TELAFER GERİ ALINDI

30 Ağustos 2017

Sayı: 5

Tiraj: 2000

500 ID

4

ALİ HÜSEYİN: BİZ AZINLIK DEĞİL
OLUŞUM DİYORUZ

Kabe Yeni Örtüsünü Bekliyor

“
“
“

Kürdistan anayasası oluşumların haklarını yüzde
yüz yerine getiren ve bir belge gibi hazırlanacaktır

Parlamentonun aktifleşmesi için bir şartımız yoktur
ve hiç kimsenin bize şart koşması da hoşumuza
gitmeyecek
Franso Heriri aslında Asurdu ancak KDP’nin
politbüro üyesiydi ve valiydi, çok da seviliyordu.
Belki 1400 yıllık İslam tarihinde, Kürdistan’daki gibi
böyle bir örnek olmayabilir

“

Ne Türkmen Cephesi ne de biz diyaloğu
reddediyoruz

İslamiyet’in en kutsal mabedi olan
Kabe, her Hac mevsiminde tüm dünya
müslümanlarınca ziyaret akınına
uğruyor ve her Hac döneminde Kabe’nin
üzerindeki Kisve adı verilen örtü
değişiyor.
Mekke’de yapılan ve tamamlanması 8 ile
10 ay süren Kisve (Kabe örtüsü), Kabe-i
Şerif ile buluşmak için arefe gününü
bekliyor.
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Dr. Abdullah Rojbayani:
Türkmenler temiz bir millettir
2-3

Çavuşoğlu’ndan Tba’ya:
Hem Erbil’de Hem Bağdat’ta
Türkmenleri Konuştuk

“
““
“

Sadece Sayın Barzani ile değil Bağdat’ta da Türkmen
kadeşlerimizin durumunu, geleceğini konuştuk

“350 Hicri yılında bir grup hoca gelip

Müslüman oldular, ardından halklarını
topladılar ve 200 bin Türk Müslüman
oldu.
Kendilerine ‘Türkiman’ adını koydular,
çünkü tüm Türkler Müsülman değildi.
Her biri, bir dine tabiydi. Bundan dolayı
Müsülman olanlar adlarını Türkiman
koydular. Zamanla yavaş yavaş bu kelime
değişerek ‘Türkmen’ oldu.”

Irak’ın sınır bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü destekliyoruz

Referandum konusunda kararımız bellidir,
referandum kararı doğru değildir. Böyle bir
referandumun bu bölgeye istikrar ve
huzur getirmeyeceğine inanıyoruz

Mesele sadece Türkiye ya da enerji
meselesi değil
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Anadolu Ajansı (AA), TİKA ve Polis Akademisi’nin
ortaklaşa düzenlediği 11.Dönem Savaş Muhabirliği
Eğitimi’ne Tba muhabirleri katıldı

Osmanlı döneminde yaptırılan ve Erbil’in en
önemli ticari merkezleri arasında yer alan Kayseri
Çarşısı’nın bir kısmı neden restore edilmedi?

6

5

2

Çarşamba 30 Ağustos 2017

Türkmen Basın Ajansı

ALİ HÜSEYİN: BİZ AZINLIK DEĞİL OLUŞUM DİYORUZ
Kürdistan Demokrat Partisi (KDP)

Kürdistan ve Irak İlişkiler Sorumlusu
Ali Hüseyin, “KDP azınlıklar sözcüğünü
kullanmıyor ve buna inanmıyor, biz
oluşumlar diyoruz” dedi.
KDP İlişkiler Sorumlusu Ali Hüseyin
hazırlanması planlanan anayasaya
ilişkin, “Kürdistan anayasası oluşumların
haklarını yüzde yüz yerine getiren
ve bir belge gibi hazırlanacaktır aynı
zamanda anayasa taslağının yazılmasında
oluşumlar bizzat katılım sağlayıp ortak
olacaklar” şeklinde açıklamada bulundu.
Ali Hüseyin ayrıca parlamentonun
aktifleşmesi konusunda ise,
“Parlamentonun aktifleşmesi için bir
şartımız yoktur ve hiç kimsenin bize şart
koşması da hoşumuza gitmeyecek”
ifadelerinde bulundu.
Kürdistan Demokrat Partisi (KDP)
Kürdistan ve Irak İlişkiler Sorumlusu
Ali Hüseyin, Tba’nın referandum ve
gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Genel olarak KDP’nin diğer partiler
ve diğer oluşumlarla olan ilişkisi ne
durumda?
KDP, 71 yıllık bir yaşa sahiptir,
muhtemelen Ortadoğu ya da Irak ve
bölgede 70 yaşını dolduran bir parti
kalmamıştır ya da gücünü yitirmiştir.
KDP’nin bugüne kadar aynı şekilde
ayakta kalması, tecrübe ve Kürdistan
halkının haklı haklarının gerçekle
buluşması için tüm oluşumlarla birlikte
ve onlara güvenerek kurulmasından
kaynaklanıyor. Bu partiyi Ölümsüz
Barzani (Mustafa Barzani) kurdu, şimdi
ise Mesud Barzani aynı ilkelerle devam
ettirmektedir. KDP sadece Kürt için
kurulmadı ve sadece Kürt için mücadele
etmedi. KDP Kürdistanlılar için
mücadele etti, Kürt, Türkmen, Hristiyan,
Asurlar, Ermeniler, Kildanlar ve diğer
inanç oluşumları için hatta Kürdistan
Bölgesi’nde yaşayan Araplar dahi.
KDP bütün inançlara saygı duyuyor,
Müslüman, Hristiyan, Yezidi, Kakai ve
diğerlerinin tamamına ve bütün farklı ses
ve renklere eşit bir şekilde saygı duyuyor.
KDP, tarihi boyunca oturumlarının bir
bölümünde hep oluşumların hakları
olmuştur. Irak için yazılan anayasa
yazıldığı zamanda da bunu diğer taraflar
biliyor ki Sayın Barzani oluşumların
hakları üzerinde vurgu yapmıştır. Bu
nedenle de KDP’nin gittiği siyasi Barzani
yolu, herkesle iyi ilişkide olmasını
sağlamış ve özellikle de diğer bütün
oluşumlarla iyi bir ilişki içerisindedir.

“

Onlara oluşum olarak
muamele ediyoruz. Bu nedenle
biz dini azınlık ya da azınlık
terimini kullanmıyoruz, bu
terime inanmıyoruz onun içinde
oluşumlar diyoruz.

Kürdistan’daki oluşumlarla din veya
nüfuz (sayı) üzerine muamele etmiyoruz.
Onlara oluşum olarak muamele
ediyoruz. Bu nedenle biz dini azınlık
ya da azınlık terimini kullanmıyoruz,
bu terime inanmıyoruz onun için de
oluşumlar diyoruz. Zamanında Irak’ta

azınlık diyorlardı ancak biz bu sözcüğü
onlara karşı kullanmıyoruz. Bütün
bu nedenlerden dolayı da biz onlara
sayılarına göre muamele etmiyoruz,
onlara bu topraklarda yaşadıkları
geçmişe göre “asli unsur” olarak
bakıyoruz. Bu nedenle oluşumlarla olan
ilişkilerimiz iyiden de ötedir.
İki tür ilişki vardır biri halkla ilişki diğeri
ise siyasi partilerle ilişki. Aslen KDP
Barzani’nin yolundan devam ediyor,
halkla hiçbir sorunu yok, çünkü halk
denildiğinde ne dini ne de milli bir
oluşumdur. Biz Kürdistan’da yaşayan
farklı din ve milliyetteki halkın da
yani Kürt olmayanların da KDP’nin
siyasetinden memnun olduklarından
eminiz. KDP’li olmaları şart değil
nitekim Barzani’yi kabul ediyorlar.

“

Anayasa oluşumların yüzde
yüz haklarının verildiği bir
zaman belgesi gibi kendilerine
sunulacak ve bu anayasa
taslağının yazılmasında bizzat
kendileri de iştirak edecek ve
bu yasaların yazılmasında ortak
olacaklar.

yerine getirmediler, anayasada yer alan
çok sayıda maddeyi çiğnediler. İkinci
bir millet olarak mı kalalım ve bizi bu
ülkenin kaderini belirlememiz için
ortak olarak görmesinler. Bu nedenle
önümüzde halkın düşüncesini öğrenmek
için bir fırsat var, halk neye karar verirse
biz de onu yaparız.
Referandum sürecinin ardından
ise Irak’tan ayrılmak için bir süreye
ihtiyacımız olacak ki iç ve uluslararası
bazı yasaları yerine getirmek için ve
bunun içerisinde sınırları belirlemek,
yasal ekonomik düzenlemeler, askeri ve
diğer benzer hususlar vardır. Bunun için
de zamana ihtiyacımız olacak.
Referandumdan sonra bir anayasa
yazmak için çaba göstereceğiz. Bu
anayasada oluşumların yüzde yüz
haklarının verildiği bir zaman belgesi
gibi kendilerine sunulacak ve bu anayasa
taslağının yazılmasında bizzat kendileri
de iştirak edecek ve bu yasaların
yazılmasında ortak olacaklar. Böylece
Kürdistan anayasasında bütün haklarını
görebilecekler.

Biz kayıtsız şartsız bir şekilde
parlamentonun tekrardan aktifleşmesini
ve çalışmalarına başlamasını bildirdik.
Parlamentonun aktifleşmesi bütün
tarafların isteğidir. Bunun için biz
de parlamentonun aktifleşmesini ve
çalışmalarını sürdürmesini istiyoruz.
Bizim hiçbir şartımız yok ancak
başkalarının da karşımıza geçip şart
koşması hoşumuza gitmez. Çünkü
doğrusu, birlikte çalışmak şartla olmaz.
Goran’la bir takım noktada birbirimizi
anladık, medyada da duyurulduğu üzere
biz Goran’a 6 maddelik bir paket sunduk.
Bu öneri paketimizin Goran tarafından
incelenmesini bekliyoruz ve daha sonra
bu öneri paketi üzerinde konuşacağız.
Ortak noktalarımız var, onlar da biz de
başka bir şekilde önerilerimizi masaya
yatırabiliriz ve böylece diyalogla sonuca
ulaşabiliriz.
Aynı şekilde Komal’la da görüşmemiz
olacak. Bazı konularda Komel ve
Goran’ın açıklamasının birbiriyle
farklı olduğunu hissediyoruz ancak
ortak noktaları vardır. Onlarla da bir
sonuca varmayı temenni ediyoruz.
Biz referandum için bu hitabetimizi
birleştirmeyi umut ediyoruz çünkü
bu mesele bütün Kürdistan’ın
milli meselesidir, onun için birlik
oluşturmalıyız. Bırakın bir parti ile
gerekirse bir sivil tolum örgütü ile de
oturup bir sonuca varmak için hazırız.
Buradaki kasıt sadece biz değiliz
referandum kararını veren tüm parti ve
taraflardır.
Referandum ile ilgili düşüncelerini
paylaştıktan sonra Irak Türkmen
Cephesi ile ilişkileriniz ne düzeyde ve
herhangi bir değişim yaşandı mı?

Bazen orada burada bazı partilerle bunun
içerisinde farklı oluşumların da partileri
olabilir, anlaşmazlık yaşayabiliyoruz,
gerçeklere bakılırsa aslında siyasi
tarafların büyük bir kısmı da genel olarak
bizimle aynı düşüncedeler, farzımuhal bir
partinin gündeme koyduğu bir siyaseti
var ancak o siyaset Kürdistan gerçeğiyle
uyuşmuyor, yine de anlayış gösterilebilir.
Onlarla da oturup diyalog kurmaya
hazırız ve anlaşmaya hazırız, çünkü
KDP nasıl Kürt haklarını savunuyorsa
Kürdistan’daki diğer dini ve uyruk
oluşumlarının da aynı şekilde haklarını
kullandığını göstermeli ve onlara güven
vermeliyiz.
Referandumdan sonra Kürdistan
Bölgesi’nde sizce olumlu veya olumsuz
ne gibi değişiklikler meydana gelebilir?
Referandum halkın kendi geleceğini
tayin etmesi için bir vesiledir. Acaba
tarih boyunca, göz ardı edildiğimiz,
enfal edildiğimiz, kimyasal silahla
katledildiğimiz bir Irak’ta kalmalı
mıyız? 2003 yılından sonra ise birlikte
Irak’ı inşa ettik ve ortağı olduk ancak
yine ekmeğimizi kestiler, Kürdistan’ın
bütçesini kestiler, peşmergeye gelen
yardımları vermediler, 140. Maddeyi

Değişim Hareketi (Goran) ve İslami
Topluluk (Komal) partilerinin, sizce
şimdiki düşüncelerinin referandumun
yaklaşmasıyla değişeceğini düşünüyor
musunuz?
Referandum kararı Kürdistan halkının
kararıdır, bir siyasi parti veya bir siyasi
kişiliğe mahsus değildir. Kürdistanlı
16 partinin, parlamentoda yer alan ve
almayan ve aynı zamanda oluşumlarla
beraber bu kararlaştırılmıştır. Goran ve
Komal’ın referandumun yapılmasında
herhangi bir sıkıntıları yoktur,
muhtemelen zamanlamasıyla ilgili bazı
önerileri var. Bazı siyasi sıkıntılar var,
onlar da bir kağıda yazılıp üzerinde
konuşulacaktır. Malum bizden üst düzey
bir heyet Süleymaniye’yi ziyaret edip
orada Goran’la bir araya geldi. Bazı
konular vardı ki onlar da siyasiydi, en
başta da parlamento konusuydu.

“

Biz de parlamentonun
aktifleşmesini ve çalışmalarını
sürdürmesini istiyoruz. Bizim
hiçbir şartımız yok ancak
başkalarının da karşımıza geçip
şart koşması hoşumuza gitmez.

Irak Türkmen Cephesi bir Türkmen
partisidir, kendileriyle iletişimimiz var
ayrıca Kürdistan Parlamentosu’nda bir de
üyeleri var. İl Meclisi’nde temsilcileri var
ancak aynı zamanda Kürdistan’da başka
Türkmen parti ve kuruluşlar da var,
Kerkük’te Erbil’de ve diğer bölgelerde.
Türkmenlerin 5 milletvekilleri var ancak
1 tanesi Irak Türkmen Cephesi’nden
ve diğerleri ise diğer partilerden. İl
Meclisi’nde de aynı şekilde cepheden
başka diğer partilerin de üyeleri var.
Bu nedenle biz bütün taraflara saygı
duyuyoruz.
Ancak biz Kürdistan’da birinci parti
olmamıza rağmen bütün Kürdistan
halkını temsil ediyoruz demiyoruz, biz ve
diğer partiler birlikte Kürdistanı temsil
ediyoruz. Kendi destekleyenlerimize
göre halkımızın temsilciliğini yapıyoruz.
Aynı şekilde bir Türkmen partisinin veya
Hristiyan, Kildan ve diğerlerinin tek
başına çıkıp ben bütün halkımı temsil
ediyorum demesini doğru bulmuyoruz.
Bir bölümünü temsil ediyor.
Bir milletvekilin var kendi düşüncelerin
var, bu düşüncelerin bizimle örtüşse de
örtüşmese de saygı duyarız. Mutlulukla
söylüyorum ki parlamentoda bulunan 5
milletvekilinin 4’dü, il meclisindekiler,
diğer partiler de olanların sivil
toplum örgütlerinin büyük bölümü de
referandumda katılım sağladı ve destek

3

Çarşamba 30 Ağustos 2017

verdi. Aynı zamanda Referandum
Yüksek Heyeti’nde de yer alıyorlar ve
çalışıyorlar. Hakikaten Türkmen Cephesi
ile bazı konularda ortak noktalarımız
oldu ve olumlu noktalarda birbirimizi
anladık ancak bazı durumlarda da bazı
düşünceleri, diğer Türkmen partilerle ve
Kürdistanlı diğer partilerle örtüşmüyor.

“

Ne Türkmen Cephesi ne de
biz diyaloğu reddediyoruz

Bu da diyaloğa açıktır çünkü ne onlar
ne de biz diyaloğu reddediyoruz.
Birbirimizi anlayabiliriz veya bunun
için bir zemin hazırlayabiliriz. Onlara
güvence vermemiz gerekiyor ki bizim
Kürdistan için hazır olduğumuzu
bilsinler çünkü Türkmenler ve oluşumlar
da Bass Partisi sayesinde Kürtler gibi
kurban vermişler. Son zamanlarda
Kerkük’te de aynı şekilde. Örneğin
Irak hükümeti bazı haksızlıkları tüm
oluşumlara, Kürt, Türkmen, Hristiyan,
Ermenilere yaptı. Gerek onlar gerek diğer
bütün partilerin endişelerinin giderilmesi
gerekir ve Kürdistan Bölgesi’nden her ne
garanti istiyorlarsa bunun karşılanması
için hazırlık vardır. Kürdistan, tüm
taraflarla konuşup, garanti vermeye hazır.
Bazı Türkmen partilerinin KDP
tarafından idare edildiği söyleniyor,
bunu da seçim dönemlerinde özel
oylama örneğiyle öne sürüyorlar. Bu
doğru mu?
Şüphesiz ki Türkmen, Erbil’de ve
Kerkük’te var, ben 1992 yılında yapılan
seçimleri hatırlıyorum, yaşlı bir

Türkmen Basın Ajansı

kadın tekerlekli sandalye üzerinde oy
kullanması için getirilmişti. Kendisine
“kime oy vereceksin diye sordular” o da
dedi ki “ben mollanın oğluna oy veririm.”
Bundan kastı Sayın Başkan Barzani’ydi.
Biz vatanperver Türkmenlerin bizimle,
KYB ile (Kürdistan Yurtseverler Birliği)
diğer partiler ve kendi partileriyle yani
Kürdistan’la olduklarını hissediyoruz.
Biz Türkmen partilerinin Türkmenleri
temsil etmesini de istiyoruz ve biz buna
inanıyoruz.

“

Franso Heriri aslında Asurdu
ancak KDP’nin politbüro
üyesiydi ve valiydi, çok da
seviliyordu. Belki 1400 yıllık
İslam tarihinde, Kürdistan’daki
gibi böyle bir örnek olmayabilir.

Bir Türkmen’in KDP’li olması çok
normaldir ya da bir Hristiyan ve
Klidan’ın da. Franso Heriri aslında
Asurdu ancak KDP’nin politbüro
üyesiydi ve valiydi, çok da seviliyordu.
Belki 1400 yıllık İslam tarihinde,
Kürdistan daki gibi böyle bir örnek
olmayabilir. Franso’nun suikaste
uyramasından sonra taziyesi halk için
festival niteliğindeydi.
Biz Türkmen siyasi partilerine
saygı duyuyor, takdir ediyoruz ama
Kürdistan’da partilerin bir tarafına oy
veren kişiler var, bu kişiler kuruluş
olabilir veya kuruluş olmayabilir ve
taraftarları olmayabilir. Biz, insanlar
ölçütlere göre oy kullansın diye
seçimlerde ölçüt belirlemiyoruz, ölçütler
Bağımsız Seçim Komusyonu tarafından

belirleniyor, eğer alınacak bir not varsa
bu Bağımsız Seçim komusyonu’na
verilmeli, Bağımsız Seçim Komusyonu da
yasa ve yürütmeye göre işlem yapmalı ve
engel olmalı. Yüksek Seçim Kurulu’nun
engel olabileceği ve buna karşı bizi
mahçup edecek ya da Türkmenleri zor
durumda bırakacak hiçbir yanlış not
yok. Fakat her yerde insanlar tarafından
sevilen kişiler var, ilişkileri çok iyi,
insanlar ona oy veriyor, bunlar bu kişinin
filan tarafa ait olduğunu göstermez tam
tersi o tarafın dostu olabilir.
Aralarında dostluk, söz birliği ve ortak
nokta var, biz ve bir Türkmen partisi ya
da Yeketi ve bir Türkmen partisi veya
Komünist ile bir Türkmen partisinin
dostluğu, iki Türkmen partisi arasındaki
dostluktan daha iyi olabilir, bu çok
normal.
Bir Kürt partisinin Türkmen partisiyle
dostluğunun iyi olduğu kadar Parti’yle
dostluğu o kadar iyi olmayabilir, bir çok
sebep ve ortak menfaatler bunun böyle
olmasını sağlıyor, bunu normal birşey
olarak görüyoruz, gerçek şu ki bizim
kanaatimizce bu konu hakkında bu şekil
konuşulmasına da gerek yok, çünkü bir
oy da alsalar oluşumların sandalyesi
kota şekilde ve garanti, çok oy veya az
oy alınmasında ne sorun var, bizim için
önemli olan vatan sever bir Türkmen’in
olmasıdır, kim olursa olsun bizim
için sorun değil. Bu yüzden Parti’nin,
Yeketi’nin veya bazı kişilerin Türkmenler
için oy bulmasına gerek yok, çünkü kota
şeklinde oy az da olsa çok da olsa zaten
kendi sandalyesi var.

Kerkük Valisi Necmeddin Kerim
katıldığı televizyon programında,
referandum hakkında taraflarla
toplantı yapmak için Irak Kürdistan
Bölgesi Başkanı Mesut Barzani’nin
Kerkük’ü ziyaret etmek gibi bir planı
olduğunu bildirdi, böyle bir pogram
var mı? Eğer varsa tüm partilerle mi
toplantıda olacak yoksa bazı belirli
partilerle mi olacak, çünkü Kerkük’te
de referandumun yapılmaması
görüşünde olan partiler var?
Sayın Başkan Mesud Barzani, ev ve
şehirleriyle tüm Kürdistan’ı kendi halkı
olarak biliyor, her zaman da Kürdistan’ın
tüm şehirlerini, ilçelerini hatta köylerini
de ziyaret etmek ve halkı yakından
görmek gibi bir isteği var. Erbil’de Saad
Abdullah Konferans Salonu’nda belki
Türkmenlerin de içinde bulunduğu
birçok oluşumla oturum yaptı. Sayın
Başkan ayrım yapmaz, o Kürdistan
Bölgesi’nin Başkanı, hem oluşumlar
arasında hem siyasi partiler arasında,
tüm siyasi partiler için aynıdır. Hazır
olan herkes için Sayın Başkan’ın kapısı
açıktır, hem dini ve uyruk oluşumlar
hem de siyasi partiler için. Sayın
Başkan, her zaman Kerkük’te, Erbil’de,
Süleymaniye’de, Duhok’ta veya kendi
karargahında tüm tarafları görmeye
hazır, bu ve o arasında hiçbir ayrımcılığı
yok, ayrım yok hepsine tek gözle bakar.
Hepsinin görüşü aynı olacak diye bir
şart yok, fakat tam tersi görüşü olanlara
Sayın Başkan kapısını kapatmaz ve onları
görmeye hazır. Herhangi bir yere de eğer
halk isterse, halkın talebini reddeceğini
Haber: Barzan Lukman
inanmıyorum.

Foto: Çoban Mustafa Nevzat

Çavuşoğlu: Hem Erbil’de Hem Bağdat’taTürkmenleri Konuştuk
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt

Barzani ve buradaki yönetime samimi
bir şekilde de söyledik. Bu tür adımlar
bölgede gerginliğe yol açıyor. Diyalog
yoluyla bu sorunların çözülmesi gerekir
özellikle bölgesel yönetimin anayasadan
kaynaklanan hakları ile ilgili Bağdat-Erbil
arasında bir diyalog başladı. Bu diyalog
sürecini destekliyoruz. Doğru bir yöntem
olarak görüyoruz.”

Çavuşoğlu, Türkiye-Irak ilişkilerinin
gündeminde yer alan konuları ele almak
üzere Irak’a ziyarette bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
23 Ağustos’ta Irak’a gerçekleştirdiği
ziyaret çerçevesinde Bağdat’ta Irak
Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Başbakan
Haydar Abadi, Temsilciler Meclisi Başkanı
Selim Cuburi, Dışişleri Bakanı İbrahim
Caferi ve Türkmen milletvekilleri ile
görüştü.
Bağdat’ta Türkmne milletvekilleri ile
gerçekleştirilen görüşme, Bağdat Yeşil
Bölge’deki Reşit Otel’de basına kapalı
olarak gerçekleştirildi.
Çıkışta gazetecilere açıklama yapan
Çavuşoğlu “Türkmenlerin geleceği Irak’ın
birliği içerisindedir. Türkmenler Irak’ın
birlik ve beraberliğini en çok destekleyen
millettir. Haklarının da verilmesi ve
ihlal edilmemesi gerekiyor. Telafer
gibi Türkmen bölgelerin de kimliğinin
korunması gerekiyor. Türkmenler
arasında hiçbir ayırım yapmadan hepsini
destekliyoruz” dedi.
Çavuşoğlu, daha sonra Erbil’e geçerek,
Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY)
Başkanı Mesut Barzani ve bölgedeki siyasi
taraflarla bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erbil’de
gerçekleştirdiği temasların ardından Divan
Otel’de basın mensuplarının sorularını
yanıtladı.
Tba muhabirinin “Barzani ile olan
görüşmede Türkmenlerin durumu ve
geleceği ile ilgili görüşüldü mü” sorusunu
Çavuşoğlu, şöyle yanıtladı:
“Elbette Türkmenleri konuştuk. Sadece

Sayın Barzani ile değil Bağdat’ta da
Türkmen kadeşlerimizin durumunu,
geleceğini konuştuk. Çünkü onların da
bazı haklı endişeleri var. Bu endişeleri de
kendilerinden doğrudan bugün dinleme
fırsatımız oldu. Beklentileri de var. Onları
da yine Bağdat’ta ve burada Erbil’de
gündeme getirdik. Ama biz Bağdat’a
veya Irak’a, Erbil’e sadece bir pencereden
bakmıyoruz. Türkmenler arasında da
Sünni-Şii diye bir ayrım yapmıyoruz.
Hepsi bizim kardeşimiz. Aynı şekilde
Araplar arasında da Sünni-Şii ayrımına
karşıyız ve burada Kürt-Arap ayrımına da
karşıyız.
Biz Irak’taki tüm halkları hepsini
dostumuz ve kardeşimiz olarak görüyoruz.
Bir bütün olarak görüyoruz. Bu birlik
ve beraberliğin, bütünlüğün devam
etmesinden yanayız.”
Çavuşoğlu, basın toplantısında Bağdat’ta
çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini
belirterek şu açıklamalarda bulundu:
“Türkiye olarak bu konudaki
düşüncelerimizi yine net bir şekilde sayın

Barzani ile de paylaştık. Zaten Türkiye’nin
bu konudaki düşünceleri sır değil. Daha
önce kamuoyu ile de paylaştık. Biz bu
bölgenin istikrarını, huzurunu, barışını
istiyoruz. Irak’ın sınır bütünlüğünü,
toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Kürt
Bölgesel Yönetimi’nin haklarını ve Kürt
kardeşlerimizin haklarını da her zaman net
bir şekilde savunuyoruz.
Bugün Bağdat’ta da hem basın
toplantısında hem yaptığımız temaslarda
bölgesel yönetim ve Kürt kardeşlerimizin
haklarını da en iyi şekilde gündeme
getirdik. Verilmeyen hakların verilmesi
gerektiğini söyledik. Ama referandum
konusunda tutumumuz belli.
Referandum konusunda kararımız bellidir,
referandum kararı doğru değildir. Böyle
bir referandumun bu bölgeye istikrar ve
huzur getirmeyeceğine inanıyoruz. Bu
kararın doğru olmadığını baştan söyledik.
Daha önce de Kerkük bölgesinde resmi
binalara bölgesel yönetimin bayrağının
asılması, tek taraflı bir fiili durumdur.
Bunun da doğru olmadığını gördük. Bunu

Çavuşoğlu, Türkiye’nin referandumu
nasıl değerlendirdiğine yönelik yaptığı
açıklamalarda şunları belirtti:
“Biz bu bölgenin istikrarı için çok
destek verdik. Ayrıca bölgesel yönetimin
güçlenmesi için, ekonomik hakları için
ve ikili işbirliğimizin artması için de
her zaman yapıcı olduk. Bizim Kürt
kardeşlerimizle bir sorunumuz yok. Bizim
PKK-YPG sorunumuz var.
Terör sorunumuz var. PKK-YPG burada
Kürtlerin de düşmanıdır ve bölgesel
yönetimin de düşmanıdır. Büyük projelerin
merkeziyiz. TANAP projesi bitmek üzere.
Türk Akımı projesi başlıyor. Bu bölgeyle de
işbirliğimiz var. Mesele sadece Türkiye ya
da enerji meselesi değil. Bölgenin istikrarı,
güvenliği meselesi. Bu bakımdan çok ciddi
risklerde oluşuyor, biz bunu söylüyoruz.
Bölge bağımsız olsun, Türkiye’nin
menfaatleri gibi bakmıyoruz bu olaya.
Burada yaşayan başka halklar da var.
Türkmenler de var. Onların haklarını da biz
korumak kollamak durumundayız. Bugün
onlarla da Bağdat’ta bir araya geldik. Mesele
sadece ‘Türkiye’nin enerji ihtiyacı var,
böyle olursa Türkiye burdan enerji alır’ bu
kadar basit değil mesele. Biz. Sadece kendi
açımızdan da bakmıyoruz bu meseleye. Tüm
bölgenin huzuru ve barışı için bakıyoruz.”
Haber: Barzan Lukman
Foto: Çoban Mustafa Nevzat
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Malına Kıymayan

Canına Kıymaz

Diyar ERBİL

Bir davanın başarıya

ulaşması için o davayı
sahiplenen insanların
özverili bir şekilde çalışması
şarttır. Özveri, karşılık
beklemeden sevdiğin iş için
uğraşmak, çaba göstermek
demektir.
“Gülü seven dikenine
katlanır” atasözünde bize
anlatıldığı gibi milletin
derdiyle hemhal olmak;
sıkıntılara göğüs gererek,
zorlukları aşmak için
mücadele etmek demektir.
Kolay iş olmadığı gibi,
hakkın yanında olmak ve
hakkı savunmak zorlukların
en zorudur. Milletin
haklarının savunucusu
olmak da peşinen o
zorluklara meydan
okumaktır.
Kimi siyasette
teşkilatlanarak, kimi sivil
toplum örgütlerinde, kimi
de sade bir vatandaş olarak
davada yer alır, almalı.
Burada gönüllülük esasına
dayanarak çalışmak, hedefe
ulaşmak için en temel
etkendir.
Milli dava uğrunda,
haklarımızın alınması
için canları pahasına
mücadelelerini sürdüren
siyasetçilerimize sahip
çıkıp, maddi ve manevi
desteğimizi de vermek
millet olarak boynumuzun
borcudur. Çoğu insanımız
her fırsatta dava için canını
vermeye hazır olduğunu
dile getirir. Ama maalesef
mensubu olduğu parti
ve kuruluşa aylık veya
yıllık aidatı ödemekten
kaçınırlar. Cüzi bir aidat
miktarı ödemek ne
ödeyeni fakirleştirir ne
de kurumu zenginleştirir.
Oradaki gaye, aidiyet
duygusunu pekiştirmektir.
Hem Türkmeneli, hem
de Türkiye’deki Türkmen
parti, dernek ve kuruluşlar
içerisinde bunun çok
örneğine rastlayabiliriz.
1950’li, 60’lı, 70’li ve 80’li
yıllarda olduğu gibi, karşılık
beklemeden davaya hizmet
etmek, özverili çalışma
esasına dayalı dava insanı
olmak gerekir. Maalesef,
1990’lardan itibaren çoğu
parti ve kuruluşlarda moda
haline gelen maaş

karşılığında parti üyeliği
gibi siyasi, milli ve kültürel
amaçlı oluşumların
kuruluş felsefesine aykırı
olan bir hastalıkla karşı
karşıyayız. Tabi ki bir görev
ile görevlendirilip, bütün
zamanını buna ayıran
insanlarımızı bunun dışında
tutmak gerekir. Buna karşın,
milli davası için sahip
olduğu maddi güce göre
elini cebine atmayandan da
hayır beklenemez. Bugüne
kadar çok sayıda insanımız
bu dava uğruna canını
feda ederken, karşılığında
Allah’ın ve milletin rızasını
kazanmaktan başka bir şey
düşünmediler. Nitekim eğer
dava bugüne kadar devam
ediyorsa dökülen o tertemiz
kanların sayesindedir.
Peki, hem Türkmeneli, hem
de yurtdışında laf tüccarlığı
yapıp bize milliyetçilik dersi
veren kimi Türkmen iş
adamı ve zenginlerimiz bu
davanın neresindeler? Çok
açık ve net söylüyorum;
eğer onlar davaya sahip
çıkıp, kendi alanlarında
üzerlerine düşen görevleri
yaparlarsa, bugün eksik
kalmış dediğimiz çoğu
hizmet ve faaliyetler
gerçekleşebilir. Örnek mi?
Okullarımızın onarımı, okul
ihtiyaç ve malzemelerin
temini, öğrencilerimize
kırtasiye temini, yetim
Türkmen çocuklarına
sahip çıkmak, yoksul
Türkmen ailelerine yardım
edip ayakta kalmalarını
sağlamak, maddi durumu
kötü olan hasta ve hasta
yakınlarına destek olmak,
cılız kalan medyamıza
destek olmak vs. Hülasa
Türkmen davasında eksik
kalan alanlara el atıp, bir
boşluğu doldurmak da
onların görevi sayılır.
Dolayısıyla milletin her
ferdi üzerine düşen başka
bir görev de bu kutsal dava
için feda edebileceği ne
varsa etmeli. Allah (c.c)
hiç bir nefise gücünün
yetmediği kadar yük
yüklememiştir. Demek
ki insan yapabileceği
kadar hizmet edecek,
uğraşacak ve fedakârlıktan
kaçınmayacak.
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TELAFER GERİ ALINDI

Terör örgütü DEAŞ’ın Telafer’i

ederlerdi, ama kendileri her zaman
telefon görüşmesi yapıyorlardı, her
zaman yabancı insanlar geliyordu
ve her zaman yabancılarla
konuşuyorlardı. İnternet salonları
bile vardı. Bize çok baskı yaptılar.”

konuşmasına şöyle devam etti:

seviniyoruz ve oraya dönmek
için sabırsızlıkla bekliyoruz. Ama
korkumuz da var, döndüğümüzde
nasıl bir durumla karşılaşıcağız
bilmiyoruz. Mezhepsel sorunların
olmasından korkuyoruz. Sadece
ben değil insanların çoğu
korkuyor. DEAŞ’la hiçbir ilgisi
olmayan bir kişi bir düşmanının
iftirasıyla yakalanabilir. Yine de
umudumuzu kesmiyoruz, inşallah
yerimize yurdumuza döneceğiz”
şeklinde değerlendirmede
bulundu.

Telafer’de kalanların yüzde
biri de sivil insan değil, hepsi
DEAŞ ve DEAŞ üyelerinin
ailesidir.

kuşatma altına almasından
dolayı bölgeye herhangi bir
insani yardım ulaştırılmadığı
için bölgedeki sivil halk
uzun süredir temiz su, gıda,
ilaç gibi en temel yaşam
Telafer’in kurtulmasına ilişkin
malzemelerinden uzak yaşamını Ekrem Muhammed Emin,
“Telafer’in kurtulmasına çok
sürdürmeye çalışıyor.
2014’ten beri gerek Telafer
merkezden gerekse çevresindeki
yerlerden binlerce kişi kaçmış
olsa da hala Telafer merkez,
merkeze bağlı köylerden bazıları
ve Muhallebiye civarında sivillerin
bulunduğu biliniyor.
Başbakan Haydar Abadi, 20
Ağustos’ta Telafer’i DEAŞ’tan
kurtarma operasyonunun
başladığını belirterek, militanların
teslim olma veya öldürülmeleri
dışında başka seçeneklerinin
olmadığını bildirmişti.
Operasyona katılan güçler, hızla
ilerleyip kenti DEAŞ’tan geri
aldılar.
Telafer’de öğretmenlik yapan
Ekrem Muhammed Emin,
DEAŞ’ın kenti ele geçirmesinden
sonra Erbil’e yaklaşık 10 ay
önce geldiğini belirterek, “İş
yoktu, maddi durum kötüydü,
kısacası hayat diye bir şey
kalmamıştı. DEAŞ’ta insanlara
baskı yapıyordu, din adına çalışıp
insanları kandırıyordu” dedi.
Ekrem Muhammed Emin,
DEAŞ’ın kentte kontrolü ele
aldıktan sonra koyduğu kurallara
ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Bazı kurallar koymuşlardı mesela
Şayet gücü yetiyor da
sakal uzatmak, erkekler için kısa
yapmıyorsa Allah muhafaza elbise giymek ve sigara yasağı gibi
bu münafıklıktan başka bir kurallar vardı. Telafer’den çıkmak
şey değil. Bunların örneği
da yasaktı. Telefon kullanmak da
az değildir maalesef. Çoğu
yasaklanmıştı. Bu da bizim için
zaman tekrarladığım bir
çok zordu. Zorbalık vardı.
sözü burada tekrarlamayı
uygun görüyorum; malına Aynı zamanda uçakların
kıymayan, canına
bombardımanı vardı. Bizlerden
biri dışardan birisiyle
kıymaz.
haberleşseydi hemen idam

Irak Türkmen Cephesi (ITC)
Telafer Kolu’nda göev yapan
Muhanned Habış, “Telafer’in
durumu tam iyiye giderken, tam
her şey yoluna girerken, fakirlik
azalmışken kente DEAŞ girdi”
dedi.
Bunun büyük bir oyun olduğunu
belirten Muhanned Habış, “Telafer
halkının yarısı güney bölgesine,
diğer yarısı da kuzeye, Kekük’e
ve Türkiye’ye gittiler” şeklinde
açıklama yaptı.
“DEAŞ ilk geldiğinde sakindi
sonra baskı yapmaya başladı”
diyen Muhanned Habış,
konuşmasına şöyle devam etti:
“Sakal uzatma, kısa pantalon
giyme, sigara içme yasağı ve 5 farz
namazın camide kılınması elzem
oldu.

Baskılardan sonra insanlar
Telafer’den kaçmaya başladı”
şeklinde konuştu.

“Telafer operasyonu öncesi
yaklaşık 2000 aile kalmıştı ama
onlar da kaçmayı başardılar ve
Irak ordusuna teslim oldular.
Sorgulamadan sonra kamplara
dağıtıldılar. Sonra operasyon
başladı, şimdi

Telafer’den çok az kişi DEAŞ’a
katıldı, Musul’dan katılanlar çoktu
ama bizlerden çok azdı.”
“O bölgeler Türkmen olduğu için
çok ziyan gördü, çok iftira atıldı”
diyen Muhanned Habış, “Telafer’in
iki tarafı Arap, bir tarafı Kürt,
diğer tarafı da Yezidi, bundan
dolayı durumu çok zor.
Telafer’in nüfusu tamamen
Türkmendir.

Irak hükümeti ve Musul,
Telafer’i Türkmen kenti
olduğu için göz ardı ettiler.
Yine de biz Telafer’e dönmeyi
düşünüyoruz. Eğerki Haşdi Şabi
bizi iyi karşılarsa, mezhepçilik
olmazsa kesinlikle döneceğiz.
Ama söylediğimin tersi olursa
halkın yüzde 70’i geri dönmez.
Umudumuz var, her şey iyi olur
inşallah. Allahtan bölgemiz
çok zarar görmedi inşallah yine
topraklarımıza geri döneceğiz”
açıklamasında bulundu.
Telafer operasyonunda, Irak
ordusu, federal polis güçleri,
Haşdi Şabi’den oluşan 40 bin güce,
Irak ve ABD öncülüğündeki
uluslararası koalisyon güçlerine ait
savaş uçakları da havadan destek
veriyor.

Musul kent merkezinin 63
2017 yılında Telafer’de 4000 ailenin kilometre batısında yer alan,
kaldığını ve Musul operasyonunun Türkmen kenti Telafer, 16 Haziran
2014’ten bu yana terör örgütü
başlamasıyla kalanların bir
DEAŞ’ın elinde bulunuyordu
kısmının da kaçmayı başardığını
Haber: Ali Antar &
belirten Muhanned Habış
Çoban Mustafa Nevzat
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Korporatif Federalizm
hakkında Düşünceler

Dr. Soran Selahattin ŞÜKÜR

Irak Devleti’nin kuruluşundan bu yana,

Türkmenler müteakip Irak Hükümetlerinin
inkar ve asimilasyon politikalarına
maruz kalmışlardır. Buna rağmen varlık
mücadelemiz durmadan devam etmektedir
ve şüphesiz yılmadan devam edecektir.
Yaşadığımız bu kadar olumsuz koşullar
altından bize yönelik demokratik adım
ve açılımlar muhakkak büyük bir takdirle
karşılanır. Bu bağlamda, Bölge Başkanı Sayın
Barzani’nin başta Türkmen olmak üzere,
etnik grupları ile yaptığı geniş katılımlı
toplantıda Türkmenlerin, Bayrak ve Milli
Marşta simgelenmesi gibi çok önemli
açıklama ve tarihi vaatleri şüphesiz takdir
yeridir. Daha da önemlisi ve altı çizilmesi
gereken husus, Kürdistan Bölgesi’nin
federartif bir yapıya kavuşturulması
ile ilgili sözleridir. Bu açıklama genel
olarak Türkmenler ve özel olarak da
Kerkük şehrinin statüsünü yakından
ilgilendirmektedir.
Bir parantez açalım, Kilise Başpiskopos’unun
“Matran” Hristiyan kardeşlerimizin
adına yaptığı oturaklı konuşma herkesin
takdirini topladı. Toplantıda hazır bulunan
Sinan Çelebi ve Sanan Ağa gibi değerli
ağabeylerimizin de benzer bir konuşma
yapmaları milletimize yakışırdı, ancak onlar
suskunluğu tercih edince, birlerine gün
doğdu ve milletimizin şanına yakışmayan
lüzumsuz şovlar ile maalasef bu önemli
toplantının gündemine gölge düşürdüler.
Şimdi parantezi kapatalım ve asıl konumuza
geri dönelim. Bence bölgenin federatif
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yapısı ile ilgili açıklama, bu toplantının
flaş gündem maddesini oluşturmaktadır.
Çünkü bu açıklama, Sayın Barzani’nin
bölgenin basit tekil idari yapı düşüncesi
savında, federatif yapı lehine ciddi bir
değişkenliğin göstergesidir. Daha yakın bir
zamana kadar, Süleymaniye İl Meclisi’nin
Süleymaniye için federe bölge oluşturma
düşüncesi, Sayın Barzani ve KDP’nin ciddi
tepkisini cekmiştir. Bölgenin federatif yapıya
kavuşması Kerkük ve Süleymaniye illerinin
hasas siyasi dengeleri açısından bir çok sorun
için çok önemli ve pratik çözüm yöntemidir.
Bu manevra bölgenin hem mevcüt siyasi
sınırlarını bir arada tutmak hem de sorunlu
bölgelerin resmi olarak bölgeye dahil
edilmesini teşvik eder ve kolaylaştırır.
Anladığım kadarıyla burada kast edilen
etnik değil coğrafi federalizmdir. Yani
bölgedeki illerin her birisi federe bir bölge
yapısı olarak şekillenmesi meselesidir.
Buna rağmen Kürdistan Bölgesi’nde bir
federe Türkmen Bölgesi Projesinin fikri altı
yapısının oluşturulması için çalışmalara
başlamalıyız. Çünkü makul ve etkili bir
uygulama mekanizması olmadıkça, hakları
ne kadar anayasal güvence altına almak
isterseniz isteyin sonuçta bu hakların pratiğe
dönüşmesi imkansızdır. Irak’ın (1958-2005)
dönemindeki Geçiçi Anayasaları hariç, 1925
Kanuni Esasi’si ve onun ayrılmaz bir parçası
olan 1932 Irak Devleti Deklarasyonu ve
uygulanmakta olan 2005 daimi Anayasası,
Türkmen hakları açısından nisbeten zengin
metinlerdir. Ana dilde eğitim, kültür, idari ve
hatta çoğunluk oluşturduğumuz bölgelerde
Türkmencenin resmi dil olarak kullanılması
gibi haklara yer verilmektedir. Ancak etkin
bir uygulama mekanizması olmadığı için
bütün bu maddeler havada kaldı ve gün ışığı
görmedi. Anayasal hakların uygulamaya
dönüşmesinin en etkin yolu hiç şüphesiz
“ÖZ YÖNETİMDİR”, Öz yönetimin devlet
modellerinde yaygın şekilleri ise, otonomi ve
federalizmdir.
Bu bağlamda, maalasef dağınık çoğrafi
yapımız bir sorun olarak karşımıza
çıkmaktadır. “Telafer” hariç, Irak’ın hiçbir

yerinde mutlak çoğunluk oluşturmadığımız
bir gerçektir. Bu durum, Irak’ta ve Kürdistan
Bölgesi’nde otonomi ya da federe bir
Türkmen Bölgesi’nin oluşturulmasında
ciddi bir engel olarak karşımıza çıkmaktadır.
Doğal olarak, bu olgu bizi federalizmin
istisnai ara modellerini düşünmeye
itmektedir.
Federalizm uzamalarının çoğu, salt-coğrafi
olmayan genişletilmiş bir federalizm
kavramını reddetmekle birlikte, bu görüşten
ayrılan bazı uzmanlar, çoklu etnik yapıya
sahip ülkelerde böyle bir federasyon
modelinin teorik ve pratik öneminin
üzerinde durmaktadır. Örneğin Carel
R. Friedrich, yerel-olmayan federalizme
“Korporatif Federalizm” adını vermektedir.
Bu tür federalizm ayrıca; etnik federalizm,
kişisel federalizm, fonksiyonel federalizm,
sosyolojik federalizm olarak da anılmaktadır.
Korporatif federalizm temeilinde,
Avusturya–Macaristan İmparatorluğu’ndaki
milliyetler sorununu çözmek için Avusturyalı
iki siyaset ve kanun adamı olan “Otto
Bauer” ve “Carel Renner”in ileri sürdükleri
öneriler yatmaktadır. Bu yazarların temel
görüşü, her bireyin hangi milliyete mensup
olmak istediğini bildirmesi ve böylece bu
milliyetlerin, yerel nitelik taşamayan özerk
kültürel topluluklar haline gelebilmesidir.
En geniş anlamda bu tip federalizm kavramı;
bir toplumda farklı grupları temsil eden özel
kurumlara özerklik tanıyan düzenlemeler
için kullanılmaktadır.
Başka bir deyişle devlet yetkilerinin, bölgeler
arasında değil de, toplumlar, cemaatler
veya etnik gruplar arasında paylaştırıldığı
bir federalizm sistemidir. Yani belli etnik
grupları kendi konseylerini oluşturarak
yönetime katılma durumudur. Ancak bu
katılım merkezi yönetimdeki temsilin
alternatifi değildir, toplumlar merkezi
otoritenin yasama ve yürütme erklerindeki
temsilin yanı sıra, kendi kimliklerine özgü;
eğitim, kültür, sosyal vs. milli alanları
bizzat kendi meclisleri tarafından yönetme
yetkisine sahiptirler.

Bauer ve Renner önerilerinin ilk pratik
uygulaması Estonya’da görülmüştür. Belli bir
büyüklüğün üzerindeki kültürel gruplara,
kendi okularını ve kültürel kurumlarını
kurma ve bunları yasama ve verginlendirme
yetkilerine sahip seçilmiş konseyler eliyle
yönetme hakkı tanınmıştır.
Korporatif federalizmin dünyada başarılı
uygulamaları mevcuttur. Belçika sistemi
Korporatif federalizmin başarıyla
uygulandığı bir örnektir. Belçika sistemi,
saf bir Korporatif federalizm modeli
olmamasına reğmen, korporatif sistemi
anımastan unsurları barındırmaktadır.
Belçika’daki başarılı denemenin yanında
dünyada başarısız olmuş Korporatif
federalizm denemeleri de bulunmaktadır.
1960 Kıbrıs ve Lübnan denemeleri buna
örnek olarak verilebilir. Ancak her örnek
kendi koşullarında değerlendirlmelidir.
Ayrıca tüm federatif modelerde toplulukların
karşılıklı iyi niyet içinde olmaları şarttır,
aksi takdirde federatif yapının devam etmesi
mümkün değildir.
Nitekim mevcut coğrafi ve siyasi koşullarda
korporatif sistemin Türkmenler için bir
çıkış yolu olduğu kanaatini taşımaktayım.
Aslında daha önce merkezi ve Bölgesel
Kürt Yönetimlerinden buna benzer
Türkmen Meclisi taleblerimiz olmuştur.
Özellikle Bölgesel Kürt Yönetimi tarafından
hazırlanan Bölgesel Anayasa Projesinde
Hıristiyanlar için özerk bir anayasal meclisin
oluşturulması öngörülmektedir.
Buna benzer bir Meclisin de Türkmenler
için teşkil edilmesini öngören bir maddenin
projeye eklenmesi talebi farklı zaman ve
ortamlarda Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne
iletilmiştir. Ancak şu ana kadar olumlu bir
yanıt alınmamıştır.
Milli konularda yasama ve yürütme yetkileri
ile donatılmış özerk bir Türkmen Meclisi
Türkmen-Kürt ortaklığı adına iyi bir
başlangıç olacağını düşünüyorum ve bu
bağlamda çalışma yürütmemizin gerekli
olduğuna inanıyorum.

Anadolu Ajansı (AA), TİKA ve Polis Akademisi’nin ortaklaşa düzenlediği 11.Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi

Anadolu Ajansı (AA), Türk İşbirliği ve

Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)
ve Polis Akademisi iş birliğiyle savaş, afet
ve olağanüstü hallerde görev yapacak
uluslararası operasyonel muhabirlerin
yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen “11.
Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi” sona
erdi.
Anadolu Ajansı (AA), Türk İşbirliği
ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
(TİKA) ve Polis Akademisi iş birliğiyle
düzenlenen “11. Dönem Savaş
Muhabirliği Eğitimi”ne Tba muhabirleri
de katıldı.
TİKA Başbakanlık Eğitim Projeleri
Koordinatorü Mustafa Haşim Polat
ve AA Haber Akademisi Koordinatör
Yardımcısı Hayri Çetinkuş, Savaş
Muhabirliği Eğitimi hakkında Tba’ya
demeç verdi.
TİKA Başbakanlık Eğitim Projeleri
Koordinatorü Mustafa Haşim Polat, savaş
muhabirliğinin önemli bir rolü olduğunu
belirterek, “En önemli şey savaşla
iletişimin kesildiği ortamlardan iletişimin
devam etmesini sağlamaktır. Savaş
ortamında sivillerin korunması, barışın
daha kolay olması, hak hukuk ihlallerinin
önlenmesi adına gazetecilerin, medya
mensuplarının rolü çok önemli” dedi.
Mustafa Haşim Polat savaş
muhabirlerinin bu alanda görevlerini

yerine getirebilmelerine ilişkin, “Bunu
sağlamak adına da onların imkanlarının
artması lazım. Hem hayatta kalabilmeleri
hem çalışabilmeleri hem de kendi
haklarını savunabilmeleri açısından bu
eğitim onlara bir donanım kazandırıyor.
Dolayısıyla bugün burada sertifika
törenini yaptığımız bu eğitimin hayat
kurtaran, çok önemli bir hediye
olduğunu düşünüyoruz. Umarım
bu bilgileri hiçbir zaman kullanmak
zorunda kalmazlar ama hiçbir zaman
da unutmazlar” şeklinde açıklamada
bulundu.
11. Dönem savaş muhabirliği eğitim
kursu hakkında açıklamada bulunan
AA Haber Akademisi Koordinatör
Yardımcısı Hayri Çetinkuş, hayatta
kalmanın haber yapmaktan daha önemli
olduğunu belirterek, “Anadolu Ajansı
da habercilerin hayatını, haberden
daha fazla önemsemektedir. Anadolu

Ajansı Haber Akademisi olarak kendi
habercilerimize yapmış olduğumuz savaş
muhabirliği eğitimini dost ve kardeş
ülkelerden gelen değerli gazetecilere
de vermekten tabiki gurur duyuyoruz.
Burda tüm kurumlarımıza, Anadolu
Ajansı, Polis Akademisi, Emniyet Genel
Müdürlüğü’nün ilgili daire başkanlıkları,
TİKA, AFAD ve Türk Silahlı Kuvvetleri
gibi kurumlarımız destek veriyorlar,
kendilerine teşekkür ediyoruz”
ifadelerinde bulundu.

ve diğer Iraklı öğrenciler hakkında
açıklamada bulunan Çetinkuş, “Bu
eğitime 23 kişi katıldı, 5 tanesi Irak’tan
gelen değerli kardeşlerimizin katılımıyla
gerçekleşti ve izlediğim kadarıyla
hepsinin de performansı üst düzeydeydi,
sizlerden aldığımız izlenim de tabiki
beni, akademi olarak, ajans olarak bizleri
mutlu etti. İlk gününüzde zaten bir sıcak
bölgeden geldik ondan sonra acaba bu
eğitime ihtiyacımız var mı acaba gibi
belki bir düşünceniz vardı. Ama eğitim
başladıktan birkaç gün sonra bu eğitimin
çok gerekli olduğunu özellikle
sizlerden duymak tabiki bizleri çok
memnun etti” şeklinde değerlendirmede
bulundu.
Önümüzdeki süreçte gerçekleştirilmesi
planlanan kurslar için Irak’a tekrar özel
kontenjan verilme olasılığına ilişikin
soruyu Hayri Çetinkuş şöyle yanıtladı:

“Tabiki bütün programlar Anadolu
Ajansı, TİKA işbirliğiyle ve diğer
kurumlarımızın işbirliğiyle gerçekleşecek
Hayri Çetinkuş, “Önemli olan habercilere ve Irak’tan yine gazetecilere yönelik
bu eğitimi vermek, aynı zamanda da
farklı eğitimlerimiz elbette olacak. Savaş
dost ve kardeş ülkelerle olan kamu
muhabirliği, diplomasi muhabirliği,
diplomasisine bir nevi de olsa katkı
enerji muhabirliği, ajans muhabirlği,
sunmak amacımızdı. Bu amacımızı
genel habercilik eğitimleri elbette devam
inşallah gerçekleştirdiğimize inanıyoruz” edecek, sizlerle de arkadaşlarınızla
dedi.
da farklı eğitimlerimizde inşallah
karşılaşacağız.”
Eğitime Irak’tan katılan 5 öğrenci
Haber: Ziya Uzairy
Foto: Abdullah Ahmet
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AYNASIDIR

Türkmen Basın Ajansı

Osmanlı döneminde yaptırılan ve Erbil’in en önemli ticari
merkezleri arasında yer alan Kayseri Çarşısı’nın bir kısmı neden
restore edilmedi?
Osmanlı döneminde yaptırılan ve

Erbil’in en önemli ticari merkezleri
arasında yer alan Kayseri Çarşısı,
yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip.
İlk kez 1190 ile 1232 yılları arasında
Selahaddin Eyyubi’nin ünlü Türk
komutanlarından Sultan Muzaffer
Gökbürü, ikinci olarak da 1850’li
yıllarda Hacı Muhammed döneminde
yapılmıştır.

Fikret Terzibaşı

Biz Türkmenler (Irak

Türkleri) Irak’ın toplum
yapısında asil ve ana bir
milletiz. Kahramanlıklar
ile dolu bir tarihe sahibiz.
Buna tarihin derin sayfaları
şahittir. Davamız, haklı
ve kutsal bir davadır. Bu
kahraman millet varlığını
ispat etmek için milli
mücadelesini Irak’ın toprak
bütünlüğü çerçevesinde
sürdürmektedir. Bu kutsal
mücadele yolunda, millet,
toprak ve bayrak uğruna
nice nice şehitler verdik,
ağır bedeller ödedik. Kutsal
topraklarımız, şehitlerimizin
temiz kanı ile sulandı.
Bugün, genel olarak Irak
ve özellikle de yaşadığımız
bölge çok hassas ve kritik
bir dönemden geçmektedir.
Bölgeyle ilgili herhangi
bir proje veya karar söz
konusu ise, anayasa ve
uluslararası yasa ve çıkarlar
doğrultusunda bölgeyi
temsil eden bütün tarafların
rızası ve iradesini göz ardı
etmeden kabulü çerçevesinde
olmalıdır. Çünkü bu gibi
konular bölgede yaşayan
bütün tarafları ilgilendiriyor.
Geçmişte, Baas rejimi,
Arapların dışındaki
milletlerin rızası ve iradesi
olmadan onları temsilen
kurgu parti ve bazı kişileri
ön planda tutmaktaydı.
Bu yanlış davranışlar
bu milletlerin büyük
tepkisine yol açmıştır
ve kabul görülmemiştir.
Ama ne yazık ki bugün
bölgemizde buna benzer
bir siyaset bizim halkımıza
karşı uygulanmaktadır.
Yaşadığımız bölge eğer
demokrasiyle idare ediliyorsa
ve demokrasiye inanılıyorsa,
fikir, düşünce özgürlüğü ve
görüşler serbest bir şekilde
ifade edilmelidir. Hiçbir
taraf, diğerlerini göz ardı
edip kendi iradesini diğer
taraflar üstüne emrivaki
olarak farz edemez.
Türkmen milletinin gerçek
iradesi dışında bazı tarafları
ve kişileri Türkmenlerin
temsilcisi olarak göstermek ,
milleti temsilen toplantılarda
ve heyetlerde yer vermek
ve ön planda tutmak doğru

değildir. Bu davranışlar
her iki tarafa da zarar
vermektedir. Irak Türkmen
Cephesi Başkanı Sayın Erşet
Salihi güzel ve çok anlamlı
bir ifade kullanmıştır,
“Bırakın Türkmen,
Türkmen’i temsil etsin”.
Çünkü milli irade dışında
hareket eden ve yol arayan,
kişisel menfaat peşinde
ve koltuklarını korumak
derdinde olanlar büyük
bir hatanın ve yanılgının
içindeler. Coğrafyamız çok
hassas ve kritik dönemden
geçmektedir bu zor
süreci doğru bir şekilde
atlatmak, milli menfaat
ve çıkarlarımızı korumak
için iyi siyaset yapmamız
gerekmektedir.
Bu dönemde, milletinin
aynası olan doğru, dürüst,
milliyetçi ve milletinin
çıkarları doğrultusunda
hareket eden yürekli, cesur,
bu kutlu yolda davasına
inanan, milli duruşa sahip
olan kahraman insanlara
ihtiyacımız var. Tarihi
kahramanlıklar ile dolu bu
şanlı milleti temsil etmek ve
adına konuşmak kutsal bir
görevdir, cesaret işidir, yürek
ister.
Milleti temsil eden
kişiler, bu milletin derin
bağrından doğmalıdır.
Davasına, milletine,
toprağına ve bayrağına
sahip çıkmalıdır. Milletinin
derdine, beklentilerine
tercüman olmalıdır. Milleti
temsil etmek başkalarının
ekmeğine yağ sürmekle
olmaz. Teslimiyet düşüncesi
içinde zayıf çaresiz görüntü
sergilemek ile olmaz. Bu
milletin milli değerlerine,
varlığına, beklentilerine,
kültürüne ve tarihine her
şart altında sahip çıkmakla
olur. Yarınlara umutla bakan,
bu milleti en iyi ve doğru
bir şekilde temsil eden,
adam gibi adam dirayetli
insanlarımız, milli meşru
mücadelesine inanan aslan
yürekli gençlerimiz var.
Önemli olan bu dönemde
birlik ve beraberliğimizi
korumaktır. Milli irademize
ve menfaatlerimize sahip
çıkma yolunda birlikte
kenetlenip kararlılıkla omuz
omuza beraber yürüyelim.

Böylesine büyük bir tarihe sahip
çarşıda kısa süre önce restorasyon
çalışmaları yapıldı, ancak o dönemde
tarihi bir dokuya sihip olmasına
rağmen terzilerin olduğu kısım restore
edilmedi.
Yıllardır Kayseri Çarşısı’nda terzilik
mesleğini icra eden Rauf Hacı Şerif
ve Aram Mala Yasin, restorasyon
çalışmalarının terzilerin kısmında
yapılmayışını ve yaşanan sıkıntılara
yönelik Tba’ya açıklamalarda bulundu.
Rauf Hacı Şerif, devlet tarafından

Kayseri Çarşısı’nın tamir edilirken
terzilerin olduğu kısmın neden restore
edilmediğine ilişkin soruya, “Burası
tarihi bir yer olduğu için iki üç yıl
önce Almanya’dan bir kurum geldi ve
bu bölgenin haritasını aldı. Örnekler
aldılar, bazı işlemler yaptılar. Örnek
olarakta bu bölgeye ait yani eski
Kayseri’ye ait bir kapı yaptılar, ama
valilik bu kapının buranın tarihine
ait olmadığını söyleyerek bu bölgenin
restore edilmesine izin vermedi”
şeklinde cevap verdi.
“Biz buraya ait olan, tarihi kalıntılara
uyumlu bir kapı yapılmasını istiyoruz”
diyen Rauf Hacı Şerif, “Şimdi
buranın gerçek tarihi kapısının
benzeri Köysancak’ta bir baharatçının
dükkanında duruyor” ifadesinde
bulundu.
Terzilerin olduğu bölgenin tarihi
eser niteliği taşıdığı için mi restore
edilmediğine ilişkin soruyu Şerif,
“Restore ediliyordu, ama Alman
kurum bu kapıyı yaptığı için bu kapıda
gerçeği yansıtmadığı için Valilik
bu kısmın restore edilmesine izin
vermedi” diye cevapladı.
Kayseri Çarşısı’nın restore edilen
yerlerinin tarihi olup olmadığına
ilişkin şu açıklamalarda bulundu:
“Restore edilen yerler tarihi yerler
değildi, ama burası çok eskiden kalmış
bir yer. Bu kısım Sultan Muzaffereddin
döneminden kalma bir yer, burası
eskiden çok küçükmüş ama burasını
Çelebiler büyüttü.”
Rauf Hacı Şerif terzilerin bulunduğu
kısmın çok güzel bir mekan olduğunu
belirterek, “Şimdi Kayseri Çarşısı’nın
kapsı kapandığı ve eşyalar koyulduğu
bu kısm havasız kalıyor. Bu nedenle

de bu kısım çok sıcak oluyor” şeklinde
değerlendirmede bulundu.
Kayseri Çarşısı’nda uzun yıllar
boyunca terzilik yapan Aram
Mala Yasin Xayat (40) restorasyon
çalışmaları ve yaşanan sorunlara ilişkin
açıklamalada bulundu.
Çevredeki dükkanların restore
edildiğini fakat terzilerin bulunduğu
bu sokağın restore edilmemesinin
nedenin ne olduğuna
yinelik soruya, “Aslında
Kayseri’nin her yeri
tarihi eser değil, 3
terzi sokağı ve bizim
aşağı kısmımıza
bulunan battaniye,
çarşaf satan dükkanlar
eski, diğerleri eski
değil. Erbil Valiliği’nin
çalışmalarıyla güzel bir
şekilde restore edildi
ama bizim bölgemiz
uluslarası bir kuruluş
olan UNFCR’’a aitti. Bu kuruluş
tarihi yerlere önem veriyordu. Fakat
biz buradaki bir kapının onarılması
üzerinde anlaşamadık, düzelttiler fakat
ben ve Vali razı olmadık.
Aram Mala Yasin bu kapının kim
tafarından yapıldığını şöyle anlattı:
“Profesör Ditmar ve Profesör Anna
öncülüğünde Berlin’den bir heyet
geldi, 3-4 ay benim dükkanıma
kapı yapmakla uğraştılar, ‘taşın
görünmesi gerekir’ dediler ama sonuca
varamadılar. Sanırım
Erbil Valisi de buna
razı gelmedi biz de
aynı şekilde razı
değildik.
Ben de razı değildim
çünkü eski kapıyı
görmüştüm ve böyle
değildi. Eski kapı 3
tabakadan oluşuyordu
bir tabakası yukarıya
çıkardı, bir tabakası
aşağı inerdi ama
şimdikini defter şeklinde yapmışlardı
daha sonar bu iş durdu.”
Restore edilne kapıya ilişkin
değerlendirmede bulunan Aram
Mala Yasin, “Kapı eski şekli gibi
olmalı, şimdiki gibi ağaçtan, metalden
yapılmış, eski izleri taşımayan bir kapı
olmamalı. Bu yeni tarzda bir kapı,
ama Kayseri Çarşısı’nın 6 kapısı var,
bu büyük kapılar eskiden nasılsa öyle
olmalı, her şeyin eski olması gerek,
Kayseri’deki bir dükkanda vitrin ve
klima olması olağan dışı birşey, bu
dükkanlar eski kalıntıları göstermeli”
dedi.Aram Mala Yasin,tarihi kısımların
restore edilmemesinin maddi açıdan

olup olmamasına yönelik, “Özellikle
DEAŞ olayı ve kriz oluştuktan sonar
burdaki durum çok iyi değildi ama
sanırım tarihi eserlerin bütçesi
uluslararası kuruluşa ait, fakat
Kayseri Çarşısı’nın genelinde bir
restorasyon oldu. Bu masrafların bizim
tarafımızdan mı, yoksa uluslararası
kuluş tarafından mı karşılandığını Vali
Bey daha iyi bilir” ifadesinde bulundu.
“Kayseri’nin acilen bir resterasyona
ihtiyacı var” diyen Yasin, “Restero
edilenlerin değil ama şu ana kadar
hiç restore edilmemiş yerlerin acilen
restorasyona ihtiyacı var çünkü
yağmur yağdığında duvarlar tahrip
oluyor, dükkanların içine su sızıyor,
bunun haricinde burada solunum
sorunu var” şeklinde açıklama yaptı.
Aram Mala Yasin, Kayseri Çarşısı’nda
kendi dükkanının olduğu kısım ve
kadın pazarının olduğu yerin tarihi
eser niteliğinde olduğunu belirterek,
“Sadece bu iki yer eski diğerleri değil”
dedi.
Tarihi olmayan yerlerin hepsinde
restorasyon çalışması yapılıp
yapılmadığına ilişkin soruyu Aram
Mala Yasin Xayat, “Evet, hepsinde
restorasyon yapıldı, çok az yer kaldı
onları da şirketler yapıyor” şeklinde
yanıtladı.
Geçtiğimiz Perşembe günü Erbil Valisi
Nevzad Hadi, 2 yıldır durdurulan
Kayseri Çarşısı’nı restore etme
projesini tamamlamak için tekrar

başlayacaklarını bildirdi.
Erbil Valisi projenin tamamlanma
oranına ilişkin, “Önceki dönemde
projenin %60’lık oranı tamalanmıştı,
önümüzdeki 8 ay içersinde de diğer
%40’lık oran tamamlanacak” şeklinde
açıklamada bulundu.
Nevzad Hadi, restorasyon
çalışmalarının dünyaki kültürel yerleri
koruma standartında olacağını belirtti.
Kayseri Çarşısı’nı restore etme
projesinin son aşamasına, Kurban
Bayramı’nın ikinci günü başlanmasına
karar verildiği bildirildi.

Haber: Çoban Mustafa Nevzat
Foto: Muhammet Emin
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Türkmen Basın Ajansı

Dr. Abdullah Rojbayani: Türkmenler Temiz Bir Millettir
Dr. Abdullah Niyaz Nuri Rojbayani,

“Türkmen” adının nasıl oluştuğu ile ilgili
şunları belirtti:
“350 Hicri yılında bir grup hoca gelip
Müslüman oldular, ardından halklarını
topladılar ve 200 bin Türk Müsülman
oldu. Kendilerine ‘Türkiman’ adını
koydular, çünkü tüm Türkler Müsülman
değildi. Her biri, bir dine tabiydi. Bundan
dolayı Müsülman olanlar adlarını
Türkiman koydular. Zamanla yavaş yavaş
bu kelime değişerek ‘Türkmen’ oldu.”
İnsanların bir arada yaşamasına ilişkin
konuda açıklama yapan Rojbayani,
“Türkmen, Arap, Kürt, Fars ve
Selçukluların birlikte yaşamasını
sağlayan, İslam bayrağı altında
toplayan sadece İslam dinidir” dedi.
Dr. Abdullah Rojbayani eski Türkmen
lideri ve önemli bir şahsiyeti olan
Nureddin Mahmut Zengi Turkmani’ye
ilişkin yaptığı açıklamalarda, “Tüm
savaşlarda uzaktan seyretmek yerine
en önde bulunurdu. Marangozdu,
sadece kendi kazandığı ekmeği yerdi,
elini kimsenin hazinesine sürmezdi”
ifadesinde bulundu.
Dr. Abdullah Niyaz Nuri Rojbayani,
Tba’nın birlikte yaşam ve Türkmen
tarihiyle ilgili sorularını yanıtladı.

Tarih bakımından Türkmen ve Kürt
tarihleri bu bölgede hangi dönemlere
dayanmaktadır?
Şüphesiz Türkler eski bir tarihe
sahiplerdir ayrıca Kürtler de eski bir
tarihe sahiptir. Amacım şu ki “Türkman”
değil “Türkmen”, çünkü bu iki kelime ayrı
anlamları taşımaktadır. Birinci kelime
hiç bir temeli olmayan ve doğrudan
uzak olan Türk adamı anlamındadır.
İkinci kelime ise imanlı Türkler
anlamına gelmektedir. İbn-i Kesir,
“Albidaye Velnihaye” kitabında bundan
bahsetmiştir, ayrıca Teberide kendi
kitabında da bu konudan bahsetmiştir.
Kürt olan İbn-i Elesir, “Kaml Fittarih”
adlı kitabında, ayrıca İbn-i Khalakan bu
konulardan bahsetmişlerdir ki Khalakan
bölgesi onun adınadır. 349 Hicri yılında,
Peygamber Efendimizden (S.A.V)
üçyüz yıl sonra bazı anlaşılmazlıklar
olduğundan bahsediyorlar. Bazıları
ise 350 Hicri yılında, bir olayın
gerçekleştiğini söylüyorlar, tabiki Türkler
eski bir millettir, Kürtler ise Farslar içinde
yaşamış bir millettir.
Bu yılda yeni bir tarih doğmuştur
öyle güzel bir tarih ki Türkler içinde
bulunan bir grup insan İslam Devleti’ne
katılmışlardır. Özellikle Mekke ve
Medine’de Müslüman olduktan sonra
kendi halkları arasına dönmüşlerdir.
Bunlar çok akıllı insanlardı ve kendi
bölgelerinin “ak sakallıları” olarak
biliniyorlardı. Bu insanlar, halkı çağırdılar
ve dediler ki “Biz, güzel bir din gördük,
bu din ırkçılıktan uzak, tüm ırkları
kendisinde barındıran bir dindir”, onlar
da “bu din hangi dinidir”diye sordular.
Bu dinin bu kadar güzel olduğunu gören
Türk aşiret liderleri iman getirerek bu
dine girdiler. Bundan dolayı bugün
çok güzel bir gündü, Müslümanlar için
büyük bir destekti. İbn-i Kesir diyor ki,
“350 Hicri yılında bir grup hoca gelip
Müslüman oldular, ardından halklarını
topladılar ve 200 bin Türk Müsülman
oldu. Oranının çok olmasından dolayı

kutlama düzenlediler. Kendilerine
‘Türkiman’ adını koydular, çünkü tüm
Türkler Müsülman değildi. Her biri, bir
dine tabiydi. Bundan dolayı Müsülman
olanlar adlarını Türkiman koydular
yani Türklerin iman getirme günü,
ama zamanla yavaş yavaş bu kelime
değişerek Türkmen oldu”. Ama Her
kim “Turkuman” yada “Türkman” yani
Türk adamı derse yanlıştır, çünkü bu
kelimelerin aslı ve esası yoktur ve burada
“Türkmen” adı altında yeni bir millet ve
yeni bir tarih oluşmuştur ki Türkmenler
temiz bir millettir. Türklerden
ayrılmışlardır çünkü Türkler Müslüman
değildi.
İslam dinine iman getiren Türklerin
ismi “.... Türkmeni” olarak değiştirildi,
o gün büyük bir tarihi olay yaşandı. Her
zaman seminer ve konferanslarda birlikte
yaşam üzerine çok güzel bir örnekler
bahsederim. Bunun için Türkmen,
Arap, Kürt, Fars ve Selçukluların
birlikte yaşamasını sağlayan, İslam
bayrağı altında toplayan sadece İslam
dinidir. Örneğin 511 yılında Abbasilerin
halifesi Mutezil Bilaldı, Ordu Komutanı
Nureddin İbn-i Mahmut Turkmani
Zengi’ydi ve Selahaddin Eyubi, meydan
liderlerinden biriydi. Selahaddin Eyubi
Nureddin İbn-i Mahmut’un emrinden
dışarı çıkmazdı, çünkü ordu komutanıydı
hem de Selahaddin Eyyubi’nin yol
göstericisiydi. Bunların güzel yanı
Abbasi Halifesi’nin hükümdarlığında
olmalarıydı.
Örneğin Halife, Nureddin Zengi’ye “Bu
bölgeyi tut” derdi o da orduyu hazırlardı.
Selahadin orduda komutanlardan
biriydi. Hiçbir zaman, “Ben Kürdüm,
bir Türkmen’den emir almam” ya da
“Ben Türkmenim bir Arap’tan emir
almam” diye bir düşünceleri olmadı.
Doğrusu Halife sadece simgesel olarak
hükümdeydi. Hüküm Nureddin
Zengi’nin elindeydi. Bu, birlikte yaşamın
en güzel haliydi ve bunu da sadece
İslamiyet yapabildi.

Barış içinde birlikte yaşamayı ne kadar
başarabildiler?
Tarihte Kürt, Türkmen, Arap ve
Farsların birlikte yaşamasına çok güzel
bir örnek var. İslamiyet’te o kadar
kendini gösrermişki, Kürt kendisini
bir Türkmen için, Türkmen kendisini
bir Arap için, Arap da kendisini ikisi
için feda etmiştir. El Bidaya Vel Nihaye
kitabı 12. bölümünün 246. sayfasında
emin olmamız için güzel bir olaydan söz
ediyor. Diyor ki; “558 yılında Franglar,
Nureddin Zengi Turkmani’nin yolunu
kestiler, Zengi karşındaki gücün bu kadar
büyük olacağını düşünmemişti.
Nureddin’in ordusu savaşa tutulduğunda
o en öndeydi, Nureddin Zengi, tüm
savaşlarda uzaktan seyretmek yerine
en önde bulunurdu. Nureddin’in atını
düşürmek için bir iple tuzak kurmuşlardı.
Nureddin Zengi at düşünce bir daha
kalkamaz, bir sürü Franglı, Nureddin
Zengi’nin üzerine doğru giderler, bir
Kürt, uzaktan bunu görür, yakınlaşıp
Nureddin Zengi’yi oradan uzaklaştırır ve
Franglar o Kürt’ü öldürdüler. Nureddin
Zengi Turkmani de her zaman o Kürt’ün
çocuklarını çağırıp, başlarını okşar ve
onlara, “Bir Kürt’ün beni kurtarmak için

kendini feda etmesini asla unutamam”
dermiş. Bu da onların birlikte
yaşamalarına en güzel örnek.
Türkmenlerin gurur kaynağı olan
Nureddin’in kim olduğunu bilmenizi
isterim. Araplar ona “Şan sahibi, Adaletli
Sultan, Nureddin, Müslümanların Emiri,
Tüm sultanların önderi ve İslam Aslanı”
lakaplarını vermişlerdi. Alimlerden
biri şöyle der: “511 yılında doğdu, 569
yılında vefat etti. Eşitlik ve cihat risalesini
taşıyordu, yolu İmam Ömer yoluydu,
çünkü İmam Ömer’in kendi döneminde
neler yaptığına bakmış o da aynı şeyi
yapmıştır.”
Ebu Fecr Zauci ise, “Zangi 53 bölgeyi
kafirlerin elinden alana kadar cihat
yaptı. Zengi marangozdu, sadece kendi
kazandığı ekmeği yerdi, elini kimsenin
hazinesine sürmez, daima yanında
Kuran-ı Kerim ve seccade taşırdı.
Zengi, Hanefi mezhebine bağlıydı fakat
insanlara Şafi veya Maliki mezhebine
bağlı olmakta özgürsünüz derdi.” İbn-i
Kasir de, “Halifelerin hayat hikayelerini
okudum, Hattap Oğlu Ömer ve Abdulaziz
Oğlu Ömer’den sonra Nureddin Zengi
Turkmani kadar iyi ve adaletli kimseyi
görmedim, kendisi mahkemelerde
otururdu. Hiçbir zaman hilafet parasıyla
bir şey almazdı. Kendi alın teriyle istediği
bir şeyi almayı severdi, bu da yetki
sahipleri için güzel bir örnek.”
İbin Vasıl ise şöyle der: “Zengi kalp ve
vücut bakımından kendi döneminde en
güçlü olandı, ata bindiği zaman kimse
onun kadar güçlü görünmezdi. Onun
hobilerinden biri de Çevgan oyunuydu şu
an o oyuna Golf diyorlar. At üstünde eyri
bir ağaçla oynanan bir oyundu. Birgün
biri kendisine, “Sen Müslümanların
halifesisin, neden kendini bu oyunla
meşgul ediyorsun “ diye sormuşlar. O da
cevap olarak “Valla oyun için kendimi bu
kadar meşgul etmiyorum ben istiyorumki
bu halk şimdiden ata binmeyi ve cihat
yapmayı öğrensin, boş oturmalarını
istemiyorum, benimle oyun oynarken
savaş için antrenman yapmış olurlar”
dedi.
Türkmenlerin alimi çoktu, fakat
Zengi özel olarak etrafında Kürt
olmasını isterdi. Örneğin Selahaddin
ve Nureddin’in yardımcısı olan Şerko.
Uygun kişileri uygun yerlere koyma
çabasını sarfetmiş, oğullarını hassas
konumlara yerleştirmeye çalışmamış.
Bu da din bayrağı altında çalışmaktan

kaynaklanıyor.
Nureddin Zengi, Türkmen alimlerinden
biridir. Burada çok kısa bir hikayeden
söz edicem size, İmam Yahya adında
Zengi’nin bir imamı vardı, çeşitli
konular hakkında ondan fetva alırdı.
Bir gün Yahya Nureddin’e, “Dikkatli ol,
bölgen işgal edilmiş, Mısır da Franglar
tarafından işgal edilmiş ve Dimaşk’a
doğru gelebilirler” demiş. O gece Zengi
uyumamış, sabaha kadar ağlamış ve
onu zafere taşıması içi Allah’a yalvarmış.
Yahya sabah namazından sonra Zangi’ye
“Bu gece Peygamberimizi rüyamda
gördüm, ‘Nureddin’e deki: Yeter dua
etme duan kabul edildi’ dedi”. Zengi
de “Bu rüyanın gerçek olduğuna nasıl
inanacağım” diye sormuş. Yahya da, “Ben
de bu soruyu Peygamber Efendimize
sordum, dedim ki ‘Ya inanmazsa
bana inanması için nasıl bir işaret
vereceksiniz’, Peygamber Efendimiz de
dediki; Nureddin’e söyle o gece Harim
bölgesinde bir dua ettin o duayı bir sen
bir Allah biliyor o dua kabul oldu’ dedi.
Nureddin Zengi de inandı ve “Doğru
o gece etrafımız kuşatılmıştı, ordudan
çıktım ve sabaha kadar secdede oturdum,
Allah’a yalvardım” dedi. Ve sabah haber
geldi, Frangların hepsi geri çekilmiş. İşte
Türkmenlerde böyle şahsiyetler vardı.
Birlikte yaşamak o dönemde böyleydi.
Biyografi
Ben, Dr. Abdullah Nuri Rojbayani,
İslam Ekonomisi ile İslami Bankacılık’ta
doktoram var, ayrıca yüksek lisansımı
da Uluslararsı Yasa Bölümü’nde yaptım.
1976 yılında birlikte yaşam şehri olan
Kerkük kentinde dünyaya geldim.
Gözümüzü açar açmaz 3-4 dil öğrendik.
Kürt olduğumuzu biliyorduk, ama 3-4
dil öğrenmemizin sebebi Kürt, Arap
ve Türkmenlerin birlikte yaşamasıydı.
Ortaöğretimimi Kerkük’te tamamladım.
Bazı durum değişikliklerinden dolayı
Dr. Muhammed Bazyani’nin Kürdistan
Bölgesi’nde Bakan olmasından
dolayı Kerkük’te yaşayamadık, Erbil’e
taşındık. Erbil’e geldikten sonra İlahiyat
Fakültesi’ni tamamladım, ardından
Edebiyat Fakültesi’ni 2013 yılında
doktoramı alıncaya kadar tamamladım.
Şimdi ise İlahiyat Fakültesi’nde İslami
Bilimler Öğretim Üyesi olarak görev
yapmaktayım.

Haber: Ali Antar
Foto: Muhammet Emin
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Kabe Yeni Örtüsünü Bekliyor
İslamiyet in en kutsal mabedi olan Kabe, her Hac
mevsiminde tüm dünya müslümanlarınca ziyaret
akınına uğruyor ve her Hac döneminde Kabe’nin
üzerindeki Kisve adı verilen örtü değişiyor.
Kisve’nin yapımı 8-10 ay sürüyor
Mekke’de yapılan ve tamamlanması 8 ile 10 ay süren
Kisve (Kabe örtüsü), Kabe-i Şerif ile buluşmak için
arefe gününü bekliyor.
Kabe örtüsü fabrikasında yaklaşık 150 işçinin emeğiyle
farklı aşamalardan geçirilerek ve saf ipek kullanılarak
yapılan Kisve yetkililere teslim edildi.
Fabrikanın Halkla İlişkiler Sorumlusu Faysal Harbi,
Kisve’nin birtakım aşamalardan geçtiğini ifade ederek,
bunları “fabrikada ipliklerin boyanması, kumaşın
desenli ve desensiz olarak örülmesi, ayet ve motiflerin
el işçiliğiyle nakşedilmesi, ayet ve motiflerin Kisve’nin
desensiz bölümleriyle birleştirilmesi” şeklinde sıraladı.
Kisve 5 parçadan oluşuyor
Faysal Harbi, Kisve’nin 5 parçadan oluştuğunu

belirterek, Kabe’nin dışarıdan görünen siyah örtüsünün
yanı sıra altında sarımsı renkte ipekten astarın da
bulunduğunu kaydetti.

işlemesi için nakış bölümüne gönderildiğini ifade etti.

Boyama ve örülme aşamasından söz eden 32 yıllık
fabrika çalışanı Süleyman El-Henibi de ipliklerin
ilk olarak beyaz ipek şeklinde geldiğini, bunların
yıkandığını ve ardından da siyah renge boyandığını
belirtti.

Kuşak ve diğer nakışların el emeği ile yapıldığı
bölümdeki işçilerden Salih Burey Raddadi de bu
bölümde 34 yıldan bu yana çalıştığını dile getirdi.

Boyanan ipliklerin de
daha sonra bobinlere
sarılarak kumaş haline
getirilmesi için örme
aşamasına aktarıldığını
ifade eden Henibi,
ipliklerin burada
kuşak bölümü sade,
diğer bölümleri ise
desenli olacak şekilde
örüldüğünü söyledi.
Henibi, tüm işlemlerin
ve kontrollerin
tamamlanmasının
ardından da Kisve’nin el

Nakışlar, altın kaplama gümüş ipliklerle yapılıyor

Kisve’nin Kuşak, Rukn Yemani, Kabe Kapısı, Hacerul
Esved ve diğer bazı bölgelerine el emeği ile ayetleri
nakşettiklerini ifade eden Raddadi, sadece kuşak
bölümünde 16 el işi parçanın yapıldığını belirtti.
Raddadi, Kisve’nin üzerindeki ayet ve nakışların
yapımı na değinerek, “Bizim bölüme sade olarak gelen
ve üzerine el emeği ile ayetlerin yazılması gereken
bölümlere önce makineden desen çizdiriliyor. Çizilen
desen ve yazılara göre alt kısmına sarı ipek, üstüne ise
altın kaplama gümüş iplikler ile yazıyı yazıyoruz” dedi.
Arefe günü değiştirilen, Kabe’den indirilerek yetkililere
teslim edilen eski Kisve de genellikle müzelerde
sergilendiği, parçalar halinde dünyanın farklı yerlerine
gönderildiği belirtildi.
Haber: Tba Haber Merkezi

Bağdat’la Ankara’nın referandum konusunda mutabık kalması bizim için çok faydalı oldu
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

Türkiye-Irak ilişkilerinin gündeminde yer alan
konuları ele almak üzere Irak’a gerçekleştirdiği ziyaret
çerçevesinde Türkmen milletvekilleri ile bir araya geldi.
Bağdat’ta Türkmen milletvekilleri ile gerçekleştirilen
görüşme, Bağdat Yeşil Bölge’deki Reşit Otel’de basına
kapalı olarak gerçekleştirildi.
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu üyesi
ve Kerkük Milletvekili Hasan Turan gerçekleştirilen
toplantıya ilişkin Tba’ya açıklamalarda bulundu.
Çok olumlu bir görümşe gerçekleştirildiğini belirten
Hasan Turan, “Bağdat’ta Türkmen heyeti ve bizim
için çok önemli bir görüşme oldu, özellikle bu kritik
dönemde Dışişleri Bakan Çavuşoğlu ile görüşmek ve
Bağdat’a gelmesi, Bağdat’la Ankara’nın referandum
konusunda mutabık kalması bizim için çok faydalı
oldu. Çünkü Türkmenler referandumdan ve bu ülkenin
parçalanmasından büyük bir endişe duymaktadırlar”
dedi.
“Bu sıkıntıları Sayın Çavuşoğlu ile paylaştık” diyen
Turan, “Türkmen bölgelerinin durumunun ne kadar
kritik ve hassas olduğunu konuştuk. Aynı zamanda

Irak’la Türkiye’nin daha hızlı bir
şekilde temas kurması ve görüş birliği
yaratması, elbette Türkmenler için
faydalı olacak ve yansıyacaktır” şeklinde
açıklama yaptı.
DEAŞ’tan kurtarılan Türkmen
bölgelerin yeniden yapılanmaya ihtiyacı
olduğunu belirten Yürütme Kurulu
Üyesi, “Türkiye’nin bu bölgelerin
yapılanmasında katkıda bulunacağına
ve Türkmenlerin tekrar yurtlarına
dönmesine yardımcı olacağına dair
Sayın Bakan söz verdi” ifadesinde
bulundu.
Hasan Turan, görüşmede Türkiye’nin
de referanduma karşı olduğuna ilişkin
konuyu tekrar görüşme ve dinleme fırsatı bulduklarını
kaydetti.Turan, referanduma ilişkin yaptığı açıklamada,
“Kuzey Irak Yönetimi heyeti Bağdat’a geldiğininde
bizimle bir görüşmeleri oldu, Irak Türkmen Cephesi’ni
ziyaret etmişlerdi. Biz orda anlattık, dedik ki bu konu
tehlikeli bir konudur. Uzlaşıya ihtiyaç var. Görüşmede,
‘Sizin referandum konusunu Bağdat’la konuşmanız
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gerekir’ dedik. Ayrıca referandumun tartışmalı
bölgelerde olması, Türkmen milleti için hassasiyet
yaratmaktadır. Bu bölgelerde olmamasını istiyoruz.
Kuzey Irak’ta da olmadan önce bu konuda Bağdat’la
anlaşma sağlanmalı. Biz bu kanaatteyiz” dedi.
Tepkilerini anayasa çerçevesinde göstereceklerini
belirten Hasan Turan, barışsal yollarla bütün hukuki
adımları atacaklarını söyledi.
Haber: Eymen Erbiloğlu
Foto: Barzan Lokma
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