'YÖNETİMDE MUTLAKA
2
TÜRKMENLERİN YER 'de
ALMASI
GEREKİYOR'
nın

Sayı:43
Tiraj: 2000
500 I.D.
4 Mayıs

Sizinle Sizin İçin

3'te

ı
s
ı
p
a
i
k
m
r
i
ı
t
n
e
ı
s
n
yö
l
i
'Yeni
b
r
E
a
d
lı
n
ı
k
s
r
a
a
f
m
a
l
ı
aç
ınd
s
a
r
a
t
a
d
ğ
a
B
e
il
ar'
v
r
e
l
ş
görü
f
i
t
i
z
o
p
ir
b
i
g
ı
n
n
a
ı
h
s
r
a
e
H
m
'
l
pı
Türkmen ve Türk Tek
a
y
k
ı
l
Milleti
n
ı
ı
c
n
ı
m
r
ı
r
a
l
y
k
a
a
Temsil Eden İki İsimd
h
k
e
ç
ir
er
g
l
i
ğ
e
e
d
d
n
ü
n
ö
'
iy
z
s
u
e
r
ürkmen șahsiyet Sanan Ahmet Ağa,
o
m
l
y
i
ylü
ver
ö
s
Türkiye'nin vazgeçilmez bir devlet olduğunu
i
z
i
m
e
c
vurgulayan, "Türkiye herhangi bir ülkede,
n
ü
düş
herhangi bir millet haksızlığa uğruyorsa, o

T

ITC 24. Yılını Kutladı

haksızlığa karşı gelip bertaraf etmek için imza
atan ilk ülkelerden biridir." dedi.
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Marketler Ka

yaklaşmasıyla birlikte, Tba, bazı özel
çalışmalar için kolları sıvadı. Bu
hazırlıkların en önemlisi ise, Erbil'in farklı
ve tarihi mekanlarında çekilecek olan
Molla Hüsammeddin Cevdet'in hazırlayıp
sunduğu "Ramazan Hikayeleri" programı.

twitter/@tbajansi
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'Yönetimde Mutlaka
Türkmenlerin Yer Alması
Gerekiyor'
Tabii ki Türkmen kardeşlerimizin haklarını da her
zaman biz savunuyoruz. Herhangi bir pozitif ayrımcılık
yapılmasını değil gerçek haklarının verilmesi yönünde
düşüncemizi söylüyoruz. Irak'taki Türkmenler, Irak
içinde 3'üncü en büyük etnik grup. Diğer taraftan,
Irak'ta yaşayan Türkmenler Irak'a, Irak devletine ne
kadar bağlı olduklarını her zaman göstermişlerdir
ve özellikler DEAŞ'a karşı mücadelede, devletine ve
vatanına nasıl sahip çıktıklarını herkes görmüştür.

T

Röp: Eymen Erbiloğlu / Foto: Muhammet Emin

ürkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
Türkmenlerin yönetimde mutlaka yer alması gerektiğini
söyleyerek, "Bu Türkmenlerin hakkıdır, Türkmenlere bir
lütuf değildir." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslar
kapsamında 27-29 Nisan tarihleri arasında Bağdat ve
Erbil'e ziyaret gerçekleştirdi.
Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslar, Türkmenlerin
durumu ve ikili ilişilere ilişin Tba'nın tüm sorularını
yanıtladı.
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin Türkiye'ye
ziyaret gerçekleştireceğini belirten Çavuşoğlu,
"Cumhurbaşkanımızın yıl sonuna doğru ziyareti olacak.
Stratejik İş Birliği Konseyi Toplantısı'na katılacak. Onun
hazırlıklarını da yaptık." dedi.
Irak'taki siyasi sürecin kapsayıcı olması gerektiğini
belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkmen
kardeşlerimizin de sürece dahil olması gerekiyor. Sayın
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da tüm
muhattaplarına, Cumhurbaşkanı'na, Meclis Başkanına
da iletmiştir." şeklinde açıklama yaptı.
Çavuşoğlu, yeni sınır kapısının açılmasına ilişkin
ise "Irak'ın Körfez ile Avrupa arasında Türkiye
üzerinden bir ticaret merkezi olabilmesi için bizim bir
kapıya ihtiyacımız var." diyerek, "Yeni sınır kapısının
açılmasında Erbil yönetimi ile Bağdat arasında farklı
görüşlerin olduğunu görüyoruz." ifadesinde bulundu.

Irak Başbakanı Abdulmehdi Türkiye'yi
ziyaret edecek

?

Bağdat'taki resmi temaslarınız kapsamında
ziyaretiniz nasıl geçti, değerlendirebilir
misini
Irak Başbakanı Abdulmehdi Türkiye'yi ziyaret
edecek. Onun hazırlıklarını yaptık. Diğer taraftan
Cumhurbaşkanımızın yıl sonuna doğru ziyareti olacak.
Stratejik İş Birliği Konseyi Toplantısı'na katılacak. Onun
hazırlıklarını da yaptık. Dışişleri Bakanı, Meclis Başkanı
ve Başbakan'ın yanında Irak Türkmen Cephesi'yle ve
milletvekilleri ile de görüştük. Her gelişimizde zaten
bir araya geliyoruz. Ziyaretler kapsamında ikili ilişkileri
görüştük. Ticaretten yatırıma kadar Irak'ın yeniden
inşaası, neler yapılması gerektiğini değerlendirdik.

Herhangi bir pozitif ayrımcılık yapılmasını
değil gerçek haklarının verilmesi yönünde
düşüncemizi söylüyoruz

Türkmen kardeşlerimizin de sürece
dahil olması gerekiyor
Dolayısıyla Irak'taki siyasi sürecin de kapsayıcı
olması gerekiyor. Türkmen kardeşlerimizin de sürece
dahil olması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan da tüm muhattaplarına,
Cumhurbaşkanı'na, Meclis Başkanına da iletmiştir.
Tüm bu konuları Bağdat'ta değerlendirdik. Ama ikili
ilişkilerimizin gelişmesi, Irak'ın yeniden imarı, inşaası,
şehirlerin yeniden inşaası da önemli. Türkiye bu konuda
önemli bir rol oynayacaktır.

Irak'ın Körfez ile Avrupa arasında
Türkiye üzerinden bir ticaret merkezi
olabilmesi için bizim bir kapıya
ihtiyacımız var

?

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali elHekim ile görüşmenizin ardından basına
yaptığınız açıklamada yeni bir sınır kapısının
açılmasına yönelik çalışmaların devam
ettiğinden bahsettiniz. Son durum nedir?
Yeni ticaret kapısının açılması, iki bakımdan önemlidir.
Yirmi milyar dolar ticaret hacmine ulaşmak istiyoruz ve
bu hedef en son Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in
Türkiye'ye ziyaretinde, Cumhurbaşkanları tarafından
belirlenmiştir. Ticaretimizin artması için ikinci
bir kapıya ihtiyacımız var. Diğer taraftan Irak'ın ve
Bölge'nin gerçek anlamda ticarette bir merkez, bir hap
olması için bu kapının açılması gerekiyor. Yani Irak'ın
Körfez ile Avrupa arasında Türkiye üzerinden bir ticaret
merkezi olabilmesi için bizim bir kapıya ihtiyacımız var.

Yeni sınır
kapısının
açılmasında
Erbil yönetimi ile
Bağdat arasında
farklı görüşler var
Yeni sınır kapısının
açılmasında Erbil
yönetimi ile Bağdat
arasında farklı görüşler
olduğunu görüyoruz.
Gümrük kapılarının
kontrolü konusunda
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kendi aralarında bir mütabakata vardıkları zaman bu iş
daha kolay olacak. Bağdat'ın hatta Basra'nın da bu ikinci
kapının açılması için çok istekli olduklarını gördük. O
bölgenin de ekonomik kalkınması bakımından sadece
Basra'ya kadar değil Irak'ın kuzeyinin de kalkınması
bakımından da bu gümrük kapısı önem arz ediyor.
Bunun üzerinde çalışmaya devam edeceğiz.

Kuzey Irak Yönetimi'nde de mutlaka
Türkmenlerin yer alması gerekiyor. Bu
Türkmenlerin hakkıdır, Türkmenlere
bir lütuf değildir

?

Resmi temaslarınız kapsamında Erbil'de
gerçekleştirdiğiniz görüşmelerde
Türkmenlerin yeri nedir?
Elbette ilk toplantımızı Türkmen kardeşlerimiz ile
yaptık. Burada Irak Türkmen Cephesi'ne tüm Türkmen
kardeşlerimize, büyüklerimize çok teşekkür ediyoruz.
Bizi çok güzel bir şekilde ağırladılar, birlikte kahvaltı
yaptık, sohbet ettik. Burada Kuzey Irak Yönetimi'nde
de mutlaka Türkmenlerin yer alması gerekiyor. bu
Türkmenlerin hakkıdır. Bu, Türkmenlere bir lütuf
değildir. Zaten bu konuyu buradaki yöneticilerle de
daha önce telefonla da görüştük.

Bizim, Türkmen kardeşlerimizle
bağımızı kimse sorgulayamaz
Türkmenler, Irak'ın her bölgesinde Irak'ın kalkınması
için büyük katkı sağlıyorlar ve Irak'a bağlı olduklarını,
terörle mücadelede kanıtlamıştır. Terörle mücadelede
kanıtlamasına da ihtiyaç yoktur. Bu, tarihten bu yana
böyle olmuştur. Bizim de Türkmen kardeşlerimizle
bağımızı kimse sorgulayamaz. Biz Türkmen
kardeşlerimizin burada birlik ve beraberlik içinde
olmasını arzu ediyoruz ve geçmişten alınan dersler
de gerçekten geleceğe ışık tutması gerekiyor ve son
zamanlarda Türkmen kardeşlerimiz arasındaki birliğin,
beraberliğin pekiştiğini görüyoruz. Bundan da mutluluk
duyuyoruz. Dolayısıyla nasıl Bağdat'ta Türkmen
kardeşlerimizin meselesi gündeme geldiyse, burada
Erbil'de de gündeme geldi. Türkmen kardeşlerimizle,
Sayın Bakanımız, Irak Türkmen Cephesi Başkanımızla
burada Erbil'de diğer arkadaşlarımızla da faydalı bir
toplantı yaptık.
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Sanan Ahmet Ağa: Türkmen ve Türk Tek Milleti Temsil
twitter/@tbajansi
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Röp: Ali Antar / Foto: Çoban Timur

ürkmen șahsiyet Sanan Ahmet Ağa, Türkiye'nin
vazgeçilmez bir devlet olduğunu vurgulayarak, "Türkiye
herhangi bir ülkede, herhangi bir millet haksızlığa
uğruyorsa, o haksızlığa karşı gelip bertaraf etmek için
imza atan ilk ülkelerden biridir." dedi.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
ile Türkmen siyasiler ve ITC yetkilileri'nin
yaptığı görüşmede Irak'a ilişkin genel
konuları görüştüklerini belirten Sanan
Ahmet Ağa, "Türkmenler nerede
haksızlığa uğramışsa, tıpkı diğer milletleri
destekleyip savundukları gibi Türkmenleri
de destekleyip savunma sözünü verdiler."
şeklinde açıklama yaptı.
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Eden İki İsimdir

Tabii ki en önemli konular Irak çapında ele alınan
konulardı, yatırımlar konusu, Irak'taki milletlerin
birbirini kabul etmesi gibi noktalar görüşüldü.
Türkmenler nerede haksızlığa uğramışsa, tıpkı diğer
milletleri destekleyip savundukları gibi Türkmenleri de
destekleyip savunma sözünü verdiler. Bu devlet olarak
da üzerlerine düşen bir vazifedir. Kimse bunu neden
yaptıklarını soramaz. Eğer soruyorlarsa, o zamam
Türkiye bu kadar Suriyeli mülteciyi niye kucakladı?

"Türkiye bölgede vazgeçilmez bir ülkedir"
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu'nun hem Bağdat hem Erbil'de
Türkmen yetkili ve şahsiyetler ile bir araya
gelmesi, ayrıca gerek Bağdat gerekse Erbil'de
resmi, bir o kadar da samimi görüntüler
vermesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Tabii ki öncelikle sağolsunlar, geldiler Türkmen
kuruluşları ve sorumluları ile görüştüler. Zaten ziyaret
etmesi gayet normal bir şey, çok şaşırılacak bir durum
değil. Çünkü Türkiye bölgede vazgeçilmez bir ülkedir,
üstelik Irak'la uzunca bir sınırı paylaşıyor. Tabii ki
vazgeçilmez bir devlettir. Türkiye, uygar bir devlet
olması hasebiyle omuzunda birkaç önemli görevi var,
bunu daha önce de Birleşmiş Milletler'de dile getirdik.
Türkiye herhangi bir ülkede, herhangi bir millet
haksızlığa uğruyorsa, o haksızlığa karşı gelip bertaraf
etmek için imza atan ilk ülkelerden biridir. Bu birinci
nokta.

Türkiye'nin tavrı hep bellidir. Zaten bizim de Türk
Dünyası ile bağımız var ve bunu kimse inkar edemez.
Sümerler döneminden beri Irak'ta Türkler var. Türkmen
ve Türk tek milleti temsil eden iki isimdir ve aralarında
hiçbir fark yoktur.

"Irak'ı ayrı bir ülkeye veya Türkiye'ye
bağlamak peşinde değiliz. Her zaman
Irak'ın toprak bütünlüğünü savunduk,
milletin birbirini kabullenmesini
savunduk"
Biz uygar bir millet olduğumuz için anayasaya bağlıyız.
Birleşmiş Milletler bu sınırları çizdi ve biz bu sınırlara
bağlı kaldık. Irak'ı ayrı bir ülkeye veya Türkiye'ye
bağlamak peşinde değiliz. Her zaman Irak'ın toprak
bütünlüğünü, milletin birbirini kabullenmesini
savunduk. Bunlar da uygar bir milletin düşüncesidir.
Biz de her zaman bunları biliriz ve hiçbir zaman Irak
Anayasası'na karşı gelmeyiz.

Şayet uluslararası sınırlar değişirse o zaman herkes
konuşur, biz de o zaman Türkmen olarak nerdeyiz diye
sorarız. Acaba 3-4 parçanın içinde mi bölüneceğiz?
Irak'ın içerisinde bir problem olursa Türkiye'ye
Yoksa biz tek parçada mı toplanacağız? Türkmen
de sıçrayacağı için, Türkiye'nin bu problemlerden
olarak bizim görüşümüz bütün coğrafyamızın tek
haberdar olması gerekiyor. Onun için Türkiye
parça kalması ve parçalanmamasından yana. Biz bu
sadece Türkmenlerle değil, Araplarla, Kürtlerle ve
konuyu böyle görüyoruz ama başkaları farklı bir şekilde
Hristiyanlarla da samimiyet içerisindedir. Bizimle ise
görüyorsa o da ayrı bir konu. Eğer uluslararası Irak'ı
kan bağı var, bu da çok normal bir şey. Niye bizim için
haram da başkası için helal olsun? Zaten biz bu ziyaretin 3 bölgeye bölerse, o zaman Türkmen 3’e bölünür. Bir
geç bile kaldığını düşünüyoruz. Daha önceden gelmeleri bölümü Telafer ve Musul, bir bölümü Tuzhurmatu ve
Diyale bölgesine düşer, biz Erbil olarak bir bölgeye
gerekirdi.
düşeriz. Eğer Kerkük özel bir bölge olursa o da başka
bir bölgeye düşer. Biz Iraklı olarak, Irak'ın toprak
"Türkiye'nin politikası çok açık, öncelikle bütünlüğünü savunuyoruz. Çünkü bizim görüşümüze
göre parçalanmak zayıflıktır. Ama eğer ki uluslararası
Irak toprağında gözü yoktur"
yeniden bir sınır çizmek isterse, Türkmenler olarak
birkaç bölgeye dağılmak yerine tek bir bölgeyi isteriz.
Türkiye'nin politikası çok açık, öncelikle Irak toprağında Projemize göre bir coğrafyanın içinde kalmak bizim için
gözü yoktur. İkincisi bütün Irak milletlerini barışa ve
daha iyi olacaktır. Biz böyle görüyoruz, başkası nasıl
birbirini kabul etmeye davet ediyor. Türkiye, Irak'ta
görüyorsa kendisinin bileceği bir iştir.
yatırım yapmak için 5 milyar dolar ayırdı, bu bakımdan
da başta gelen ülkelerden biridir. Niye gelmesinler?
Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Erşet
Tabii ki gelmeleri çok normal.
Salihi, Cephe'nin 24. kuruluş yıl dönümünde

"Türkmen ve Türk tek milleti temsil
eden iki isimdir ve aralarında hiçbir fark
yoktur"
Görüşmenizde ele aldığınız başlıca önemli
konular neler oldu?

"Eğer eşitlikten söz edersek
Türkmenlere oluşum diye yaklaşılması
ve hak verilmesi lazım"
Bölgede kurulacak hükümette Türkmenlere
bir bakanlık verileceğinden bahsediliyor. Sizce
bakanlığın verilmesi ne kadar önemli?
Bunları hep dile getirdik, konu sadece bir
bakanlığın verilmesi değil. Biz, bu bölgede
vatandaşız ve vatandaş olduğumuz için eşit
haklara sahibiz. Eşitlik bizim vatandaşlık
hakkımız. Eğer eşitlikten söz edersek
Türkmenlere oluşum diye yaklaşılması ve hak
verilmesi lazım. Kotası var ya da bu kadar
sandalyesi var gözüyle yaklaşılmaması gerekir.

Sanan Ahmet Ağa, Türkmen halkının
uygar bir millet olduğunu ve bu nedenle
anayasaya bağlı olduklarını dile getirerek,
"Irak'ı ayrı bir ülkeye veya Türkiye'ye
bağlamak peşinde değiliz. Her zaman
Irak'ın toprak bütünlüğünü savunduk."
ifadelerinde bulundu.
Eski Irak Türkmen Cephesi başkanı Sanan
Ahmet Ağa, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Erbil'e
ziyaretine ve Türkmenler ile ilgili son
gelişmelere ilişkin Tba'nın sorularını yanıtladı.

fikir verebilir ve konuşabiliriz ki.

''büyük Türkmen kurultayı'' yapma çağırısında
bulundu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bizim Erşet Bey'le görüşmemiz olmadı. Bu konuyu
da konuşmadık, projesini de görmedik. Bu nedenle
şimdi fikrimi söylemem doğru olmaz. Ama onunla
görürşürsem, projesini görürsem, neden bunu düşündü,
projesi nedir, stratejisi nedir, nasıl olur, bizim bunların
üzerine konuşmamız lazım. Şimdi körü körüne nasıl

Kürt kardeşlerimiz Bağdat'ta sandalye sayıları
üzerinden imtiyaz almıyor, onlar oluşum veya
halk olarak bu görevleri elde ediyorlar. Biz de
burada halkız. Bundan dolayı bu noktada kimse
bize bir sadaka vermiş olmuyor ki çıksın bize
bir bakanlık versin. Bizim zaten daha önce
2 bakanlığımız vardı, 2004-2005 yıllarında
Vedat Arslan Bey ve Abdullatif Benderoğlu Bey
Türkmen bakanlardı. Biz zaman geçtikçe öne mi
gideceğiz, geriye mi döneceğiz? En azından o 2
bakanlıktan aşağısı olmaması lazım. Bakan da zaten
başbakanlığın kararlarını uygular.
Bizim oluşum veya halk diye bir temsilcimizin olması
lazım. Nerede olur? Nasıl olur? Hangi seviyede olur?
Bunları konuşmak lazım. Bize verilen görevin bizim
müesseselerimize sahip çıkacak seviyede olması lazım.
Bizim müesseselerimizin bugüne kadar sahibi yok,
okullarımızın sahibi yok, derneklerimizin sahibi yok.
Hepsi kurulmuş izni alınmış ama ondan sonra üzerinde
çalışma olmamış. Nedeni nedir? Bildiğiniz gibi her şeyin
hem maddi hem de manevi desteği olması gerekir. Ama
biz bunu görmüyoruz.

"Kimse Türkmenin bir çatı altında
olmadığını ya da birbirine karşı olduğunu
düşünmesin"
Kimse Türkmenin bir çatı altında olmadığını ya da
birbirine karşı olduğunu düşünmesin. Biz Türkmenlerin
gerek ITC içerisinde gerek ITC dışında olsun
vazgeçilmez ilkesi, Türkmen hakkını savunmaktır.
Bizim derneklerimizde ve partilerimizde herkes kendi
alanında Türkmenlerin haklarını savunmaktadır. Her
bir tablo, her bir kuruluş Türkmen adını yazmış ise biz
onu Türkmen olarak kabul ederiz, kabul etmemekte
caiz değildir. Birisi ben Türkmenim derse ona kimse
sen Türkmen değilsin diyebilir mi? Madem ki bayrak
kaldırıyorsun, Türkmen hakkını savun. Savunmuyorsan
da o da ayrı bir konu.
Onun için kurtuluş olarak siz de biliyorsunuz ve bunu
çok dile getirdik, 11.11.1969’dan beri kurtuluş fikri
ve ilkesi kurulması bize nasip oldu. O günden beri
biz gönül bağı ile milli davamızı ve folklorümüzü
savunuyoruz. Dilimiz, tarihimiz ve hakkımız neyse
onu savunuruz. Aynı zamanda başka tarafları da kabul
ederiz. İnsanların gönlünde yerimizi açarız. Onlar bizim
haklarımıza engel olmasın diye ilk olarak biz onların
hakkına engel olmayız. Biz onları kabul ederiz, ama
onların da bizi biz olarak kabul etmesi gerekir.

"Biz herkesle kardeşiz ama kimseye bağlı
değiliz ve kimseye de bağlı olmamamız
lazım"
Biz herkesle kardeşiz ama kimseye bağlı değiliz ve
kimseye de bağlı olmamamız lazım. Herkes bunu iyi
bilsin, her kim bir tane bardak kaldırırsa ve liderlik
idiasında bulunursa, özgür biri olması gerekir ve hiçbir
güce tabi olmaması gerekir. Eğer tabi olursa o güç onun
lideri olur ve o kişi bir milletin liderliğini hak etmez.
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ITC’nin 24’üncü Kuruluş Yıl Dönümü Erbil'de
Kutlandı

I

Haber: Ziya Uzeiry / Foto: Ali Salim

rak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil merkezde
ITC’nin 24’üncü kuruluş yıl dönümü kutlandı.
ITC’nin 24’üncü kuruluş yıl dönümü münasebetiyle
Erbil merkez binasında karşılama töreni düzenlendi.
Erbil'den çok sayıda siyasi kurum ve kuruluşlardan
önemli şahsiyetler tebrik ziyaretinde bulundu.

ITC Yürütme Kurulu Üyesi ve Erbil Milletvekili Aydın
Maruf, "Türkmen Cephesi'nin ilk defa Irak Erbil'de
kurulması Erbil Türkmenleri için gurur vericidir. Erbil
Türkmenleri her zaman ITC’ye bağlıdır. Biz geçmişte
olduğu gibi, önümüzdeki süreçte Irak Türkmen
Cephesi'nin siyaseti ve prensiplerine bağlı kalarak
günümüze uygun bir şekilde siyasetimizi aktif yapıyoruz
ve yapmaya da devam edeceğiz." dedi.
"Irak Türkmen Cephesi siyasi mahfillerde her zaman
barış ve diyalogtan yana olmuştur." diyen Maruf, "Irak
Türkmen Cephesi Irak Kürdistan Bölgesi'nde ve Irak
genelinde Türkmenlerin hakkına sahip çıkan tek siyasi
partidir." açıklamasında bulundu.
Maruf, "Irak Türkmen Cephesi'nin Türkmen milletinin
tek iradesi ile siyaset yapan temsilcisidir dediğimiz
zaman, diğer Türkmen partilere haksızlık yapıyoruz
anlamına gelmez, çünkü bu bir gerçektir. Bu yüzden
Irak Türkmen Cephesi çatısı altında veya prensipleri
altında çalışmak herkese nasip olamaz." diye konuştu.
Türkiye’nin Erbil Başkonsolusu Hakan Karaçay, kuruluş
yıl dönümü münasebetiyle ITC’ye ziyaret gerçekleştirdi.
Günün anlam ve önemine ilişkin Tba’ya konuşan

Başkonsolos Hakan Karaçay, “Biliyorsunuz Türkmenler
Irak’taki üçüncü millet. Irak Kürt Bölgesi’nde de ikinci
en büyük topluluk. Bizler Türkiye olarak, Türkmenlerin
Irak’taki sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel hayatın
bütün kulvarlarında hak ettikleri yerleri, hak ettikleri
makamları almaları kanaatindeyiz. Tüm bu kulvarlarda
layık oldukları yerde temsil edilmeleri gerektiği
kanaatindeyiz.” dedi.
Başkonsolos Karaçay,
“Türkmen Cephesi 24
Nisan 1995’te kuruldu.
O zamandan bu yana
Türkmenleri temsili
açısından çok önemli
bir işlevi var. Ben
sizlerin aracılığıyla
Irak Türkmen Cephesi
kuruluş yıl dönümü
vesilesiyle bütün
Türkmen kardeşlerimizi
kutluyorum ve tebrik
ediyorum.” şeklinde
dileklerde bulundu.
IKBY Adalet Bakanı
Sinan Çelebi, ITC’nin
24’üncü kuruluş yıl
dönümü münasebetiyle
Erbil merkez binasına
ziyaret gerçekleştirdi.

“Tükmen Cephesi, benim kanaatimce
Türkmen milletinin tek temsilcisidir”
Tba’ya konuşan Adalet
Bakanı Sinan Çelebi,
“Bugün tarihimizin
parlak bir günü. Her ne
kadar kısa bir süre ise de
bu Türkmen milletinin
geçmişinin bir belgesidir.
Türkmen milletini temsil
eden bu kuruluş, Türkmen
milletinin amaçlarını
gelecekteki günlerini
temsil etmektedir.
Bugün Tükmen Cephesi,
benim kanaatimce
Türkmen milletinin tek
temsilcisidir. Bundan
dolayı hepimizin bu
kuruluşu desteklenmesi
ve arkasında durması
gerekmektedir.” şeklinde
temennilerde bulundu.
Türkmeneli Partisi Başkanı Riyaz Sarıkahya, ITC’nin
24’üncü kuruluş
yıl dönümüne
ilişkin Tba’ya
konuştu
Sarıkahya,
“Bugünün benim
için önemli
bir anlamı var,
ITC, Türkmen
siyasetinde
önemli bir yere
sahip. Daha
sonra biz bunu
Irak’ta da etkili
bir şekilde öne
çıkardık. ITC’nin
Irak’a tanıtılması
doksanlı yıllarda
gerçekleşti.”
diyerek sözlerine

şöyle devam etti:

“Erbil’de de Türkmen hareketinin daha güçlü hale
gelmesi ITC’nin kuruluşundan sonra oldu. Daha
önce Türkmen hareketi vardı ancak ITC kuruluşunun
ardından daha da güçlendi. Aynı zamanda ITC, bir
kadro oluşturmak için kurulan bir kurumdu.”
Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Polit Büro Üyesi
Sadi Ahmet Pire ITC'nin 24’üncü kuruluş yıl dönümü
münasebetiyle partiye tebrik ziyareti düzenledi.
Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), IKBY ve Irak
İlişkiler Sorumlusu Ali Hüseyin de tebrik ziyareti
gerçekleştiren siyasiler arasında yer aldı. Hüseyin,
“Bizim oluşumların ve siyasi tarafların uyumluluğuna,
birlikte yaşamalarına ve kardeşliklerine inancımız var.
Biz Kürdistan Demokrat Partisi heyeti olarak ilişkiler
bürosu ve KDP başkanlığı adına bugün ITC Erbil
merkezini ziyaret ettik ve ITC’yi kutladık.” ifadelerinde
bulundu.
“Türkmen partilerinin bölgedeki siyasi süreçte önemli
rolleri var, özellikle Irak Türkmen Cephesi’nin.”
diyen Hüseyin, “Bizim de amacımız bu ilişkileri daha
da genişletmek, hepimiz birlikte ortak noktaları

toplayarak Kürdistan’a hizmet edelim. Önemli
olan Irak ve Kürdistan genelinde rolümüzün ve
etkilerimizin olmasıdır.” dedi.

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) Hükümet

Sözcüsü Sefin Dizeyi ve beraberindeki heyet, ITC
Erbil merkez binasına tebrik ziyareti gerçekleştirdi.
Sefin Dizeyi ve beraberindeki heyeti ITC Yürütme
Kurulu Üyesi Aydın Maruf karşıladı.
Kalkınma Partisi Başkanı Muhammed İlhanlı ve
beraberindeki heyet de ITC’ye ziyaret gerçekleştiren
siyasi partilerin arasındaydı.
Filistin’in Erbil Başkonsolosu Nazmi Hızuri, ITC’ye
gerçekleştirdiği ziyarette Erbil Milletvekili Aydın
Maruf ’a tebriklerini iletti.
Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Erbil Sorumlusu
Ahmet Kani ve beraberindekiler, ITC’nin
24’üncü kuruluş yıl dönümü münasebetiyle
gerçekleştirdikleri ziyarette, tebrik dileklerinde
bulundu.
İran Başkonsolsoluğundan bir heyet de gelen
ziyaretçiler arasındaydı.
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ITC’nin 24’üncü Kuruluş Yıl
Dönümü Kerkük'te Kutlandı

Haber: Ali Antar / Foto: Ali Salim

rak Türkmen Cephesi’nin (ITC) 24’üncü
kuruluş yıl dönümü Kerkük’te kutlandı.
ITC’nin Merkez, Musul, Tuzhurmatu ve Selahattin
kolları, 24’üncü kuruluş yıl dönümü münasebetiyle
Kerkük’te 25 Nisan'da karşılama töreni düzenledi.
Çok sayıda parti, kurum ve kuruluş yetkilileri,
tebrik etmek için törene katıldı. Kerkük Emniyet
Genel Müdürü ve çok sayıda rütbeli asker tebrik
ziyaretinde bulundu.
ITC Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşet
Salihi, ITC’nin 24’üncü kuruluş yıl dönümü
münasebetiyle Türkmen halkına seslendi.

Eski Irak Türkmen Cephesi Başkanı (ITC)
Sadettin Ergeç, Kerkük’te düzenlenen ITC’nin
24’üncü kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Tba
mikrofonuna konuştu.

Ergeç, 24 yıl önce kurulan Irak Türkmen
Cephesi’nin bugüne yetişene kadar çeşitli zorluklara Tba muhabirine konuşan Turan, “Irak Türkmen
maruz kaldığını fakat hiçbir zaman kendi çizgisi ve Cephesi sadece bir siyasi kuruluş değildir. ITC
milli bir projenin temsilcisi olmakla birlikte
Irak Türkmenlerinin haklarını ve Irak’ın toprak
bütünlüğünü savunan bir kuruluştur. 24 yıl
içerisinde ITC’de görev alan herkesin emeği vardır
ve büyük bir mücadelenin içinde yer alıp devam
ettiler. Biz de bugün bu emanet için gerekli olan
ne varsa yapmaktayız ve yapmak zorundayız.
İnşallah bu emanete kanımızla, canımızla
sahip çıkarız.” ifadelerinde bulundu.

ITC Başkanı Salihi, “Bugün Türkmen
milletinin önemli temsilcilerinin dava
savunucusu, birlik ve beraberliği
yeryüzünde doğru bir şekilde
gerçekleştiren Türkmen Cephesi’nin
24’üncü kuruluş yıl dönümünü
kutluyoruz.” dedi.

Törene katılan ITC Sözcüsü ve Kerkük
İl Meclis Üyesi Ali Mehdi, kuruluş yıl
dönümü hakkında konuşmasında başta
Şehit Mustafa Kemal Yayçılı’yı andı.
Ali Mehdi, Şehit Mustafa Kemal
Yayçılı’nın ITC bayrağını 16 yıl önce
Kerkük’e taşıdığını belirterek, Şehit
Yayçılı ile yol arkadaşları rahmetli
Necmettin Kasapoğlu, şehit Hazım Demirci
ve rahmetli Felah Karaaltun’u anarak,
dava uğruna şehadete kavuşan Ali Haşim
Muhtaroğlu, Münir Kafili, Yavuz Efendioğlu gibi
birçok şehide minnettar olduğunu, ITC’nin bugüne
kadar yetişmesinde izlerinin olduğunu ve kimsenin
bu önemli şahsiyetleri unutmaması gerektiğini
vurguladı.

Salihi, Türkmenler için hizmetin
ITC’nin milli çizgisi ve misak-ı millisi
olduğunu söyleyerek bütün Türkmenlerin
görevi olması gerektiğini ifade etti.
Türkmen milleti için küçük adımların
hiçbir işe yaramayacağını söyleyen Salihi,
Türkmen milletinin önünde büyük engellerin ve
problemlerin olduğunu söyleyerek, bu engellere çok
iyi bir şekilde mukavemet edilmesi ve hep birlikte
üstesinden gelinmesi gerektiğini vurguladı.
Ayrıca Tba mikrofonuna konuşan Salihi, “1995
yılında Erbil’de kurulan değil ilan edilen, (Türkmen
Cephesi'nde) Erbillli ve Kifrili halkımızın da emeği
geçmiştir.” diyerek, ITC’nin kuruluşunda Erbil ve
Kifrili Türkmen vatandaşların büyük katkısının
olduğunu ve diğer Türkmen partiler, Türkmeneli
Vakfı ve Türkmen Kardeşlik Ocağı gibi birçok
Türkmen kuruluşunun emeği geçtiğini ifade etti.

ITC Başkan Yardımcısı ve Kerkük eski milletvekili
Hasan Turan ITC’nin kuruluşunun 24’üncü kuruluş
yıl dönümüne ilişkin yaptığı değerlendirmede
Türkmen davasına yönelik verilen büyük çaba ve
mücadeleye değindi.

hedefinden sapmadığını söyledi.

Kürdistan Yurtseverler Birliği’nden (KYB) gelen
parlamento heyeti de tebrik ziyaretinde bulundu.

Ergeç, ITC’nin 1995 yılında kurulduğunu ve
Türkmen davasına hizmet ederek 1995’te ITC
Kerkük Valisi Rakan Said, ITC’nin 24’üncü kuruluş
bayrağının Erbil’de semalara yükselip yoluna
yıl dönümü münasebetiyle tebrik ziyaretinde
devam ettiğini belirterek, Erbil, Kerkük, Telafer,
bulunan isimler arasındaydı.
Tuzhurmatu ve diğer Türkmeneli bölgeleri üzerinde
kurulan komploların karşısında durduğunu ifade
etti.
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2
017'den sonra yaşanan
olaylardan dolayı Türkiye ile
IKBY arasındaki ipler gerilmiş,
Türkiye, en hafif yaptırım
uygulamasına rağmen IKBY'de
bazı çevrelerce en çok eleştirilen
ülke olmuştu.

Sebebi çok açık aslında çünkü
Türkiye, IKBY'de nüfuz ve
etkinlik anlamında diğer ülkelere
göre çok daha önde. Aradan tam
tamına 20 ay geçti ve 27 Nisan
Cumartesi günü Türkiye Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
Bağdat ardından Basra'ya ziyaret
gerçekleştirdikten sonra Erbil'e
geçerek IKBY'nin müstakbel
başkanı tarafından karşılandı.

ziya.m.uzeiry@outlook.com

Ziya Uzeiry

Erbil'e geçmesi aslında bize
konjonktür olarak çok şey ifade
ediyor. Çünkü Bağdat ve Basra'ya
yaptığı ziyaretlerden sonra Erbil'e
uğraması, geçmişte yaşanan
yaptırım ve olayların bir kenara
atılıp yeni ilişkilere adım atılması
mesajını taşıyor.
Hele hele Erbil'de Çavuşoğlu'ya
gösterilen ilgi, gerek siyasi,
gerekse toplumsal olarak
paralel bir şekilde ilerlemiş
olup, yaşlı ninemin bile bana
''Çavuşoğlu geldi mi'' demesi,
Türkiye'nin ve dolayısıyla
Osmanlı İmparatorluğu'nun
bu topraklardaki etki ve
bağlantısının ne kadar güçlü
olduğunu anlatıyor.
Çavuşoğlu bir geldi, pir geldi.
Sürecin başından itibaren
Bakan'ın Erbil'deki temaslarını en
yakın mesafede izleme fırsatım
oldu.
Daha havalimanından itibaren
esen pozitif ve olumlu hava, bize
gelecekte ilişkiler bakımından
yaşanacak olumlu gelişmelerin
habercisi gibi geldi.
Sabahın erken saatlerinde
Çavuşoğlu'nun ilk adresi Irak
Türkmen Cephesi Erbil merkezi
oldu. Kahvaltıda Türkmen
Cephesi yetkilileri ve Erbil'de
önde gelen şahsiyetler ile
samimi pozlar veren Çavuşoğlu,
Türkiye'nin IKBY'de

bulunmasının aslında en büyük
etkeninin Türkmenler olduğunu
gösteriyor. Nitekim iner inmez
ayağının tozuyla ITC'de Türkmen
şahsiyetler ile kahvaltı etmesinin
aslında farklı yorumlamaların
önünü kesmiş oluyor.

I

Geri gelelim, Çavuşoğlu'na
mikrofon uzatıldığı sırada
sorulara cevap verdiği tek
yer ITC'ye ve konu, yine
Türkmenlerdi.

Irak Türkmenleri Şehitler ve Siyasi
Mahpuslar Derneği Başkanı Haşim Salihi,
Kerkük'te düzenelenen sergiye ilişkin Tba'ya
açıklamada bulundu.

Röp: Çoban Timur / Foto: Muhammet Emin

rak Türkmenleri Şehitler ve Siyasi
Mahpuslar Derneği, Türkmen şehitlere ait
özel eşyaların yer aldığı sergi düzenledi.

Yoğun temaslar silsilesinin
ikinci durağı, şu anda IKBY
Başbakanı olan ve yeni kabinede
IKBY Başkanı görevini alacak
olan Neçirvan Barzani'nin ofisi
oldu. Orada ilk olarak IKBY'nin
gelecek kabinedeki başbakanı
ve şu anda Kürdistan Güvenlik
Konseyi Müsteşarı Mesrur
Barzani ile görüştü. Türkiye ile
Mesrur Barzani'nin ilişkileri 'her
ne kadar Neçirvan Barzani ile
Türkiye arasındaki ilişki'' gibi
olmasa da 'mutedil' seviyedeydi.
Üçüncü adres aslında daha
uçaktan iner inmez birbirlerine
sarılmaları, bize ikili arasında
gerçekleşecek olan görüşmenin
çok önemli olduğunu ve
Türkiye-IKBY arasındaki
ilişkilerin yeniden ''sağlam
temeller'' üzerine kurulacağının
sinyalini vermişti. Neçirvan
Barzani ve Mevlüt Çavuşoğlu
görüşmesini kastediyorum. Gece
havalimanında devam eden
olumlu hava, bir sonraki gün de
aynı dozda devam etti.
Belkide en çarpıcı ve 'olağan dışı'
görüşme, şüphesiz Çavuşoğlu
ve Kubat Talabani arasında
geçti. Çarpıcı ve olağan dışı
dememe hak verin çünkü geriye
baktığımızda Talabani'nin partisi
ile Türkiye arasındaki gerilimi göz
ardı edemeyiz. Çavuşoğlu'nun
Kubat Talabani ile görüşmesi aynı
dozda olumlu ve beklentili bir
şekilde olduğunu söyleyebilirim,
nitekim karşılamadaki samimiyeti
birçok gazeteciler gibi biz de
görmüş olduk.
Mevlüt Çavuşoğlu, Kubat
Talabani görüşmesinin ardından
özel bir uçakla Erbil'den ayrıldı
fakat, temasları ve mesajları
hala yerel politikacıların
kafasında dolaşmakta. Bir de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın Irak'a ziyaret
gerçekleştirmesi konusu haliyle
kafalarda ''Acaba Erbil'e de
gelecek mi?'' sorusunu getiriyor.
Aslında soru olarak çok önemli
niteliklere sahip. Şayet Erdoğan,
Erbil'e ziyaret gerçekleştirirse,
IKBY kendi adına son ''39'' yılın
en önemli diplomatik başarısını
elde etmiş olacaktır.

birçok kıymetli eşya bulunmaktadır. Bazı
şehitlerimizin yaklaşık 30-40 yıllık eşyaları
bizim yanımızdaydı, muhafaza ettik. Bu da
Türkmenlerin, şehitlerine ne kadar değer
verdiğine ve saygı duyduğuna delalettir."
şeklinde değerlendirme yaptı.
Dernek Başkanı Haşim Salihi, bu sergiyi
düzenlemekteki amaçlarının gelecek
nesillere tarihi aktarmak ve şehitlerin
izinden yürümek olduğunu kaydetti.

Sergiyi
Türkmeneli’nin
diğer bölgelerinde
açma fikrine ilişkin
soruya ise Salihi şu
yanıtı verdi:

Dernek Başkanı Haşim Salihi, düzenledikleri
serginin devamının geleceğini belirterek,
"Biz milletimize şehitlerimizi hiçbir zaman
unutmayacağımızı ve şehitlerimizin izinde
yürüyeceğimizi bildirmek isteriz." dedi.
Haşim Salihi, projenin nasıl ortaya
çıktığına ilişkin ise "Proje, biz şehitlerimizin
fotoğraflarını aldığımız zaman ve onlar
için anma törenleri düzenlediğimiz
zaman aklımıza geldi. Bunun üzerine
sergi düzenlemeye karar verdik." şeklinde
açıklama yaptı.
Irak Türkmen Cephesi’nin 24. kuruluş yıl
dönümü münasebetiyle yapılan etkinlik
öncesinde sergiyi açtıklarını belirten
Haşim Salihi, "Yıl dönümünden önce
sergimizi açtık ve halkımıza
sunduk. Bu manevi eşyaları
gelip görmelerini istedik.
Bu süreçte sergimizi
ziyaret edemeyen
kişiler için
derneğimiz açık ve
her zaman gelip
derneğimizde bu
sergide sunulan
kıymetli
eşyaları
görebilirler."
ifadelerinde
bulundu.
Salihi, "Sergide
şehitlerimizin
elbiseleri, şehit
oldukları sırada
giydikleri elbiseler
veya üzerlerinde
bulunan aksesuarlar
ve buna benzer

"Her yerde seve
seve sergimizi
açabiliriz, sadece
beni aramaları
yeterli, çünkü tüm
Türkmeneli'nde
şehit düşen
kardeşlerimizin
eşyaları bizim
yanımızda bulunuyor. Mesela 1996 Erbil
Katliamı'nda şehit düşen şehitlerimizin
eşyaları yanımızda ve bütün Türkmeneli'nin
bunları görmesini isteriz ve elimizden gelen
her şeyi de seve seve yaparız."
Irak Türkmenleri Şehitler ve Siyasi
Mahpuslar Derneği Başkanı Salihi
Muhtaroğlu son olarak, "Şehit,
vurulduğunda değil unutulduğunda ölür.
Bu sözden yola çıkarak, şehitlerimizi
unutmamak için elimizden gelen her
şeyi yapacağımızı burada beyan etmek
istiyorum." dedi.
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Erbil Halkını ve Esnafları Ramazan Telaşı Sardı

İ

Röp: Muhammet Aydın / Foto: Muhammet Emin

slam dünyası bir Ramazan ayına daha giriyor.
Ramazan ayını sevinçle bekleyen halk, hazırlıklara
başladı.
Tba, Ramazan gelmeden çarşı-pazara çıktı ve
Ramazan sofrasının olmazsa olmazı
olan ürünlerin hazırlıklarına
ilişkin çarşı esnaflarına
mikrofonunu uzattı.
Hazırlıklara ilişkin
mikrofonumuza
konuşan turşu
ürünlerini satan
Muhammed
Nadır, "Ümmeti
Muhammed'in
Ramazan
ayını kutlarım.
Bildiğiniz üzere
mübarek Ramazan
ayında insanlar
sofralarında birçok şey
görmek ister. Onlardan
biri de turşudur." dedi.
Bölgede en yaygın olan turşuları anlatan Turşucu
Nadır, "Bizde genellikle sarı ve kırmızı turşu,
zeytin çeşitleri, nar turşusu, müdebbes turşusu ve
biber turşuları bulunur." şeklinde konuştu.
Ramazan ayında turşu çeşitlerinin çok fazla ilgi
gördüğünü belirten Nadır, "Ramazan'da genellikle
diğer günlere göre dört beş kat daha fazla satış
yaparız. Bildiğiniz üzere Ramazan günleri normal
günlerden farklıdır." ifadesini kullandı.
Turşucu Nadır, "Bizim imalathanemiz, Minare
Mahallesi'nde ve genellikle turşuları orada
hazırlarız. Ayrıca Ramazan ayından dolayı

I

hazırlıklarımız hızla devam ediyor. Turşu yapımı
için gereken tüm malzemeleri hazırladık." dedi.
Ramazan aylarının bir başka ilgi gören ürünleri
de bakliyatlar oluyor. Bakliyat ürünlerinin satışına
ilişkin Bakliyatçı Hacı Mustafa, "Doğrusu bana
göre insanları eski Ramazanlar'daki gibi bir telaş
sarmadı. Günümüzde her yerde marketler mevcut.
İnsanlar evlerinde günlük kullandıkları ürünleri
depoluyorlar. Bu tür münasebetlerde de
normalde yaptıkları alışverişlerin
aynısını yapıyorlar."
ifadelerinde bulundu.
Günümüzdeki
Ramazan
hazırlıklarının
eskiden yapılan
hazırlıklardan
farklı olduğunu
söyleyen Bakliyatçı
Hacı Mustafa, "Eskiden
böyle değildi, eskiden
ramazanlarda neşe ve güzellik
vardı. Belki Ramazan ayının
yaklaşmasıyla çarşılarda bir hareketlilik
var ama eski Ramazanlar gibi değil." şeklinde
değerlendirme yaptı.
Ramazan hazırlıklarına ilişkin dondurma ve
meyve suyu(şerbet) satışı yapan Seyid Enes, "Tabii
ki biz mübarek Ramazan ayı için hazırlıklarımızı
yaptık. Genellikle Ramazanlarda gündüzleri iki
litrelik şişeler içinde üzüm, nar, portakal ve limon
şerbetleri satışımız var. Belki günde 200-300 şişe
satıyoruz ve şimdiden şişelerimizi hazırladık."
dedi.
"Ramazanın gelmesiyle işlerimize başlayacaz."
diyen Seyid Enes, "Ayrıca baklava da satıyoruz.
Ramazan ayında iftardan sonra dükkanı açıp
geç saatlere kadar dondurma, doğal içecekler ve

muhallebi satışlarına başlıyoruz." dedi.
Dondurmacı ve Şerbetçi Seyid Enes, "Allaha şükür
bu sene ekonomik kriz az da olsa giderildi. Geçen
seneye göre satışlarımız daha iyi. İnşallah Allah’u
Teala bu mübarek ayı tüm insanlar için bereketli ve
hayırlı kılar." şeklinde temennide bulundu.
Ramazan ayında en
çok rağbet gören
ürünlerden olan
hurmanın
satışına ilişkin
Hurmacı
Piştivan
Cemal ise
"Öncelikle
mübarek
Ramazan
ayını
kutluyorum.
Bildiğiniz
üzere hurma
Ramazan
sofralarının
dedi.

vazgeçilmezlerindendir."

"Bizim dört mevsim hurmamız bulunuyor ama
en çok satışı tabii ki Ramazan ayında yapıyoruz."
diyen Cemal, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hurma genellikle sekizinci ay yetişir. Hurma üç
aşamadan geçtikten sonra olgunlaşır. Hurmanın
kilosu dört bin Irak dinarından başlar yirmi bin
Irak dinarına kadar devam eder. Yirmi bin dinara
olan hurma çeşidi dışarıdan ithal edilen bir hurma
türüdür ve tadı çok güzeldir. Irak hurmalarının
kilosu ise altı bin dinar ya da beş bin dinar
civarındadır."

Türkmeneli Milli Marşı Yazarı ve
Bestecisine Teşekkür Plaketi
arz ettiğini ve bunun için Türkmeneli Marşı
yazarı ve bestekarına Türkmen milleti adına
teşekkür ettiği kaydedildi.

Haber merkezi / Foto: Muhammet Emin

rak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet
Salihi Kerkük’teki Genel Merkez’de Türkmeneli
Marşı yazarı Mahmut Kasapoğlu ve bestekarı
Mağdit Şeyhoğlu’nu kabul etti.
ITC Başkanı Erşet Salihi, ITC’nin kuruluşunun
24. yıl dönümü
münasebetiyle Kerkük’te
düzenlenen etkinlik
öncesi, Erbil’den özel
olarak davet edilen
Türkmeneli Marşı
yazarı Mahmut
Kasapoğlu
ve bestecisi
Mağdit Şeyhoğlu
ile bir araya geldi.
Erşet Salihi’nin, iki
konuğuna teşekkür
ederken, Irak’ta

Salihi ayrıca, Kerkük’te düzenlenen kutlamada
Kasapoğlu ve Şeyhoğlu’nu sahneye davet ederek
kendilerine teşekkür plaketi sundu.

muhalefet mücadelesi
sürecinde Erbil’de
Türkmenlerin de diğer milletler
gibi kendisini temsil edecek bir milli
marşı olsun düşüncesiyle yola çıkılıp
ve bu marşın hazırlanması, sözlerinin
yazılması ve bestelenmesinin büyük önem
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Küçük Esnafın Zincir Marketler Kabusu

S

Röp: Muhammet Abdülcabbar / Foto: Çoban Timur

üpermarket, hipermarket ve benzeri alışveriş
merkezleri diğer başlıca küçük marketlerin yerini
almış durumda ve insanların ihtiyaç duyduğu her türlü
ürünleri bulundurdukları için de yoğun ilgi görmekte.
Dev alıveriş merkezlerinde fiyatların düşük olması,
alış-veriş alanlarının geniş olması ve çağdaş yapılara
sahip olmaları nedeniyle küçük merketlere olan rağbet
düşüşte. Küçük market sahibi olan kişiler, şirketlerin
süpermarketlere ürünleri daha düşük fiyatla vermesi
ve bu nedenle süpermarketlerin de ürünlerini piyasaya
ucuz sunması nedeniyle şirketleri eleştiriyor.
Ayrıca küçük market sahipleri, bazı süpermarketlerin
sattıkları ürünlerin fiyatı ve kalitesinde birtakım
usulsüzlükler yaptıklarını öne sürüyor.

Ancak ben onların sunduğu fiyatla satış yapamam
çünkü onların aldığı yiyecek ve ürünlerde şirket
tarafından indirim yapılıyor." dedi.

düşünemiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Basil, "Başka bir örnek vermem gerekirse ismini
vermek istemediğim bir diğer zincirleme market aldığı
ürünü kendisinin zarar ettiği bir fiyatla satıyor. Örneğin
bir karton yumurtayı 32 bin dinara alıyorum ve bir
setinin fiyatı 2600 dinara mal oluyor, ancak onlar 1500
dinara satıyorlar." ifadelerinde bulundu.
Söz konusu işlemi müşterileri kendilerine çekme amaçlı
yaptıklarını belirten Ahmet Basil, "Biz aynı işlemi
yapamayız çünkü zarara düşeriz. Bu nedenle zincirleme
marketler bizim işimizi durdurdu. Çünkü bizim de
kiramız çok ve mülk sahibi tarafından etkileniyoruz. Bu
nedenle bizim için olumsuz bir etki yaratıyor." şeklinde
konuştu.
Zincirleme marketlerden olumsuz etkilenen Avare
Ahmet Tba'ya konuşarak bu marketlerin kuruluşunun
piyasaya tesirini anlattı.

Bu konuya ilişkin Ahmet Basil, "5 senedir
süpermarketim var. Yaklaşık 3 senedir kurulan
zincirleme marketlerin bize büyük bir etkisi oluyor,
çünkü onlar şirketlerden ürün aldıklarında bir teklif
sunuyor ve onların aldıkları ürünler için indirim
yapılıyor. Örneğin, benim marketimde bulunan
bir ürünün fiyatı 2000 dinara ise diğer zincirleme
marketlerde 1250 dinara oluyor, bu yüzden benden
alışveriş yapan müşteri diğer zincirleme marketlerin
neden farklı bir fiyatla aynı ürünü sattığını söylüyor.

Herkesin kendi görevini yapması ve başkalarına da
yapma fırsatı verilmesi gerektiğini belirten market
sahibi Avare Ahmet, "Günümüzde halk kendi mesleğini
yapmıyor. Örneğin,
memurlar ve hükümetten

Avare Ahmet, "Günümüzde alışveriş sektöründe büyük
bir kafa karışıklığı bulunuyor. Özellikle DEAŞ'ın geldiği
ve son bulduğu ana kadar alışverişlerde büyük bir kafa
karışıklığına neden oldu ki halkın büyük bir çoğunluğu
aynı iş ve meslekleri yapıyor. Ziraat Bulvarı'nda bulunan
1996 yılından itibaren çalıştığım Avare Minimarket adlı
dükkanda çalışıyorum. Aslında marketi ilk açtığımız
zamanlarda büyük bir kesim alışveriş yapmak için bize
geliyordu, işlerimiz çok iyiydi. Ancak son zamanlarda
açılan zincirleme marketler pazar ortamında kafa
karışıklığına yol açtı. Özellikle haksız bir karşılaştırma
oluyor. Aslında karşılıklı rekabet herkeste oluyor
ancak bu rekabetin halka oyun oynama derecesine
gelmemesi gerekiyor. Günümüzde birçok süpermarket
veya alışveriş merkezlerinin raflarında bulunan ürünler
üzerinde fiyat etiketi asılı ki alınan ürünlerin bazıları
kasiyere gösterildiğinde başka bir fiyat söyleniyor
ya da hesaplama işleminin ardından verilen ürün
listesindeki fiyatlar düzgün görünmüyor, yazılan ürün
ve fiyatlar okunamıyor. Bu yüzden insanlar ürünlerin
fiyatını sormaya çekiniyor. Söylenen son fiyat neyse
ödeyip gidiyorlar ancak insanlar kandırıldıklarını

maaş alan
kişilerin taksicilik yapması
yasaklandı. Bu birçok kişi tarafından kötü bir karar
görülse de aslında öyle değil. Kendime ilişkin bir
örnek vereyim; ben 1996 yılından beri bu markette
çalıştım ki 24 sene oluyor. Bu tarihten önce de Yüz
Metrelik Caddesi'de bir kabinim vardı yani yaklaşık 40
senedir bu işi yapıyorum. Ben burada kendime bir alan
oluşturdum ancak belli bir yere bağlı maaşım yok. Bazı
kişiler 3-4 işi bir anda yapıyorlar. Biz süpermarketlerin
sayısının artmasıyla çok olumsuz etkilendik. Hatta
işimizi bırakıp başka bir işe başlamayı düşünüyoruz."
diye konuştu.
Marketlerin kurulmasında belli bir yasa
belirlenmediğini eleştiren Avare Ahmet, "Şu anda bazı
insanlar sahte konteynır üretiyorlar. Örneğin şampuan
ve bebek bezlerinin sahtesi üretildi ve pazarda insanlara
aynı fiyatla bu ürünleri satıyorlardı. Sözü geçen birisi
gelip bu ürünlerin sahtesini üreterek daha ucuz fiyata
satıyordu. Alışverişin kötüye gittiğine dair birçok örnek
bulunuyor. Herkes isteğine göre süpermarket açabiliyor
bu nedenle de alışveriş piyasasının durumu kötüye
gidiyor. Süpermarket açmak için bir yasa belirlenmeli ve
herkes isteğine göre market açmamalı." dedi.

Ramazan boyunca Molla Hüsameddin
ile 'Ramazan Hikayeleri' Programı
Tba'da...

M

übarek Ramazan ayının yaklaşmasıyla
birlikte, Tba, bazı özel çalışmalar için kolları
sıvadı. Bu hazırlıkların en önemlisi ise, Erbil'in
farklı ve tarihi mekanlarında çekilecek olan
Molla Hüsammeddin Cevdet'in hazırlayıp
sunduğu "Ramazan Hikayeleri" programı.
Ramazan boyunca her gün Tba internet sitesi

ve sosyal medya sayfalarında yayınlanacak
programda hem Ramazan ile ilgili anlamlı
öğütler hem de belkide çok az duyduğunuz
hikayeler siz değerli takipçilerimizle
paylaşılacak.
Programın çekim ve montajını Tba teknik
birimi üstlenirken, yönetmenliğini ise Çoban
Timur yapacak.

+964 750 261 10 11
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En Çok Okuyan Ülke

Hazırlayan: Muhammet Emin

nsanoğlunun kazandığı en önemli
yeteneklerden birisi okumaktır. Dünya genelinde
okumayı günlük bir alışkanlık haline getirmeyi
başarmış ülkeler bulunmakta.
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duyduğu ilgiyle de öne çıkıyor. Tayland'da ortalama
bir kişi her hafta toplam 9 saat 24 dakikasını kitap
7. Rusya
okuyarak geçiriyor.
3. Çin

Birçok yazar ve alim, kitap okumanın bir ilaç
olduğunu dile getirmekte. Ancak ne yazık
ki okumak birçok kişi için boş vakitlerini
değerlendirmek için seçtiği aktiviteler içinde yer
almakta.
Kitap okumak, düşünceleri olgunlaştırma ve
düşünce kapasitesini büyütmenin yanı sıra,
okumayı geliştiren ve hızlandıran ana kaynaklardan Uzakdoğu'nun nüfus bakımından dünyanın en
kalabalık ülkesi. Görünen o ki bu kalabalık ülkede
biridir.
de bir hayli kitap okunuyor! Yaklaşık 1,35 milyar
kişinin yaşadığı Çin'de bir kişinin haftalık okuma
İngiltere merkezli Dünya Kültürü Puan Endeksi,
süresi 8 saat.
en çok kitap okuyan ülkeleri ve okunan kitapları
açıkladı.
4. Filipinler

Rusya'nın dünya edebiyatına katkıları saymakla
tükenmez; Tolstoy, Dostoyevski, Çehov... Hangi
birini saysak! Dünyaya bu köklü edebi geleneği
armağan eden Ruslar haftada ortalama 7 saat 6
dakika kitap okuyor.
8. İsveç – Fransa

Dünyada en çok Kur'an-ı Kerim ardından
İncil okunuyor.
Dikkat çeken bir başka nokta da dünyada en çok
kitap okunan ilk 10 ülke arasında Asya'dan 6,
Avrupa'dan ise sadece 4 Avrupa ülkesinin yer
alması.
Dünya Kültürü Puan Endeksi, insanların haftada
okumaya harcadığı ortalama zamanı ortaya
çıkarıyor. Basılı kitapların yanı sıra gazete, dergi
ve çevrim içi yazılı içerik gibi her türlü okunabilir
materyal, puanlama kapsamına dahil ediliyor.
Dünya Kültürü Puan Endeksi'nin paylaştığı
verilere göre , dünyada en çok kitap okunan ülke
sıralamasında Hindistan birinci sırada yer almakta.
Bu ülkede her vatandaş haftada 10 saatin üstünde
vaktini kitap okuyarak geçiriyor.

Listemizde 8. sırayı İsveç ve Fransa paylaşıyor. Zira
bu iki ülkede de insanlar haftada ortalama 6 saat 54
dakika kitap okuyor.

Tam 7.107 ada ve adacıktan oluşan bir ülke
Filipinler. İstatistiklere bakılacak olursa bu adalarda 9. Suudi Arabistan – Macaristan
epeyce de kitap bulunuyor! Zira Filipinler'de
haftalık ortalama okuma süresi 7 saat 36 dakika!
5. Mısır

Sırasıyla en çok okuyan 10 ülke:
1.Hindistan
Mısır yüzyıllar boyunca kültür beşiği olmayı
başarmış bir ülke. Günümüzde Mısırlılar bu mirası
devralmış gibi görünüyor. Ortalama bir Mısırlı
haftada 7 saat 30 dakika boyunca kitap okuyor.

Arap yarımadasının en büyük ülkesi olan Suudi
Arabistan Krallığı da ilk ona girenlerden. Suudi
Arabistan bu sırayı Macaristan ile paylaşıyor.
İstatistiklere göre iki ülkede de kişi başına düşen
haftalık okuma süresi 6 saat 48 dakika.
10. Hong Kong

6. Çek Cumhuriyeti
Okumayı en çok seven ülkeler listesinin en
tepesinde Hindistan yer alıyor. İstatistiklere
bakılacak olursa Hindistan'da bir kişinin haftalık
kitap okuma süresi 10 saat 43 dakika.
2. Tayland

Çek Cumhuriyeti deyince sizin aklınıza ilk ne
gelir bilemeyiz ama bizim aklımıza Kafka geliyor!
Kafka'nın memleketinde ortalama bir vatandaş
haftada 7 saat 24 dakika kitap okuyor.

Asya'nın en işlek ticaret, endüstri ve turizm
merkezlerinden biri olan Hong Kong'un adını
duymayan pek yoktur. Peki bu küçük ülkede kişi
başına düşen ortalama okuma süresinin haftada 6
saat 42 dakika olduğunu biliyor muydunuz?
Listenin 18'inci sırasında yer alan Türkiye de ise,
haftada ortalama 5 saat 54 dakika kitap okunmakta.

Yüzölçümü bakımından pek de büyük sayılmayan
bu Güneydoğu Asya ülkesi sadece dünya çapında
ünlü olan yemek kültürüyle değil, okumaya

https://www.tbajansi.com
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Bu Listede Müslüman Mucitlerin Dünyayı Nasıl
Değiştirdiğine Şahit Olacaksınız...
Sıvılar: Müslüman bilim insanı Jabir İbni Hayyan
ilk kez sıvıları değişik kaynama noktalarına göre
birbirinden ayırmayı buldu. Yaptığı deneylerle de
modern kimyanın kurucusu sayıldı.

Hazırlayan: Muhammet Emin

şte Müslümanların En Büyük İcatları

Kubbe ve kemer: Kubbe ve kemer şeklindeki yapılar
İslam mimarisinin ürünüdür. Özellikle kubbe mimarisi
konusundaki teknikler Avrupa'ya İslam bilginleri
aracılığıyla taşınmıştır. İngiltere Kralı V Henry'nin
sarayının mimarı da bir Müslümandı.

Rüzgar değirmeni: İlk olarak İran'da keşfedilmiş
ve Arap ülkelerinde de geliştirilmiştir. Avrupa'da
ilk rüzgar değirmeni bundan tam 500 yıl sonra
kullanılmaya başlamıştır.

Göz: Antik Yunan'da insanlar gözümüzden ışınların
çıktığını ve bu sayede görebildiğimizi düşünürdü.
Ancak dünyada ilk kez ışığın göz içine girerek kırılması
sonucunda dünyayı gördüğünü keşfeden 10. yüzyılda
yaşamış bir Müslüman alim olan İbni Haytam'dı.
Karanlık odayı ve ışık oyunlarıyla görüntü elde etmeyi
ilk olarak İbni Haytam keşfetmişti.

Dolmakalem: İlk dolmakalem de 953 yılında
ellerini mürekkeple kirletmekten bıkan Mısır
Sultanı'nın isteği üzerine icat edildi.

Mil sistemi: Mil Sistemi düz hareketi döner harekete
çeviren mil sistemi de ilk kez bir İslam bilgini olan El
Ciziri tarafından geliştirilmiş ve içten ateşli motorun
icadına kadar tüm dünyadaki mekanik cihazların temel
presibini oluşturmuştu.

Üç çeşit akşam yemeği: Irak'tan İspanya'ya
gelen Ali İbn Nafi, 9'uncu Yüzyılda çorbadan
sonra et ya da balık yemeğiyle devam eden
ve meyve ya da tatlıyla son bulan akşam
yemeğini restoranında uygulamaya başladı.
Avrupa'ya ilk cam bardaklar da bu dönemde
uğradı.

Satranç: Eski Hindistan'da ortaya çıkan bu oyuna 10.
yüzyılda İspanyollar Emeviler aracılığıyla satrançla

Elbise: Elbiselerin kumaşı ve astarının arasına dolgu
malzemesi kullanılması da yine Ortadoğu'da ortaya
çıkan bir icattır.
Dünya ve güneş: 9. yüzyılda
çok sayıda İslam alimi
dünyanın güneş etrafında
döndüğünü söylüyordu.
Yani Galileo'dan tam
500 sene önce. O zaman
yapılan ölçümlere göre
dünyanın çapı 40 bin 253
kilometreydi. (gerçek
ölçüden 200 kilometre daha
az)
Sabun: Mısır ve Romalılar
bazı materyalleri temizlik
için kullansa da, Müslümanlar bitkisel yağları sodyum
hidroksit ile birleştirip ilk sabunu yapanlardır. Şampuan
da bir Arap icadıdır. Şampuan ilk kez İngiltere'ye
1759'da gelmiştir.

Paraşüt: Endülüslü Abbas Kasım İbn Firnas'ın asıl
amacı uçan bir cihaz icat etmekti. İcadı sadece yere
çakılmasını engelledi.
Kahve: Halid isimli bir Müslüman çoban, Etyopya'nın
Kaffa bölgesinde keçilerin yere dökülmüş koyu renkli
tohumları yediğini fark etti. Kahve 1645'te Venedik'e

Çelik yelek: İlk kez ok geçirmeyen giysiler
yapanlar Müslümanlardır. Hristiyanlar bunu
Haçlı Seferleri sırasında öğrendi.

Halı: İnsan figürünün kullanılmaması Müslüman
dünyasında halıcılığın da gelişmesini
sağladı. Halı dokumasındaki tekniklerin
hemen hemen tümü de Avrupalılar
tarafından Müslümanlardan alındı.
Çek: Modern banka çekinin kökeni de
Araplarda kullanılan ve “sak” olarak
adlandırılan bir kağıttı. 9'uncu Yüzyılda
Müslümanlar iş yaptıkları kişilere
verecekleri tutarı kağıt üzerine yazıyor bu
kağıtlar gerçek para gibi değerlendiriliyordu.

tanıştı. Satrançın bugün oynanan formu ilk kez İran'da
geliştirildi ve buradan Batıya yayıldı.

kalmayı başardı.

Bahçe: Bahçeyi çiçek ve sanat eserleriyle
süsleyip meditasyon merkezi haline
getirenler ve Avrupa'ya taşıyanlar
Müslümanlardır.
Uçmak: Wright Kardeşlerin ilk uçma denemesinden
1000 yıl kadar önce 852 yılında Abbas İbn Firnas adlı
bir Arap Cordoba'daki Ulu Cami'nin minaresinden
tahtadan
kanatlarla
atladı. Uçmayı
umuyordu,
tabii uçamadı.
Ama tahta
kanatların

ulaştı.
Cerrahi aletler ve ameliyat: Dünyada bugün
kullanılan cerrahi aletlerin tümünün nihai dizaynları
Endülüs Emevilerinden El Zehravi'ye aittir. Neşter,
kemik testereleri, 10. yüzyılda bulduğu göz ameliyatı
makaslarının da aralarında bulunduğu 200 cerrahi
alet modern tıpta da hâlâ kullanılıyor. Hayvan
bağırsaklarından yaptığı iplikle attığı dikişlerin kendi
kendine kaybolduğunu da Zehravi keşfetmiş ve yine
hayvan bağırsaklarından ilk kapsülü yapmıştır. 13.
yüzyılda İbn Nafis de dolaşım sistemini tanımlamıştır.
Ameliyat: Ebu'l- Kasım El Zehravi'nin, 10'uncu
yüzyılda bulduğu ameliyat yöntemleri ve 200 alet hâlâ
kullanılıyor.
Aşı: İlk aşı da İslam dünyasında geliştirildi. Çiçek
aşısının Avrupa'da kullanılmasından 50 yıl önce
Osmanlı'daki çocuklar çiçek hastalığına karşı
aşılanıyordu.
Algoritma: Alogratma ve Trigonometri de İslam
dünyasından Avrupa'ya gitti.
Roket de barut kulanımı: Müslümanlar barutu ilk kez
askeri amaçla kullanmıştır. Özellikle Haçlı Seferlerinde
kullanılan roket benzeri patlayıcılar, Çinlilerin gösteri
amaçlı roketlerinin içine potasyum nitrat katarak askeri
amaçlı kullanılırdır.

yarattığı paraşüt etkisi sayesinde hafif
bir şekilde yere düştü. 875 yılında
70 yaşındayken bu kez ipek ve kartal
tüylerinden yaptığı kanatlarla bir
uçurumdan atladı. 10 dakika kadar havada
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