
4'te

Milli İttifak Başkanı'nın ikinci 
yardımcısının bir Türkmen 

olması düşünülüyor

Biz, İslamcı, laik, 
solcu, Celali, Barzani, 
Badini, Sorani adetini 
geride bırakmak için 

geldik
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10'da

SALİHİ'DEN KDP VE KYB'YE: 
  DİKKAT EDİN...     
            KERKÜK ATEŞTEN    
                   BİR ŞEHİR

Biz de Kürtlerin içinde kukla 
Kürt partiler yaratabiliriz

Kerkük sorunu Kerküklülerin, yani Türkmen, 
Arap ve Kürtlerin arasında çözülür

Biz valinin Türkmen olmasını bir 
siyasi hak olarak görüyoruz

Kerkük'teki yerel hükümeti oluşturma ve vali tayin edilmesini, 
Bölgesel Hükümet'in oluşmasındaki gidişata bağlamaktan vazgeçsinler 2'de

Neden Türkmen Tarihi 
Okul Müfredatında Yok?Birçok milletin 
yaşadığı Irak ve Irak Kürdistan 
Bölgesi Yönetimi'nde (IKBY), tarih 
bakımından her milletin kendine özgü 
bir geçmişi olmasından dolayı genel 
tabloda muhteşem bir tarih harmanı 
görüyoruz. Bu tarih, günümüze kadar 
etkinlikler ve yaşam tarzına da derin 
bir şekilde işlemiş durumda. Fakat 
okul müfredatındaki tarih bölümünde 
sadece bir-iki milletin geçmişinin 
yansıtılması, dışarıda kalan milletlerin 
mağduriyetine sebebiyet veriyor.

Meclis süresinin 
uzatılması için 

parlamentonun 
toplanmasını bekliyoruz

Dr. Berhem Salih ile Hiçbir        
                  Bağlantımız Kalmadı

''
Türkmeneli Marşı Bestecisi 
Mağdit Şeyhoğlu: 
Son Çalışmam 
'Kerkük Sevdası'  

     Tuzhurmatu'da       
      Emniyet Çok       
     İyi, Durum     
 Kontrol Altında

Haşdi Şabi Kuzey Cephesi Türkmen 
Birlikleri Sözcüsü 
Seyid Ali Hüseyni

Yahya Erbilli: 
Hattatlık Sanatının 
En İyileri 
Türkiye ve Irak

Erbil Kalesi'nde dünyaya gözlerini 
açan (1977) Erbilli Türkmen 
Yahya İbrahim Erbilli, 16 yaşından itibaren hattatlık 
sanatı ile uğraşıyor. Kendisine öncülük eden kişinin 
Necat Erbilli olduğunu söyleyen Yahya Erbilli, Necat 
Erbilli'yi, Erbil'in "hattat şeyhi" olarak vasfediyor.

Türkmen        
     Kıyafetinde   
     (Zubun Ceket)

Erbil'in eski terzilerinden       
  olan Muhtesem   
   Hacı Ziya Terzi, 1957   
    yılında Erbil   
     Kalesi’nde doğmuştur. 

Muhtesem Hacı Ziya 
Terzi, baba mesleği olan 
terziliği çocukluğundan 
itibaren icra etmeye 
başladığını belirtti.

6'da

Milli İttifak Partisi 

Başkanı Aram Kadir
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Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Kerkük 
Milletvekili Erşet Salihi, uzun aradan sonra Tba'ya  
konuştu.

ITC Başkanı Erşet Salihi görüşmede, Irak'ta ve 
Bölge'de yaşanan son siyasi gelişmelere ilişkin tüm 
sorularımızı yanıtladı.

Eskiden Kerkük'te bulunan 
sistemde vali Kürt, il meclisi 

başkanı Türkmen ve vali yardımcısı 
Araplardan seçilirdi. Şimdi Kürtler 
sistemin eskisi gibi devam etmesi 
için uğraşıyor. Peki Irak Türkmen 
Cephesi'nin bu konudaki tutumu 

nasıl olacak?

Biz bu işi bir siyasi ittifak olarak görüyoruz. Bu da 
neden oluyor? Irak'taki görev dağılımı nasıl hisseler 
şeklinde Şii, Sünni, Kürt, Türkmen ve dini azınlıklar 
arasında dağıtılıyorsa, Kerkük'teki durumun da 
bundan hiçbir farkı yoktur.
 

      14 vilayette Arap vali varsa, 
3 vilayette Kürt vali varsa, bir 

vilayette Türkmen vali olmasının 
sanırım hiçbir sakıncası yoktur

Bir şehri sadece tek bir millet idare edecek diye bir 
şey yok. Bu ne zaman olur? Ne zaman ki Kerkük'te 
demokratik bir seçim olursa, o zaman çoğunluğu 
kazanan kişi vali olur. Ama Irak genelinde madem 
ki bir siyasi ve milli hak ve görev dağılımı var, 
madem ki her şey ittifaklara göre yapılıyor, 
Kerkük Valisi'nin de Türkmen olması normaldir. 
Bugün KYB başında olan kişi 19 milletvekili ile 
Cumhurbaşkanlığını alıyorsa, Kerkük'te Irak'ın 
milletler bakımından çeşit barındıran bir şehri 
olarak aynı şekilde olabilir. 14 vilayette Arap vali 
varsa, 3 vilayette Kürt vali varsa, bir vilayette 
Türkmen vali olmasının sanırım hiçbir sakıncası 
yoktur diye düşünüyoruz. Bu da Türkmenler için 
bir siyasi hak olur.

           Biz valinin Türkmen olmasını 
bir siyasi hak olarak görüyoruz

İki tür hak vardır; birincisi seçimle elde edilen 
haklar, ikincisi ise siyasi ve milli haklar. Biz valinin 
Türkmen olmasını bir siyasi hak olarak görüyoruz. 
Ama kesinlikle Kürtlerin arasında olan sorunlar, 
bu hususta bir anlaşmazlık yaratmaktadır. Bunu 
birçok kez kendilerine söyledik. Bununla ilintili 
kendilerine söyleyecek birçok sözümüz de olacaktır. 

Görülen o ki Irak Türkmen Cephesi 
Kerkük Valisi'nin Türkmen olması 

hakkında ısrarcı. Eğer ki Cephe'nin 
isteği yerine getirilmezse, ITC'nin 

nasıl bir tepkisi olacaktır?

Kerkü'teki durum başka vilayetlerden farklıdır. 
Kerkük şimdiye kadar 71. Koalisyon Otoritesi 
Kanunu Bremer Kanunu ile idare ediliyor. Diğer 
illerde ise iller yasasıyla ilgili 21. Kanun Yasası 
uygulanmaktadır. Bu şekilde burada idari ve diğer 
açılardan özel kararlar alınması ve özel yöntemler 
kulanılmasının bir sakıncası yoktur. Biz her 2 Kürt 
partisine de bunu söyledik , herkes kendi hakkını 
talep edebilir ve biz Kerkük Valisi görevini siyasi 
bir hak olarak talep ediyoruz. Eğer olmazsa da bu 
hususta farklı projeler de mevcut. 

Vali seçimi halk tarafından 
yapılabilir

Komşu ülkelerimizde vali milletten seçilir. Eğer 
biz Kerkük'teki bu durumu çözmek için Irak 
Parlamentosu'ndan bir karar çıkartmış olursak, bu 
döenem seçimlere kadar meclis dondurulur, çünkü 
KDP'nin meclis üyeleri buradaki  görevlerinin 
başına dönemiyor. KYB'nin meclis üyelerinin 
de şu anda dönme imkanı yok. Burada meclis 
kendi kendini dondurursa, Irak Parlamentosu 
bir karar alır ve vali millet içerisinden seçilir. 
Anayasaya aykırı olan bu maddenin bir çözüm 
yolu bulunmalıdır. 21. Maddeye göre vali meclisten 
seçilmelidir. Madem 21. Madde Kerkük'ü 
kapsamıyor, vali seçimi halk tarafından yapılabilir. 

Bizim görüşümüz; 3 tane vali adayı verilmesi 
yönünde, bir Türkmen, bir Arap, bir de Kürt. Bu 
adayların da özellikleri olsun, siyasi partilerden 
olmasınlar, bağımsız olsunlar, hukuk adamı veya 
savcı olursa daha uygun olur ve millet bunlardan 
birini seçsin. Eğer isterlerse Kürtler ve Araplar 
kendi aralarında anlaşıp bir aday üzerinde 
durabilirler, isterlerse de Türkmen ve Araplar bir 
olup, bir aday üzerinde durabilirler. Kerkük için 
yeni bir yol haritası çizilmesi gerekmektedir ve bu 
da bizim projelerimizden biridir. 

Irak Hükümeti kurulma aşamasında 
ve Türkmenler şu ana kadar 

hiçbir görev almamış durumda. 
Türkmenlerin kurulacak yeni 

hükümette yer alma umudu var mı?

Bilindiği gibi seçimleri kazanan taraflar hükmet 
kabinesini oluştururlar. Sadece Türkmenler 
içinde seçim baz alınmamaktadır. Şahsi çıkarlar 
için, bazen herkes kendini bir temsilci olarak 
görmektedir. Temsilciyim demekle milletin 
temsilcisi olunmaz. Bir liste, oy kazanarak ve 
milletin güvenini elde ederek temsilci olur. Bu, Irak 
Türkmen Cephesi'nin, bizim söylemimiz değildir. 
Siz bir basın mensubu olarak Irak'ın güneyine 
gidin, batısına gidin, Irak'ın kuzeyine gidin ve bir 
araştırma yapın. Herkese "Türkmenleri kim temsil 
eder" diye de bir soru yöneltin. Eğer hepsi "Irak 

Türkmen Cephesi Türkmenlerin temsilcisidir" 
demezse, demek ki bizim sözümüzde bir eksiklik 
var.

    Türkmenlerin en önemli 
temsilcisi olan Cephe'nin 

bakanlıklarda ve cumhurbaşkanı     
   yardımcılığında yer alması gerekir

Komşu ülkeler nezdinde, Avrupa ve Amerika'da 
tespit edilmiş bir Irak Türkmen Cephesi var, 
Türkmenlerin tek temsilcisi demiyeceğim ama 
Türkmenlerin en önemli temsilcisi olan Cephe'nin 
bakanlıklarda ve cumhurbaşkanı yardımcılığında 
yer alması gerekir. Maalesef bunun karşısında 
duran bazı Türkmen siyasileri ve taraflar oldu. 
"Irak Türkmen Cephesi'ne verilmesin de kime 
verilirse verilsin. Bir bayan gelsin ya da bir kukla 
Türkmen gelsin" gibi sözler kullandılar. İşte bu 
davamıza zarar verdi ve Bağdat'ta Türkmenlere 
karşı bir soru işareti oluşmasına neden oldu. Sanki 
Türkmenler bir değiller gibi lanse edildi. Aslında 
Türkmen'e bu görevleri vermek istemeyen taraflar 
bunu bir bahane olarak ellerinde tutuyorlar. 
Buna ilaveten, eğer KYB'nin önde gelen bir ismi 
cumhurbaşkanı oluyorsa, KDP'nin önde gelen 
bir ismi başbakan yardımcısı ve maliye bakanı 
oluyorsa, peki neden Irak Türkmen Cephesi'nin 
verdiği aday cumhurbaşkanı yardımcısı olmasın, ya da 
bakan olmasın. Biz bu konuda çekincemizi bıraktık, 
seçimlerde kazananın en iyi şekilde temsil edilmesi 
lazım, bu da hala devam etmektedir ve hala ümitliyiz. 
Özellikle son dönemde 8 Türkmen milletvekili Irak 
Türkmen Cephesi'nden bir adayın bakanlık alması için 
anlaşıp, ilgili makama sundular. 

  Liderler toplantısına Irak 
Türkmen Cephesi'nin katılımı, 

Türkmenleri temsil ettiği anlamına 
gelir

SALİHİ'DEN KDP VE KYB'YE: DİKKAT EDİN KERKÜK ATEŞTEN BİR ŞEHİR
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Geçen süreçte bir dizi görüşmeler 
yapmıştınız. Görüştüğünüz kişiler 
arasında Cumhurbaşkanı Berhem 

Salih de var. Bu görüşmelerin 
herhangi bir olumlu veya olumsuz 

geri dönüşü oldu mu?

Liderler toplantısına Irak Türkmen Cephesi'nin 
katılımı, Türkmen Cephesi'nin Irak Türkmenlerini 
temsil ettiği anlamına gelir. Sayın Berhem Salih'in 
toplantısında önem taşıyan noktalar oldu. KDP'yi 
temsilen Sayın Hoşyar Zebari gelmişti. KYB'den 
ise Kosrat Resul Ali gelmişti. O toplantıda masaya 
yatırılan konular arasında önemli meselelerden 
biri, o toplantıda gündem olmayan Kerkük ve 
üzerine anlaşma sağlanmayan bölgeler meselesinin 
Hoşyar Zebari tarafından gündeme getirilmesi 
oldu. Onlara cevabı veren ise biz olduk.

    
     Kerkük sorunu Kerküklülerin, 
yani Türkmen, Arap ve Kürtlerin 

arasında çözülür

Bizim hiçbir şekilde bu gibi konuların 
konuşulmasına itirazımız yok, ancak biz her iki 
Kürt partisine de bunu söylüyoruz. 16 Ekim'den 
önce Kerkük'te normal bir yapı yoktu, durum 
tamamen anormaldi. 16 Ekim'den sonra oluşan 
durum ise normal bir durumdur. 16 Ekim'den 
önce savcılık, adalet ve emniyet güçleri hepsi 
Kürt siyasi partilerin elindeydi, ama 16 Ekim'den 
sonra bunlar tamamen değişti. Savcılık, adalet 
bağımsız bir şekilde insanlara davranıyor. 16 
Ekim'den önce suikastler, kaçırma olayları ve 
asayiş güçlerinin attığı yanlış adımlar herkesçe 
bilindi. Ama 16 Ekim'den sonra durumların 

normale döndüğünü gördük. Böylece bu cevabı 
o toplantıda da aynı şekilde kendilerine illettik. 
Buna ilaveten biz Türkmenler olarak her türlü 
toplantıya, uzlaşıya, anlaşmaya hazırız, yeter 
ki şart koşmadan oturulsun. Biz her zaman, 
"Kerkük sorunu Kerküklülerin, yani Türkmen, 
Arap ve Kürtlerin arasında çözülür." diyoruz. 
O anlaşmayı yapanlar burada da gelip bize, biz 
bunun üzerine anlaştık demeleri lazım. Ama 
Erbil'den ve Süleymaniye'den bizim üzerimize 
emrivaki siyaset dayatılırsa, biz de açıkça bunun 
çözüm olmayacağını ifade ediyoruz. Bunları da 
Cumhurbaşkanı ile yaptığımız toplantıda açık bir 
şekilde vurguladık. 

      KYB ile KDP, kendi aralarında 
Kerkük'ü siyasi menevra olarak 

kullanmaktan vazgeçsin

Biz Erbil ve Süleymaniye'deki parti ve tarafları 
tenzih ediyoruz, Kerkük'te yeni bir kriz 
yaratmaktan uzak dursunlar ve Yurtseverler 
Birliği (KYB) ile Demokrat Parti (KDP), kendi 
aralarında Kerkük'ü siyasi menevra olarak 
kullanmaktan vazgeçsin. Kerkük ateşten bir 
şehirdir. Ona karşı temkinli davranmak gerekir 
aksi halde Bölge Yönetimine bile sıçrayacak. 

Kerkük'teki yerel hükümeti 
oluşturma ve vali tayin 

edilmesini, Bölgesel Hükümet'in 
oluşmasındaki gidişata 

bağlamaktan vazgeçsinler

Tekrarlıyorum, Kerkük'e hassas ve temkinli 
muamele gösterilmeli. KYB ve KDP'ye önerimiz, 
Kerkük'teki yerel hükümeti oluşturma ve 
vali tayin edilmesini, Bölgesel Hükümet'in 
oluşmasındaki gidişata bağlamaktan vazgeçsinler.  

     Bugüne kadar hiçbir Türkmen 
partisinin başka bir Türkmen 
partisini silahla vurduğunu 

görmedim

O toplantıdan sonra Türkmen Koordinasyon 
Heyeti olarak, eşgüdümlü bir biçimde Birleşmiş 
Milletler heyeti ile buluştuk. Onlara da 
Türkmenlerin konularda hemfikir olduğunu 
gösterdik. Onlar Türkmen partileri dağınık diyor 
olabilirler ama ben bugüne kadar hiçbir Türkmen 
partisinin başka bir Türkmen partisini silahla 
vurduğunu görmedim. Bugün Şiiler herkesten 
fazla dağınıklar. Kürtler zaten şimdi 3 bölge 
halindeler, biri Erbil bölgesi, ikincisi Süleymaniye 
bölgesi ve üçüncü bölge de Germiyan bölgesi. 
Üç bölge haline gelen Kuzey Irak var. Siyasi 
partileri de büyük bir çekişme içerisinde, ama 
Türkmenlerde böyle bir şey yok. Türkmenler şu 
anda tek kelime üzerinde anlaşmış durumdalar. 

Özellikle son eşgüdüm toplantısında Türkmen 
belgesi yayımlandı, o da Birleşmiş Milletler 
Temsilciliğinin çatısı altında oldu ve bunun 
da bir meşruluğu var. Nasıl ki Kuzey Irak'ta 
Kürtlerin bir meşruluğu varsa, burada da ayrı 
partilerden olan Türkmenlerin de bir meşruluğu 
var. Çünkü Irak içinde, Irak ve Birleşmiş Milletler 
bayrağı altında bunlar gerçekleşti.

Ana projemiz Telafer'in, Tuzhurmatu'nun il 
olması, Kerkük'ün özel federeye gitmesi. Kuzey 
Irak'taki Türkmenlerin yani Erbil, Süleymaniye, 
Duhok ve Kifri'de olan Türkmenlerin Kuzey 
Irak Hükümeti'nin içinde ikinci millet olarak 
haklarını kesinlikle kazanması gerekmektedir ve 
bunu biz açık ve net bir şekilde dile getiriyoruz. 

     Biz de Kürtlerin içinde kukla 
Kürt partiler yaratabiliriz

IKBY'de kurulacak hükümet 
kabinesinde, Türkmenlere tahsis 

edilen  beş kotadan birisine 
IKBY Parlamento Başkanı 

İkinci Yardımcılığı verildi. Irak 
Türkmen Cephesi'nin şu ana kadar 

yeni kabineye hiçbir katılımı 
görünmüyor. ITC'ye bir bakanlık 
verileceğinden bahsediliyor. Eğer 
ki bakanlık verilmezse Cephe'nin 

tutumu ne olur?

Özellikle Kuzey Irak Yönetimi'nin en önemli 
faktörü KDP'dir. Biz ciddi bir şekilde KDP'yi 
takip ediyoruz, niyetlerinin nasıl olduğunun 
takibindeyiz. Eğer ki o eski düşüncelerinde 
kalmışlarsa ve hala Türkmenler adına kukla 
insanlar yaratıyorlar ise, bizim onlarla aynı 
masanın başında oturmamızın bir anlamı olmaz. 
Biz de Kürtlerin içinde kukla Kürt partiler 
yaratabiliriz,  buna da kabilyetimiz var ama biz 
bunu yapmayız. Kürtlerin hakiki temsilcisi kim 
ise onunla masaya otururuz. Bugün mademki 
Irak Türkmen Cephesi kendisini ispat eden 
Türkmenlerin meşru temsilcisidir, biz oradaki 
kardeşlerimize kukla Türkmenler yaratmaktan 
vazgeçin diyoruz. Bırakın Türkmenler kendi 
temsilcilerini seçsinler, Türkmenler kendi 
temsilcilerini seçtiği zaman sonuçlar daha 
başarılı olur. Onun için kurulan yeni hükümetin 
içinde Türkmenler yer almak istiyor. Bize gelen 
bazı teklifler var. Sayın Hoşyar Zebari'nin 
Erbil'de bize yaptığı ziyarette bazı teklifleri 
olmuştu. Biz de o tekliflerin bizim üzerimize 
şart değil de Irak Türkmen Cephesi'nin doğal 
hakkı olarak, milletin meşru temsilcisi olarak bir 
bakanlık, bağımsız heyetler ve diğer kurumların 
içinde yer almasına talibiz.

SALİHİ'DEN KDP VE KYB'YE: DİKKAT EDİN KERKÜK ATEŞTEN BİR ŞEHİR
?

?



Röp: Ziya Uzeiry / Foto: Muhammet Emin

417 Mart 2019 facebook.com/tbajansi

Milli İttifak Partisi, yapısında gerçekleştirdiği 
değişikliklerin ardından, yeni çalışma planıyla Irak 
geneli ve özellikle Irak Kürdistan Bölgesi'nde yeni siyasi 
çalışmalarla faaliyetlerine başlıyor.
 
Milli İttifak Partisi Başkanı Aram Kadir, partide 
yaşanan değişiklikler ve son siyasi gelişmelere ilişkin 
Tba'nın sorularını yanıtladı.

       Ortadoğu'da ilk kez bir 
partinin başkanı partisinden çıktı 

ve o parti aynen olduğu gibi devam 
ediyor

Bir süre önce partiniz içerisinde büyük 
değişiklikler meydana geldi. Biraz bu 

değişikliklerden bahseder misiniz? 

Milli İttifak fikri, siyasi bir parti olmadan önce, bir 
düşünce, kültür ve sonra siyasi bir projeydi. Biz

 Dr. Berhem ile bu projeyi ilan ettiğimizde, amacımız 
sadece bir siyasi parti ilan etmek değildi. Yeni bir bakış 
ve yeni bir projeydi. Çünkü biz Kürdistan'da parti 
sayısının çok olduğunu ve bir partiye daha ihtiyaç 
olmadığına inanıyorduk. Ancak yeni bir siyasi bakış 
ve görüşe ihtiyaç vardı. Dr. Berhem Salih, Demokrasi 
ve Adaletçilik Partisi'ne istifa sunduğu zaman (Milli 
İttifak'ın önceki adı), parti olarak yeni bir döneme ayak 
bastık ve hemen akabinde kurultaya gittik. Ardından 
köklü bir değişikliğe imza attık. İlk değişiklik partinin 
ismini değiştirmek oldu (Milli İttifak), parti başkanı 
değişti ve aynı zamanda partinin yapısında değişiklikler 
gerçekleşti. Böylelikle Ortadoğu'da ilk kez bir partinin 
başkanı partisinden çıktı ve o parti aynen olduğu gibi 
devam ediyor. Bu da Milli İttifak'ın bir görüşe sahip 
olduğu ve şahıslara bağlı olmadığının göstergesidir.

       Şu anda Dr. Berhem Salih ile 
hiçbir bağlantımız kalmadı 

Dr. Berhem Salih'in istifa etmesinin 
partinize ne gibi bir etkisi oldu? Hala 

bağlantınız devam ediyor mu? 
 
Şu anda Dr. Berhem Salih ile hiçbir bağlantımız 
kalmadı. Evet o Milli İttifak'ın başkanıydı doğru, ancak 
Milli İttifak bir bakış açısı, bir projedir. Bu nedenle bir 
kişi, bir grup veya bir şahsiyete ihtiyaç yoktur. Evet 
o gitti ancak proje hala duruyor ve devam edecek. 
Projenin devam ettiği de ispat oldu. Evet Dr. Berhem'in 
gidişi bize zarar verdi. Belkide sadece Milli İttifak'a 
değil Kürdistan Bölgesi'nin siyasi gidişatının tamamına 
zarar verdi. Biz, bu olanların en başında söylemiştik 
şimdi de tekrarlıyoruz, bu zararları karşılayacağız ve bir 
kısmını da karşıladık.  

Partinin başına seçildikten sonra 
yaptığınız açıklamada, kalbi kırılanların 

geri döneceğini söylemiştiniz. Kalbi 
kırılanlar diyerek kimi kastettiniz?

Kalbi kırılanlardan kastım, Dr. Berhem Salih'in 
partiden ayrılmasıyla umutsuzluğa kapılanlar veya 
umutsuz bırakılanlardı. Kalpleri kırıldı çünkü büyük 
bir kesimin umut bağladığı bir projeden ayrılmıştı. 
Sadece aynı görüşte olduğumuz kişiler değil, belki de 
bütün Kürdistan Bölgesi umutsuzluğa kapıldı. Kurultay 
yapıldıktan sonra ilk işlerimizden biri, kalbi kırılan ve 
umutsuzluğa kapılanları tek tek aramaktı. Büyük bir 
kısmını Milli İttifak içerisindeki mücadele sahasındaki 

görevlerine geri döndürmeyi başardık. Şu anda 
partimizin organları içerisinde çalışmalarını 

sürdürüyorlar.   

Berhem Salih'in ayrılmasıyla 
birlikte, partinin dağılması 

bekleniyordu ancak siz partinin 
kalması için ısrar ettiniz. 

Buradaki soru şu, bu ısrarınız 
neye dayanıyordu?

 
Birincisi projenin temeline dayanarak bu 

ısrarı sürdürdük. Çünkü bu proje bir siyasi 
alışveriş için oluşmadı. Bu proje Kürdistan 

Bölgesi'nde yeni bir siyasi kültür ve gelenek 
yaratmak için oluştu. Başta da değindiğim gibi, 

amaç sadece bir parti kurmak değildi, Kürdistan 
Bölgesi'nde siyasi parti fazlasıyla mevcut. Ancak 

biz başlangıçtan itibaren yeni bir siyasi gelenek ve 
yol inşa edeceğimize inandık. Büyük bir oranda da 
başarılı olduk. İkincisi ise, görüş birliğindekilerle 
kurultay zamanı toplandık ve oy çokluğu ile Milli 
İttifak'ın devam etmesi gerektiğine karar verdik.  Milli 
İttifak dışından bazı kişiler partimizin devam etmemesi 
için baskı yapıyorlardı. Biz özgür bir partiyiz ve Milli 
İttifak kendi karar, görüş ve düşüncelerine bağlıdır. Bu 
sebepten dolayı devam etmeye karar verdik. Şu anda 
organlarımız oluşmaya devam ediyor ve daha güçlü bir 
Milli İttifak Partisi kalkınmaktadır.  

        Biz, İslamcı, laik, solcu, Celali, 
Barzani, Badini, Sorani adetini 

geride bırakmak için geldik

Daha önce İslami bir parti geçmişine 
sahip biri olmanız hükmüyle, size şunu 
sormak isteriz; Milli İttifak sağ parti mi 

yoksa bir sol parti mi?
 
Milli İttifak'ın hiçbir ideolojisi yoktur. Biz esas olarak, 
İslamcı, laik, solcu, Celali, Barzani, Badini, Sorani 
adetini geride bırakmak için geldik. Bu nedenle 

adımızı milli koyduk, Kürdistan içerisinde çok fazla 
ayrıştırma ve bölücülük vardı. Bu da Kürdistan 
Bölgesi ve Irak'a çok zarar verdi. Kürt, Türkmen, 
Arap temelli ya da mezhep temelli Şii, Sünni, veya 
bölgecilik temelli, Badini, Sorani, ayrıca parti 
bazında KDP, KYB vs.., biz bütün bunlardan geçtik. 
Şu anda Milli İttifak içerisinde, Kürt, Türkmen, Arap, 
Müslüman, Yezidi, Kakayi, Hristiyan bulunuyor. 
Ayrıca her tür siyasi geçmişe sahip insanları 
barındırıyor. Biz Irak ve Kürdistan içerisinde bütün 
güzellikleri barındıran bir parti olduk. 
 

         Milli İttifak Başkanı'nın ikinci 
yardımcısının bir Türkmen olması 

düşünülüyor

Irak Kürdistan Bölgesi'ndeki 
oluşumlardan söz ettiniz. Türkmen, 

Kürt, Asurlar ve Kildanlar için ne gibi 
düşünceleriniz var?

 
Bizim onlar için sadece diyeceklerimiz yok, biz 
uygulama yollarına da gireceğiz çünkü çoğu kez 
söylenenler uygulanmıyor. Biz Milli İttifak olarak 
insan merkezli bir harita üzerinde yoğunlaşıyoruz. 
Yani bütün alışverişlerimizde, hareketlerimiz ve 
faaliyetlerimizde insanı baz almalıyız. Bir insanın 
kendi yetenek ve çalışmalarıyla öne çıkması için 
çalışacağız. Siyasi ve ideolojik geçmişlerini, hepsini 
bir kenara bırakıp insana o  şekilde muamele 
gösteriyoruz. Bizim bakış açımızda lehçeler, 
azınlıklar, dinsel azınlıklar gibi şeyler yoktur. Biz 
çoğunluk ve azınlığa inanmıyoruz. Biz insan olmaya 
inanıyoruz. Bu nedenle organlarımızın birçoğunda 
Türkmen, Ezidi ve farklı siyasi geçmişe sahip olan 
kişiler bulunuyor. İdeolojik ve coğrafi bir temel 
üzerine oluşmadığımızı ispat etmek için, Milli İttifak 
içerisinde yüksek kademelerde Türkmenlere Erbil, 
Kerkük ve Kifri'de özel bir önem veriyoruz. Milli 
İttifak içerisinde üst düzey isim var ve Türkmendir ve 
öte yandan Milli İttifak Başkanı'nın iki yardımcısıdır. 
Biri Temsilciler Meclisi'nin sorumlusu, diğeri ise 
"tenfiz" yani uygulamadan sorumludur. Birinci 
yardımcı belli oldu ve Süleymaniye Üniversitesi'nde 
doçent ve öğretim görevlisi bir bayan, adı Dr. Avesta 
Kemal'dir. İkinci yardımcının ise Türkmen bir 
şahıs olması düşünülüyor. Partimizin bu düşüncesi 
taktiksel değildir. Diğer partiler gibi onları belli bir 
konuda kullanmak amacını taşımamakta. Aksine 
onların Milli İttifak'ta iştirak etmesi ve ortak olması 
konusu bizim stratejimizden ve inancımızdan 
kaynaklanıyor.

      Milli İttifak'ın her iki üyesi 
kendi hem görüşlerimizin oyuyla 
şu anda temsilciler meclisindeler

Eğer meclis konusuna gelirsek, partinizin 
şu anda Irak Meclisi'nde iki vekili 

bulunuyor. Bir süre önce açıklamalarında 
hala Dr. Berhem Salih ile iletişimde 
olduklarını vurgulamışlardı ancak 

hala Milli İttifak Partisi adıyla orada 
bulunuyorlar. Bu iki sandalyenin akıbeti 

ne olacak? 

'Dr. Berhem Salih ile Hiçbir Bağlantımız Kalmadı'
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Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 2014'te 
gerçekleşen yerel seçimlerin ardından Erbil'de en 
çok oyu elde ederek il meclisinde toplam 12 sandalye 
kazandı. İl meclisini kurmak içinse Türkmen ve 
Hristiyanlarla ittifak kurup meclisi oluşturmuştu. 

Söylemeye değer ki böylece Türkmen ve Hristiyanlar 
yerel hükümette ilk kez yer almış oldular. 

Son il meclisi seçimi 5 yıl önce gerçekleşti ve görev 
süresinin sonlanmasının üzerinden 1 yıl geçmesine 
rağmen henüz seçimlerin ne zaman gerçekleşeceği 

bilinmiyor, üstelik bunun için il meclisinin defalarca 
istek sunduğu biliniyor. 

Seçimlerin yapılmasına yönelik talepte bulunmalarına 
ilişkin süreç hakkında Tba'ya konuşan Erbil İl Meclisi 
Başkanı Ali Reşid Hoşnav, "Sn. Neçirvan Barzani, 
parlamento seçimlerinin gerçekleşmesi kararını 
açıkladı. Söz konusu bu kararın hemen bir gün 
ardından İl Meclisi Başkanlığı Komisyonu olarak bir 
bildiri paylaştık ve kendilerine teşekkür ettikten sonra 
il meclisi seçimlerinin Irak Parlamento seçimleri ile 
birlikte yapılmasını istediğimizi beyan ettik. Bildiri 
parlamentonun Yasa Komisyonu'na gönderildi. 
İncelemenin ardından il meclisinden destek istediler. 
Bunun için Kürdistan Bölgesi Hükümeti'ne bir yazı 
yazarak, il seçimlerinin de yapılmasını talep ettiler. 
Ancak daha sonra parlamentodan herhangi bir cevap 
gelmedi." şeklinde açıklamalar yaptı.

Hoşnav, seçimlerin yapılması için 10 Mart 2018'de bir 
kez daha isteklerini yenilediklerini vurguladı.

"23 Eylül 2018'de söz konusu 90 
gün de tamamlandı"

23 Mart 2018'den itibaren il meclisinin vadesinin 
dolduğunu hatırlatan Hoşnav, "İkinci yazımızdan sonra 
da herhangi bir sonuç elde edilmedi. Yasalara göre, il 
meclisinin vadesi dolmuş ve seçim hala yapılmamışsa 
meclisin yaşı, 90 gün uzatılabilir. 23 Eylül 2018'de söz 
konusu 90 gün de tamamlandı. Bunun için il meclisi 
toplandık ve bir kez daha parlamento ve bakanlar 
kuruluna yazı ibraz ettik. İçerisinde yasal süremizin 
dolduğunu ve il meclisi yasalarının 2 aşamalı olarak 
onanması gerektğini bildirdik. Birincisi seçim tarihi 
belirlenene kadar il meclisi süresinin uzatılması. İkinci 
adım ise parlamentonun bu yasayı onaması. Nitekim 
bu hususta da hiçbir yanıt alamadık. Parlamentonun 
oturmasını bekliyoruz. Çünkü il meclisi süresinin 

uzatılmasına onlar karar verebilir. 
Çünkü biz sadece karar merciiyiz ancak 
yasa koyma yetkimiz bulunmuyor." diye 
konuştu.  

"Oylamaya sunulması 
gereken konular 

hakkında karar alma 
yetkisine sahip değiliz"

Ali Reşid, il meclisi yasalarının 
dondurulduğunun altını çizerek, 
"Biz il meclisinin üyesiyiz. Yasalar 
çerçevesinde işlerimizi yaparız. Ancak 
oylamaya sunulması gereken konular 
hakkında karar alma yetkisine sahip 

değiliz. Bu nedenle elimizde üzerine çalışabileceğimiz 
hiçbir yasa yok. İl meclisi seçimlerinin hemen akabinde 
DEAŞ savaşı başladı. Bu sıkıntılar il meclisinin sırtında 
büyük bir yük haline geldi." ifadelerinde bulundu.  

İl Meclisi Başkanı Hoşnav, geçtiğimiz yıllarda yaşanan 
bütün zorluk ve talihsizliklere rağmen çok sayıda 
çalışmaya imza atabildiklerini vurgulayarak şunları dile 
getirdi:

"Şu ana kadar 64 toplantı gerçekleştirildi. Her 
toplantıda çok sayıda karar alındı. Örneğin 4 
kaymakamlığın kurulması, 6 ilçe müdürü, 8 genel 
müdür, belediye ve sağlık sektöründe kanunlara aykırı 
çalışan çok sayıda kişinin işlerine son verilmesi vb. 
Bazı, "enerji, iş yerleri, elektrik" gibi genel konular şu 
ana kadar araştırma aşamasında."

Sözlerine devam eden Hoşnav, "Bilindiği üzere iç 
tüzüğe göre biz 15 komisyona sahibiz. Araştırmalar 
devam ediyor özellikle vatandaşlar tarafından yöneltilen 
istekler doğrultusunda. Hepsinden önemlisi maaş 
çekleri konusu ki şu ana kadar palamentoda 2 maddesi 
yerleştirilmiştir. Şayet onaylanırsa devlet memurlarının 
maaş çekleri konusu hayata geçecek. Öte yandan 
gazyağı (Neft) ve mazot talepleri, son zamanlarda 

benzin konusunda biraz kolaylık sağlanmaya başladı. 
Ayrıca Mahmur ve Kerkük yolunun açılması da il 
meclisi toplantısı sonucunda istek olarak sunulan 
bir husustu. Çok sayıda önemli konular vardı, Hacı, 
Omaran'a kadar uzayan Şaklava Tüneli, Habat Yolu, 
Erbil-Duhok yolu, il meclisi bunların hepsine günlük 
çalışmalarında yer veriyordu. Nitekim çok daha fazlası 
var." dedi. 

"KDP olarak, Erbil'in Kürt, 
Türkmen ve Hristiyanlarca 
yönetilmesine inanıyoruz"

2014'te KDP'nin Türkmen ve Hristiyanlarla ittifak 
kurmasının ardından, il meclisi başkanlığı oluşturuldu, 
Ali Reşit, "Ben KDP'nin ileri üyelerinden biriyim. 
KDP'nin en çok oyu alması nedeniyle, ki meclisteki 
sandalye sayısı 12'dir, bu nedenle o vakit Türkmen ve 
Hristiyan kardeşlerimizle ittifak kurdu. İdeolojik açıdan 
KDP olarak, Erbil'in Kürt, Türkmen ve Hristiyanlarca 
yönetilmesine inanıyoruz. O vakit gerek en çok oyu 
alan parti olarak, gerekse hükümeti kurmakta yetkin 
olan bir parti olarak, ittifaklarımızda bir Türkmen'in İl 
Meclisi Başkan Yardımcısı olmasına ve bir Hristiyan'ın 
ise İl Meclisi Sekreteri olması anlaşmasına vardık. İl 
meclisinin birlikte yaşama anlamını vermesini istedik." 
diyerek konuya açıklık getirdi. 

Irak Kürdistan Bölgesi'nde birlikte yaşamanın yasalara 
yansımasını dile getireren Hoşnav, "İl Meclisi Yasasının 
3 numaralı maddesinde birlikte yaşamaya vurgu 
yapılmıştır." dedi.
 

"KDP, Türkmenlerin ikinci millet 
olduğuna ve buna göre muamele 
görmeleri gerektiğine inanıyor"

Tba muhabirinin bu görevlerin tekrar Türkmenlere 
verilip verilmeyeceğine yönelik sorusuna karşılık Erbil 
İl Meclis Başkanı Ali Reşit Hoşnav, "Önümüzdeki 
dönemlerde nasıl olacağı yönünde bir kararı ben 
veremem, ancak KDP'nin Türkmenlerin Kürdistan 
Bölgesi'nde ikinci millet olduklarına ve bu nedenle 
il meclisi başkanlığında yer almaları gerektiğine 
de inandığını söyleyebilirim. İl meclisinde konular 
oy çokluğuyla yürütülüyor. Bu nedenle bu mesele 
önümüzdeki dönemin sistemine kalır. Acaba 
Türkmenler başka bir listeyle ittifaka girip il meclisini 
kurabilecekler mi? Yani buna o zaman onlar karar 
verir. Ancak KDP'nin aktif bir üyesi olarak şunu 
söyleyebilirim, KDP stratejik çalışmaları içerisinde 
Türkmenlerin ikinci millet olduğuna bu nedenle, 
bu göz önünde bulundurarak muamele görmeleri 
gerektiğine inanıyor." şeklinde değerlendirmede 
bulundu. 

'Meclis süresinin uzatılması için parlamentonun toplanmasını bekliyoruz'

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den Irak'a ziyaret
Haber merkezi İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Berhem 

Salih’in daveti üzerine Irak'a 3 günlük resmi ziyaret gerçekleştirmek 
üzere başkent Bağdat'a geldi.

El-Selam Başkanlık konutunda İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yi 
kabul eden Cumhurbaşkanı Salih görüşmenin ardından gazetecilere 
açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Salih, açıklamasında, Irak’ın, İran ve Türkiye gibi 
komşularının olması nedeniyle şanslı olduğunu söyledi. Salih, ayrıca 
bölgesel ve uluslararası sorunların Irak’ta çözülmesini istemediğini ve 
Irak’ın bu sorunlar için bir meydan olmak istemediğini vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani de iki ülke arasında köklü ilişkiler 
bulunduğunu kaydederek, “Irak, bizim ikinci vatanımızdır. Irak ile ikili 
ilişkilerimiz binlerce yıla dayanıyor." dedi.

Irak’ın bölgede önemli bir ülke olduğuna dikkati çeken Ruhani, 

“Irak’ın güvenliği, istikrarı ve demokrasisi bizim için önemlidir. Irak’ın 
güvenliği bölgenin güvenliği ve istikrarı demek. Irak’ın yanında durmak 
istiyoruz. Bunu da başka ülkeleri karşımıza alarak yapmak istemiyoruz." 
ifadelerinde bulundu.

İran ile Irak arasında ücretsiz vize anlaşması kararı alındı.  

Ziyaretler çerçevesinde Irak ve İran arasında petrol, ticaret, sağlık, 
ulaşım ve vize konusunda mutabakat zaptı imzalandı.

 Başbakan Adil Abdulmehdi, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile 
görüştü.

Başbakan Adil Abdulmehdi ve İran Cumhurbaşkanı Hasan 
Ruhani’nin hazır bulunduğu toplantıda petrol, ticaret, sağlık, Basra 
ve Şelamça (İran tarafı) arasında demir yolu inşası için ulaşım 
alanlarında mutabakat zaptı imzalandı.

Başbakan Abdulmehdi ile Cumhurbaşkanı Ruhani görüşmesinde 
ayrıca iki ülke vatandaşları için vizenin nisan ayı itibarıyla ücretsiz 
olması kararı alındı.



Yahya Erbilli: Hattatlık Sanatının En 
İyileri Türkiye ve Irak
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Erbil Kalesi'nde dünyaya gözlerini açan (1977) 
Erbilli Türkmen Yahya İbrahim Erbilli, 16 yaşından 
itibaren hattatlık sanatı ile uğraşıyor. Kendisine öncülük 
eden kişinin Necat Erbilli olduğunu söyleyen Yahya 
Erbilli, Necat Erbilli'yi, Erbil'in "hattat şeyhi" olarak 
vasfediyor. 

Hattatlık sanatına ilgisinin daha küçük yaşlarda 
başladığını söyleyen Yahya Erbilli, "Hat sanatı aslında 
Allah'ın verdiği özel 
bir yetenek. Bu yetenek 
insana verildiği zaman 
artık zamanla gün ışığna 
çıkar ve yetenek sahibi 
tarafından geliştirilir. 
Ayrıca dışarıda veya 
herhangi bir yerde bir 
tablo veya yazıt gördüğü 
zaman, kendisinde bu 
sanatı icra etme isteği 
başlar." ifadelerinde 
bulundu.

"Hattatlık sanattır, bundan 
dolayı kendine özgü bir 
ruhiyete sahip." diyen 
Yahya Erbilli, onu bu 
sanata yönelten etkenlere 
ilişkin, "Belkide bunu 
sadece sanatçı olan kişiler 
hissedebilir. Yani sanatını 
icra ettiğin zaman insana 
çok güzel hissiyatlar bahşeder. Küçük yaşta yazıları ve 
tabloları gördüğüm zaman, çok etkilendim ve bu sanata 
başladım. Kısa bir süreliğine hat sanatını öğrenmek için 
Necat üstadın yanına gittim.Daha sonra kendim hat 
sanatının kurallarını okudum ve hattatlığı yapabilmek 
için gerekli olan temel bilgileri öğrenmeye başladım." 
şeklinde açıklama yaptı. 

Kendisinin herhangi bir eğitim kuruluşundan bu sanat 
ile ilgili ders almadığını belirten Erbilli, "O dönem kurs 
veya hattatlık adına eğitimlerin az olmasından dolayı 
herhangi birisine katılamadım. Zaten o dönemlerde 
hattatlıkta ustalık mertebesine yetişen kişilerin yanına 
başvurarak bu sanatın inceliklerini öğreniyorduk." diye 
konuştu. 

Diğer taraftan Tba muhabirine saatlerce çalıştıklarını 
aktaran Erbilli, "Kendi kendimize yaptığımız 
çalışmalarımızı onlara gösterip, doğrulamayı onlardan 
alıyorduk. Belli bir müddetten sonra 4-5 saate varan 
pratikler yapmaya başladık. Pratikten kastım, harflerin 
en güzel şekilde yazılması ve elinizin o harflere 
alışması." bilgisini paylaştı. 

Yahya Erbilli, yazı türleri hakkında bilgi verirken Sülüs 
türünün çok zor olduğunu vurgulayarak, konuşmasına 
şöyle devam etti:  

"Hattatlıkta birçok tür vardır. Bunlardan en kolayı 
Ruk'a hattıdır. Bu da hattatlığa başlamak için en iyi ve 
kolay adım. Bu hattı öğrendikten sonra Nush hattını 
öğrenebilirsin. Daha sonra en zor hat olan Sülüs hattına 
geçilir. Genellikle camilerde ayetleri yazmak için 
kullanılır ve şekillendirme açısından çok uygundur. 

Diğer taraftan Divani hattımız bulunuyor, bu hat 
Osmanlı dönemine dayanıyor ve 300 yıllık bir geçmişe 
sahip. O dönem bulunan bu hat türünü, divanda 
birbirlerine mektup yazdıkları zaman kullanmaya 
başladılar. Bu nedenle de ismini buradan almıştır." 

Hattatlık sanatı serüveninde kendisinde en büyük 
etkiyi yaratanın Necat Erbilli olduğunu tekrarlayan 
Türkmen Hattat Yahya Erbilli, "Hat sanatı adına Erbil 
şehrinde birçok üstadımız var. Örnek olarak üstat Necat 
Erbilli, kendisi Erbil'in hattat şeyhidir. Diğer taraftan 
Erbil ve Kürdistan Bölgesi çapında olan üstat Ahmet 

Abdulrahman, 
Irak'ın en iyi 
hattatlarındandır. 
Kendisi çok güzel el 
hattına sahip, dünyaca 
ünlü bir isim." şeklinde 
ifadeler kullandı. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin hat 
sanatına büyük ilgi gösterdiğini 
söyleyen Erbilli, "Şu anda Türkiye, hat 
sanatı konusunda dünyada bir merci misyonunu 
taşıyor. Ayrıca Türkiye hükümeti, hat sanatına çok 
büyük desteklerde bulunuyor. Osmanlı döneminde 
hat sanatına ve hattatlığa çok önem verilmiştir. 
Hükümet bu ilgi ve önemi devam ettiriyor. Türkiye'de 
bulunan ve yaşça da büyük olan üstad Hasan Çelebi, 
Türkiye'nin en iyi hat sanatı sanatçısıdır. Ayrıca Davut 
Bektaşi, Muhammed Özçay ve Ahmet Özçay gibi 
isimler hattatlık sanatıyla uğraşıp Türkiye'nin medarı 
iftiharıdırlar." cümlelerini sarfetti. 

Yurtdışında çeşitli ülkelerden hattatlarla görüştüğünü 
ifade eden Yahya Erbilli şu ifadelerde bulundu: 

"Birkaç sefer yurt dışına çıkma imkanım oldu. Böylece 
Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan hat şeyhleri ile 
sanat sohbetlerim olmuştur. Ayrıca karşılıklı olarak 
fikir alışverişinde bulunmuşluğum var. Gerçekten 
Arap ülkelerinde de çok iyi düzeyde hatattlar var, ama 
Türkiye ve Irak'taki hattatlar kadar değiller ve bundan 
dolayıdır ki bu iki ülkenin hattatları dünyanın en 
iyileridir. Irak'ta Abbas Bağdadi'miz var, kendisi Irak'ın 

en iyi hattatlarından birisi ve şu anda Amerika'da 
yaşıyor." 

Tba muhabirinin İngilizce ve Arapça hat sanatı 
arasındaki farka ilişkin soruya Erbilli, "Her yazının 
kendisine has kuralı vardır. Arapça'da hat sanatı 
bakımından kendine has kuralları bulunuyor, 
İngilizce'de de aynı şekilde kendi kalem kuralları 
bulunuyor. Kullandıkları kalemin bizim kalemimizden 
çok az farkı var. Şüphesiz kendilerine has çok güzel 
yazılara ve hattatlara sahipler. Yazım zorlukları açısında 
ise Arapça hattatlık daha zor, çünkü dilbilimi açısında 
çok ince detaylara sahip. Ayrıca İslam dünyasında 
hattatlık kendine has bir mevkiye sahip. Bu sebepten 
dolayı gündelik olarak hat sanatının ilerlediğini 
gözlemliyoruz." diyerek yanıt verdi. 

Son 4-5 yılda yaşanan ekonomik sıkıntının kendilerini 
olumsuz etkilediğini belirten Yahya Erbilli, ''Maalesef 
4-5 senedir IKBY'de süren ekonomik krizden dolayı 
sanatsal kurul ve kuruluşlar çok sıkıntı ve zorluklar 
gördü. Bir dönem hükümet tarafından bizlere verilen 

belirli bir bursumuz vardı. Fakat yaşanan son 
ekonomik krizden dolayı bursumuz 

kesilmiş durumda. Bundan dolayı  
faaliyetlerimizi yapamaz hale 

geldik. Şu anda Kürdistan 
Hattatlar Topluluğu'nda 

başkan yardımcısıyım 
ve kurumumuzu krize 
rağmen kapatmadık. 
Hattatlar ile 
iletişimimiz 
aynı şekilde 
devam ediyor. 
Etkinlik açısından 
da elimizden 

geldiği kadarıyla 
devam ediyoruz. 

Sadece yurt içinde 
değil, yurt dışında da 

faaliyetlere katılıyoruz ve 
iletişimimiz devam ediyor. 

Bu süreçte Türkiye'de düzenlenen 
bir yarışmaya katıldım, tablomu 

gönderdim." dedi. 

En çok merak edilen konulardan biri olan teknolojinin 
hattatlık sanatına etkisine ilişkin Yahya Erbilli, 
"Teknolojinin olumsuz etkisi olmadı. Ayrıca elle yapılan 
hat sanatı daha fazla kıymetli ve kültürel değerini 
asla kaybetmiyor." dedi ve konuşmasını şu şekilde 
sonlandırdı: 

"Belirli bir seviyeye kadar etkisi bulunuyor elbette. Fakat 
hattatlık el işi olduğu için kendi kıymetini hep koruyor. 
Gelişim açısından da elbette ki bilgisayarın bize çok 
yardımları dokunuyor. Özellikle dizayn ve şekillendirme 
yapmada. Fakat yazmaya başladığımızda el işi olduğu 
için heybetini ve ağırlığını koruyor. Yani bilgisayarın 
işimize etkisi var ama bu etki kötü anlamda değil, 
hatta bazı kulvarlarda işimizi kolaylaştırdığı da 
oluyor. Diğer taraftan hat sanatı, tam anlamıyla 
kültürel bir sanat haline gelmiş durumda. Çünkü 
normal ve basit şeyler bilgisayarlarla yapılabiliyor, 
fakat el ile yazılan çizimler daha çok rağbet görüyor 
ve farklı bir bölüm olmuş durumda." 
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Yıllardır bitmeyen bir 
mesele haline gelen Kerkük sorunu 
içinde bulunan Türkmen, Kürt 
ve Arapları yıpratmış durumda. 
Osmanlı İmparatorluğu'nun 
Irak'taki varlığının sona 
ermesinden sonra İnglizler, Kerkük 
şehrinden Türkmen varlığını 
silmek için yapabildikleri her tür 
oyunu yaptılar. Ama Türkmen 
milletinin iradesi her zaman bu 
oyunlardan daha üstün olmuştur. 
Kerkük'ün ayrılmaz parçası 
olan Türkmenler kültürlerini ve 
bu şehirdeki tarihi miraslarını 
korumak için direndiler.

İnglizlerden 
sonra art arda 
gelen Irak'taki 
krallıklar ve 
ondan sonraki 
yönetimler 
bu hamleleri 
aynı şekilde 
sürdürdüler. 
Yıllarca 
sürdürülen 
Araplaştırma 
politikası, 
Kerkük'teki 
Türkmen 
varlığını azaltmasa da bu kentte 
bulunan Arapların sayısını 
arttırmıştır. Böylece Kerkük'te 
bulunan asil Kerküklü Türkmen, 
Kürt ve Arapların yanı sıra Saddam 
ve ondan önceki yönetimler 
tarafından getirilen Araplar da yer 
almaya başladı. Kürtlerin Kerkük'ü, 
kurmak istedikleri özerk bölgeye 
dahil etmek istemelerinin ardından 
Saddam Hüseyin'in olduğu süreçte 
Araplar Kerkük'e yerleştirilmeye 
başladı. 

2003'te yaşanan Amerikan işgali 
ve Saddam'ın düşmesinden sonra, 
Kürtler de Saddam'ın yaptığını 
birebir taklit etmeye başladılar. 
Böylece Kerkük'te Kerküklülerin 
olduğu kadar asil Kerküklü 
olmayanlar da yaşamaya başladı. 
Elbette yaşanan bu demografik 
değişim Türkmenleri de olumsuz 
etkiledi. Amerika, Kerkük'ü Kürt 
yönetimine teslim etti ve Kürtlerin 
de hakimiyeti 15 yıla yakın bir 
süre devam etti. Benim tanıdığım 
çok sayıda Kerküklü Türkmen ve 
Kürtler var. Hangisine sorsam "Biz 
Kerküklüler arasında hiçbir sorun 
yok, 3 millet kardeş gibi yaşıyoruz. 
Ama siyasiler ve yönetim aramıza 
sürekli nifak sokuyor" diyorlar. 
Kerkük'te 15 yıl boyunca çok 
sayıda sorun, tartışma ve suikast 
yaşandı. Nedense yapılan 
kötülüklerin çoğu Türkmenlere 
karşı gerçekleştirildi. 

Yıllarca Türkmenler, Kürt ve 
Araplara "gelin, bu şehri beraber 
yönetelim" diye seslendi. Ama 
hiç kimse Türkmenlerin bu 

çağırısına kulak vermedi. Daha 
sonradan çıkan Kerkük'te IKBY 
bayrağının asılması kirizi ve 
"bağımsızlık referandumu" ortalığı 
iyice karıştırdı, ve o gün geldi, 16 
Ekim'de Irak güçleri Kerkük ve 
bütün tartışmalı bölgelerde kontrol 
sağladı. Ama sıkıntılar yine bitmek 
bilmiyor. Kerkük şu anda il meclisi 
olmayan ve valiliği vekaleten 
yürütülen bir şehir haline geldi. 

100 yıldan fazla süren bu çekişme, 
çatışma, anlaşmazlık ve sorunlar 
Kerkük halkını iyice yordu. Hiçbir 
tarafın sunduğu çözümü, hiçbir 
taraf kabul etmiyor. Türkmenlerin 
Irak eski Cumhurbaşkanı Celal 
Talabani ile üzerine anlaştığı yüzde 

32 formülü KDP 
tarafından kabul 
görülmezken, 
Talabani'nin 
vefatından sonra 
KY tarafından da 
reddedildi. Böylece 
Kerkük'teki 
sorunlar içinden 
çıkılmaz bir hâl 
aldı. KYB, Kerkük 
valiliği görevini 
alma konusunda 
ısrarcı bir tutum 
sergiliyor. KDP 

ise cumhurbaşkanlığı görevini 
KYB aldıktan sonra Kerkük valiliği 
görevini KYB'ye kaptırmamakta 
kararlı. Türkmenler de il meclisi 
başkanlıkları uzun süre ellerinden 
alındığı için yeni seçime kadar 
valinin Türkmen olmasını kendi 
hakkı olarak görüyor. Böylece 
Kerkük, Irak ve IKBY arasında 
üzerine anlaşma sağlanamayan 
bir bölge olmasının yanı sıra 
içinde bulunan siyasi partilerin 
de üzerine anlaşma sağlayamadığı 
bir şehir haline gelmiş durumda. 
Bir taraftan Erbil ve Süleymaniye 
baskısı, diğer taraftan Bağdat 
baskısı altında kalan Kerkük'ü 
önümüzdeki süreçte zor günler 
beklemekte.

Artık Kerkük için özel bir bölge 
olma zamanı geldi gibi görünüyor. 
Bu çözüm yoluna bir türlü 
razı olmayan Kürt siyasilerden 
bazılarının da artık kanaatleri 
bu yönde. Kerkük'ün, Bağdat ve 
Erbil arasında sıkıntılar içinde 
kalacağına özel bir bölge olması 
tek çözüm yolu gibi görünüyor. 
Böylece Kerkük'ün geleceği Kürt ve 
Araplar tarafından değil de kendi 
halkı tarafından belirlenecek. 
Irak ekonomisine en çok katkıyı 
sağlayan ikinci şehir olan Kerkük, 
özel bir bölge olduktan sonra 
kendisine ayrılan bütçeyle hak 
ettiği hizmete kavuşacaktır. Yıllarca 
Irak'ı besleyen Basra ve Kerkük 
şehirleri Irak'ta göz ardı edilen 2 
şehir halini almıştır. Çok sayıda 
hizmeti hak eden petrol yatağı 
olan bu şehirlerin halkları rahat bir 
nefes almayı hak ediyor.

Kerkük Meselesi
Irak ordusu ülke genelinde kontrol 
sağladıktan sonra, terör örgütü DEAŞ, 
kontrol sağladığı bölgeleri kaybetti. Ancak 
DEAŞ'ın uyuyan hücreleri, ülkenin farklı 
bölgelerinde faaliyet göstermeye devam 
ediyor.

Geçtiğimiz günlerde terör örgütü DEAŞ'ın 
Haşdi Turkmani güçlerine  düzenlediği bir 
saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve 
yaralandı. Bu nedenle Tba gazetesi olarak 
Haşdi Şabi Kuzey Cephesi Türkmen Birlikleri 
Sözcüsü Seyid Ali Hüseyni ile görüşüp, 
konuya ilişkin bilgi edindik.

Seyid Ali Hüseyni, Tuzhurmatu ilçesinin 
emniyeti hakkında, "Tuzhurmatu'nun 
merkezinde emniyet durumu çok iyi. Irak 
güçleri bölgede hakim ve bize başka bir güç 
de gönderildi. Gönderilen Acil Müdahale 
Ordusundan, 2 alay Tuzhurmatu merkezine, 
bir alay da Süleyman Beg bölgesine 
yerleştirildi. Orada da bizim yerel polisimiz 
ve acil durum polisi var. Dediğimiz gibi 
Tuzhurmatu'nun içinde durum çok iyi, ilçe 
civarında da Haşdi Şabi var. Durum kontrol 
altında ve hiçbir korkulacak durum yok." 
şeklinde açıklama yaptı. 

DEAŞ'ın bulunduğu bölgeler hakkında 
Tba'ya bilgi aktaran Haşdi Şabi Kuzey 
Cephesi Türkmen Birlikleri Sözcüsü, 
"Tuzhurmatu'nun kuzeybatı yönünde yani 
Zerge bölgesinde DEAŞ'ın hareketleri 
var. Onların da hareketleri etkili değil. 
Yağmurdan ve hava durumundan faydalanıp 
bölgelerde terör eylemleri yapmak istiyorlar. 
Ama biz her zaman onlara karşı hazırlıklıyız 
ve hiçbir eylemlerine izin vermiyoruz. 
Tuzhurmatu ve Amirli 
bölgelerinde güçlerimiz 
sağlam ve onlara göz 

açtırmıyoruz. Ama DEAŞ'ın, batı 
bölgelerinde hareketleri var. O bölgeler dağlık 
bölgeler olduğu için kontrol sağlamak çok 
zor." dedi. 

"Sayıları endişe yaratacak 
kadar değil"

"Eylemlerini yapıp başka bir 
bölgeye kaçıyorlar"

Hüseyni, o bölgelerde bulunan terör örgütü 
DEAŞ'ın sayısına ilişkin "Sayıları endişe 
yaratacak kadar değil. Sadece o dağlık 
bölgelerde ve sabit bir yerde değiller. O 
dağların bulunduğu bölge, Salahaddin, 
Kerkük ve Ninova sınırı olduğu için sabit bir 
yerde kalamıyorlar. Eylemlerini yapıp başka 
bir bölgeye kaçıyorlar." ifadelerini kullandı. 

"Hava durumu ve 
yağmurlardan faydalanıp 

merkeze sızmak istiyorlar"

Son olarak Haşdi Şabi Kuzey Cephesi 
Türkmen Birlikleri Sözcüsü Seyid Ali 
Hüseyni, "O bölgelerde DEAŞ yok demiyoruz. 
Evet o bölgelerde mevcudiyetleri var 
ama bizim güçlerimiz her zaman onlara 
karşı koymaya hazır. Hava durumu ve 
yağmurlardan faydalanıp merkeze sızmak 
istiyorlar ancak bu imkansız." diyerek, Federal 
Polis, Irak Ordusu, Haşdi Şabi, Acil Müdahale 
Ordusu ve bütün diğer güçlerin bölgeyi 
koruduğunu kaydetti.

'Tuzhurmatu'da Emniyet Çok İyi, 
Durum Kontrol Altında'
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Erbil'in önde gelen ses sanatçılarından biri olan ve 
Türkmeneli Milli Marşı'nın bestekarı Mağdit Şeyhoğlu ile 
özel bir söyleşi gerçekleştridik.

Son aylarda art arda çalışmalarıyla karşımıza çıkan sanatçı 
ile son çalışmaları ve Türkmen sanatının güncel durumu 
hakkında konuştuk.  

Türkmeneli Marşının bestecisinin,  sessiz ama 
durmadan çalışmalarına devam ettiğini de 

görüyoruz. Peki kimden destek alıyorsunuz?

Beni hiçbir destekleyen yok,  sponsorluğumu kendim 
yapıyorum. Kendi cebimden ve kendi maaşımdan ayırıp 
çalışmalarımı hayata geçiriyorum. 

Bir dizi yeni çalışmanızı duyuyor ve görüyoruz. 
Bu süreçte nelere imza attınız?

 2019 yılının ilk 3 ayında yaptığım çalışmaları size kısaca 
şöyle özetleyebilirim: 

"Beklerem" adında bir çalışmaya imza attım. Sözleri 
Esat Erbilli ve bestesi kendima ait.  Klibin seneryosu  
ve yönetmenliğini Ziyad Terzi yaptı. Klip Türkmaniye 
kanalında yayınlanıyor.

Daha önce kaydettiğim ve özellikle Erbil'de bilinen "Mert 
Erbilim" şarkısına da klip çektik. Yine söz Esat Erbilli, 
müzik kendime ait. Klip yönetmenliğini ise Ziyad Terzi 
yaptı.

Meşhur Erbilim şarkısının klibini yaptık. Sözü Esat Erbilli, 

bestesi anonim. Senaryo ve yönetmen Ziyad Terzi.

Erbil Sevdası'nın stüdyo çalışmlalarını tamamladık. Sözü 
Azat Terzi'ye, müziği yine kendime ait.  Önümüzdeki ay 
klip çalışmalarına başlamayı planlıyoruz. Bu şarkının 
klibinin senaryo ve yönetmenliğini Sayın Ali Abdulbaki 
üstlenecek.
 
"Kara gözlüm" adında bir diğer şarkımız da var. Sözü Esat 
Erbilli'ye ait. Bestesi benim. Seslendirmesini ise güzel sesi 
olan İbrahim Erbil kardeşimiz yapacak. 

"Vefasız yar" adında başka bir çalışma üzerindeyiz. Onun 
da bestesi hazır sadece stüdyoya girmemiz gerekiyor. 
Sözler Azat Terzi'ye ait ve yine İbrahim Erbil kardeşimiz 
yorumlayacak.

Son olarak "Kerkük Sevdası" adında bir eserimiz var. 
Bestesini hazırladım. Ne yazık ki  en büyük sıkıntım 
sponsor meselesi. Bütün gücümü bu besteteye verdim, 
çünkü bilindiği gibi Kerkük için güzel bir çalışma 
yapmamız lazım. Bu şarkının sözü Azat Terzi'ye ait ve 
kendim okuyacağım. 

Bir diğer yeteneğiniz ise tiyatro, skeçlerde de yer 
alıyorsunuz. Yeni projeleriniz nelerdir?

Sayın Ali Abdulbaki Bey'in ramazan ayında 30 bölümlük 
bir dizisi var, bunun şarkısını ben yapıyorum. Dizinin 
adı "Şanlı Ramazan". Zamanında bu çalışmayı yapmıştım 
ama 1995 yılında kaydedildiği için kalitesi düşük. Şimdi 
yeniden kayda gireceğiz. Bu eserin sözü büyük şairmiz 
Cemal Şan'a ait, bestesi benim ve kendim seslendireceğim.

Ayrıca büyük şairimiz Sayın Diyar Erbil'in yazdığı bir şiir 
var bestesini sevgili kardeşim Mehmet Ferit Erbiloğlu 
yaptı, onu ben yorumlayacağım. O da harika bir çalışma 
olacak. 

Şu ana kadar yüzün  üzerinde besteniz olduğunu 
biliyoruz. Buna karşılık bir maddi talebiniz 

oluyor mu? 

Evet en az 100 beste sahibiyim. Bugüne kadar buna karşı 
hiçbir karşılık veya maddi yardım almadım. Sadece 
takdirname, plaket aldım. Maddi karşılık değil de manevi 
karşılık aldım. 

Türkmen sanatı özellikle Erbil'de çok zayıf hale 
geldi, sizce bunun nedeni veya nedenleri nedir?

Bunun sebebi çok fazla. En önemli sebeplerden biri 
maddi desteğin olmamasıdır. Hiçbir siyasi parti, taraf veya 
kuruluş, sanata yaklaşmıyor ve sanatı desteklemiyor. Biz 
kendi emeğimizle bu kadar işi yapabiliyoruz. Bize hep 
''durun bekleyin çok güzel olacak'' deniyor, ama elde var 
sıfır.

İkincisi, Irak'ta ve Bölge'de yaşanan durum da sebeplerden 
biri. Özellikle bizim bölgemizde yoksulluk ve maddi 
imkansızlık insanları hayli yordu. Bizim memleketimizde 
sanatçı, sadece sanatını takip ederse, açlıktan ölür. Bundan 
dolayı sanatçının ayrıca çalışıp ailesine bakması gerekiyor. 
Bu da ikinci sebeptir. 

Üçüncü sebep ise, şaiirmiz çok ama bestekarımız az. 
Şairin, şiiri yazıp bestekara vermesi gerekir, ama bestekar 
bulamayınca şiir kalıyor. Bestesi yapılsa da şarkıcı bunu 
kaydedecek para bulamıyor. Sanat bu şekilde çok zor 
ilerler.

Sizce Türkmen sanatı için ne yapılması gerekiyor 
özellikle de Erbil'de?

Her şeyden önce bir kültür merkezimizin olması gerekir, 
edebiyat ve sanata bağlı olmalı. Bu kurumun bir bütçesi 
olmalı, bunu Türkiye, Irak Türkmen Cephephesi veya 
herhangi bir taraf karşılayabilir. Sanatçıların stüdyo 
masrafları ve benzeri ihtiyaçlarında maddi destek 
sunulabilir. 

İçinde iyi bir müzik grubunun bulunduğu bir kültür 
merkezi istiyoruz. Tabii ki müzisyenleri de belli bir 
ücrete tabi tutmak gerekir. Her müzisyene bedava 
gel çalış diyemezsiniz. En azından aylık olarak yol 
ücretlerini karşılamak gerekir. Böylece en az 20 gelişmiş 
müzisyenimiz olur.
  
Eskiden Erbil'de bir televizyonumuz vardı ama maalesef 
şimdi o da yok. 2 uydu kanalımız var ama bizden 
uzaklar. Bu da bizim için çok zor, ama bize yakın bir 
televizyon olursa ve bizim olursa klibimizi yapıp hemen 
yayınlayabiliriz. 

Son olarak ben buradan söz veriyorum; maddi gücüm 
olsun veya olmasın boynumun borcu olarak Türkmen 
milletine hizmet edeceğim. Sanat yoluyla ömrümün son 
nefesine kadar hizmet vereceğim. 

Türkmeneli Marşı Bestecisi Mağdit Şeyhoğlu Son Çalışmam 'Kerkük Sevdası'  

Bu yıl 10 milyon çiçek ve fidan bölgeye ithal edildi
Röp: Muhammet Aydın / Foto: Ali SalimGünümüzde bitkiler sadece estetik, işlevsel ve 

ekolojik amaçlarla değil aynı zamanda birçok ülkenin 
ekonomisinde önemli bir sektör olmuştur.

Kentlerde yaşam kalitesinin artmasında önemli rol oynayan 
yeşil alanların kent ekolojisine ve insan sağlığına önemli 
katkıları bulunmaktadır.

Her geçen gün artan iç ve dış mekân süs bitkileri 
talebini karşılamak için hızla yeni fidanlıklar açılmakta, 
yüksek ücretler ödenerek yurt dışından süs bitkisi ithal 

edilmektedir.

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) genel olarak doğal 
çiçekler ve fidanlar açısından zengin bir bölgedir. Diğer 
bir taraftan halkın kültür ve adetlerinden dolayı fidan ve 
fiadancılığa önem verilmektedir.

Bağcılık, Bahçe ve Orman Genel Müdürlüğü kaynaklarına 
göre bu yıl 10 milyon çiçek ve fidan bölgeye ithal edilmiştir.

Yaklaşık olarak 11 yıldır fidancılık yapan Ahmed adlı 
vatandaş, ağaç türlerinin ve fidanların hangi ülkelerden ithal 
edildiğine ilişkin, "Ağaç ve çiçeklerin birçok türü vardır, 
örneğin dış mekan ve iç mekanda yetişen türler mevcuttur. 
Spati, Yoga, Darasima ve Kübra türündeki ağaçlara halk 
tarafından çok fazla önem verilmektedir, ayrıca kırmızı 
gül de halk tarafından sevilen bir çiçek türüdür." şeklinde 
açıklama yaptı.

Çiçeklerin mevsimden mevsime değişmekte olduğunu 
söyleyen fidanlık sahibi, "Örneğin paskalya çiçeği ve yıldız 
çiçeği farklı mevsimlerde görülmektedir. Ayrıca Kelebek 
çiçeği ise başka bir mevsimde boy gösterir." bilgisini paylaştı.

Genel olarak çiçeklerin Hollanda'dan, ağaç ve fidanların ise 
İtalya ile Türkiye'den ithal edildiğini belirten fidanlık sahibi, 
konuşmasına şöyle devam etti:

"Meyve ağacı, süs ağacından farklıdır, genel olarak dış mekan 
süs bitkileri tesbih, kamias, kurtbağrı ve çam ağaçlarıdır ve 
çok satılmaktadır." 

Fidancı Ahmed yerli fidanlarla ilgili, "Yerli fidanlarımız 
olarak sadece Dedonya ağacını örnek gösterebiliriz. O da 
bahçelerin etrafında çit kurmak amacıyla kullanılıyor.” dedi.

Fidancı, çiçek ve ağaçların fiyatlarına ilişkin, “Fiyatlar, çiçek 
ve ağaçların türüne göre değişmektedir, örneğin gülün fiyatı 
1000 dinardan başlıyor 5000 dinara kadar devem ediyor, 
ayrıca gölgede yetişen çiçekler türleri var. Bazılarının fiyatı 
15000 dinar, bazılarının 20000 dinar, bazılarının ise 25000 
dinara kadar çıkıyor. Eğer biz çiçek ve fidanları ucuz bir 
şekilde alırsak düşük fiyattan, ama pahalı alırsak mecburen 
yüksek fiyattan satmak zounda kalıyoruz.” şeklinde açıklama 
yaptı.

Ayrıca adını vermek istemeyen başka bir fidancı ise Irak 
Kürdistan Bölgesi hükümetinden bir istekte bulunarak, 
"Fidan ve çiçekleri ithal ettiğimizde zorluklar yaşıyoruz aynı 
zamanda getirttiğimiz çok sayıda mal ziyan oluyor çünkü 
transfer zamanı gümrüklerdeki yasal işlemlerin katılığından 
dolayı fidan ve çiçekler çok zarar görüyor." şeklinde açıklama 
yaptı.
 



Röp: Ziya Uzeiry / Foto: Muhammed Emin
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Birçok milletin yaşadığı Irak ve Irak Kürdistan 
Bölgesi Yönetimi'nde (IKBY), tarih bakımından her 
milletin kendine özgü bir geçmişi olmasından dolayı 
genel tabloda muhteşem bir tarih harmanı görüyoruz. 
Bu tarih, günümüze kadar etkinlikler ve yaşam tarzına 
da derin bir şekilde işlemiş durumda. Fakat okul 
müfredatındaki tarih bölümünde sadece bir-iki milletin 
geçmişinin yansıtılması, dışarıda kalan milletlerin 
mağduriyetine sebebiyet veriyor. 

Türkmen milletinin Irak'taki varlığı çeşitli kaynaklarda 
da belirtildiği üzere önemli 
bir yere sahip. Buna karşın 
IKBY eğitim sisteminde 
Türkmenlere ait herhangi 
bir ibarenin olmaması ve 
tarihlerine değinilmemesi, halk 
tarafından olumsuz bir şekilde 
karşılanmakta. 

Her ne kadar müfredata 
geçirilmesi için kişisel 
çabalar gösterilse de şimdiye 
kadar hiçbiri sonuca varmış 
değil. Konu hakkında Tba 
mikrofonuna konuşan Millet 
Listesi IKBY Parlamenteri Azat 
Küreci, bu hususta bazı adımlar 
attığını fakat herhangi bir 
sonucun olmadığını belirtti. 

Daha önce Azat Küreci 
tarafından bu konuda gerekli bilgilerin hazırlanması 
için istekte bulunulan Prof. Dr. Suphi Saatçi, konu ile 
ilgili, ''Bir süre önce IKBY Parlamenteri Azat Küreci ki 
o dönem Erbil İl Meclis Başkan Yardımcısıydı, benden 
müfredata alınması için 3-4 sayfalık Türkmenelerin 
Tarihi hakkında bir yazı istedi. Hatta ben biraz daha 
uzun da yazabilirim demiştim. Daha sonra Azat Küreci 
görevinden ayrıldı denildi. Ondan sonra iş öyle kaldı 
zannetim." şeklinde ifadelerde bulundu. 

Saatçi, konu hakkında öz eleştiri yaparak, "Aslında 
bu işin gecikmesinde kendi ihmalimiz var. Bu arada 
müfredat için yazılması gereken tarihi yazmaya 
hazırım." dedi. 

Konu sadece tarihçi veya araştırmacılarımız ile ilgili 
değil, işin bir de eğitim bakanlığı ayağı bulunuyor. 
Çünkü verilecek metinlerin kitaplarda yer almasını 
sağlamak ve bilimsel bir komisyondan geçirilmesi 
bakanlığın yapacağı iş. 

Müfredata geçişi ve eğitim programına kabul 
edilmesinin şartlarını ve bunun gibi bir konunun hayata 
geçirilmesi konularına ilişkin bakanlığa bağlı Basın ve 
Programlar Müdürü Kawa Ömer ile röportaj yaptık. 

Kawa Ömer konu hakkında Tba mikrofonuna şunları 
söyledi: 

"Daha önce halk ve bazı yetkililer bu konu hakkında 
rahatsızlıklarını belirtti. Ben de Türkmen tarihini 
anlatan ve en önemlisi de açık belgelerle yazılmış bir 
yazı getirmelerini söyledim. Şüphesiz ki bu ülkenin 
kültürünü zenginleştirecek her türlü eklemeye hazırız 
ve herhangi bir sorunumuz yok. Türkmenler de bizim 
gibi bu topraklarda yaşıyorlar. Genel olarak Kürdistan'ın 
tarihi ders kitaplarında işlenmiş durumda. Türkmen ile 
ilgili ilintili olan herhangi bir konunun faydası varsa ve 
zenginleştiriyorsa, bin defa eklemeye hazırız."

Şimdiye kadar kendisine hehangi bir metnin ulaşıp 
ulaşmadığı sorusuna ise Kawa, ''Bir süre önce Sanan 

Ahmed Ağa tarafından yazılan bir kitap iletildi. Buradaki 
olay şu, o kitap bir şahıs tarafından yazılmış ve kaynak 
konusunda ayrıntılı değildi. Herkes bir şey yazıp bana 
göndererek bunu programa ekle dediği zaman ben her 
şeyi ekleyemem elbette. Zaten Parlamento, Trafik Polisi 
Müdürlüğü, Kürdistan Nezihler Heyeti ve diğer kurum 
ve şahıslardan istekler geliyor ve hepsi programa bir 
şeylerin eklenmesini veya çıkarılmasını talep ediyor." 
şeklinde değerlendirme yaptı. 

"Programa bir dersin veya müfredata girecek olan 
konuların dikkatli dağıtılması ve eğitim sisteminde 
boşluklar olmaması lazım.'' diyen Kawa Ömer, 
"Herkesin talebine cevap vermek mantıksız bir şey. 

Ayrıca okullarımız 2 veya 3 sistemli 
mesailere sahip, bundan dolayı eklenecek veya 
çıkarılacak konuların veya derslerin dikkate alınması 
lazım, özellikle dağıtılması." dedi.

''Gelecek sene itibarıyla İnsan Hakları dersi, 
eğitim müfredatından kaldırılacak''

Tba'a özel olarak İnsan Hakları dersinin müfredattan 
kaldırılacağını duyuran basın ve programlar müdürü 
Ömer, "İnsan hakları ile ilgili bir kitabın olması 
sistematik açıdan uygun olmaz. Zaten bu konu, bütün 
derslerde işlenmesi gereken bir durum." ifadelerini 
kullandı. 

Hazırlanacak Türkmen tarihi hakkındaki metni 
alacaklarına ve müfredata eklemek için incelemeler 
yapacaklarına değinen Kawa Ömer, "Elbette almaya 
hazırız. Daha önceden de bir parlamenterin talebi 
üzerine Başbakanlığa yazı göndermiştik ve böylece 
o parlamentere cevabı iletmiştik. Cevap olarak da 
isteklerinin çok normal bir şey olduğunu söylemiştik. 
Hatta bakanlık tarafından tasdik ettik. Şu anda belgeleri 
toplama aşamasındayız. Geçen dönem yaşanan maddi 
sıkıntılardan dolayı adım atamadık. Biliyorsunuz 
programa yeni konular eklemek maddi olanak isteyen 
bir iş. Zaten önümüzdeki dönem sosyal bilgiler 
kitabında değişiklikler olacak. Ayrıca Türkmenlerden 
de yardım istiyoruz ve onların vereceği belgeleri 
almaya ve incelemeye hazırız. Bu iş akademisyenlerin 
yapacağı bir iş. Tekrarlıyorum, bu ülkenin kültürünü 
zenginleştirmek adına atılan her adımın yanındayız 
ve herhangi bir sakıncası yok elbette." şeklinde vurgu 
yaptı. 

Son olarak Kawa Ömer, sunulacak metnin kimler 
tarafından ve nasıl hazırlanacağı konusunda ise, şu 
açıklamalarda bulundu:

"Tarihsel bir konu hakkında konuştuğunuz zaman, 
tarihi belgelere dayandırmak gerekiyor. Belgelere 
ulaşmak zaten mümkün ve şu anda Osmanlı 

arşivlerinde binlerce belge bulunuyor. Diğer taraftan 
İngilizlere ait olan belgeler de mevcut. Kısacası, 
sunulacak metnin tarihsel belgelere dayandırılması 
lazım ve ayrıca bu konunun akademik ünvanı olan 
mütahassıs kişilerce yürütülmesi gerekiyor." 

Türkmen tarihi hakkında yazıları olan ve araştırmalar 
yapan Türkmen Milli İrade Partisi Başkanı Mahmut 
Çelebi, Türkmen tarihi konusunda adı geçen 
şahıslardan birisi. 

Konu hakkında Tba mikrofonuna konuşan Mahmut 
Çelebi, tarihin bilinmesi ve okunması hakkında vurgu 
yaparak, "Irak'taki Türkmen tarihini okullarda okutmak 

bizim gerçek hakkımız olarak görüyorum. 
Burada asıl şu soruyu sormak istiyorum, 
acaba şu anda bulunan Irak Kürdistan 
Bölgesi Eğitim Bakanlığı, Türkmen tarihini 
yazmak için bize kaç sayfa ayıracak? 
Zannımca 50-60 sayfa vermeyecektir. 
Çünkü kendi tarihleri de bu kadarlık bir 
şey değil ve kısa bir şekilde kitaplarda yer 
alıyor. Muhtemelen yarım veya bir sayfalık 
imkan olcak ve Milattan Önce Sümerler'den 
bahsedebiliriz. Ondan sonra da Abbasi ve 
Emevi döneminden başlamak üzere Osmanlı 
dönemine kadar Türk tarihi bu memlekette 
var. Kısacası 1400 yıllık bir sürede Irak, 
Türkmen hükmü altında kalmıştır." ifadelerini 
kullandı. 

Tarih bilinci konusunun önemine değinen 
Çelebi, Türkmenler ile Sümerler hakkındaki 
ilişkiye ilişkin kendi görüşünü belirterek, 
"Bazen şu kişi çok 'asılzade' derler. Zade 
kelimesi anlam bakımından oğul demektir. 

Örnek olarak Nevzat adı, bu ad Farsça'dır ve Kürtler 
de bunu kulanıyorlar, anlamı ise yeni doğan çocuk 
anlamına gelir. Şerzat da aynı şekilde. Türkmenlerde 
ise Aslanzade, Doğramacızade, Çelebizade vb.. gibi 
sözcükler vardır. Asılzade ise asil birinin evladı 
demek. Bundan dolayı kişi babasını, dedesini ve aslını 
bilmesi gerekir. Sonuç olarak insanın tarihi, insana 
asillik kazandırır. Eğer biz tarihimizi bilmezsek, o zaman 
tarihimiz yok demektir." şeklinde açıklamalarda bulundu.

"Türkmen siyasi tarafların birçoğu bakanlık veya makam 
peşindeler" diyen Mahmut Çelebi, "Şunu belirtmek 
istiyorum ki biz siyasiler ve parti başkanları mutlaka 
ve mutlaka tarihimizi bilmemiz gerekiyor ki etrafa da 
anlatalım. Maalesef ki biz tarihimizi bilmiyoruz. Mustafa 
Kemal Atatürk'ün de dediği gibi;  'Tarihini bilmeyen 
bir insan, geleceğini teminat altına alamaz.'. Birisi bize 
sorduğu zaman maalesef nereden geldiğimizi ve kim 
olduğumuzu bilmiyoruz. Türkmen nedir bilmiyor ve 
Türkmen ile Sümerler birbiriyle karıştırıyor.'' dedi.

Kendisinin böyle bir çalışmaya seve seve gireceğini 
belirten Çelebi, bir komisyon kurulması ve belli kişilerin 
olması gerektiğini savundu. Diğer taraftan ona göre hakiki 
tarihi yazmak için oluşturulması gereken ideal komisyonu 
şu cümlelerle ifade etti: 

"Bu çalışmayı seve seve yaparım. Ama kurulacak 
komisyondaki insanları bilmek şartıyla.  Hakiki tarihi 
yazmak istiyorsan, Prof. Dr. Hüsam Davut Erbilli, Doç. 
Dr. Ümit İbrahim Cevzeli ve benden oluşan bir komisyon 
kurarak bu işi yapabiliriz. Şunu belirtmek istiyorum, ben 
tarihçi değilim, fakat bu konuyla ilgili çok eğimliyim, 
ayrıca tarihi seviyorum ve yazmaya da devam ediyorum. 
Bunlardan dolayı bir milletin geleceğini bilmesi için 
mutlaka tarihini bilmesi gerekiyor. Çok üzüldüğüm konu, 
milletimizin kendi tarihini bilmemesi. Biz çok büyük bir 
milletin evladıyız. Adriyatik Denizi'nden Çin Seddi'ne 
kadar olan bir milletin ayrılmayan parçasıyız." 

Neden Türkmen Tarihi Okul Müfredatında Yok?



  Gömlek: 

  Kemer: 

Gömlek Üzerine Giyilen 
Zubun ve Salta:

Zubun ve Saltanın Altına 
Giyilen Ayakkabı:
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- Cemedanı, farklı desenlerle işlenmiş bir sargı türüdür ve başa sarılır.

- Miski (مسکی), Acemlerin kullandığı bir baş sargı türüdür. Erbil'de Türkmenler tarafından 
da kullanılmıştır. Kapalı tonlarda olan ve genellikle siyah renkte bulunan bu baş sargısı, 
Cemedanı'ya göre daha yumuşak bir kumaştır ve daha düz desenlidir. 

- Keşide, genellikle hacıların başına taktığı bir sargı türüdür. Bu sargı sarı renklidir ve 
bunu bağlayan birisinin hacı olduğu anlamına gelirdi.

-Beyaz sargı, genellikle hafif kumaştan yapılan bir sargı çeşididir. Günümüze kadar 
Türkmenler tarafından kullanılmakta. 

- Alttan genellikle özel bir gömlek giyilir. Bu 
gömlek günümüzdekilere benzemiyor. Boyca 
uzun ve kollarında yöngüç dediğimiz uzun bir 
kumaş parçası vardır.

- Yöngüç, gömleğin kolunun bilek kısına 
gelen alt kısmından takılan uzun üçgen 
kumaş parçasından oluşur, yani zubun 
ve salta giyildiğinde bu yöngüç saltanın 
kollarından çıkarılarak, kol kısmına sarılırdı. 
Bahsettiğimiz gömleğin yakası hakim yaka 
şeklindedir. Türkmen elbisesinde  gömlek 
yakasız olmalıdır. 

- Zubunun üzerine takılan, kemeri kimisi 
zubunun kumaşından yaparken, kimisi de 
deri kemer tercih eder. Türkmeneli'nin bazı 
bölgelerinde bu giysiye özel kemer diken ve 
yapanlar bu mesleklerine hala devam ediyor.

- Yaşça büyük kişiler deri kemerin üzerine 
düz beyaz kumaştan belbağ sarabilir. 

- Türkmen kıyafetinde Erbil'in en 
eski giyim tarzı zubun ve saltadır. 
Ceket o dönemlerde pek fazla 
tercih edilmiyordu. Ayrıca salta 
ceketten çok daha eski döneme aittir. 
Çoğunlukla zubunun üzerine salta 
giymek tercih edilirdi. Salta, cekete 
benzer fakat ceketten daha kısadır,  
içerisine 4 adet cep yaptırılır, ayrıca 
kolları geniş ve vatkası yoktur.

- İki tür salta vardır. Biri sade diğeri 
ise nakışlıdır. Üzerinde kaytan 
vardır. Zubun ise yanlardan yine 
kaytanla bağlanan çek dediğimiz bir 
açma vardır. O kısmına da nakışlar 
işlenirdi.

- Yaz aylarında genellikle  sadece 
zubun ve gömlek giyilirdi. Kışın ise 
salta giyilirdi. Baş bağlama tarzı 
da farklıydı. Mesela  Türkmenlerin 
baş bağlaması diğer milletlerin baş 
bağlamasından farklıdır.  Bu fark ise 
desene bağlıdır.

- Zubun ve saltanın altına yemeni 
denilen bir ayakkabı türü giyilirdi. 
Yemeni, deriden yapılırdı, kırmızı 
veya turuncu renkte olur. Kadınlar da 
yemeni giyerlerdi. Kelaş dediğimiz 
ayakkabı ile Türkmen elbisesi giyilmez. 
Fakat son zamanlarda ayakkabılarla da 
giyiliyordu. Yemeni içerisine de deriden 
mest çorabı giyilirdi. Hem sıcak tutması 
hem de ayağı koruması için bu tür deri 
çorap tercih edilirdi ve Türkiye’den 
getirtilirdi. Namaz kılmak ve abdest 
alma bakımından kolaylık sağlıyordu. 
Bu tür çoraplar çıkarılmadan da abdest 
alınırdı.

Türkmen Kıyafeti (Zubun Ceket)
Başa Takılan Sargı:

Röp: Ziya Uzeiry / Foto: Çoban TimurErbil'in eski terzilerinden olan Muhtesem Hacı Ziya 
Terzi, 1957 yılında Erbil Kalesi’nde doğmuştur. Muhtesem 
Hacı Ziya Terzi, baba mesleği olan terziliği çocukluğundan 
itibaren icra etmeye başladığını belirtti.

Terzilik mesleğininin yok olmaması için devam ettirmeye 
çalışan Muhtesem Hacı Ziya Terzi, geleneksel Türkmen kıyafeti 
ve özellikleri hakkında bilgi paylaştı.


