olduğu, yaşamın nasıl olduğuna
dair tüm bilgileri içeriyor ve Erbil şehrinin
tarihini barındırıyor. O zamanlar insanlar
güzel yaşıyordu. Bu kitaplar basıldığında Erbil
ve Erbillilerin aslı kimdi, nasıldı ve bu günlere
nasıl gelindiği anlaşılır." ifadesini kullandı.

facebook.com/tbajansi
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TÜRKMEN ŞEHİTLERİ ŞEHİTTEN SAYILMIYOR MU?

B

Tba - Dosya Haber

u yaşayan bütün oluşumlar mutlaka davası,
dili ve hayali için şehit vermiştir. Kimi oluşumlar
silahlı mücadele yürüttüğü için, kimi oluşumlar ise
özellikle doksanlı yılların başından ortasına kadar
cereyan eden farklı olaylar nedeniyle çok sayıda şehit
vermişlerdir.
Erbil Türkmenleri aslında silahlı mücadele içerisinde
de yer alıp, özellikle Saddam Hüseyin rejimine karşı
dağlarda mücadele yürüten Kürt Peşmergelerle
birlikte savaşmışlardır, ancak bu konu ne yazık ki
hiçbir zaman gerektiği kadar öne çıkarılmamıştır.
Herkesçe malumdur ki, Irak Kürdistan Bölgesi
Yönetimi (IKBY) şehit ve enfal konusunda oldukça
hassas davranır öyle ki Şehit ve Anfal Bakanlığı adı
altında bir bakanlık bile mevcuttur.
Tabii ki bu bakanlık içerisinde, şehit ailelerine tahsis
edilen maaşların, yardımların yanı sıra kimi ailelere
arsa, kimi ailelere apartman dairesi, kimi ailelere ise
ev verildi ve verilmeye devam ediyor.

1996 yılında 37 Türkmen vatandaş
Saddam Rejimi tarafından götürülüp
daha sonra şehit edildi. Bu şehitlerin ismi
dosyalarda bulunuyor mu ve bunun için
başvuruda bulunuldu mu?

Dosyalar katagorize edilmiş, ancak Kürdistan'da
yaşayan etnik din ayrımına göre herhangi bir
katagori bulunmuyor. Yani dosyalar şehit edilme
şekilleri ve siyasi taraflara göre ayırt ediliyor. Şehit
ismini kaydetmenin şartlarından birisi bir partiden
destek yazısının bulunmasıdır. Bu destek yazısı siyasi
taraflarca hazırlanıyor. Bu nedenle Türkmenlerde
sivil vatandaş, cephede, terör saldırısında ve
Kürdistan halkına yapılan katliamlarda şehit
olmuş ise, ismini şehit olarak kayıtlara geçebilirler.
Sosyal Çalışmalar Bakanlığında kayıt altında olan
Türkmen şehidi muhtemelen vardır. Örneğin Kürt
mücadelesinde eşlik etmiş ve katılım göstermiştir, o
şekilde ismi kayda alınmıştır. Biz onu etnik olarak
ayırıp kaydetmiyoruz, o bahsi geçen katagorilere göre
dosyalandırıyoruz. Önceki olaylarda şayet Türkmen
şehit varsa ve gereken başvurularda bulunmuş ise söz
konusu o dosyalara göre ayırt edilip kaydedilmiştir.

Bütün bunlar olurken, Tba Gazetesi olarak acaba
Türkmen şehitlerine ait özel bir dosya veya herhangi
bir şey var mı diye araştırmaya yöneldik.

Örneğin yukarıda bahsi geçen 37 Türkmen
şehidin isimleri nasıl kaydedilebilir, acaba
aileleri mi başvurmalı yoksa illaki bir
İlk olarak Şehit ve Enfal Bakanlığı'ndan bilgi almanın
parti tarafından mı desteklenmeli?
doğru olacağını düşünerek, Bakan Yardımcısı
Berevan Hamdi Hüseyin ile görüştük.
Hüseyin'le şu soruların cevabını aldık:

Bakanlığınızda şehit dosyaları Kürt,
Türkmen, Hristiyan vs... olarak ayırt
ediliyor mu?
Bakanlığımızda şehitler yasalara göre katagorize
edilir. Şehit tarifini içeren 9 numaralı yasa
kanununda şehitler üçe ayrılmıştır. Birincisi cephede
şehit düşenler, ikincisi Enfal Katilam Şehitleri,
üçüncü ve son olarak ise sivil vatandaş şehitleri.
Ancak bu dosyalar arasında hiçbir fark yoktur.

Şüphesiz il sınırları içerisinde genel müdürlüklere
başvurabilirler. Örneğin şayet Erbil'de ikamet
ediyorlarsa Şehitler Genel Müdürlüğü'ne
başvurularını yapabilir ve orada istenilen şartları
yerine getirip isimleri kaydedebilirler. Veyahut
bir parti tarafından hazırlanan resmi bir yazı ile
kaydedilir ve isimleri Şehit İşleri Bakanlığına
gönderilir. Oradan da Genel Müdürlüğe gönderilir ve
en son belirlenen kategorilere göre ismi kayıt altına
alınır.
Burada öğreniyoruz ki Türkmen Şehitlerine bir dosya
ayırılmamıştır. Ancak konuyu daha da aydınlatma
adına IKBY Parlamentosunda milletvekilliği yapan ve
halen milletvekili olan bazı isimleri aradık.
İlk olarak eski milletvekillerinden Esat Erbil ile
konuştuk. O dönemlerde herhangi bir girişimde
bulunup bulunmadıklarını sorduk.
Esat Erbil, kendi döneminde böyle bir proje
sunduklarını dile getirdi ancak herhangi bir sonuç
elde edilmediğini vurguladı.
Sundukları projenin taslağını veya nüshasının
olup olmadığını sorduğumuzda, kendisinde
bulunmadığını bildirdi.
Önceki dönem ve yeni dönem milletvekili olan
Muhammed İlhanlı'dan bilgi almaya yöneldik.

İlhanlı konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"Biz Türkmen Kalkınma Partisi olarak Şehit ve Enfal
Bakanlığına talebimizi sunduk. Fakat şehitler ile ilgili
herhangi bir liste sunamadık çünkü elimizde gerekli
bilgiler ve şehitlerin adı yok. Talebimizi ilettiğimiz
zaman olumlu karşılandı. Talebimizi sunduğumuz
zaman başlangıç olarak önkabul aldık. Fakat
dediğim gibi elimizde gerekli bilgiler olmamasından
dolayı ikinci adımı atamadık. Buradan Türkmen
şehitlerinden sorumlu kurul ve kuruluşlarına

sesleniyorum, bu konu ile ilgilenmeleri lazım''.
Irak Türkmen Cephesi'nin 2012 senesinde şehit
düşen 37 Türkmen için oluşturulan bir liste
sundukları duyumunu aldık. Konuya daha fazla vakıf
olma adıyla Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme
Kurulu Üyesi ve Milletvekili Aydın Maruf 'a aktardık.
Maruf, 2012 yılına ait bir belgeyi önümüze koydu
ve henüz milletvekili olarak seçilmeden önce parti
olarak bu yönde bir talepte bulunduklarını ve talebe
karşı bakanlıktan konunun ele alınması ve gereken
araştırmaların yapılması ve talebin gerçekleşmesine
yönelik resmi bir karar ile yanıt aldıklarını kaydetti.
Maruf ayrıca, gereken isim listelerini ve şehadet tarihi
nedeninin de yer aldığı listelerin birer kopyasını da
bize sundu.
Tba olarak yaptığımız bu raporda, haberde bunları
öğrendik ancak görülen o ki şehit aileleri şehitlerini
hala kaydedememiş ve devletten diğer halkların
şehitleri gibi muamele görmemiştir.

+964 750 261 10 11
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"Ak Parti'nin birinciliği tartışmasız"

T

Röp: Ziya Uzeiry

ürkiye'de 31 Mart'ta yapılması beklenen yerel
seçimleri Tba Gazetesine değerlendiren GENAR
Başkanı İhsan Aktaş, 24 Haziran 2018 seçimleri ile
herhangi bir oy kayması olmayacağını belirtti.
Türkiye'de 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçim ile
24 Haziran 2018'de yapılan seçimi birbirine benzeten
Aktaş, ''Partiler oylarını koruyor ancak illerde
farklılıklar olabilir. Cumhur ittifakının başaracağı yerler
olabilir, Millet itifakının da olabilir. Bazı bölgelerde
ise bağımsız adaylar kazanabilir. Sanki bir önceki
seçimlerin tekrarı gibi olacak." dedi.
Seçimin galibi hakkında kesin konuşan Aktaş, "Ak
Parti'nin birinciliği tartışmasız. Çünkü Ak Parti'nin
genel oyları yüzde 41-42, CHP’nin yüzde 25 oranında.
Bu da Ak Parti'nin CHP’nin oylarından iki kat daha
fazla olduğunu gösteriyor. Bu yüzden birincilik konusu
tartışılmıyor, tartışılacak konu kimin ne kadar belediye
kazanacağı ya da kazanamayacağıdır." ifadesinde
bulundu.

Türkmenler konsept
oluşturmada, siyaset üretmekte
ve vizyon kurmakta problem
yaşamış olabilirler
Türkmenlerin geçen seçimlerde istenilen oy oranına
ulaşamamasına ilişkin soruyu İhsan Aktaş, şöyle
yanıtladı:
''Mesela Bosna Hersek örneğinden bakacak olursak
Demokratik Eylem Partisi çok iyi motive olduğu zaman
Sırplardan ve Hırvatlardan oy alabiliyor. Motivasyon
düşük olduğu zaman Boşnakların oyları, Sırplara ve
Hırvatlara gidebiliyor. Eğer bir grup kendi meselesini
iyi anlatırsa, kendi kitlesinin oylarının tamamını
alabilir. Türkmenler konsept oluşturmada, siyaset

üretmekte ve vizyon kurmakta problem yaşamış
olabilirler."

Anket ve araştırma şirketlerinin siyasi partilere
sağladığı faydalara değinen GENAR Başkanı, ''Bir siyasi
denklem yüzlerce ayrı değişkenlerden oluşur. Araştırma
bu değişkenlerden bir tanesi. Yani misyonun doğru
belirlenmesi, parti örgütlenmesi, bilimsel çalışmalar.
İşte partilerin bilimsel çalışma kısmını araştırması
gerekir." şeklinde açıklama yaptı.

Türkiye'nin Kuzey Irak'la
ilişkileri çok daha kötü olur

Referandum konusundan örnek vererek sert
politikadan bahseden Aktaş, sözlerini şu şekilde
sürdürdü:
''Kuzey Irak konusunda benim kendi kanaatim şu
ülkelerin bazen politakaları sertleşir, yani Kuzey Irak'ın

Bu faydaları Türkiye üzerinden aktaran İhsan Aktaş,
Türkiye'de araştırma şirketleri ile organize çalışmayı
Ak Parti'nin başardığını belirterek, "Sürekli toplumun
problemlerini, beklentilerini, kendi oy oranlarını
tartışarak, analiz ederek, toplumdaki değişimi fark
edip, ona göre refleks gösteriyor. Mutlaka Türkmen
partiler de araştırmaları ideolojik olarak kullanırsa
daha bilimsel çalışmış olurlar ve iyi sonuç alabilirler."
şeklinde konuştu.

Türkiye'yle Barzani
cephesinin yani KDP’nin
diyologları en iyi düzeyde olması
gerekir
IKBY ve Türkiye'nin arasındaki ilişkilere değinen
Aktaş, KDP ile Türkiye'nin diyaloğuna dikkat çekerek,
"Uzun vadeli düşündüğümüzde bölgede özelikle
Kürt konusunda Türkiye'yle Barzani cephesinin yani
KDP’nin diyologları en iyi düzeyde olması gerekir. İki
ülke gibi düşünüyoruz. Yani genel anlamda geleneksel
politikalara bakıldığında Türkiye'nin, Barzani
cephesiyle her zaman diyolog halinde olması gerekir."
ifadelerini kullandı.

Kuzey Irak'ta PKK yanlısı
bir parti iktidarda olursa

referandumu engellendiği zaman, ertesi gün Türkiye’nin
tekrar diyolağa girmesi gerektiğini düşünüyorum.
Çünkü uluslararası ilişkilerde devletler hiçbir zaman
yalnız değildir. Muhtemeldir ki Türkiye ile beraber İran,
Kuzey Irak'ın bağımsızlığına karşı çıkmasıyla ertesi
gün kendi hesabından Kuzey Irak ile diyolaga girmiştir.
Belki bugün gelinen noktaya baktığınız zaman elbetteki
figürler de önemlidir. Kuzey Irak'ta PKK yanlısı bir
parti iktidarda olursa Türkiye'nin Kuzey Irak'la ilişkileri
çok daha kötü olur veya daha radikal olur." dedi.
Son olarak GENAR Başkanı İhsan Aktaş, Neçirvan
Barzani'nin bölge başkanlığına, Mesrur Barzani'nin
de başbakanlığa aday gösterilmesinin Bölge ile
Türkiye arasındaki ilişkilere etkisine yönelik soruya,
"Barzani ailesinden başka birinin olması, küçük
vaatleri değiştirebilir ama uzun vadede anlaşmaların
ve dayanışmaların olmasının gerekli olduğunu
düşünüyorum." yanıtını verdi.

Mevlüt Çavuşoğlu Önce Bağdat Sonra
Erbil'i ziyaret Edecek

T

Çavuşoğlu, seçimlerin ardından yeni hükümet
kurulma sürecine ilişkin, "Irak’ta hükümet
kuruldu ama henüz işin başındalar." şeklinde
değerlendirmede bulunarak, ''Türkiye olarak
Irak'a en büyük taahhütte biz bulunduk. 5
milyar dolar kredi vereceğiz. Bu, 5 milyar
dolarlık krediden iş adamlarımız istifade
edecek. Irak'ta üstlenecekleri proje için
yapacakları yatırım ve ticaretimiz için bu
parayı kullandıracağız. Irak'ın yeniden inşası
için bu işleri koordine etmeye başladık.'' dedi.
Haber: AA

ürkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
Bağdat ve Erbil'e ziyaret gerçekleştireceğin açıkladı.
Bakan Çavuşoğlu, 3 Şubat'ta İstanbul'da katıldığı
"Beyoğlu Buluşmaları" kapsamında düzenlenen
toplantıda Bağdat ve Erbil'e ziyaret gerçekleştireceğini
söyledi.

Konuşması sırasında Irak'a ileriki günlerde
ziyaret düzenleyeceğini duyuran Çavuşoğlu, şu
ifadelerde bulundu:

Cumhurbaşkanımızın
seçimlerden sonra Irak'a yapacağı

ziyaretin de hazırlıklarını yapmış
olacağız

''Önümüzdeki günlerde Irak'ta hem Bağdat'a
hem de Erbil'e bir ziyarette bulunacağım.
Cumhurbaşkanımızın seçimlerden sonra Irak'a
yapacağı ziyaretin de hazırlıklarını yapmış olacağız.
Irak'ın başka sorunları da var. Halen terör tehdidi
mevcut. Bu konuda da uluslararası toplumla bir araya
gelip sorunların çözümü için uğraşıyoruz."
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
11 Ekim'de başkent Bağdat’a resmi temaslarda
bulunmak üzere ziyaret gerçekleştirmişti. Erbil’e de
yapması planlanan ziyaretin iptal edildiği açıklandı.
Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada,
Bakan Çavuşoğlu'nun yoğun çalışma mesaisi
nedeniyle Eril'e ziyaretin iptal edildiğini belirtmişti.
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Neden Vatanperver Değiliz? Parlamento Başkanı 18 Şubat'ta
Halk olarak 'Devlet, Hükümet, Vatan ve Halk'
tanımlarına bakışımız

Ü

süre sonra nötüre sonra da negatif
duruma dönmüştür.

lkeler, bazı tanımlardan
oluşmaktadır ki ileriki zamanda
adı geçen tanımlar ülkenin kaynağı
ve temeli haline gelmekle birlikte
devamlılığını sağlar. Yukarıdaki
tanımların hepsi herhangi bir
parça toprağa "ülke" dememiz için
gereklidir. Şunu itiraf etmeliyim,
toplum olarak vatanperverlik
açısından istenilen seviyede
olmamışızdır. Olmamakla birlikte
vatanı için canını verecek olanlara
haset duymuşuzdur. Vatanperverliği
ölçmek için çok kolay bir kıstasımız
var, o da askerlik. Buradan sormak
isterim, Irak'ın genelinde kendi
evladını özveri
ve hoşnutlukla
askere
gönderen kaç
tane aileye
sahibiz? Başka
bir açıdan
söylemek
gerekirse,
herhangi bir
yakını askerde
olup da firar
etmeyen kaç
ailemiz var?

Son olarak "Devlet" tanımından
bahsetmek istiyorum. Devlet tanımı
hiçbir zaman sahip olamadığımız
önemli bir tanım. Irak Devleti
Iraklıların değil. Ciddiyim,
dediklerimden dolayı paniğe
kapılmayın çünkü ben doğruları
söylemek istiyorum! Birinci
Dünya Savaşından sonra Osmanlı
İmparatorluğu tarih sayfalarında
kendine yer açtı ve böylelikle
ardında 22 milyon metre kare
toprak parçasını bıraktı. Bu toprak
parçası 3 kıtaya dağılmış şekilde
geride kalmakla birlikte İngilizler
bu durumdan ilk faydalanan devlet
olmuştur. İngilizler,
üzerine kondukları
topraklarda kendi
heveslerince ülkeler
kurmuştur. Irak da
bunlardan biri olup
kurulan krallıkta
İngilizlerin payı
vardır. Kendisi Arap
Yarımadası'ndan
bir aile bulup, Irak
denen yeni krallığa
tek hakim kişi olarak
atamıştır. Sıkıntılı
olan durum ise aslen
o toplumun, krallarına herhangi bir
itimadının olmamasıdır.

Her neyse,
ülkemizde vatanperverlik adına
söylemden öteye geçilmemiştir,
fakat pratik olarak aslında
hiç de umurumuzda olmayan
konulardan birisi. Yukarıda 4 tane
tanımdan bahsetmiştim. Bunlar
Devlet, Hükümet, Vatan ve Halk.
Irak'ta birçok halk ve topluluklar
yaşamakta, bunlar; Arap, Kürt,
Türkmen, Asurlu, Kildani, Süryani,
Şebek, Ezidi ve Sabia Mendailer.
Bunlar birlikte "halk" tanımını
oluşturuyorlar, vatandaşlar ve
bölgenin esas oluşumlarıdır, sayıları
36 milyonu geçiyor.
En arkadan başladım çünkü olayları
normal seyirden anormal seyire
doğru işlemek istiyorum. İkinci
tanım olan vatan, biz Iraklıların
yaşadığı Basra'dan Zaho'ya kadar
uzanan bir toprak parçası. Bu toprak
parçasının adı Irak olup, ülke olarak
vasfedilir.
"Hükümet" diye adlandırdığımız
üçüncü tanıma geldiğimizde uzunca
iç çekme hakkına sahibiz, çünkü
daha en başından itibaren art arda
gelen Irak hükümetleri sayesinde
halk rahat bir şekilde yaşama
fırsatına sahip olamamıştır. Bizden
büyüklerimize "kaç sene rahatlıkla
yaşadınız'' diye sorduğumuz zaman
cevap olarak 4-5 yılı geçmiyor.
Genel olarak Irak, özel olarak da
IKBY'de yaşayanlar her zaman
hükümetlere karşı 3 aşamalı bir
bakış sergilemişizdir, bu aşamaları
(pozitif, nötür ve negatif) olarak
belirleyebiliriz. Maalesef pozitif
olarak baktığımız hükümetlerde bir

toplantısında parlamento başkanlığı
seçiminin 18 Şubat'ta yapılacağını
belirterek,
rak Kürdistan Bölgesi Yönetimi'nde
''18 Şubat parlamento başkanlığı
(IKBY) 30 Eylül'de gerçekleştirilen
seçiminin ilk adımı olacaktır. Ondan
parlamento seçimlerinden bu yana
parlamento başkanı seçilmemiş durumda. sonra bölge başkanın seçilmesi
parlamento tarafından veya halk
tarafından yapılacak, bölge başkanlığı
Parlameto iç tüzüğüne göre seçimlerden
yasaları tekrardan gözden geçirilerek,
sonra yapılacak olan ilk oturumda
parlamento başkanlığı seçimi zorunludur. tadilata tabi tutulacaktır." şeklinde
konuştu.
Fakat bu turda diğer turlar gibi siyasi
tarafların anlaşamaması üzerine
Son olarak Pire ayrıca, KYB’nin, IKBY'nin
parlamento geçici başkanı tarafında
9. kabinesinde Başbakan Yardımcılığı
oturum açık bıraklıdı.
ve Parlamento Başkanlığı görevlerini
alacaklarını kaydetti.
Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB)
Sözcüsü Sadi Ahmed Pire, 9 şubat
tarihinde yaptığı basın
Haber merkezi / Foto: Ali Salim

ziya.m.uzeiry@outlook.com

Ziya Uzeiry

I

seçilecek

Asla unutmamalıyız, halklar, uğruna
savaştıkları toprakları koruyup,
gençlerini bu uğurda feda ediyorsa,
o toprak parçası o halka vatan ve
devlet olur. Kendi vatanını seven,
halkın tamamı yok olup tek bir kişi
kalsa da o mutlaka sahip olduğu
toprakları koruyup kollayacaktır.
Aynı zamanda her zaman kutsallığını
koruyacaktır. Bahsettiğim husus
hakkında birçok örnekler bulunuyor.
Çok uzaklara gitmeye gerek yok.
Kısa bir şekilde etraftaki ülkelere ve
devletlere baktığımızda ne demek
istediğimi anlayacaksınız. İran
veya Türkiye örneklerini aldığımız
zaman aslında yukarıda bütün
anlattıklarımı anlayabilirsiniz. Kendi
vatan toprağını Kurtuluş Savaşı
denilen koca bir savaştan geçerek şu
anki Türkiye'nin, ülkenin cetvel gücü
ile çizilen Suudi Arabistan ve diğer
Arap ülkelerinden ne kadar farklı
olduğunu görebilirsiniz.
Son olarak vatanperver
olmadığımızın nedenleri ve hatta
devlet tanımının ve devletçiliğin
herhangi bir şey olduğu çok belirgin.
Kendi topraklarımızı emrivaki
olarak bütün dünyaya meydan
okuyarak, tenezzül etmeden
toprak uğruna ölmeliyiz. Burada
vatanperverliğin sadece eline
silah alıp vatan uğruna savaşmak
olmadığını söylemeliyim. Belkide
vatan topraklarının caddelerinden
birinde yerden aldığınız çöp parçası
bile vatanperverliktir ve vatandaşın
bu yaptıklarıyla başının dik
olması gerekir.

ITC Türkiye Temsilciliği’nde
devir teslim

I

Haber merkezi

rak Türkmen Cephesi (ITC)
Türkiye Temsilciliği’nde görev
değişimi gerçekleştirildi.
ITC Başkanı Erşet Salihi’nin de
bulunduğu devir teslim töreni 4
Şubat'ta Ankara’da gerçekleştirildi.

ITC Türkiye Temsilciliği’ni 14 yıl
sürdüren Hicran Kazancı görevini,
Irak Türkleri Derneği’nde on yıl
başkanlık yapan Mehmet Tütüncü’ye
devretti.
Törene çok sayıda Türkmen
yetkilinin katıldı.
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'Amerika PKK'yı desteklemeye devam ederse,
Türkiye'yi kaybedebilir'

T

Röp: Ziya Uzeiry / Foto: Çoban Timur

ürkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapması
beklenen askeri operasyon, Şiladze olayları, 31
Mart'taki Türkiye seçimleri ve son siyasi gelişmeleri
ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal'a sorduk.

Türkiye'nin sabrının azaldığını
hatta tükendiğini görebiliyoruz

da var. Bunlar elbette zaman alacak şeyler, öyle
tek taraflı gelerek kolay olmuyor. Bence Münbiç
öncelikli olacaktır.

Trump'ı yönlendiren ve ikna
etmeye çalışan baskılar var"

Şu anda Amerika ile Suriye'de güvenli bölge
tartışmaları sürüyor. Konunun nereye varacağı
konusunda her iki taraf anlaşmış değil. Ben
belli bir noktaya gelindiğini düşünüyorum ama
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
daha sonuçlanmadı. Amerika ile anlaşılsa da
Erdoğan'ın, "Münbiç’teki teröristler
Amerika'nın kendi içerisinde ciddi bir mücadele
birkaç hafta içinde çıkarılmazsa bekleme var. Trump'ı yönlendiren ve ikna etmeye çalışan
süremiz sona erer." şeklinde bir açıklaması baskılar var. Oradan çıkacağım dedi ama ne zaman
olmuştu. Operasyonun takvimi ile ilgili çıkacağı belli değil. Diğer taraftan Suriye'den geç
çekilirse, elbette bu Türkiye'nin işine gelmez. Eğer
öngörünüz nedir?
bu süreç çok gecikecekse, Türkiye Amerika'yı
beklemeyecektir. Ayrıca Türkiye içeride PKK ile
Adı geçen bölge çok faktörlü bir alan. Amerika
mücadele konusunda çok ciddi bir yol katetti
içindeki mücadeleyi bırakın, bölgedeki mücadele
ve Suriye içindeki mücadele çok karmaşık. Türkiye ve başarılı oldu. PKK'nın tehdidi neredeyse
de buradaki gerekli işleleri yapıyor
ama aşırı aceleci bir derdi yok.
Terörün Türkiye için her türlü poblem
ve sıkıntı oluşturmasına rağmen,
gerekli önlemler alınacaktır elbette,
fakat operasyonun tarihini öngörmek
çok zor. Geri dönersek, Türkiye'nin
sabrının azaldığını hatta tükendiğini
görebiliyoruz. Amerika birçok kez
söz verdi fakat uygulamaya geçmedi.
Sırf Suriye örneğinde bile Rusya,
hem Fırat Kalkanı operasyonunda,
hem Afrin'de hem de İdlib'de anlayış
gösterdi. Aynı anlayışı Türkiye'nin
NATO müttefiki olan Amerika
göstermedi, tersine terör örgütü
PKK'yı desteklemeye devam etti.
Bu hususta Türkiye çok rahatsız ve
bunu her türlü dile getiriyor. Eğer
Türkiye'ye bu konuda Amerika'nın
yardımı olmazsa, Türkiye'yi
kaybedebilir.
dışarıya taşındı ve uzun süredir içeride tehdit
oluşturamıyor. Bu açıdan Türkiye göz açtırmıyor
ve çok başarılı oldu özellikle şehirlerde. Dışarıda
da bu mücadele devam ediyor fakat maalesef
destek devam ettiği için bu kolay olmayacak. Tabii
Önce Fırat'ın doğusuna
Türkiye'nin bu konuda biraz acelesi var.

operasyon düzenlenecektir

Türkiye Münbiç operasyonu ile beraber
Sincar'a yapılması planlanan bir
operasyondan söz etmişti. Sizce ilk önce
hangisi yapılacaktır?
Bana göre önce Fırat'ın doğusuna operasyon

düzenlenecektir ve PKK'nın orada sıkıştırılması
bekleniyor, çünkü Türkiye'nin hem batıdan, hem
de kuzeyden lojistik destek yapması daha kolay.
Diğer taraftan Türkiye Fırat Kalkanı ile Afrin
gibi tecrübelere sahip. Mesele sadece PKK'dan
temizlenmesi değil. Orada güven sağlanması ve
belediye hizmetlerinin götürülmesi gibi konular

olanlarla herhangi bir problemi yok. Türkiye'nin
problemi sadece PKK ile. Bu örgüt bölgenin en
demokratik ve kalkınmış ülkesine saldırıyor. Irak,
İran ve Suriye'deki durumu Türkiye'den iyi değil.
Türkiye'ye saldırması için herhangi bir gerekçesi
veya mazereti yok, ama maalesef bunu yapıyor.

Ak Parti yine birinci parti olarak
seçimlerden çıkacaktır
Türkiye'ye dönece olursak, önümüzde
31 Mart seçimleri var. Farklı ittifaklar ve
birleşmeler görüyoruz. Sizce Ak Parti bu
seçimi nasıl geçirir? İstanbul ve Ankara
farklı ve Ak Parti için önemli bir yere
sahip, sizin öngörünüze göre Türkiye 1
Nisan'da nasıl uyanacaktır?
Ak Parti, her türlü seçimlerden yine birinci
çıkacaktır. Muhalefet Türkiye'de ikinci olduğu
için veya güçlü ikinci olduğu için
seviniyor, halbuki kazanılmamış bir seçim
başarısızlıktır. Ak Parti yine birinci parti
olarak seçimlerden çıkacaktır. Fakat
ekonomik baskılar ve liranın değerinin
düşmesinden dolayı oy kaybı yaşayabilir,
ancak bunun çok büyük bir kayıp olacağını
düşünmüyorum. Genel olarak belediye
seçimleri hükümetler açısından sıkıntılı
geçer.

Muhalefetin abarttığı kadar
Suriyelilere vatandaşlık
verilmiş değil
Söylentilere göre Suriyelilerin
birçoğu ülkesine döndü.
Buna karşın bir bölümünün de Türk
vatandaşlığı aldığı biliniyor. Size göre
vatandaşlık alan bu kesimin seçimdeki
ağırlığı ne olacaktır? Kalan Suriyelilerin
dönmesi için herhangi bir takvim
belirlendi mi?

Şiladze olayları ile ilgili değerlendirmeniz
nedir?

Suriye'deki kriz devam ettiği sürece insani olarak
onlara "gidin ve evinize dönün" demek olmaz.
Ayrıca muhalefetin abarttığı kadar Suriyelilere
vatandaşlık verilmiş değil. Bu sayının 70-80 bin kişi
civarında olduğu söyleniyor. Suriyeli düşmanlığı
yaparak oy toplamak ne Osmanlı mirasına ne
de Türkiye Cumhuriyeti'nin modern anlayışına
yakışır. Bu durum gerçekten ayıplanacak bir şey.

Orada PKK'nın tahriki var. Türkiye'nin sivillere
kasıtlı bir şekilde saldırması söz konusu değil.
Genel olarak Türkiye'nin zaten Kürtlerle bir
problemi yok. Maalesef bu durum yanlış bir
şekilde yansıtılıyor ve sanki Türkiye'nin Kürtlerle
bir problemi varmış gibi söyleniyor. Türkiye'nin
ne kendinde olan Kürtlerle ne de dışarıda

Geri gelelim Türkiye'nin 3'te 1'inin göçmen olduğu
söyleniyor. Bunlar, Bosna'dan Kafkaslardan ve
Balkanlardan gelip hiç Türkçe bilmeden aynı
Suriyeliler gibi zulümden kaçan insanlardan
oluşuyor. Toplumumuzun 3'te 1'i böyleyken Esed
zulmünden kaçan Suriyelilere böyle söylememiz
bize veya söyleyen partilere yakışmaz.

Şiladze olaylarında PKK'nın
tahriki var

9
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TEGM Vekaleten Müdürü Fahrettinin Dağıstanlı İstifa Etti Ama..!

T

Erbil'deki Türkmen Okullarında Türkmence Marş Kararı Neden Durduruldu?

Röp: Ali Antar / Foto: Ali Salim

ürkmen Eğitim Genel Müdürlüğü Müdür Vekili
Fahrettin Dağıstanlı, 7 yıl sonra vekaleten yürüttüğü
görevinden istifa ettiğini ancak doğru zamanı
tutturamadığı için istifasının kabul edilmediğini
söyledi.
Geçtiğimiz yıl Eğitim Bakanlığı'ndan çıkan resmi
bir kararla, Türkmen okullarında Türkmen marşının
okunmasına onay verilmişti ancak kararın üzerinden 2
gün geçmeden, durdurulduğuna yönelik yeni bir karar
alındığı duyuruldu.
Tüm bunları konuşmak için Tba olarak Türkmen
Eğitim Genel Müdürlüğü Müdür Vekili Fahrettin
Dağıstanlı ile bir röportaj gerçekleştirdik.

Dağıstanlı'ya ilk olarak
"Türkmen okullarında
Türkmen marşının
okunması kabul
edildi. Neden
karar daha
sonra rafa
kaldırıldı?"
sorusunu
yönelttik.
Dağıstanlı
ise
sorumuzu
şöyle
yanıtladı:
"Bildiğiniz gibi
bu bölgede her
milletin kendi hakkı
var, Türkmen marşı
da zamanında okullarda
okunurdu. Daha sonra siz
bunu tekrar dile getirdiniz ve
araştırmadan sonra birkaç tane
marş ortaya kuruldu, sağolsun sayın
bakan da onayladı ve okullara gönderildi. Siz de
biliyorsunuz ki bu bölgede yaşadığımız için kurulan
marşın bütün insanları temsil etmesi gerekir. Bu daha
önce de okullarımızda aynı şekildeydi, resmi olan "Ey
Raqib" marşından sonra Türkmence marş okunurdu.
Bu marşın okunma kararı çıktı ama bir siyasi
anlaşmaya ihtiyaç vardı. Biz de bakanlık olarak daha
iyi bir hazırlık yapmak için ve ortaya daha güzel bir
çalışma çıkması için konuyu bir süreliğine durduruk.
Siyasi taraflar kendi aralarında ortaklaşa bir marş
üzerine anlaşma sağladıklarında, biz müdürüyet ve
bakanlık olarak o marşın okunma kararını çıkaracağız."

İkinci olarak, 2018/2019 eğitim öğretim yılı
başladıktan sonra bazı müdürlere öğrenci
sayılarını azaltması yönünde bir istekte
bulunulmuş ve karar alınmış. Fahrettin
Dağıstanlı'ya bu kararı alma nedenini de
sorduk.
Dağıstanlı, "Çok sağolun çünkü bu da yanlış yetiştirilen
bir haberdi, söylenen şekilde değildi. Bildiğiniz gibi
öğrenci saymızı artırmak için zamanla yarışıyoruz.
Bütün hedefimiz öğrenci sayımızın artması. Biz bu
konuyu iyice düşündükten sonra 5 yaşında olan
çocukları kapsayan bir hazırlık sınıfı açtık. Bunda da
hedefimiz 5 yaşında olan bir çocuğa okulu, öğretmeni,
dersi, öğrenciyi ve eğer varsa okul bahçesini gösterip
tanıtmaktı." diyerek sözlerine şöyle devam etti:
"Biz 5 yaşındaki çocukları kapsayan bir sınıf istedik.
Bunda da hedefimiz öğrenci sayısının artmasıydı.

Hamdolsun 2 yıl içinde bu hazırlık sınıfı açılması
sonucunda 600-700 öğrenci kazandık. Okullarımızdan
birinde 4 ve 5 yaşındaki çocuklar için hazırlık sınıfları
açılmıştı bu da kanunen uygun değil. 4 yaşındaki
bir çocuğun 14 yaşındaki bir çocukla aynı ortamda
beraber olması uygun olmaz. Anaokulunun başka,
ilköğretimin de başka bir sistemi var. Biz sadece 4
yaşındaki çocukları kapsayan sınıfların kapanması
için talimat verdik, ondan başka hiçbir sayı azaltması
yoktur. Siz de bize bunu açıklama fırsatı sunduğunuz
için sağolun. Ayrıca sağolsun bir milletvekili olan aziz
bir arkadaşımız bunun denetlemesi için bizimle görüştü
ve bunu millet için de açıklandı ve tam tersine bu yıl
bir okulmuz daha oldu. Sayın bakanın yardımı ile gelen
yılın başlangıcından itibaren İnci Anaokulu ilköğretim
oluyor, birinci sınıftan 6. sınıfa kadar ve yanında 5 yaş
çocuklarını kapsayacak hazırlık sınıfı olacak.
Bizim zamanında 2 anaokulumuz
vardı, birisi İnci diğeri İpek
anaokulları. Bunlar da
bizim için bir öğrenci
kaynağı olamadılar.
Bu yüzden artık
Erbil'de 9
yerine 10 tane
ilköğretim
okulumuz
oldu.
Başka bir
konuya
çare olarak
iki okulun
birkaç
sınıfını
birleştirdik.
Örneğin;
Fuzuli
ve Yunus
Peygamber
okulunda 4.,
5. ve 6. sınıfların
ögrencileri çok azdı.
Bazı sınıflarda 4 öğrenci
vardı, bu yüzden öğrencileri
aynı binada olan diğer okula
taşıdık. Biz Türkmeneli merkezinden
47 öğretmen istedik onlar da bu sayıyı çok gördüler, bu
yüzden böyle bir adım atmak zorunda kaldık. Attığımız
bu adım neticesinde öğrenci sayımız azalmadı,
söylenenler propagandaydı ve bunu biz de duyduk.
İnşallah gelecek 2019-2020 yılı eğitim döneminde 4., 5.
ve 6. sınıflar tekrar açılacaktır."

Son olarak Dağıstanlı'ya son günlerde
şahsının bir istifa kararı aldığını ve istifa
ettiğini duyduğumuzu aktardık. Bu bilginin
doğruluğunu ve şayet doğru ise nedeninin ne
olduğunu sorduk? Dağıstanlı ise sorumuza şu
sözlerle yanıt verdi:
"Bu dünyanın her yerinde böyledir, birisi yeni bir
görev alır ve bir başkası onun yerine geçer. Zamanında
sevgili sayın Bakanımız İsmet Bey benim vekalet ile
bu makamı yürütmemi uygun gördü. Ondan sonraki
kabinede arkadaşlar girişimde bulundular ama bakanlık
kararı parlamentoda eğtim komisyonundaydı. O
karar oradan çıksaydı bu atama olurdu. Bu işlem uzun
sürdü ve bizim vekalet süremiz 6 buçuk seneye yetişti.
Ne yazık ki bazen "müsteşar yeni bir genel müdürün
gelmesini istemiyor" söylentilerini duyuyorduk. Biz
yeni birisinin gelmesini istedik ve bunun için aday da
verdik ama o karar bekleniyordu.
Biz istifamızı sunduğumuzda da hedefimiz yeni birinin
gelmesiydi ama bence istifa sunduğumuz zamanlama
hataydı. Çünkü şimdi iki hükümetin arasındayız
çünkü yeni hükümet kurulacak. Bence yeni hükümet
döneminde yeni bir genel müdür seçilecek. Biz de bu

çerçevede elimizden geldiğince ona yardımcı oluruz.
Sizin yolunuzla aday verecek arkadaşlara bir sözüm var.
İster Türkmen partileri, ister siyasileri, ister Türkmen
milletvekilleri olsun, onlardan ricamız verecekleri
adayın eğitimci olması. Çünkü eğitimci olmazsa başarı
kaydedemez. Gelen kişi eğitimci olmazsa okulların,
öğretmenlerin ve öğrencilerin sıkıntısından haberdar
olmaz. Bu yüzden de başarı kaydedemez. Müdürlüğün
de bazı şartları var onlar da göz ardı edilmemeli.
Şimdiden kim genel müdür olacaksa başarılar dileriz."

e
l
i
p
m
u
r
T
d
l
r
i
a
b
n
n
Do
u
g
n
o
J
Kim gelecek
a
y
a
r
a

ABD

Haber merkezi

Başkanı Donald
Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya
gelecek.
ABD yönetiminin Kuzey Kore özel temsilcisi
Stephen Biegun, Kuzey Kore'de 3 gün süren
temaslarda bulundu.
Biegun'ın Kuzey Kore'nin ABD işlerinden
sorumlu özel temsilcisi Kim Hyok Chol ile
"görüşme gerçekleştirdi.
Biegun ve Kim Hyok Chol'un, ABD Başkanı
Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim
Jong-un arasında 27-28 Şubat'ta Vietnam'ın
başkenti Hanoi'de yapılacak 2. zirveden önce
tekrar bir araya gelme konusunda anlaşmaya
vardığı ifade edildi.
Donald Trump da sosyal medya hesabı
Twitter'dan Hanoi'deki zirvede Kim ile
görüşmeyi dört gözle beklediğini paylaştı.
Trump mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Kuzey Kore, Kim Jong-un liderliğinde büyük
bir ekonomik güç merkezi olacak. Bazılarını
şaşırtabilir ama beni şaşırtmaz. Çünkü onu
tanıma fırsatı buldum ve bunu yapabileceğini
iyice anladım. Kuzey Kore farklı türde bir füze
haline gelecek. Ekonomik olanı."
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Eskiden Türkmen Düğünleri

Ş

Haber: Nurhan Karhi / Foto: Çoban Timur

üphesiz ki her milletin kendine göre gelenek

ve görenekleri vardır. Zamanla unutulan ya da
hala kullanılan en eski gelenek ve görenekler bir
diğer değişle örf ve adetler, kimilerine eskileri
hatırlatmaktadır. Örf ve adetler ülke, şehir, bölge
hatta köyden köye bile değişiklik gösterebiliyor.
Eskiden, Ortadoğu'daki birçok milletler gibi
Türkmenlerde de görücü usulüyle kız istenir ve
yuva kurulurdu. Damadın çok yakınlarından biri
veya birkaçı beğenilen kızı görmek için kız evine
giderler. Hiç belli etmeden kız evinin derli, toplu
(düzenli) olup olmadığını kontrol ederler. Kızın
hal ve hareketlerine bakılır. Eğer beğenilirse erkek
evi kendi aralarında bir kez daha kız evine gitmeyi
kararlaştırır. Bu süre içerisinde de kız evi de damat
tarafı hakkında bazı bilgilere sahip olur.
Damat tarafı konu, komşu, eş, dost ve yakın
akrabalar tarafından kız ve ailesi hakkında gerekli
bilgileri toplandıktan sonra, bir değerlendirme
yapılıp kız istenmeye karar verilince, ilk olarak

kadınlardan bir haberci kız tarafına gönderilir.
Haberci, kızı istemeye geleceklerini söyleyerek
belirli bir gün tespit edilir.
İsteme günü hal-hatır sorulduktan sonra erkek
evinden yaşlı, olgun ve ağzı laf yapan birisi tatlı bir
girişle "Bağınızdan bir gül koparmaya, şerbauzdan
(su testisi) bir bardak soğuk su içmaya geldik."
diyerek evin kızına talip olduklarını bildirir ve
kızı isterler. Kız evinin büyükleri "Hayırlıysa,
kısmetse olur" gibi sözlerle karşı tarafa cevap
verirler. Erkek evinin ileri gelenleri ise dağmat
adayının işi ve meziyetlerini anlatır. En sonunda
kız evinin büyükleri "Babamıza ve büyüklerimize
bir danışalım." diyerek düşünmek için zaman
istediklerini belirtir. Sonrasında erkek evi kız
evinden ayrılır.
Kız babaları, kızını çağırarak onun fikrini de
alır. Geçen birkaç günlük zaman içinde kız ailesi
tıpkı istemeye gelmeden önce oğlanın ailesinin
yaptığı gibi damat adayının durumu, huyu, işi,
alışkanlıkları ve yaşayışı hakkında bilgi toplar. Süre
uzadığı zaman oğlan evi kız evine gelir, kız evinin
kararı uygun bir dille gelenlere anlatılır. Kız evinin
cevabı olumlu ise ve kızı vermeye gönülleri varsa
hal ve hareketlerinden belli olur ve böylece yeni
kurulacak yuvanın temelleri atılır.
Erkek tarafının ileri gelenleri söz kesme ve şerbet
içme için gün tespit ederek kız evinden ayrılırlar. En

sonunda kızın ailesi tekrar bir araya gelerek durumu
değerlendirirler. Hatta kızın dedesi, ninesi ve yakın
akrabalarının da fikirleri ve gönülleri de alınarak en
son karar verilmektedir.
Bazen kız isteme dönemi birkaç defa tekrarlanır.
Kız evi kızını vermeye razı olunca nikah günü
tespit edilir. Nikah, kız evinde veya kız evinin
temin ettiği bir yerde yapılır, kız ve erkek tarafının
akrabaları nikaha katılır ve kız evi tarafından
yiyecek, içecek ikramları yapılır.
Türkmenlerde nikahtan sonra gelin
olacak kızın karanlık yere gitmesi
uğrsuzluk olarak değerlendirilir.
Kadınlar ve erkekler arasında içilen
şerbetin amacı, çevreden evliliğe
karşı gelebilecek uğursuzluğun
önlenmesini sağıladığına inanılır.
Nikah bittikten birkaç gün sonra
damat (küreken) evinin en yakınları
kız evine giderek kıza takılacak
takıları ve elbiselerinin nasıl
alınacağını konuşurlar.

kıyafetlerini giyerdi. Gelin, oğlan evine gelir,
evin kapısında kurban kesilir. Düğün kutlaması
yapıldıktan sonra düğün bitmiş olur.

Düğünden bir gün sonra gelinin annesi, damat
tarafına bal kaymak gibi kahvaltılık yiyecekler
götürür. Ayrıca gelinin kayınpederi gelinin alnından
öpüp altın takı hediye eder. Bu da Türkmenler
arasında "yüz açmak" olarak adlandırılır. Düğünden
üç gün sonra gelin, anne evine gider ve gelinin

Nikahtan sonra oğlan ve kız evi arasındaki
yakınlaşma iyice artar. Aileler arasında altın,
takı konuları görüşülür. Türkmelerde gelinler
için altın kemer olmazsa olmazlar arsında
yer alır. İki taraf arasında takı konusunda
anlaşmaya varıldıktan sonra, kız ve oğlan
evinden ikişer veya üçer kişiyle çarşıya
gidilir. Çarşıda yüzük, küpe, bilezik, kolye,
ayakkabı, terlik, çanta, makyaj malzemesi gibi
kararlaştırılan eşyalar alınır. Bunun dışında da
gelin olacak Türkmen kızın ailesi tarafından
da altın takı alınır.

annesi kızına hediye verir. Bu da Türkmenler
arasında "ayak açmak" olarak bilinir. Düğünden
bir hafta sonra gelin ve damadın akrabaları gelin
evinde toplanır ve geline altın takı, zinet eşyası ve
hediyeler getirir. Türkmenlerde bu gün "Yedi" olarak
adlandırılır. Bu törende gelin gün boyunca yedi
farklı kıyafet giyerek misafirlerin karşısına çıkar.

Bu dönem düğün için bütün hazırlıkların
yapıldığı bir dönemdir. Nişanlılık döneminde
bayram olursa gelin kıza bayramlık
alınır. Nişanlılık dönemindeki hazırlıklar
bittikten sonra düğün günü iki aile arasında
kararlaştırılır ve düğün hazırlıkları başlar. Bu işlerin
bitiminden sonra artık iş çeyiz sermeye ve çeyiz
hazırlıklarına gelmiştir.

Düğün bittikten sonra 1 ay içinde kız tarafı, oğlan
evi ve yakınlarını "düğün daveti" denen davet
yemeğine çağırırlar. Düğünün bitiminden 1 veya 2
ay sonra "gelin cuması" denen kız evinin davetleri
başlar. Her cuma geldiğinde gelin annesinin evine
gider. Gelin akşama kadar orada kalır. Bu davet
yıllarca ayı şekilde devam eder.

Düğün günü belirlendikten sonra çeyizleri
serme işlemi başlar. Türkmen ailelerinde çeyiz
hazırlıkları, bebeğin doğmasıyla başlar ve genç
kızın evlenmesine dek sürer. Çeyiz içinde oyalı,
dantelli, işlemeli çeşitli örtüler, bohçalar, giysiler
bulunur. Oğlan evi, kız evindeki çeyizin alınması
için kız evine gider. Kızın hazırlamış olduğu
çeyizler oğlan evine getirilir. Kız ve oğlan tarafının
eşyaları, eve yerleştirilir. Çeyiz serme işine oğlan
evinde bulunanlar da yardım ederler. Türkmenlerde
gelin olacak kız, eşinin annesi, kardeşleri ve
yakın akrabalarına hediyeler sunar. Bu da aileler
arasındaki sevginin derinleşmesi için yapılır. En
sonunda kızın yatak odası hazırlanır.

Artık sıra kız ve oğlan evinin davetlerine gelmiştir.
Gelin ve damat tarafının aileleri karşılıklı
olarak birbirlerine ziyaret gerçekleştirirler bu da
aralarındaki ilişkilerin artması için yapılır.

Not: Haber hazırlanırken Zahide Halil Assaf 'ın
Bilgilerinden Yararlanılmıştır

Düğünden bir gün önce geç vakitlere kadar
damadın ve gelinin arkadaşları ayrıca davetliler
eğlenirler. Böylece artık sıra yapılacak düğün ve
gelin alma merasimine gelmiş olur.
Düğün sabahı damat ve gelinin evine misafirler
gelerek yemekler yapılır, yemekler bütün misafirlere
ikram edilir. Daha sonra damat tarafı gelin almaya
kız evine gider. Türkmen adetlerine göre damat,
gelini almaya gitmez damadın babası veya erkek
kardeşi gider. Türkmenlerde eskiden gelin almaya
atla gidilirdi. Gelin ve damat yöresel Türkmen
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