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SALİHİ: SİLAHLI GÜCÜMÜZ VAR  
      ITC Başkanı Erşet SALİHİ:
        
                   Bırakın Türkmen, Türkmen’i temsil etsin 
 
                 Duhok’tan 16 bin oy alması çok tuhaf bir meseledir
        
                                 Irak bölünürse Türkmenler zararlı çıkacak

      Türkmenlerden önce Kürtler hayır oyunu kullanıyor
  
                                   Türkmenlerin çıkarından dolayı   

               parçalanmaya karşıyız 

      Kürt Yönetimi bunu bilsin ki, Türkmenlerin silahı         
                                Kürtlere doğrultulmaz

‘Hükümet Ve Kuruluşlar, Göçmenlerin Evlerine 
Dönmeleri İçin Çalışmalar Yapmalı’

Duhok’ta bulunan  kampların Medya ve İlişkiler 
Sorumlusu Salim Said, UNHCR ve Birleşmiş 
Milletlere bağlı insani yardım kuruluşlarının 
sunmuş olduğu yardımların yeterli olmadığını 
belirtti.

Celal Süleyman Çakmakçı: Kimse Bıçak 
ya da Makas Keskin Etmiyor

Erbil’de çakmakçılık mesleği, unutulmaya yüz tuttu. Mesleği 
devam ettirenlerin sayısı bir elin parmağını geçmiyor.

Uzun yıllar Çakmakçılık yani hançer yapma mesleği ile 
uğraşan Celal Süleyman Çakmakçı (74), konuya ilişkin Tba’ya 
açıklamalarda bulundu.

54

Türkmen kenti Telafer yakınlarında, ABD’nin bölgede bir 
askeri üs inşa ettiği belirtildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Irak ordusunda görevli 
Yarbay Mehdi el-Hafacı, üssün ABD ile Irak birlikleri arasında 
geçen hafta Musul’un batısındaki Zemmar bölgesinde yapılan 
görüşmeler doğrultusunda inşa edildiğini ifade etti.
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Dr. Soran Selahattin ŞÜKÜR: Türk Dış Politikasında Türkmenler
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Diyar ERBİL: Başaracağız Evvel Allah
Fikret TERZİBAŞI: KÜLTÜRÜMÜZ VARLIĞMIZIN TEMİNATIDIR Erdoğan: Nükleer Silahlanmanın Karşısında Olanlar Birbirlerini 

Nükleer Silahlanmayla Tehdit Ediyorlar

Ya Bizim 
Ödediğimiz Bedeller?

Mehmet Erbiloğlu

Mahmut Çelebi: İkinci Millet Olmamız 
Üçüncü Millet Olmamızdan 
Daha İyidir
Erbil Türkmen Listesi Başkanı        
Mahmut Çelebi, Erbil İhsan   
Doğramacı Koleji’nde yaşanan  
değişikliklere ilişkin, 
kolejle iki yıldır bir ilişkisi 
olmadığını belirterek, 
“Ad değişiminden
 haberim yok fakat 
sistemde herhangi
 bir değişiklik 
olmadı” dedi.

“ “ 
“ 

“ “ 
“ 

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu’ndan 
Duhok Çıkarması

Irak Parlamentosu Oy Çoğunluğuyla
Yerel Seçimleri Erteledi...
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Kifri’deki Osmanlı 
Eserleri Teker Teker Yok 

Oluyor
Türkmen, Kürt 

farketmeksizin herkes, 
önemli bir eserin 

kaybolmasından şikayetçi
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Irak meclisi, yerel seçimleri oy  
    çoğunluğuyla önümüzdeki yıla  ertelenerek
         milletvekili genel seçimleriyle 
                  birlikte  yapılmasına karar verdi.

                  Şii Ulusal İttifak       
                 Koalisyonu Milletvekili    
                Abbas Beyati, yaptığı  
              açıklamada, “Mecliste 
           yapılan oylamada, yerel  
           seçimlerin, Nisan 2018’deki 
milletvekili genel seçimleriyle birlikte 
yapılmasına karar verildi” dedi.
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Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Erşet 
Salihi,  referandumun sadece Türkmen 
Cephesi tarafından değil, tüm Irak 
Türkmenleri tarafından reddedildiğini ifade 
etti.

Salihi, Türkmen temsilcilerine ilişkin, 
“Bırakın Türkmen, Türkmen’i temsil etsin. 
Siz kalkıp birilerini getirip, partizanlık 
yaptırıp, bizim insanımızı kendiniz için 
kullandırmanız, hem size hem de bize zarar 
veriyor” şeklinde açıklamada bulundu. 

ITC Genel Başkanı, referanduma ilişkin 
yaptığı açıklamada, Irak bölünürse 
Türkmenlerin zararlı çıkacağını belirterek, 
“Türkmenlerden önce Kürtler hayır oyunu 
kullanıyor. Kerkük içerisinde bulunan 
Kürtlerin büyük bir bölümü bunları kabul 
etmiyor çünkü, bu işi şahsi menfaat peşinde 
olanlar kendi konumlarını korumak adına 
yapıyor diyorlar” dedi.

Erşet Salihi, Türkmenlerin azınlık bir millet 
olmadığını vurgulayarak, “Kendi kişisel 
menfaatlerimiz için herhangi bir adım 
atmayız. Milletimizin geleceğini, şahsi 
menfaatlerimiz için kesinlikle kullanmayız” 
şeklinde değerlendirmede bulundu.

Referanduma net bir şekilde karşı 
olduğunuzu belirttiğiniz açıklamalarda 
bulundunuz. Peki buna sadece ITC mi 
yoksa diğer Türkmen partiler de karşı 

çıkıyor mu ?

Referandum sadece Türkmen Cephesi 
değil tüm Irak Türkmenleri tarafından 
reddedilmiştir. Reddedilmesinin sebebi 
bellidir. Birincisi bölgede kaos yaratmak 
için bir adımdır. İkincisi, bölge halkının 
iradesinin üzerine farz edilmiş bir meseledir. 
Üçüncüsü, geleceği tehlikeye sokacak bir 
konudur. 

Bunları, bir tecrübe neticesinde söylüyoruz. 
Kuzey Irak içerisinde yüzde 17’lik bir 
bütçenin olmasına rağmen neden memurlar 
maaşlarını alamıyor? 

Biz bölgemizi özellikle Kerkük, Ninova 
Düzlüğü, Telafer, Tuzhurmatu ve Diyale’deki 
Türkmenlerin oluşumunu, varlığını tehlikeye 
sokmamak için bu işi reddetmekteyiz. 

Aynı zamanda bizim Erbil ve Kifri’de olan 
Türkmenlerimiz de var. 

Biz şunu soruyoruz, “Acaba Erbil’de veyahut 
Kifri’deki bir Türkmen kendi doğru iradesini 
farz kılabiliyor mu?” Diyelim ki bir Türkmen 
gencinin atamasına karar verildi, bu genç 
Kürdistan Demokrat Partisi’ne intisap 
etmesi elzem midir değil midir? Acaba bir 
Türkmen genci Kifri veya Süleymaniye’de  
yeteri kadar özgür müdür değil midir? Bir 
Türkmen genci Erbil’de rıza göstermediği bir 
hususta bir gösteri yapmaya veyahut Kuzey 
Irak Yönetimi’ne karşı hayır deyip, itiraz 
edebiliyor mudur edemiyor mudur? 

Bırakın Türkmen, Türkmen’i 
temsil etsin 

Biz kesinlikle oradaki Türkmenlerimizin 
geleceğini düşünmek zorundayız. Bir 
tek bakanlıkla bu iş bitmez. Eğer orada 
Türkmenlerin özgürce yaşamalarına izin 
vermek istiyorlarsa, o vakit bıraksınlar 
Türkmenler kendi iradeleri ile kendilerini 
temsil etsinler. Bizim irademizi kalkıp da 
kendileri temsil ediyorlarsa bunun sonucu iyi 
olamaz. Bunu defalarca Kürt temsilcilerine 
söyledik, bırakın Türkmen, Türkmen’i temsil 
etsin. Siz kalkıp birilerini getirip, partizanlık 
yaptırıp, bizim insanımızı kendiniz için 

kullandırmanız hem size hem de bize zarar 
veriyor. 

Duhok’tan 16 bin oy alması 
çok tuhaf bir meseledir

Örneğin Gorancılar diyorlar ki, gelecek defa 
parlamentoya girecek Türkmenlerin sadece 
Türkmenlerden oy alarak gelmesini şart 
koyuyorlar çünkü bir Türkmen’in Duhok’tan 
16 bin oy alması çok tuhaf bir meseledir. Bu 
utanç verici bir durum. O vakit biz kalkıp 
Duhok Valiliği’ni isteyelim. 

Biz Kürt parlamentosunun içerisinde 
bulunan Türkmen insanlarımızı kırmak 
istemiyoruz, kastettiğim 4 kişidir. Biz 
iradelerini doğru bir şekilde ortaya 
koymalarını istiyoruz. Şayet Erbil’deki bir 
Türkmen, Kerkük’ün Kürt olduğunu ve 
Kürdistan Bölgesi’ne girmesini istediğini dile 
getiriyorsa, o vakit senin Türkmen adına 
nasıl konuşma hakkın oluyor? 

Kürdistan bayrağının Kerkük’teki kamu 
dairelerinin üzerinde olmasını, yahut 
Tuzhurmatu’nun, Kerkük’ün Kürdistan 
Bölgesi’ne girmesini istediğini dile getiryorsa, 
o vakit onun bir Kürt milletvekili ile ne farkı 

kalıyor, belki de bir Kürt milletvekili bile hala 
kendilerini o şekilde göremiyordur. 

Özellikle KYB ve Goran bu konulara bu 
şekilde yaklaşmıyorlar sadece belli bir kesim 
bunu o şekilde görüyor. 

Benim onlara bir nasihatim var: Bu milli 
meselelerde insanlar geçmişe dönüp bir 
baksınlar. Tarih hiç kimseyi affetmeyecek. 
Bugün şahsi çıkar ve menfaat için ben bir 
yere varamam. 

 Irak bölünürse Türkmenler 
zararlı çıkacak 

Bazıları şimdilerde çıkıp neden Türkmenler 
kraldan fazla kralcılık yapıyor, neden Irak’ın 
toprak bütünlüğünü bu denli savunuyor 
diyorlar, çünkü Irak bölünürse Türkmenler 
zararlı çıkacak. 

Bugün bir Erbilli Türkmen asimile halinde 
yaşamını sürdürüyor ve birçoğu evde bile 
çocuklarıyla Kürtçe konuşmak durumda 
kalmış. Birçoğu kıyafetini bile değiştirmiştir. 
Bu bölgede 100 yıllık süregelen siyasetin 
etkisi ve özellikle de 91’li yılların ardından 
yaşanan siyasetin etkisi. 

Biz referandumu reddettiğimiz zaman 
Türkmenlerin ve aynı zamanda 
Kürtlerin de geleceğinin iyi olmasını 
istiyoruz. Biz bu bölgelerde Kürtlerin de                        

huzursuz olmasını istemeyiz. 

Özellikle bu karar çevre ülkeler tarafından 
reddediliyor, Türkiye, İran, Suudi Arabistan, 
Bağdat’taki yönetim, Birleşmiş Milletler, 
Mısır kısacası bunların hepsi referandumu 
reddetmektedirler. Her şeyden önce bunu 
konuşmalarını temenni ederdik. 

Türkmenlerden önce Kürtler 
hayır oyunu kullanıyor

Referandumda hayır oyu kullanacak 
olan diğer Türkmen siyasi partileri 

kimler ?

Türkmenlerden önce Kürtler hayır oyunu 
kullanıyor. Yani bu kez biz bu sahada 
tek değiliz. Goran bunu kabul etmiyor, 
KYB içerisinde büyük bir bölüm bunu 
kabul etmiyor. Kerkük içerisinde bulunan 
Kürtlerin büyük bir bölümü bunları kabul 
etmiyor çünkü, bu işi şahsi menfaat peşinde 
olanların kendi konumlarını korumak adına 
yapıtıklarını söylüyorlar. 

Bu nedenle Türkmenlerden önce bunu 
Kürtler kabul etmiyorlar. 

Türkmenlere gelince, Irak Türkmen 
Cephesi, paralel olarak Türkmen Milli 
Partileri , İslami partilerimiz, toplu halde 
ele aldığımızda Irak içerisinde referandumu 
kabul eden bir Türkmen partisi bulunmuyor. 
Yani sadece Türkmen Cephesi değil. 

Bölgesel yönetimdeki yetkilliler, 
Türkmenlerin Irak Kürdistan Bölgesi’nde 

daha çok hak elde ettiklerini ve 
dolayısıyla Türkmenlerin daha iyi bir 
şekilde yaşadıklarını söylüyor. Siz bu 

hususta neler söylemek istersiniz?

Türkmen insanının hakkı oralarda sadece 
nefes almaktan ibaret değildir. Cenabı 
Allah’ın verdiği nefes almak hakkını 
da minnet olarak görüyorlarsa, onu da 
kesebilirler. 

Türkmen insanı hak olarak orada, kendi 
varlığını, kendi otoritesini kullanabilir mi? 
Şu ana kadar kendi istediğimiz gibi, eğitim 
hürriyetimizi kendimiz düzenleyebiliyor 
muyuz? Yoksa sınırlı bir şekilde mi?

Türkmenler bakanlar kurulunda şu 
an olduğu gibi sadece 1 bakanla mı 
temsil edilecek? Kifri’deki bir Türkmen 
Süleymaniye’de Vilayet Meclisinde temsil 
edilebilmiş mi edilmemiş mi?

Güvenlik birimleri içerisinde Türkmen diye 
temsil ediliyor muyuz? 

Peki sorarım, sen neden Bağdat’ta 
Cumhurbaşkanlığı’nın başkanlığını 
almışsın? Neden Erbil yahut Kifri’den bir 
Türkmen o konumlarda (siyadi) bir mevkide 
bulunmuyor? Bir de anayasa içersinde 
Türkmenlerin ne gibi hakkı var? 

Kuzey Irak Yönetimi neden Türkmenlere 
azınlık gözüyle bakıyor? Neden sen Bağdat’ta 
kendini birinci millet olarak gösteriyorsun 
ama Türkmenlere gelince azınlık muamelesi 
yapıyorsun? Asur ve Ermeniler ile aynı 
gösteriyorsun. Bu dediklerim Kuzey Irak 
Yönetimi’nin anayasalarıdır. 

İyi niyetlerini göstermek istiyorlarsa o 
vakit Erbil’de ve Kifri’de bunu göstersinler. 
Bir Kürt’e karşın bir Türkmen’i koymaları 
gerekiyor. Yani eşit olması gerekiyor 
nitekim sen bana burada azınlık muamelesi 
gösteriyorsan o halde sen de Bağdat’tan 
azınlık muamelesini kabul etmen gerekiyor 
ve cumhurbaşkanlığını almamaları 
gerekiyordu. 

Bu nedenle bir Kuzey Irak yönetimi’nde Erbil 
ve Kifri Türkmenlerinin doğru bir şekilde 
yer almalarını temenni ediyoruz, böyle de 
olması lazım.

Türkmenleri kendilerine bırakın, kendi 
adamlarını kendileri seçsinler. KDP’ye yakın 
isimlerin parlamentoya girmesini üzerimize 
farz kılmayın. 

Şu anda Türkmenleri temsil eden bazı 
partiler var ve bu partiler ITC’den daha 
fazla oy sahibi olduklarını iddia ediyorlar. 
Bu partileri tanıyor musunuz veya 
herhangi bir iletişiminiz var mı ?

Irak Türkmen Cephesi’nin orada sahada 
bulunan diğer partilerle felsefe farklılığı 
var. Biz azınlık bir millet değiliz, kendi 
kişisel menfaatlerimiz için herhangi bir 
adım atmayız. Milletimizin geleceğini, şahsi 
menfaatlerimiz için kesinlikle kullanmayız. 
Temenni ederiz ki, bu kişiler kendileri 
oturup Cenabı Hak karşısında kendilerine, 
acaba biz bu mevkiye Türkmen milletinin 
oyuyla mı yoksa Kürt milletinin gücüyle mi 
geldik diye sorsunlar. 

Doğru dürüst seçim olunca kendisini 
belli ediyor her şey. Allah’a çok şükür Irak 
Türkmen Cephesi’nin siyasi çevresi belli, 
hatta aldığımız oylar da ortada. Bu kadar 
baskıya rağmen cephenin oyları bellidir. 
Cephenin hür iradesi vardır. Hatta Kuzey 
Irak’ta, Irak Türkmen Cephesi temsilcimiz 
Aydın Maruf Bey de, Irak Türkmen 
Cephesi’nin iradesini orada hür bir şekilde 
kullanıyor. Parlamento içerisinde Türkmen 
diye onun sesi dinleniliyor, çünkü yeri 
geldiğinde eleştirebiliyor, yeri geldiği zaman 
tavrını ortaya koyabiliyor. 

Biz hür bir iradeye sahip olmasaydık, 
Sayın Barzani’nin Bölgesel Yönetimi 
Başkanlığı’nda kalıp kalmaması hususunda 
destek vermezdik, ancak biz dedik ki bölge 
zor günlerden, tehlikeli günlerden geçiyor ve 
Sayın Barzani’nin kalması olumludur. 

Nitekim Parlamento Başkanı Sayın Yusuf 
Muhammed’in de parlamentoya girmesinin 
yasaklanmasının ardından da tavrımız 
belliydi ve eleştirimizi ortaya koyduk. İşte 
bu bizim irademizi ortaya koymaktadır. 
Temenni ederiz ki herkes bu iradeyi 
göstersin.   

Türkmen Cephesi belli, tabanımız belli, milli 
irademiz belli, Bağdat’ta da tavrımızı net bir 
biçimde sergiliyoruz. 
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KYB ve KDP ile  bu süreç içerisinde 
herhangi bir görüşme gerçekleştirldi 
mi ?

Biz bundan önce kendilerini ziyaret ettik, 
tavrımızı bildirdik. Temenni ederdik 
ki kendileri de gelsin, soru işaretlerini, 
önerilerini resmi bir biçimde bildirmeleri 
gerekiyordu. Duyduk ki, bizleri ziyaret 
edecekler ancak şu ana kadar böyle bir 
ziyaret gerçekleşmiş değil. 

Bağdat’a gitmeden önce, Bağdat’ı ziyaret 
etmeden önce, önerilerini Türkmenlerle 
paylaşmalarını temenni ederdim, özellikle de 
referandumla ilgili. Yine de henüz zaman var, 
her zaman Irak Türkmen Cephesi’nin kapısı, 
siyasi Kürt partilerine açıktır.  Biz hiçbir 
zaman kesip atmaktan yana olmadık, aksine 
her zaman siyasi uzlaşmanın yanında olduk. 

Türkmenler neden bu kadar Irak’ın 
bütünlüğünü istiyor? 

Bölgemiz etnik çeşitliliği olan bir oluşuma 
sahiptir, Türkmen, Kürt, Arap, Şii, Sünni, 
Yezidi, Hristiyan. Bu Suriye, Türkiye ve 
Körfez ülkeleri diye uzar. Demem o ki bu 
mesele Irak ve komşularıyla arasında olan 
karışık bir meseledir. Aynı sorun bütün bu 
bölgelerde de devam etmektedir. 

  Türkmenlerin çıkarından 
dolayı parçalanmaya karşıyız 

Biz Türkmenlerin çıkarından dolayı 
parçalanmaya karşıyız. Çünkü Türkmenler 
en çok zarar gören kesim olmuşlar. 
Tecrübelerimize dayanarak, maalesef 
Kürtler ile kötü bir tecrübe yaşanmış ve 
bu güvensizlik belirmiştir.  Bu güvensizlik 
2003’ten sonra da devam etti. Biz daha 

güvenli bir siyaset yapmalarını temenni 
ederdik. Nitekim sürekli bizim arkamızdan 
bazı siyasetler yaptılar, maalesef güvenimiz 
kalmadığı için, geleceğimizi düşünerekten 
bir toprak bütünlüğünü savunuyoruz. 

Allah muhafaza Irak veyahut Suriye 
parçalanmaya gidip, bir Şii, bir Sünni 
ya da bir Kürt otoritesi çıkarsa o vakit 
mutlaka bir Türkmen coğrafyası da 
nitelendirilmesi gerekir.  Biz buna rağmen 
toprak bütünlüğünden yanayız çünkü en 
büyük zararı biz görmüş olacağız böylece 
irademizin üzerine idare gelir. Bütün bunları 
gözönünde bulundurursak, dedelerimizin 
toprağından ödün vermek, bizim için kabul 
edilemez bir husustur. 

Kerkük’te son zamanlarda kaçırma 
olayları arttı, öyle ki bazı kanallar 
bunların Türkmenler tarafından 
yapıldığını öne sürüyor. Özellikle 
en son olayda, fidye talep edilen 

çocuk kaçırma olayında provakasyon 
deniliyor Sizce bunu kim neden 

yapıyor?

Bellidir ki güvenlik birimlerinin hepsi 
KYB’nin elinde ve Türkmenlerin bu birim 
içerisinde herhangi bir rolü bulunmuyor. 
Ayrıca Süleymaniye’den terörle mücadele 
birimleri de gelip burada faaliyet gösteriyor. 
Bu da kendi içerisinde yasa dışı bir 
meseledir. 

Evet ne yazık ki son zamanlarda bazı çete 
grupları şehirde örgütlü bir biçimde dağılıp 
bu gibi girişimlerde bulunuyorlar. Bunun 
hakkında elmizde belgeler var ve gerekirse 
arkadaşlar size de gönderebilirler. 

2013’ten 2017 senesine kadar yaklaşık 70 
kişi kaçırılmış ve bunların hepsinin kimler 
tarafından yapıldığı meçhul. En son ise 

bir aile içi meseleden dolayı bir bayanın 
kaçırılması veya fidye için kaçırılmış bir 
çocuğun ardından yakalanan kişilerin 
Türkmen olması soru işaretidir, çünkü 70’i 
aşkın kişi kaçırılıyor fidye ödeniyor ancak 
faili meçhul en son bir Türkmen çocuğu 
kaçırılıyor ve onu da Türkmen yaptı iddiaları 
çok gülünç. Güzel bir senaryo, güzel bir 
oyun sergilediler. Tabi ki kendi toplumlarını 
inandırmak için yapılıyor, ancak bizi buna 
inandıramazlar. 

Güvensizlik devam ediyor ve son 1 haftada 
10 Türkmen evi soyulmuş. Bunların birkaçı 
poliste kayıt altına alınmış bir kısmı ise kayıt 
altına alınmamış. Maalesef bu faili meçhuller 
aydınlığa kavuşmadı. Soru işareti şurada, 
“Neden sadece Türkmen evleri soyuluyor”. 

Ben güvenlik birimlerinin bunları 
Türkmenler için ortaya çıkarmalarını 
temenni ederdim. 

Sosyal medyada Türkmen ordusu 
diye bir konu gündemde. Böyle bir 
adım var mı? Varsa desteği kimden 

alınacak? Irak Hükümeti’nin bu konuya 
yaklaşımı nedir?

Biz DEAŞ’a karşı teröre karşı mücadele 
için bir Türkmen gücünün olması için 
talepte bulunduk ve çalıştık, ancak buna 
Kuzey Irak Yönetimi ve Kürt partileri 
karşı oldular. Hiçbir zaman Türkmenlerin 
silahlanmasını kabul etmediler. Peki neden 
biz sizin silahlanmanızı kabul ettik, siz bizim 
silahlanmamızı kabul etmiyorsunuz? 

“ Kürt Yönetimi bunu bilsin                    
 ki, Türkmenlerin silahı         

         Kürtlere doğrultulmaz

Siz peşmergenin anayasal bir birim olduğunu 
söylüyorsunuz. Onun da bölgesi belli ve mavi 
çizginin diğer tarafında operasyon yapması 
gerekir ama DEAŞ vesilesiyle bu bölgeye 
getirildi o vakit Türkmenlerin de kendilerini 
korumaya hakları vardır. Bizim aşiret 
yapısına bağlı olan bir gücümüz ve kendi 
silahlarımızı kendimiz alıp ve bölgemizi 
korumak adına orada bir askeri gücümüz 
var. Çok ufak ama maalesef onu bile kabul 
etmiyorlar. Neden korkuyorsunuz? 

Kürt Yönetimi bunu bilsin ki, Türkmenlerin 
silahı Kürtlere doğrultulmaz. Bizim 
ahlakımız ve terbiyemiz, silahlarımızı 
Kürt kardeşlerimize karşı doğrultmamıza 
izin vermez. Biz silahlarımızı ancak 
teröre doğrulturuz. Bunu bilsinler ve 
bundan korkmasınlar. Bu gücü netleştirip 
resmileştirmek için adımlar atılıyor. Bu 
adımların neticesinde biz de bölgemizi 
savunacağız. Nitekim Kürtler, Türkmenlerin 
silahlanmasına izin vermezlerse, o halde 
bu bölgelerin başından ne geçerse bundan 
kendileri sorumludurlar. Bizim mevcut olan 
birimimiz imkanları dahilinde bölgesini 
savunuyor. Köyünü koruyor. Namusunu ve 
şerefini savunuyor. 

Yani böyle bir güç var mıdır? 

Askeri gücümüz ufak, onu da netleştirmeye 
kararlıyız. Kürtlerin artık buna karşı 
çıkmamasını temenni ediyoruz.

Peki ya Irak Hükümeti karşı çıkmıyor 
mu? 

Irak Hükümeti bunu ret etmeyecek çünkü 
terörle mücadele edecek gönüllü bir aşiret 
yapısıdır. Bu nedenle de reddedilmez, aksine 
Irak Hükümeti bunu olumlu görüyor. 

Haber: Ziya UZEİRY
Foto: Abdullah Ahmet

“

Duhok’ta bulunan  kampların Medya ve İlişkiler Sorumlusu 
Salim Said, UNHCR ve Birleşmiş Milletlere bağlı insani 
yardım kuruluşlarının sunmuş olduğu yardımların yeterli 
olmadığını belirtti.

Kampların Medya ve İlişkiler Sorumlusu Salim Said, 
Duhok’taki kamplar, yaşanan sorunlar ve göçmen sayıları 
hakkında Tba mikrofonlarına açıklamalarda bulundu.

“Duhok sınırında 730 binden fazla göçmen var”
Salim Said, Duhok Valiliği İnsan Kaynaklar Bölümü’nün 6 
yıldan fazla Duhok sınırı içersindeki 27 kampın idaresini 
üstlendiğini belirterek, Duhok sınırında 730 binden fazla 
göçmenin olduğunu belirtti.

Kamplar hakkında açıklama yapan Salim Said, “27 kampın 
5’inde Musul’daki göçmenler yaşıyor. Şimdiye kadar 
18 kampta Şengal ve çevresindeki göçmenler yaşıyor. 4 
kampta ise Suriyeli mülteciler yaşıyor. Duhok Valiliği İnsan 
Kaynaklar Bölümü, başta Birleşmiş Milletlere bağlı yardım 
kuruluşları ve dünyadaki tüm insani yardım kuruluşlarıyla 

beraber hareket ediyor” şeklinde ifadelerde bulundu.

Duhok ilinde yaşayan insanlar için zor bir durum olduğunu 
belirten Medya ve İletişim Sorumlusu, “Duhok Valiliği 
İnsan Kaynakları Bölümü olarak, UNHCR ve Birleşmiş 
Milletlere bağlı insani yardım kuruluşlarının sunmuş olduğu 
yardımların sayısı yeterli olmadığı kanısındayız. Gerçekten 
böylesi  büyük bir rakam  için daha çok yardım yapılması ve 
destek verilmesi gerekir” dedi.

“Kamplara yardım eden yardım kuruluşları, Musul’un 
kurtarılmasından sonra rotayı Musul’a çevirdiler”
Said, Musullu göçmenlerinin yaşadığı kampa yardım yapan 
kuruluşların, Musul’un kurtarılmasından sonra rotayı 
Musul’a çevirdiklerini belirterek, “Bu yüzden bu kampalara 
yapılan yardım sayısı azaldı ve daha fazla destek sağlaması 
gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Duhok’ta bulunan kampların Medya ve İletişim Sorumlusu, 
“İnsan Kaynakları Bölümü olarak göçmen ve sığınmacı 
kamplarına daha fazla  yardım sağlamak adına, hükümetten 
ve tüm yardım kuruluşlarından bize destek olmalarını talep 

ediyoruz” diyerek yardım kuruluşlarına çağrıda bulundu.

“6000’den fazla göçmen yerlerine geri döndü”

Musul’un kurtarılmasından sonra evlerine dönen 
göçmenlerin sayısına ilişkin sorulan soruyu Said şöyle 
yanıtladı:
“Nergiz 1 ve Nergiz 2 kamparında 17 binden fazla göçmen 
yaşamaktaydı, Qaimawa kampı 1030 adet çadırdan oluşuyor. 
Kapsitesi o kadardı. Musul’un DEAŞ’tan kurtarılmasından 
önce Qaimawa kampında 1000’den fazla aile yaşıyordu, şu 
an 180 ila 190 arasında aile kaldı, diğerleri kendi yerlerine 
döndüler. Nergiz kampında ise 6000’den fazla göçmen 
yerlerine geri döndü, diğerleri hala orda yaşıyor.

Bildiğiniz gibi insanlar kendi yerlerine dönmek istiyorlar, 
kendi istekleriyle kamptan çıkabiliyorlar, hükümet veya 
valilik zorla kimseyi göndermiyor veya getirmiyor. İsteyenler 
isimlerini yazıp çıkabiliyorlar. Bu insanlar neden erken 
dönemiyorlar? Çünkü güvenliğin sağlanması durumunda 
göçmenler yerlerine dönebiliyorlar.” 

Kamplarda Şebek Kürtlerinin olduğunu belirten 
Said,”Şebekler içinde Şii ve Sünniler var. Sünniler hala 
yerlerine dönemiyorlar, çünkü hayatlarının tehlikede 
olacağını düşünüyorlar. Bazı siyasi taraflar ve güçler onlar 
için tehlike oluşturuyor, onları taciz edip öldürüyorlar. Bu 
sebepler de onların dönmesine engel teşkil ediyor” diye 
konuştu. 

“Hükümet ve kuruluşlar, göçmenlerin evlerine dönmeleri 
için çalışmalar yapmalı”
Tüm göçmenlerin kendi yerlerine dönüp yaşamalarını 
istediklerini belirten Sadi, “Hükümet ve kuruluşlar, 
göçmenlerin evlerine dönmeleri için çalışmalar yapmalı” 
dedi.

Duhok’ta bulunan  kampların Medya ve İlişkiler Sorumlusu 
Salim Said, UNHCR ve UNICEF en çok yardımı yapan 
insani yardım kuruluşları olduğunu belirterek, “UNHCR, 
kampları idare etmede hükümetle ortak. Biz İnsan Kaynaklar 
Bölümü olarak 100’den fazla yardım kuruluşuyla ilişki 
içersindeyiz” şeklinde açıklamada bulundu. 

‘Hükümet Ve Kuruluşlar, Göçmenlerin Evlerine Dönmeleri İçin Çalışmalar 
Yapmalı’

Haber: Barzan Lukman
Foto: Çoban Mustafa Nevzat
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Diyar ERBİL

Başaracağız 

Faaliyet gösteren Türkmen parti ve 
kuruluşların siyasi arenadaki etkinliği Türkmen 
kamuoyunda her zaman tartışma konusu 
olmuştur. Aslında parti ve kuruluşların siyasi 
vizyon ve misyonunu eyleme dönüştürüp, 
hedeflerini gerçeğe kavuşturacak olanlar, o 
oluşumlarda görev alan insanlardır. Dolayısıyla 
bu oluşumların yönetim ve tabanında, davasına 
inanan sadık insanların sayısı ne kadar çok 
olursa, bahsi konu olan parti ve kuruluşların 
etkinliği ve davaya katkısı artarak daha da çok 
olur.

Gerçek anlamda milli şuur sahibi, milletinin 
derdini anlayan ve bu uğurda yıllarını harcayan 
çok sayıda insanımızı davanın dışında görmek 
gerçekten çok üzücü. Çünkü onların yokluğu, 
tecrübelerinden mahrum kalmak anlamına 
geldiği gibi, çıkarcı, hain ve asalaklar için 
alan açılıp, bu oluşumlara sızmaları ve karar 
mercilerinde etkili olmaları anlamına da 
gelmektedir.
  
Çoğu zaman davaya sızmış olan, hain, çıkarcı 
asalakların rolü ve etkinliğinden rahatsız olup 
yakınırız. Ancak, biz sahayı boş bırakırsak, 
sitem etme hakkımız da olmaz. Dava bizim 
ise, ona sahip çıkmak da hepimizin görevdir. 
Sonuçta davamızın başarıya ulaşması için 
gayret göstermek, o haysiyetsizlerin ihanetine 
karşı mukaddes bir görevdir. Bilinmeli ki dava 
gemisini sağ salim limana yetişmesi için en 
başta davayı onlardan arındırmak gerekir. 
Bunun yanı sıra, davaya inanmış insanların 
gerçek sahada var olması, o davaya inanmış 
genç bir kuşağın yetiştirilmesi için olmazsa 
olmazdır. Genç demişken, dava savunucusu 
olan kimi milliyetçilerimizin kendi çocuklarını 
da davaya kazandırmaları elzemdir. Yoksa 
kendi çocuğunu başka yetiştirip, başkalarını 
davaya kazandırmak için uğraşı vermek en 
hafif tabiriyle büyük eksiklik sayılır.

Dünyanın her yerindeki parti ve kuruluşlarda 
çıkarcı ve hainler vardır. Onların tamamen 
yok olması hiçbir zaman gerçekçi bir yaklaşım 
değildir. Ancak dava sizinse, siz içinde yer 
alacaksınız ki, saha onlara dar olsun. Onların 
varlığı sizi rahatsız edebilir, çalışmalarınızı 
yavaşlatabilir. Ama sizi yıldırmamalı. 
Çünkü onların hedefi de sizi saf dışı bırakıp, 
emellerine ulaşmaktır. Türkmen siyasi 
oluşumlarında geçmişte yapılan hatalar, 
maalesef bugün de tekrarlanıyor. Bunları telafi 
etmek de bizim elimizde. Yeter ki çalışmaya 
devam edelim, yılmayalım, azmimizi ve 
moralimizi bozmayalım.
 
Buna karşın herkes illa ki siyasetin içinde 
yer alacak değildir. Her alanda var olmak 
gerekir. Sivil toplum kuruluşları da siyasi 
oluşumlara katkı sağlamak için olmazsa 
olmazlardan biridir. Yeter ki biz bir olup 
davaya sadık insanlarımızın bir araya gelmesini 
sağlayabilelim. Onları da davanın içine katmayı 
başaralım.

Sorunlarımız çoktur. Bu sorunlara çözüm 
bulunması için de bizden başkası uğraşacak 
değildir. “Davulun sesi uzaktan hoş gelir” 
atasözümüzü hatırlatarak, olaylara dışarıdan 
bakıp laf yetiştirmek yerine, olayların içinde 
olmak ile sorunları çözmek için elinizin güçlü 
olması bir gerekliliktir. Çünkü bizim için en 
önemli husus davaya sımsıkı sarılıp, küsmemek 
ve her ne şekilde olursa olsun içinde yer 
almaktır. İnanıyorsak, başaracağız evvel Allah.

Evvel Allah

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu’ndan 
üst düzey bir heyet Zaho ve Duhok 
üniversitesitelerine ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretin amacının, üniversiteye 
konsolosluk tarafından kitap götürmek ve 
eğitime ilişkin konuları görüşmek olduğu 
aktarıldı.
Zaho Üniversitesi Rektörü ile

gerçekleştirilen görüşmede, işbirliği 
yapılacak olan  konuların ele alındığını 
belirten İnam, “İnşallah önümüzdeki 
dönemde işbirliğimizi daha da 
güçlendireceğiz” ifadelerinde bulundu.
“Biz Konsolosluk olarak, Türkiye olarak 
elimizden gelen desteği vermekte 
kararlıyız”

Mehmet Akif İnam, üniversitedeki Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü de ziyaret 
etme fırsatını bulduklarını belirterek 
konuşmasına şöyle devam etti:

“Biz Konsolosluk olarak, Türkiye olarak 
elimizden gelen desteği vermekte 
kararlıyız. Hem üniversite  hem de Türk 
Dili Bölümü, halklarımız arasındaki 
ilişkiyi daha da güçlendirmek adına 
çok önemli bir rol oynayacak. Bugünkü 
ziyaretimiz, bu arzunun, bu iradenin 
sembolü olarak görülmeli.”

Zaho Üniversitesi’ne gerçekleştirilen 
ziyaretin ardından aynı heyet,  Duhok 
Üniversitesi’ni ziyaret etti.  Heyeti, Duhok 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muslih 
Duhoki karşıladı.

Mehmet Akif İnam görüşmelerin 
ardından basına yaptığı açıklamada, 
Duhok Üniversitesi Rektörü’ne teşekkür 
ederek, “Akademik işbirliği,  Irak 
Kürdistan Bölgesel Yönetimi’yle daha da 
ileriye götürmek istediğimiz alanlardan 
bir tanesi. Bu amaçla Başkonsolosluk 
olarak buradaki üniversitelerle çeşitli 
temaslar kuruyoruz ve ne gibi katkılar 
yapabileceğimizi araştırıyoruz” şeklinde 

ifadelerde bulundu.

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu 
Mehmet Akif İnam ve beraberindeki 
heyet, yapımını bir Türk şirketinin 
üstlendiği Geli Zaho tüneline de ziyaret 
gerçekleştirdi.
Başkonsolos İnam, projenin 131 milyon 
dolar değerinde olduğunu belirterek, 

“Tünelin tamamlanması buradaki trafiğin 
hareketlenemsine de olumlu katkıları 
olacak. Zaho komşumuz olduğu için, 
Türkiye ile bölge arasındaki ticari ilişkilere 
de yansıması açısından önemli” şeklinde 
değerlendirmede bulundu.

Mehmet Akif İnam, tünele ilişkin 
açıklamalarda bulunarak, “Ülkemzin 
sayılı firmalarından LİMAK’ın  inşaatını 
üstlendiği Geli Zaho tünelinin inşaasına, 
2013 yılının Nisan ayında başlandı. 3600 
metre gidiş, 3600 metre dönüş olmak 
üzere toplam 7200 metre uzunlukta bir 
tünel inşaatı” dedi.

Bu gezi çerçevesinde Türkiye’nin Erbil 
Başkonsolosu ve beraberindeki üst düzey 
heyet Irak-Türkiye geçişleri için Türkiye 
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının 
teşviki ile Gateway Management firması 
tarafından yatırımı yapılan Duhok Vize 
Başvuru Merkezi açılış törenine de katıldı.

Dört vize merkezinden biri olan Duhok 
Vize Merkezinin resmi açılışı, Duhok 
Valisi Ferhad Etruşi, Türkiye’nin Erbil 
Başkonsolosu Mehmet Akif İnam, 
Gateway Management Yönetim Kurulu 
Başkanı Halis Ali Çakmak ile çok sayıda 
bölge milletvekili ve üst düzey yetkilinin 
katılımıyla gerçekleştirildi.

Gateway Management Yönetim Kurulu 
Başkanı Çakmak ise 10 yılı aşkın bir 
süredir Türkiye’de 26 ülkenin vize 
başvuruları için hizmet verdiklerini 
belirterek, Irak’ta olmaktan dolayı mutlu 
olduklarını kaydetti.
“Duhok bizim Irak’a açılan kapımız”

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Mehmet 
Akif İnam, “Özellikle bu büyük açılışın 
bizim açımızdan özel bir önemi var. 
Duhon bizim Irak’a açılan kapımız, 
dolayısıyla burada ticari faaliyetlerimiz 
daha yoğun. Aynı şekilde bölge ile Türkiye 
arasındaki ilişkiler de yoğun. Bundan 
sonra Duhok halkı, Erbil’e gitmek zorunda 
kalmadan vize başvurularını yapabilecek, 
vizesini alabilecek” dedi.

“Ülkemiz, 2016 yılında özellikle güvenlik 
nedeniyle Irak’a yönelik vize rejimini 
değiştirmek zorunda kaldı”şeklinde 
konuşan İnam, “Bunun ardından yoğun 
bir vize başvurusu ortaya çıktı ve daha iyi 
bir şekilde hizmet verebilmek, buradaki 
dostlarımıza daha iyi hizmet sunabilmek 
için geçtiğimiz sene Haziran ayında, 
Gateway şirketiyle protokol imzaladık. 
Önce Erbil’de olmak üzere Bağdat, 
Süleymaniye ve Duhok’ta vize başvuru 
merkezleri açılmasını sağladık” şeklinde 
açıklamalarda bulundu.

Törende yapılan konuşmaların ardından 
kurdele kesilerek Duhok Vize Merkezi’nin 
açılış gerçekleştirildi.

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu’ndan 
Duhok Çıkarması

Haber: Barzan Lokman
Foto: Çoban Mustafa Nevzat
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Merhum Süleyman Demirel az ama çok öz 
konuşan liderlerden birisiydi. Noktasından 
virgülüne kadar anlam yüklediği 
konuşmaları her zaman dikkatimi çekmişti. 
Birkaç sefer canlı olarak konuşmalarına 
şahit olmuştum. Bunlar arasında, Gazi 
Üniversitesi Türk Cumhuriyetleri ve 
Toplulukları buruslu öğrencilerin 
mezuniyet töreninde siyasal ve tarihsel 
boyutlarıyla Türk birliğini vurgulayan çok 
anlamlı konuşması hafızamda hala yerini 
korumaktadır. Demirel, mezun öğrencilere 
hitaben şöyle demişti; “Çocuklar, burada 
aldığınız eğitim hizmetleri sizin, bizim 
üzerimizde olan doğal bir hakkınızdır, 
ama şunu da unutmayın, sizin Türkiye 
Cumhuriyeti üzerinde olduğu kadar, bizim 
de atalarımızın yüzyıllar önce göç ettiği, 
yaşadığınız topraklarda  her zaman söz 
hakkımız vardır”. Yani uluslararası ve ulusal 
kurallar çerçevesinde Türk Cumhuriyetleri 
ve topluluklar arasında her düzeyde ilişki, 
iletişim ve yardımlaşmanın olması gerekli ve 
doğal bir olgu olarak karşılanmalıdır.

Demirel’in sözünü ettiği Türk Dünyası 
Dayanışma ve Entegrasyon felsefesi 
çerçevesinde; Irak Türkmenlerinin yanı 
başlarındaki en köklü ve güçlü Türk Devleti 
olan Türkiye Cumhuriyeti’nden beklentileri, 
hep büyük olmuştur. Ancak Türkmenler’de 
hakim olan görüş; özellikle 1990 yılından 
bu yanaya başlayan süreçte Türkiye’nin 
Türkmenlere yönelik politikalarının bu 
doğal ve haklı beklentisini karşılamadığı 
yönündedir.

Son 25 yılda zirve yapan Türkmen-Türkiye 
ilişkisinin objektif bir değerlendirmesinin iki 
taraf adına yararlı olacağını düşünüyorum, 
ancak sağlıklı bir değerlendirmenin 
yapılması için, bu ilişkinin Türkiye’nin 
Türkmen yardım politikaları ve Türkmen 
stratejisi olmak üzere iki ayrı başlık altında 
incelenmesi gerekiyor. 

Türkiye’nin Türkmenlere yönelik  maddi 
ve manevi yardım politikalarının inkar 
edilemeyecek kadar büyük katkısı olmuştur. 
Eğitim, sosyal, kültürel, medya, sivil toplum 
organizasyonları, gerektiğinde günlük yaşam 
ihtiyaçları  vs. alanlarda yaptığı yardımlar 
takdir edilmesi gereken eğilimlerdir. Ancak 
aynı şeyi Türkiye’nin Irak dış politikasındaki 
Türkmen stratejisi için söylemek mümkün 
değildir.

Aslında Türkiye’nin hiçbir zaman bir 
Türkmen stratejisi olmamıştır. Tam tersine 
Türkiye, Türkmenleri; lokal, geçici ve 
sürekli değişkenlik gösteren Irak politikaları 
çerçevesinde değerlendirmektedir. Genel 
hatlarıyla Türkiye’nin Irak dış politikasını 
dönemsel olarak birbirinden büyük ölçüde 
farklı iki ayrı çizgide inceleyebiliriz. İlki 
1990 yılından başlayan ve 2003 yılına kadar 
devam eden “milli güvenlik” esası üzerine 
inşa edilen politikadır. Bu dönemde özellikle 
Kuzey Irak’ta ortaya çıkan siyasi ve idari 
boşluk, iki sebepten dolayı Türkiye açısından 
bir tehdit olarak algılanmaktaydı. İlki Kuzey 
Irak’ta oluşturulan de facto Kürt bölgesinin 
orta ya da uzun vadede bağımsız bir Kürt 
devletinin ilanı ve Türkiye üzerindeki olası 
siyasal etkileri oluşturmaktaydı. İkincisi ise, 
idari boşluktan yararlanan PKK’nın sınır 
ötesinde yuvalanması endişesi idi.

Görüldüğü gibi Türkiye’nin 2002 yılına 
kadarki dönemde politikaları yüzde yüz 
milli güvenliğinin korunmasına yönelik 
politikalardır. Bu dönemde Türkiye’nin 
Türkmen politikaları maalesef bu güvenlik 
tedbirleri çerçevesinde ele alındı. Türkmen 
siyasi karar mekanizması da maalesef, çok 
farklı ve verimli siyasi alternatifleri olmasına 
rağmen, Türkiye’nin güvenlik alıgı stratejisi 

çizgisine mahkum bırakıldı. Kürtlere 
mesafeli davranmamızı ve Kürt siyasi 
otoritesi tarafından hükümet koalisyonuna 
katılım davetinin reddedilmesi, Türkiye dış 
politikasının olumsuz yansımalarıdan en 
önemlisini oluşturmaktaydı.

2003 yılından itibaren Türkiye’de siyasi, 
ekonomik ve bölgesel yaklaşımlarda 
yaşanan köklü değişikliklerin, devletin 
dış politikasına da açıkça yansıdığı 
görülmektedir. Kürtlere yönelik demokratik 
açılımlar, Irak’taki Kürt oluşumu 
kompleksini büyük ölçüde ortadan 
kaldırmış, yerini Kürdistan Bölgesel 
Hükümeti ile fevkalade iyi ekonomik 
ilişkilere bırakmıştır. Diğer taraftan bölgesel 
liderlik stratejileri Şii İrana karşı Sünni 
coğrafyasına yönelik yeni politikaların 
geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Yani 
kısaca Türkiye’nin Irak politikasında, 
güvenlik esası yerine büyük ölçüde 
“ekonomik kazanım” ve “mezhepsel 
politikalar” olarak ciddi anlamda bir 
eksen kaymasına gidildiği görülmektedir. 
Buna rağmen Türkmenlere yönelik yine 
özel olarak bir strateji görülmemektedir. 
Hatta Türkiye, Türkmenleri, bölgedeki yeni 
güçlü konumunu ve özellikle Bölgesel Kürt 
Yönetim ile olan çok iyi münasebetlerinin 
dışında tutmaya çalıştığı hissedilmektedir.

Türkiye büyük bir ülkedir, bin yıllara 
dayanan bir devlet ve dış ilişkiler tecrübesi 
vardır. Ayrıca dış politikasında böyle 
manevraları iyi yönetebilecek durumdadır. 
Ancak profesyonel siyasi hayata yeni atılan 
Türkmenler için strateji değiştirmek o kadar 
kolay görülmüyor. Nitekim Türkmenlerin 
halen Türkiye’nin 90’lı yıllardaki Irak dış 
politikasının etkisi altında yeni çıkış yollarını 
bulmakta zorlandıkları açıkça görülmektedir. 
Türkiye’nin Irak stratejilerindeki köklü 
değişimin Türkmenler üzerindeki 
yarattığı travmanın, alternatif politikaların 
oluşturulmasında büyük aksaklıklara yol 
açttığı aşikardır.

Türkmenlerin, Türkiye’nin Irak 
politikalarının dışında kalması, hem 

Türkmenlerin hem de Türkiye’nin, başta 
Türk dayanışma ve kader birliği olmak üzere, 
aleyhte gelişen bir olgu haline gelmiştir. 
Türkmenler Irak’ta önemli bir karttır. 
Boş bırakıldığı takdirde bu kartı lehine 
kullanmak isteyen güçler ortya çıkabilir. 
Nitekim Irak’ta etkin bir otorite olan İran, 
önce Şii, sonra Sünni Türkmenler üzerinde 
etkisini güçlendirmektedir. Türkmenlerin 
kritik hamleleri, İslam Yüksek Devrim 
Konseyi Üyesi olan Telaferli Şii Türkmen 
Din Adamı Muhammed Taki El-Mavla’nın 
gözetim ve denetimiden yapılması bunun 
en büyük göstergesidir. İran’a yakın Şii 
otoritelerin Türkmen karar merkezleri 
üzerinde etkili olması, Türkmenleri farklı 
macera ve mecralara sürekleyebilir.

 Türkmenlerin, milli hedefi olmayan Haşdi 
Şabi gibi Şii süslü milisler adı altında 
silahlandırılması çabaları sadece bir örnektir. 
Şiiler, Kütlerin Bağdat’tan uzaklaşması ve 
ayrılıkçı politikalarından oldukça rahatsız, 
ancak birden fazla faktör Kürtlere karşı 
koymalarını engellemekte ve çekinmelerine 
neden olmaktadır. Şiilerin, Türkmenleri 
silahlandırma çabası, akıllara Kürtler ile olan 
hesaplaşmalarını Türkmenler üzerinden 
yapmayı planladıkları senaryosunu 
getirmektedir. Bu da milli bekamız açısından 
oldukça endişe verici bir durum teşkil eder. 

Türkiye’nin bu önemli gelişmelere karşı 
kayıtsız kalması anlaşılabilir bir tutum 
değildir. Kabul edelim ki, Türkiye ile 
Türkmenlerin çıkar ve menfaatleri her 
zaman paralel olmayabilir, ama şunu da 
unutmayalım, bir tarafın zarar görmesi ve 
acı çekmesi, diğer tarafta da en derin şekilde 
hissedilecektir. Dolayısıyla, Türkmenler 
Türkiye’nin Irak Dış politikasında bir 
numaralı gündem maddesi olarak yerini 
almalı ve Irak ile tüm diplomatik yollar 
ve olanaklar Türkmenler lehine devreye 
sokulmalıdır. Özellikle de Kürdistan Bölgesel 
Hükümeti ile geliştirilen derin ortaklığa, 
Türkmenler de taraf edilmeli,  aksi takdirde 
tüm boyutlarıyla Irak’ta kaybeden taraf Türk 
unsuru olacaktır.

Dr. Soran Selahattin ŞÜKÜR

Türk Dış Politikasında 
Türkmenler

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, ABD ve Kuzey Kore 
arasında yaşanan gerilime ilişkin 
açıklamalarda bulundu.

Son dönemde ABD ve Kuzey 
Kore arasında yaşanan gerginliğe 
ilişkin açıklamalarda bulunan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de 
piyasaları etkileyeceğine hiç ihtimal 
vermediğini belirterek sözlerine şöyle 
devam etti:
“Ancak nükleer silahlanmanın sürekli 
karşısında olduğunu söyleyenlerin 
burada nükleer silahlanmayla 
birbirlerini tehdit eder hale gelmesi 
düşündürücüdür. Biz işin bu 
yanından genel bir perspektifle 
bakarsak, yani gelişmemiş ülkelere 
veya zayıf ülkelere nükleer 
silahlanmada fırsat tanımayanlar, 
gücü ellerine alınca bu nükleer silahı 
acımasızca kullanmanın da gayreti 
içerisinde oluyorlar.

Bu da benim objektif bakışımdır. 
Yani senin olsun ama bir diğerinin 
olmasın, bunu anlamak mümkün 
değil. Şu anda dünyada yaklaşık 16 
ülke, nükleer silahlanmada ciddi bir 
boyuta ulaşmış durumda. Bunların 
içerisinde 3 ülke var ki bunların şu 

anda nükleer silahlanmada ciddi bir 
gücü var. Temenni ederiz ki 
Amerika-Kuzey Kore arasındaki 
bu tehditler, adeta bir vuruşmaya 
dönüşmez ve bu, dünyada sadece 
ikisi arasında kalmayabilir. 
Daha farklı bir tehdit sürecini de 
başlatabilir. Burada bir politik 
neticeye dönüşmek 
suretiyle noktalanır diye temenni 
ediyorum.”

Kuzey Kore, son dönemde sık sık 
kıtalararası balistik füzeler denemesi 

ise gerginliği daha da artırdı.

Pyongyang yönetimi son olarak 
nükleer programlarına engel olmak 
için Birleşmiş Milletler tarafından 
getirilen yaptırımlara, “binlerce 
misli” yanıt vereceği tehdidinde 
bulunmuştu.

Bunun üzerine ABD Başkanı Donald 
Trump Kuzey Kore’nin tehditlerine 
devam etmesi halinde, “dünyanın 
daha önce görmediği bir öfke ve ateş” 
ile yanıt verileceğini söylemişti.

Erdoğan: Nükleer Silahlanmanın Karşısında Olanlar 
Birbirlerini Nükleer Silahlanmayla Tehdit Ediyorlar

Irak meclisi, yerel 
seçimleri oy çoğunluğuyla 
önümüzdeki yıla 
ertelenerek milletvekili 
genel seçimleriyle birlikte 
yapılmasına karar verdi.

Şii Ulusal İttifak 
Koalisyonu Milletvekili 
Abbas Beyati, yaptığı 
açıklamada, “Mecliste 
yapılan oylamada, 
yerel seçimlerin, Nisan 
2018’deki milletvekili 
genel seçimleriyle birlikte 
yapılmasına karar verildi” 
dedi.
Yerel seçim tarihinin 
daha önce 2 Eylül 2017 

olarak açıklandığını 
hatırlatan Abbas Beyati, 
“Irak meclisindeki Yasa 
Komisyonu’nun yerel 
seçimlerin ertelenmesine 
yönelik meclise sunduğu 
önerge oy çokluğu ile 
kabul edildi” dedi.

Irak’ta en son 20 Nisan 
2013’te yerel seçimlerin 
yapılmıştı. Ülkedeki 
toplam 19 vilayetteki il 
meclisleri ve ardından 
valilerin belirlenmesi için 
Eylül 2017’de yerel seçim 
yapılacağı duyurulmuştu.

Irak’ta Yerel 
Seçimler Ertelendi



6 Türkmen Basın Ajansı Salı 15 Ağustos 2017

BERABER YÜRÜYELİM 
 

KÜLTÜRÜMÜZ VARLIĞMIZIN 
TEMİNATIDIR

Kültürümüz, milletin 
varlığını, devamlılığını 
sağlayan, ayakta tutan 
ve kimlik kazandıran 
en önemli unsurlardan 
biridir, milleti bir arada 
tutandır. Kahraman 
Türkmen milleti, ihtişamlı 
tarihi ile tanınan, nice 
medeniyetler kuran bir 
millettir ve zengin bir 
kültüre sahiptir. Milli 
kültürümüz, bizi biz yapan 
diğer milletlerden farklı 
kılan çok önemli manevi 
değerlerdir. 

Milli kültür, tarihimizden, 
atalarımızdan ve 
dedelermizden bize 
aktarılan, örf, adet, 
gelenek, görenek, davranış, 
hayat tarzı, sosyal 
hayattaki olay ve hadiseler, 
destan ve kahramanlık 
olaylarıdır. Bunların 
hepsi bizim muhteşem ve 
zengin milli kültürümüzü 
oluşturmaktadır.

Türkmenler, Irak’ta 
tarih boyunca hep bu 
toprakların ana ve asil 
unsurlarından biri 
olmalarına, hep temiz, 
sağlam ve vefalı bir şekilde 
devlet yasalarına sadık 
kalmalarına rağmen 
hep haksızlığa uğradılar. 
Her türlü insanlık 
dışı davranışlara tabi 
tutuldular.

Siyasi ve sosyal adaletsizlik 
sonucu Türkmenler birçok 
hak ve hukuklarından 
mahrum kaldılar. Dilleri 
ve milli kültürel mirasları 
yok edilmeye çalışıldı. 
Tarihi yapıları ve izleri 
silinmeye maruz kaldı. 
Bu cereyen eden haksız 
olay ve hadiseler hiçbir 
zaman bizim kahraman 
milletimizi haklı ve kutsal 
milli mücadelesinden 
alıkoymadı. Bu kadar 
zorluğa rağmen, kahraman 
milletimiz ayakta durmayı 
başardı. 

Bugün bize düşen büyük 
sorumluluklar var. Bağdat 
perlamantosu ve Erbil 
bölgesel parlamentosunda 
milliyetçi ve mücadeleci 
insanlarımızın uğraşı ve 
ciddi çalışmaları sonucu 
milletimizin çıkarına, 
milletimize fayda sağlayan 
az olsa da çok önemli 

siyasi kararlar ve sosyal 
projeler kararlaştırıldı.

Bunlardan örnek olarak 
güzelim Erbil’de milliyetçi 
insanlarımızın çabası 
sonucu uzun bir süreden 
sonra camilerin birinde 
Cuma hutbesinin (dini 
vaaz) Türkmence verilmesi 
kararı alındı. Bu, milletçe 
hak ettiğimiz büyük bir 
başarıdır. Ne güzeldir, 
bugün yıllardır mahrum 
kaldığımız anadilimizle bir 
dini vaaz dinlemek. Yanlız 
bunun devamlılığı için 
ve süreklilik kazanması 
için buna sahip çıkmak, 
caminin sıralarını 
doldurmak hepimizin 
dini ve milli görevidir. 
Erbil’de Türkmen halkı 
siyasi partiler, kurum ve 
kuruluşlar, kendilerini 
bu milletin temsilcileri 
bilenler buna sarılıp sahip 
çıkmalıdırlar.

Başka bir örnek vermiş 
olursak mücadeleci 
insanlarımız ve 
gençlerimiz tarafından 
gündeme getirilen, Erbil 
Kalesi’nde muhteşem 
Türkmen kültürümüzü 
ve tarihimizi sergileyecek 
bir Türkmen Müzesi 
projesidir. Bu projelere 
sahip çıkmak ve kollamak 
hepimizin kutsal ve milli 
görevidir.

Dolayısıyla bugün 
hepimizin milletçe 
sorumluluk içinde milli 
kültürümüzü, milli 
değerlerimizi korumak 
sahip çıkmak ve nesilden 
nesile mükemmel bir 
şekilde aktarmak çok 
önemli milli bir görevdir.

Unutmayalım ki kültürünü 
yaşamayan ve korumayan 
bir millet yok olmaya, 
unutulmaya, silinmeye 
ve başka milletlerin 
esareti altında yaşamaya 
mahkûmdur.

Hadi hep birlikte, birlik 
ve beraberliğimizin ana 
unusurlarından olan 
milli kültürümüze sahip 
çıkalım... Kültürümüzü 
iyi tanıyalım, günlük 
hayatımızda kültürümüzü 
yaşayalım, hayatımızın bir 
parçası yapalım..

Fikret Terzibaşı

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kifri İrtibat 
Büro Sorumlusu Şahin Türkmenoğlu 
ve ITC Kifri TERT3 Müdürü İbrahim 
Türkmehmet, Kifri’de bulunan Osmanlı 
döneminden kalma tarihi eserler ve 
bu eserlerin şimdiki durumuna ilişkin 
Tba’ya açıklamalarda bulundular.
Kifri’de çok sayıda Osmanlı döneminden 
kalma tarihi eserlerin olduğunu belirten 
Şahin Türkmenoğlu, “Erbil’de bulunan 
Kayseri Çarşısı gibi Kifri’de de bir 
çarşımız var. Ancak çarşının % 99’u 
tahrib oldu. Giderek yok oluyor” dedi.
“Osmanlı’dan kalan tarihi eserimiz yok 
olma tehlikesiyle karşı 
karşıya”

Türkmenoğlu, 
eskiden Kifri’nin, 
İran ve Bağdat 
arasında ticaretin 
yapıldığı bir yol 
olarak kullanıldığını 
belirterek, “Tüm 
ticari ve siyasi 
seyahatler, Kifri 
üzerinden yapılırdı. 
Bu kadar önemli 
olan, Osmanlı’dan 
kalan tarihi eserimiz yok olma 
tehlikesiyle karşı karşıya. Türkmen, Kürt 
farketmeksizin herkes, önemli bir eserin 
kaybolmasından şikayetçi. Hükümetten 
yetkililer de bu durumu gördü ama hiç 
kimse bir şey yapmadı” ifadelerinde 
bulndu.

“Bizim korkumuz, çocuklarımızın 
bu eserlerden habersiz kalması”

Irak Türkmen Cephesi Kifri TERT3 
Müdürü İbrahim Türkmehmet, Kifi’de 
tüm arsaların, hanların, binaların yok 
olduğunu, kendilerinde sadece adlarının 
kaldığını belirterek, “Bizim korkumuz, 
çocuklarımızın bu eserlerden habersiz 
kalması ve bunların kimlere ait olduğunu 
bilmemesi” diye konuştu.

“Osmanlı’dan kalma 
askeri bir  kışla 

vardı, ancak Saddam 
Hüseyin zamanında 

satıldı” 

İbrahim Türkmehmet, 
“Takaltı Mahallesi gibi 
birçok mahallemiz 
çok sayıda tarihi eser 
barındırmaktadır. Ancak 
orada da tarihi kalıntılar 
yok oluyor. Osmanlı’dan 
kalma askeri bir  kışla 
vardı, ancak Saddam 
Hüseyin zamanında 
satıldı” şeklinde 
açıklamada bulundu.

Kifri’deki tarihi eserlerin adlarına 
bakıldığında hepsinin Tükmence 
isimlere sahip olduğunu belirten 
Türkmehmet, Kifri’deki 2 büyük mahalle 
olan  İsmailbey ve Seyidler mahallesinin 
tüm sokaklarının adlarının Türkmence 
olduğunu, içinde çok sayıda tarihi eser 
barındırdığını ifade etti.

“Tüm isimleri değiştirdiler, tarihi 
eserlerimizi bile bırakmadılar, yok 

ettiler” 

Sözlerine mahalleler ve sokaklarınadları 

hakkında bilgi vermekle devam eden 
Türkmehmet, “Dede Mahallesi ilk 
kurulan mahalledir, ama İsmailbey 
Mahallesi’ne bağlanmıştır. Naccarlar 
Sokağı, Mollalar Sokağı, Demirciler 
Sokağı, Davutefendi Sokağı gibi 
Türkmen isimli sokaklar vardı” dedi.

Tba muhabirinin, sokakların adının 
Türkmence kalıp kalmadığına ilişkin 
soruya, İbrahim Türkmehmet, “Tüm 
isimleri değiştirdiler, tarihi eserlerimizi 
bile bırakmadılar, yok ettiler” dedi.

İbrahim Türkmehmet, Türkmenlere 
ait hanların bazılarının isimlerini şöyle 
sıraladı:
“İbrahim Edhem Hanı, Mehmet Ali 
Efendi Hanı, Kömür Hanı, Tuz Hanı, 

Ağalar Hanı, Hurma Hanı, Kervancılar 
Hanı, Oduncular Hanı.”

Bu hanların 1960’lı yıllardan sonra 
tahribe uğradığını, yıkıldığını belirten 
Türkmehmet, eserlere gereken önemin 
verilmemesinden, ihmal edilmesinden 
dolayı bu sürecin başladığını belirtti. 

Türkmehmet, kentte çok sayıda 
çayhanenin ve nalbantın olduğunu 
belirterek, “Kentte, Kara Hamam, Eski 
Hamam vardı. Ancak Eski Hamam çok 
yıprandı” diye konuştu.

Kifri’de 41 adet bağ olduunu belirten 
Türkmehmet, “çok fazla bahçelerimi 
bağlarımız vardı. Paşa Bağı, 
Kuşkonmaz Bağı, Yahya Efendi Bağı, 
Hacı Reşit Bağı bunlardan sadece 
birkaçı” dedi.

“Bahçe ve bağları insanlar yavaş 
yavaş terkettiler”

Bahçe ve bağları insanların yavaş 
yavaş terkettiklerini belirten 
Türkmehmet, “Yerlerini alan 
olmayınca, yağış, rüzgarlar vb. 

sebeplerle bu araziler yok oldu. Bu 
meslekleri de devam ettiren kimse 
olmayınca, arslara da sahip çıkılmadı” 
diye konuştu.

Kentte 40 adet değirmen olduğunu 
söyleyen Türkmehmet, “Baş, Bayat, Kale, 
Yüksek, Hasan Usta adında değirmenler 
bunlardan sadece birkaçı” dedi.

ITC Kifri TERT3 Müdürü İbrahim 
Türkmehmet son olarak, kentte Hanaka 
Camii, Hacı Reşit Camisi’nin de eski 
bir tarihe sahip olduğunu belirterek, 
Karaoğlan, Üç Mağara, Tek Mağara, 
Kızlar Kalesi adlı eserlerin de Kifri’de 
bulunduğunu kaydetti.

Kifri’deki Osmanlı Eserleri Teker Teker Yok 
Oluyor

Haber: Ali Antar                 
Foto: Çoban Mustafa Nevzat
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Erbil Türkmen Listesi Başkanı Mahmut 
Çelebi, Erbil İhsan Doğramacı Koleji’nde 
yaşanan değişikliklere ilişkin, kolejle iki 
yıldır bir ilişkisi olmadığını belirterek, “Ad 
değişiminden haberim yok fakat sistemde 
herhangi bir değişiklik olmadı” dedi.

Mahmut Çelebi, Erbil Türkmen Sağlık 
Kliniği’nin Eylül ayından itibaren eskisi 
gibi Türkmen öğrencilerine hizmetlerini 
sunmaya devam edeceğini belirtti.

Erbil Türkmen Listesi Başkanı, referanduma 
evet oyu veren milletvekili Macit Bezirgan’a 
ilişkin, “Bazı davranışları hoşuma gitmedi ve  
bundan dolayı Erbil Türkmen Listesi’nden 
ayrılmasını istedim ve ayrıldı. Ondan dolayı 
Macit Bezirgan,  bizim listemizi temsil 
etmiyor. Bir yılı aşkın bir süredir bu böyle” 
şeklinde açıklamada bulundu.

Çelebi, referanduma ilişkin, “İkinci milliyet 
olmamız üçüncü milliyet olmamızdan daha 
iyidir” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Erbil Türkmen Listesi Başkanı Mahmut 
Çelebi, referandum ve gündeme ilişkin 
konular hakkında Tba’nın sorularını 
yanıtladı.

Kısa bir süre önce Erbil İhsan Doğramacı 
Koleji adından “Bilkent” ismi kaldırıldı 

ve sonrasında okul kayıtlarını sildirenler 
oldu ve kontenjanlar kaldırıldı. Bu süreçte 
yaşananları bize kısaca anlatabilir misiniz?

Hemen hemen iki yıldır kolej ile ilgili hiçbir 
ilişkim yok. Bundan dolayı fazla bir bilgim 
yok, fakat şu kadarını söyleyeyim, Bilkent 
Koleji’nin adının değiştiğinden de haberim 
yok. Halen daha İhsan Doğramacı’nın 
heykelinin o okulda mevcut olduğunu 
biliyorum. Ad değişiminden haberim yok 
fakat sistemde herhangi bir değişiklik 
olmadı.

Kendi bütçelerinin olmasına rağmen bunca 
sene yardımlar yapıldı ve belli bir seviyeye 
getirildi. Bildiğim kadarıyla bu aya kadar 
yardımlar yine gelmekte. Sistemde bir 
değişiklik yok fakat bazı insanlar bunu 
başka türlü anlıyorlar. Bunu size bir örnek 
ile anlatayım; önceden bir sınıfta bir hoca 
ile bir asistan gerekiyordu, Bilkent’in 
Türkiye’deki politikasına göre iki hoca ile 3 
asistan vardı. Şu anda o seviyeye yetişti ve 
kendi sistemlerini oturtmaya bşladılar. Artık 
pahalı ücretli hocalara da gerek kalmadı, 
aynı diplomaya sahip Amerika’dan veya 
İngiltere’den, daha az bir ücretle hocalar 
getirilmeye başlandı ve fiyatlar da düştü. 
Para kesilme konusuna gelirsek gerçekten bu 
konuda herhangi bir bilgim yok. 

Erbil Türkmen Sağlık Kliniği hem 
Türkmen öğrencilerine hem de Erbil’e 
çok hizmetlerde bulunmuştur. Fakat 
son zamanlarda kapatılması veya el 
değiştirmesi  gündemde, bu konu 
hakkında ne söylemek istersiniz?

Yine aynı şeyi söylemek istiyorum, 2 sene 
belkide daha uzun bir süredir, klinik ile  
herhangi bir ilişkim yok. Fakat bildiğim 
kadarıyla sadece şekli değişti. Şu anda 
Eğitim Bakanlığı ve İhsan Doğramacı 
Vakfı arasında bir anlaşma sağlandı. Bu 
anlaşma çerçevesinde daha motorize ve 
taşınabilir yeni bir klinik açılacak.

Adını bilmediğim bir okulda bu iş için bir 
bölüm tahsis edilmiş durumda. Sanırım 
Eylül ayı itibari ile  klinik aynı şekilde 
Türkmen öğrencilerine hizmetlerini 
sunmaya devam edecektir. Burada Eğitim 
Bakanlığı’ndan istenilen şey, yerin tahsis 

edilmesi. Türkmen Eğitim Müsteşarı yerin 
tahsis edildiğini bildirdi. Böylece tekrardan 
öğenciler, muayene etmeye ve sağlık hizmeti 
sunmaya devam edeceklerdir.

Bu kliniğin açılmasının sebebi, zamanında 
Irak kanunlarında özel dispanser kanununun 
olmaması. Maalesef önceki rejimde yasalar 
vatandaşların rezil edilmesi yönünde 
kuruluyodu. Yani bu işi yapmak için, bakana 
veya genel müdürlere yalvardıktan sonra 
izin alabiliyordun. Bu bütün dikte rejimlerde 
geçerlidir. Şu anda da bazı bölgelerimizde 
var. Mesela kaldırımımda ağaç dikmek 
istiyorum ama kabul etmiyorlar, bu tür 
örnekler maalesef var ve inşallah zamanla bu 
kalıntılar da gidecektir. Bu dispanseri açmak 
için zamanında ihtisas sahibi doktorların 
gelmesi gerikiyordu ve bu kurumda o 
doktorların çalışması gerekiyordu. Biz de 
gittik ve doktorlarla anlaştık. Doktorlar da bu 
talebi, para vermeksizin onayladılar. 

Biz de dedik ki yeterki gelin ve 
muayenehanenizi açın, biz hiçbir kar 
istemiyoruz  sadece istediğimiz dispanserin 
açılışı ve Türkmen öğrencilerin tedavi 
olması. Tabi sadece Türkmenler değil, 
bölgedeki Kürt okullarındaki öğrenciler, 
hocalar, akrabalar, hademeleri ve hepsi tedavi 
görsünler. Bu devam etti, fakat görüldü ki 
doktorların ayrı muayenehane açması bu 
işi bozdu. Bundan dolayı İhsan Doğramacı 
Vakfı, kliniği kapatma kararı aldı, yerine 
başka bir yerde sadece bizim işlerimize 
bakan bir yer açılmasını istedi, tabi sağolsun 
Milli Eğitim Bakanlığı bu iş için bize bir yer 
verdi.  Dediğim gibi yeni bir sistem ile daha 
güzel işler yapılacaktır. 

Referandum, bu günlerde hararetle 
konuşulan en önemli konulardan birisi. 

Erbil Türkmen Listesi parlamento 
temsilcisi, referandum için evet onayını 

vermiş durumda. Öyle ki, yapılan 
toplantılara ve gezilere katıldı, aynı 

zamanda referandum konusunu Bağdat 
ile müzakere heyetinde de ismi geçiyor. 

Sizin referandum hakkındaki görüşleriniz 
nelerdir? 

İlk olarak bir yanlış anlamayı düzeltmek 
istiyorum. Bahsettiğiniz milletvekili 
Macit Bezirgan sanırım, bu 
bahsettiğiniz şahıs zamanında  benim 
adayım değildi, ama başka taraflar 
onun ismini koydular oraya. Tabi 
çok detaya girmek istemiyorum almış 
olduğumuz sonuçlara göre bizden üç tane 
milletvekili adayımız baş sıradaydılar. 

Hatta çok resmi makamlardan bana tebrik 
mesajları geldi. Adaylardan birisi Songül 
Kasapoğlu’ydu ve güçlü adaylardandı, hatta 

rakibi ise Ali Kifrili’ydi. Bu iki aday başa baş 
gidiyorlardı hatta bana tebrik geldiğinde, 
ikisi milletvekili seçildi, diğeri ise halen 
rekabette deniliyordu.

Seçimlerde 500 gözlemcimiz vardı. Bize 
gelen oyların sayısı 60 bin küsürdü. Yani 
geçen ilk seçime göre 20 bin eksiğimiz vardı. 
çünkü Erbil Listesi ilk seçimde 84 bin 800 oy 
almıştı ve o turda Şerdil Tahsin seçilmişti. 
Bazı söylentilere göre Türkmenlerin seçmen 
kağıdına ikişer oy atıldığı iddia edildi; 
‘Herhalde Türkmenler o kadar kültürlü 
değiller ve yanlış yeri karalamışlar ve ondan 
dolayı oylar 3 bin oya düştü.’ O dönem 
zaten çok itirazlarda bulunduk fakat sonuç 
vermedi.

“Macit Bezirgan,  bizim listemizi temsil 
etmiyor” 

Sayın bezirgan iyi bir insandır. Fakat 
bazı davranışları hoşuma gitmedi ve  
bundan dolayı Erbil Türkmen Listesi’nden 
ayrılmasını istedim ve ayrıldı. Ondan 
dolayı Macit Bezirgan,  bizim listemizi 
temsil etmiyor. Bir yılı aşkın bir süredir 
bu böyle. Böylelikle kendisi bağımsız 
milletvekilidir, dolayısıyla Erbil Türkmen 
Listesi’nin parlamentoda temsilcisi 
yoktur. Kendisi demek ki Türkmene bu 
şekilde hizmet etmek istiyor biz de ona 
saygı duyuyoruz. Tabi o dönemden itibaren 
Macit Bezirgan, Erbil Listesi olarak değil 
de bağımsız olarak kendisini tanıtıyor. Bu 
durum üzerine bildirgemiz oldu tabiki, 
yine de Macit Bezirgan benim kardeşim 
sayılır. Bizimleyken güzel şeylere imza 
attık. Kardeşler arasında da bazen ideolojik 
değişiklikler olabilir, yani  birisi A parti 
üyesi olur ama diğeri B parti üyesi olur. Bu 
demokrasinin bir gereğidir. Tabi bundan 
sonra Macit Bezirgan  iyi de yapsa kötü 
de yapsa kendisine aittir ve Erbil Listesi 
ile herhangi bir ilgisi yoktur. 

Erbil Türkmen Listesi’nin referandum 
hakkındaki görüşü nedir ? 

Her milletin referanduma gitmesi ve 
geleceğini tain etmesi öz hakkıdır, yeterki 
koşullar uygun olsun. Bugün Hindistan’da 
200 – 300  millet bulunmakta. Bu 
bahsettiğimiz 200 farklı millet neden kalkıp 
da böyle birşey talep etmiyor? Birleşmiş 
Milletler’de 180 bayrak var, fakat resmi 
olarak bilinen 6000 millet bulunuyor. Eğer 
herkes bu gibi bir olaya girse 6 bin tane 
bayrak olur.

Şahsi olarak referandumun aleyhi değilim 
ama beni korkutan bazı şeyler var. Bugün 
bizim iki tane büyük komşumuz var. 

Birisi Türkiye, diğeride İran. Tabi ki biz 
Türkiye milletinin bir parçasıyız, Adriyatik 
Denizi’nden Çin Seddi’ne kadar 500 milyona 
yakın bir milletiz. Büyük bir tarihimiz var 
ve geleceğimiz de mazimizden daha parlak 
olur inşallah. Bu bir gerçek. Bu iki devletin 
referanduma onay vermemesi halinde, 
neticeler beni korkutuyor.                              

Ben ne Amerika’ya ne Rusya’ya ne de 
Çin’e bakıyorum. Size bir örnek vereyim, 
Yugoslavya’da bulunan  milletler hepsi aynı 
millete mensuplar, tabi içerisinde Bosnalılar, 
Sırplar ve Dalmaçyalılar var. Bunlar hepsi 
aynı ırktan ve aynı dinden gelmeler. Bunları 
parçalayarak küçük ve çelimsiz devletlere 
böldüler. Kıbrıs a bakarsak iki ayrı millet 
ve ayrı dini inançtan oluşuyorlar ve zorla 
birleşmelerini istiyorlar. Bu işin içerisinde ne 
hikmet varsa artık.
Dikkat ederseniz refernadum için  büyük 
devletlerden  her birinden farklı tepkiler 
geldi. Büyük bir devlet yetkilisi referandumu 
yapmayın durum müsait değil, diğeri ise ben 
siz desteklerim diyor. Fransa ben desteklerim 
diyor, eğer Fransa’ya bakarsak içerisinde 
çeşitli milletleri barındırıyor. Yaklaşık 4 
milyona yakın afrikalı, Fransa’da yaşıyor. 
Bazıları Arap, bazıları ise Afrikalı ve belkide 
bazıları 40 sene evvel göç etmişler. Diğer 
milletlerden de var. Bu farklı milliyetlere 
mensup olan insanlar lisanlarını unutmuş 
ve Fransızca konuşuyorlar. Onların lehçesini 
bile kabul etmiyorlar.

“Biz de bu topraklarda ortağız, çırak 
değiliz”

Mesela Britanyalıların lehçesi Fransa’da 
yasaklanmıştır. Jack Chirac zamanında sol 
partilerden biris bir önerge sunar.  Öneride 
Fransa’daki diğer milliyetlerin hakkı verilsin 
ve lisanları kabul edilsin maddeleri geçiyor. 
Tabiki o dönemdeki Fransa değil dillerini, 
lehçelerini bile kabul etmedi. Fakat bizim 
referandum olayına gelin bağımsız olun 
diyorlar. Eğer bu kadar iyi bir şey ise o 
zaman gitsin kendi ülkesinde de yapsın.
 
Ben yine tekrarlıyorum referandum aleyhine 
değilim, bugün Türkmenlerin pek fazla 
hakları yok,  konuşma gibi hürriyet var 
tabiki de. Mesela sizin buraya gelmeniz 
ve konuşmamız elbette bir haktır, ama 
caddede gezdiğinizde resmi binalarda 
herhangi bir Türkmen yazısı yok. 
Bunların hepsi verilsin bakalım bize neler 
verilecek veya neler verilmeyecek. Biz, bu 
memlekette Kürtlerle beraber aynı zamandan 
itibaren buradayız veya belkide daha eskiyiz. 
Biz de bu topraklarda ortağız, çırak değiliz. 
Tabiki ortağın da hakkı verilmesi lazım. Bir 
bölgede ikinci milliyet olman mı daha iyi 
yoksa daha büyük bir bölgede üçüncü veya 
dördüncü bir milliyet olman mı daha iyi? 

Bunları düşündükten sonra tabiki ben 
eminim bu referandum meselesi irticali 
değil, mutlaka bu devletlerin de onayı olması 
lazım. Yani hükümetin her şeyi millete 
anlatması şart değil. Ama en azından bir 
ipucu verirse memnun oluruz, ki biz de 
garantimizi bilelim. Yoksa aksi takdirde eğer 
Kerkük de elimizden giderse çok üzülürüz. 

Referanduma ilişkin tek cümleniz ne olur? 

Eğer bizim hukuklarımız tespit edilirse 
ve komşu devletlerin onayı alınıp, dünya 
devletleri ona göre hareket ederse, 
ikinci millet olmamız üçüncü millet 
olmamızdan daha iyidir.

Mahmut Çelebi: İkinci Millit Olmamız Üçüncü Millet      
Olmamızdan Daha İyidir

Haber: Ziya UZEİRY
Foto: Çoban Mustafa Nevzat
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Bu topraklarda yaşanan 
herhangi bir olumsuzlukta, 
herhangi bir kargaşada, 
savaşta, ayaklanma çıktığında 
veya göç zamanında, herkes 
eşit bir şekilde bedelini ödedi 
ve ödüyor. 

Bu konuya, kendi yaşamımdan 
bir örnekle başlamak 
istiyorum.

Hala içimin en derinlerinde 
çakılıp kalan, 1991 yılında 
yapılan ayaklanma ve 
ardından yaşanan açlık ve 
göç dalgasına ait bir anımı 
okurlarımızla paylaşmak 
istiyorum. 

Sene 1981, henüz 5 aylıkken 
babam Irak - İran savaşında 
esir düşmüş. 

1990’da, yani savaşın sona 
ermesinin ardından esir 
takasında, babam geri döndü. 
Irak’ta yaşanan bir savaş 
yüzünden babam yaşarken, 
ben ve ağabeyim yetim 
büyümek zorunda kaldık. 

Babamın geri geldiği yılın 
hemen akabinde ayaklanma ve 
ardından göç başladı. 

Göçün başladığı yıl yani 
benim doğumumdan tam 11 
yıl sonra bir kardeşim dünyaya 
gelmişti. 

Babam kardeşime kökeni 
Farsça olan “Frozan”(Işıltılı-
Parlak) ismini vermişti, çünkü 
bu isimde olan İranlı Türkmen 
asıllı bir komutan, babamı 
esir alındığı sırada kurşuna 
dizilmekten kurtarıp, daha 
sonra esir tutulduğu koğuşta 
göreve almış ve arkadaşlık 
kurmuşlardı. 

Bu uzun bir hikaye, burada 
anlatmak istediğim asıl hususa 
gelmek istiyorum. 

Biz de, bu bölgede yaşayan 
binlerce hatta milyonlarca 
vatandaş gibi göçmek 

Ya Bizim Ödediğimiz           
                      Bedeller? 

Mehmet ERBİLOĞLU

durumunda kaldık, çünkü 
Saddam gelirse hepimizi 
öldürür korkusu vardı. 

Peki neden bizi öldürsün?

Tek suçumuz bu bölgede 
yaşamaktı. Saddam gelirse bu 
Kürt, bu Türkmen, bu başka 
diye ayırt etmeyecekti. 

Neyse biz de aile 
büyüklerimizin kararı 
doğrultusunda İran sınırına 
yöneldik, çünkü Türkiye 
sınırına doğru gitmek için 
şansımız kalmamıştı. Oralar 
dolu ve yollar tıkanmış halde 
deniyordu. 

Günlerce yollarda yattık, aç 
kaldık, hastalıklarla boğuştuk 
ve en sonunda İran sınırına 
girdik. Bizi Nağede bölgesine 
yönelttiler. 

Bir köye yerleştik. Biz ki 
köyün ne olduğuna, nasıl 
yaşanabildiğine dair bilgimiz 
yokken, orada yaşadık. Değerli 
eşyalar satıldı (Takı vs..), 
yüksek tepelerden kenger, 
ebegümeci  (Kengr –tolka) gibi 
otları toplayıp, geçiniyorduk. 

Kısa keseceğim, bu zorluklara 
büyükler ve belli yaştaki 
küçükler de dayanabildi ancak 
kardeşim soğuk havaya, anne 
sütünün az olmasına daha fazla 
dayanamadı ve bir sabah erken 
saatte annemin çığlıkları bütün 
köyü inletti.  Kardeşim ne yazık 
ki o masum ruhunu teslim 
etmişti. 

Peki neden kardeşim İran’da 
öldü?

Biz, İran’da ne arıyorduk?

Kimin amacı, kimin hedefi ve 
kimin fiilleri bizleri bu yola 
sürüklemişti? 

Bu hikayemin sadece küçücük 
bir kısmı ancak anlatmamın 
nedeni ise şu: 

Herkes bilmelidir ki biz 
de bedel ödedik. Bizim de 
malımız, evimiz yağmalandı, 
bizim de Frozan gibi çok sayıda 
çocuklarımız, büyüklerimiz 
can verdi. 
Biz bu acılara ortak isek bu 
topraklarda, bu iktidarda da, 
kısacası her şeyde de ortağız, 
bizim de hakkımız var.

Sakın kimse “Türkmenler ne 
yaptı ki” demesin 

TÜRKMENLER SİZİNLE 
KADER BİRLİĞİ YAPTI!..

Erbil’de çakmakçılık mesleği, unutulmaya yüz tuttu. 
Mesleği devam ettirenlerin sayısı bir elin parmağını 
geçmiyor.

Uzun yıllar Çakmakçılık yani hançer yapma mesleği ile 
uğraşan Celal Süleyman Çakmakçı (74), konuya ilişkin 
Tba’ya açıklamalarda bulundu.

Celal Süleyman Çakmakçı, “Erbil’de doğdum ve 
çocukluktan itibaren çakmakçılığa babamın yanında 
başladım” dedi.

Çocuklarının bu işi yapmadığını ve bu mesleği onların 
da öğrenmesini çok istediğini belirten Celal Süleyman 
Çakmakçı, “Küçükken babam için küre basardım, babam 
vefat ettikten sonra kardeşimle ben kaldım. Kardeşim 
de bu işi bırakınca ben bu sanatı devam ettirdim. Hala 
şimdi de azda olsa bu işi yapıyorum. İki yıl önce kalp krizi 
geçirdiğim için  bu aralar dükkana çok az gelebiliyorum” 
açıklamasında bulundu.

Çakmakçı, çakmakçılık mesleğinde yaptıkları işlemleri 
şöyle anlattı:

“Eskiden küreye şiş koyardık, onu yıkayıp döverdik, daha 
sonra da hançer yapardık. Hançerleri, 7 dirheme satardık, 
ayrıca insanlar bizim için makas, bıçak vb. eşyalar 
getirirdi, bu eşyaları keskin ederdik. Basra’dan boynuz 
getirirdik, ateşe atıp kalıp haline getirerek, hançerin sap 
kısmını yapardık. Eskiden bu işlemi yapmak çok zordu.”
Eskiden dükkanının Erbil’in Tayrawa Mahallesi’nin yukarı 
kısmında olduğunu belirten Çakmakçı, “O çevredeki 

dükkanları yıktıkları için ben de dükkanımı Tayrawa’nın 
aşağı kısmına taşımak zorunda kaldım” dedi.

“Kimse bıçak ya da makas keskinleştirmek için 
getirmiyor”

Bu mesleğin, ekonomik kazanımı hakkında açıklama 
yapan Çakmakçı, “Doğrusu eskisi gibi bu işin bereketi 
kalmadı. Bu işi yapanlar da azaldı, kimse bıçak ya da 
makas keskinleştirmek için getirmiyor, kimse hançer 
istemiyor” ifadelerinde bulundu.

“Bu işi yapanlar azaldı” 

Bu sanatın eskisi gibi kalmadığını ve işlerin çok azaldığını 
söyleyen Celal Süleyman Çakmakçı, “Bu işi yapanlar 
azaldı, çakmakçılık yani hançer yapmak eskiden 
hurdacılık da derlerdi, eskiden bu işi babam Süleyman, 
Mam Vahap ve Mam Cabbar yapardı. Şimdi ise sadece 
ben ve Hamit çakmakçı kaldık. Hamit Çakmakçı, sadece 
makas ve bıçak keskin ederdi ama şimdi oda hasta olduğu 
için bu işi yapmıyor” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Makamlar konusunda başarılı olan Celal Süleyman 
Çakmakçı,   konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Segah, Çargah, Pençgah, Hicaz ve birçok makam var. 
Ben, makamı çocukken Şeyh Şerif Tekkesi’ne Kerkük’ten 
misafirler gelirdi. Zikirden sonra mevlüt okurduk. Ben de 
bu şekilde makamlar konusunda tecrübe sahibi oldum, 
ayrıca eskiden perşembe geceleri camilerde sabaha kadar 
sela okunurdu. Eskiden bir bereket 
vardı, şimdi o bereket kalmadı.”

Celal Süleyman Çakmakçı: Kimse Bıçak ya da Makas 
Keskin Etmiyor

Telafer’de ABD Üssü
Türkmen kenti 
Telafer yakınlarında, 
ABD’nin bölgede bir 
askeri üs inşa ettiği 
belirtildi.
Konuya ilişkin 
açıklamada bulunan 
Irak ordusunda 
görevli Yarbay 
Mehdi el-Hafacı, 
üssün ABD ile 
Irak birlikleri 
arasında geçen hafta 
Musul’un batısındaki 
Zemmar bölgesinde 
yapılan görüşmeler 
doğrultusunda inşa edildiğini ifade etti.
Hafacı, askeri üssün, Telafer’in 
terör örgütü DEAŞ’tan kurtarılması 
operasyonları kapsamında hizmet 
vermesinin beklendiğini kaydetti.
Üssün inşasının yaklaşık yüzde 50’sinin 
tamamlandığını söyleyen Hafacı, özel 

danışmanlar başta olmak üzere ABD 
birliklerinin zırhlı araçlarla üssün 
kurulduğu bölgede konuşlandığını 
aktardı.
Ninova Operasyonları Komutanlığı’nda 
görevli Albay Ahmed el-Ceburi ise 
üsse ilişkin yaptığı açıklamada, “İnşa 

çalışmaları, operasyonda 
lojistik destek verme 
olasılığı olan savaş 
uçakları için pist 
hazırlığına yoğunlaşmış 
durumda” dedi.
Ceburi, Telafer 
operasyonunda 
kullanılacak 
mühimmatlara ilişkin, 
“300 tank, 190 zırhlı 
araç, 100 buldozer, 200 
zırhlı mayın temizleme 
aracı, 500 Hummer 
marka zırhlı araç ile farklı 
ekipmanlar kullanılacak” 
şeklinde açıklamalarda 

bulundu. 
Terör örgütü DEAŞ, Musul kent 
merkezinin 63 kilometre batısında yer 
alan, Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı 
Telafer’i 16 Haziran 2014’te ele geçirmişti.

Haber: Muhammed Aydın 
Foto: Abdullah Ahmet

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


