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KALE ANTİK MÜZESİNİN TABELASINDA KÜRTÇE, 
ARAPÇA VE İNGİLİZCE YAZILMASINA RAĞMEN NEDEN 

TÜRKÇE YAZILMAMIŞ?

 TUZHURMATU’DA SON DURUM
Irak Türkmen Cephesi (ITC) 
Salahaddin İl Teşkilatı Başkanı 
Heysem Haşim Muhtaroğlu:

“ Millet olarak Kürtlerle hiçbir 
sıkıntımız yok

“ Haşdi Şabi ve peşmerge arasındaki 
büyük çatışmalar Tuzhurmatu’nun 
Türkmen ve Kürt tarafı olarak ikiye 
bölünmesine neden oldu

“ Bizim istediğimiz Tuzhurmatu’nun 
vilayet olması

Kürdistan Yurtseverler 
Birliği (KYB) Tuzhurmatu  
Koordinasyon Komitesi 
Sorumlusu Kemal Kerim:

Tehlikenin Türkmenler olduğuna 
inanmıyorum. Oluşan sorunlar 
Haşdi Şabi ile bizler arasında“ 
Bir taraftan diğer tarafa geçmek çok 
zahmetli“ 
Bizce Tuzhurmatu’da referandumun 
gerçekleşmesi kolay değil“ 

Türkmen İslam  Alimleri 
Birliği’nin

Mesajı

  
Budistlerin Tek Saldırma Sebebi Müslümanların Allah’a Olan İmanıdır“ 

Irak Parlamentosu Türkmen 
Milletvekili Niyazi Mimaroğlu:

Irak Parlamentosu Yekgırtu Fraksiyonu 
Başkanı ve Kürdistan İslami Birlik 
Başkanlık Üyesi Dr. Musenna Emin: Türkmeneli’nin ana şehri olan Kerkük’e, şehir 

dışından yüzbinlerce insan getirilerek Kürt 
ağırlığını oluşturup, Kerkük’ün demografisini  
      değiştirdiler

           Bazı Kürt siyasiler hatalı politikalarıyla Kürt       
          milletini derin bir çukura sürüklemektedir

          Bu projeye İsrail’den başka kimse destek olmadı

          Dile getirilen bazı karton Türkmenler var       
         onlar Türkmenleri temsil etmiyor. Şahsi çıkarları   
        doğrultusunda hareket ediyorlar

Her zaman referandum zamanıdır çünkü referandum 
sorunları çözmek için demokratik bir yol 
ve mekanizmadır

Irak Anayasası da Irak devletinin kimliğini 
belirlemiştir, bu yüzden gönüllü birlik ile 
kurulmuş, istenmiş birlik bir devlettir

Avrupa ülkeleri 300-400 yıl birbirleriyle savaştılar 
ve ayrıldılar, şimdi ise hepsi tekrardan birlik olmuş 
durumda

Türkmen Güçlerinde Mezhepçilik 
Yok ve Olmayacak

Irak Kürdistan Parlamentosu İki 
Yıl Aradan Sonra Açıldı

İslam’ın büyüklüğü Budistleri 
etkiliyor

Seyid Ali Hüseyni, DEAŞ’ın caniliğini tüm dünyaya 
belli ettiğini söyleyerek, Haşdi Şabi’nin kuruluş amacını 
şöyle ifade etti:

“DEAŞ’ın Irak’ta yer bulup kalmasına, tarihimize, 
vatanımıza ve kutsal varlıklarımıza dokunmalarına izin 
vermemek için burdayız.” 

Irak Kürdistan Parlementosu, bölgede süren siyasi 
krizler nedeniyle iki yıl aradan sonra 15 Temmuz’da 
açıldı.
Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi’nde (IKBY) 
bulunan iki muhalefet parti, siyasi krizden dolayı 
iki yıldır toplanamayan meclisin açılış oturumuna 
katılmayacaklarını duyurdu.

Türkmen Alimler Birliği Başkanı Hüsamettin Cevdet, 
Myanmar’da Müslümanlara yönelik devam eden katliamı 
kınadı. 

“Borma’daki kardeşlerimiz hakkında Türk’ün faziletinden 
size bahsetmek isterim. Borma’da Mahmut Geznevi ve 
Timurlenk İslamiyet’i yaymıştır, yani Türklerin sayesinde 
Müslüman olmuşlardır” dedi.
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Irak Türkmen Cephesi (ITC) Salahaddin 
İl Teşkilatı Başkanı Heysem Haşim 
Muhtaroğlu, “Son zamanlarda Haşdi Şabi 
ve peşmerge arasındaki büyük çatışmalar 
Tuzhurmatu’nun Türkmen ve Kürt tarafı 
olarak ikiye bölünmesine neden oldu” 
dedi.

Heysem Haşim Muhtaroğlu, millet olarak 
Kürtlerle hiçbir sıkıntılarının olmadığını 
belirterek, “Kürtlerin bazı siyasi partileri 
ile sıkıntımız bulunmaktadır.Bunun da 
sebebi bazı Kürt partilerin Irak’ı bölme 
projelerinin olması” şeklinde açıklama 
yaptı.

Referanduma ilişkin yaptığı açıklamada 
Muhtaroğlu, “Biz Tuzhurmatu 
Türkmenleri olarak referanduma karşıyız 
ve bu bölgede referandum yapılmasına 
izin vermeyiz” ifadesinde bulundu.

Sadece Tuzhurmatu’da değil Kerkük 
ve diğer bölgelerde de referandumun 
yapılmasının Irak Anayasası’na aykırı 
olduğunu belirten Muhtaroğlu, “Bölge 
parlamentosu 2 yıldır aktif değil, bu tür 
proje ve yasaların parlamentodan yasal 
olarak çıkması gerekir” dedi.

ITC Salahaddin İl Teşkilatı Başkanı 
Heysem Haşim Muhtaroğlu, referandum, 
Tuzhurmatu’daki siyasi gelişmeler 
ve yaşama ilişkin Tba’nın sorularını 
yanıtladı. 

Tuzhurmatu’daki son durumu bize 
anlatabilir misiniz?
  
Tuzhurmatu, 2003’ten bu yana aşama 
aşama farklı siyasetlere maruz kaldı 
ama son zamanlarda Haşdi Şabi ve 
peşmerge arasındaki büyük çatışmalar 
Tuzhurmatu’nun Türkmen ve Kürt 

tarafı olarak ikiye bölünmesine neden 
oldu, ayrıca Türkmen tarafında yaşayan 
Kürtler de kendi taraflarına geçtiler, 
hatta şimdi bizim eski Tuzhurmatu 
pazarında sadece Türkmenler ticaret 
yapmaktadırlar.

Bildiğiniz üzere Tuzhurmatu’ya bağlı 
Bayat köyleri 2014’te DEAŞ’ın eline 
geçti ve bu durum 30 bin Türkmen’in 
Kerkük’e göç etmesine neden oldu. Bu 
köyler kurtarıldıktan sonra da oradan 
göç eden Türkmenler köylerine geri 
dönmediler, bu konu ile ilgili Irak 
hükümetinden yardım talebinde 
bulunduk, ama cevap vermediler. 
Kerkük’e yerleşen bu göçmenler Kürt 
emniyet güçlerinin baskısına uğruyorlar. 
,Biz ITC olarak vatandaşlarımız ne 
zaman Tuzhurmatu’ya dönmek isterlerse 
onlara yardımda bulunmaya hazırız.

Tuzhurmatu’daki Türkmenlerin 
Arap ya da Kürtlerle ilişkisi nasıl?

Millet olarak Kürtlerle hiçbir sıkıntımız 
yok ama Kürtlerin bazı siyasi partileri 
ile sıkıntımız bulunmaktadır. Bunun 
da sebebi bazı Kürt partilerin Irak’ı 
bölme projelerinin olması. Biz Türkmen 
siyasetçiler olarak bu projelere ve bazı 
Kürt siyasi partilere karşıyız, millet 
olarak hiçbir sıkıntımız yok ama o 
çatışmalar, Kürtlerin Türkmen tarafında 
kalmamasına neden oldu. Bu da bazı 
Kürt partilerin yanlış siyasetinden 
kaynaklanmaktadır, ama genel olarak 
Kürt milleti ile hiçbir problemimiz yok.

Aldığımız bilgilere göre 
Tuzhurmatu’nun Kerkük’e 
bağlanmasını istiyorlar, 
Tuzhurmatuluların bu konudaki 
tepkisi nedir?

Biz buna karşıyız çünkü 1976 yılında 
Tuzhurmatu Kerkük’ten alınarak 
Salahaddin iline bağlandı ama şimdi 
bizim istediğimiz ne Kerkük’e ne 
de Salahaddin’e bağlanması. Bizim 
istediğimiz Tuzhurmatu’nun vilayet 
olması, bunun için Türkmen partileri 
olarak bu konuyla ilgili ittifak 
içerisindeyiz, bu konu stratejik bir 
konudur, bundan dolayı Telafer ve 
Tuzhurmatu’nun vilayet olmasını 
istiyoruz ayrıca bu konuyla ilgili 
gelecekte girişimlerimiz de olacak.

Edinilen bilgilere göre 
Tuzhurmatu’daki insanlar 
referanduma karşılar ama yine 
de sizce bölgede referandum 
gerçekleştirilebilir mi?

Biz Tuzhurmatu Türkmenleri olarak 
referanduma karşıyız ve bu bölgede 
referandum yapılmasına izin vermeyiz, 
sandıkları merkezlere getirerek 
insanların oy kullansını istemelerine 
karşıyız, biz buna izin vermeyiz. Biz 
burada yaşıyorsak, biz burada hakimiz 
demektir, burada Türkmenler hüküm 
sürmektedir, ayrıca İlçe Meclisi’miz 
bulunmaktadır. İlçe Meclisi’nde 7 
Türkmen, 7 Arap, 7 Kürt bulunmakta ve 
yasaya göre referandum gibi konularda 
meclisin üçte birinin kabul etmemesi 
durumunda bu konu meclisten geçemez, 
yani sonuçta Kürt ile Araplar birleşse bile 
biz meclisin üçte biri olduğumuz için 
referandum bölgede yapılamaz. Sadece 
Tuzhurmatu’da değil Kerkük ve diğer 
bölgelerde de yapılması Irak Anayasası’na 
aykırıdır. Ayrıca bölge parlamentosu iki 
yıldır aktif değil, bu tür proje ve yasaların 
parlamentodan yasal olarak çıkması 
gerekir ama bunu göz korkutarak, emri 
vaki yaparak istedikleri yerde yapabilirler 
ama Tuzhurmatu’da yapamazlar.

Rahmetli Ali Haşim 
Muhtaroğlu’nun  mezhepçiliği 
ortadan kaldırmak için yaptığı 
çalışmalar halen Tuzhurmatu’da 
geçerli mi ve siz de bunu devam 
ettiriyor musunuz?

Ali Haşim’in verdiği mücadelede, 
Türkmenlerin arasına mezhepçiliğin 
girmesini istemiyordu çünkü bu 
büyük bir fitneydi, milletimizi tehlikeli 
durumlara sürükleyeceğini biliyordu. 
Zaten mezhepçilik bir projeydi ve sadece 
rahmetli buna karşıydı ayrıca birçok 
kez dile getirmişti. Böyle bir projenin 
olduğunu ve kendisinin de buna karşı 
olduğunu belirtmişti. Bundan dolayı 
hep hedef noktasıydı, Kerkük’e giderken 
mayın patlaması, Tuzhurmatu’da ITC 
binasındayken roketle saldırı, evine 
roketle saldırı, stadyuma giderken 
oturacağı yere mayın yerleştirilmesi... 
Rahmetli şehit olacağını biliyordu ama 
ne zaman olacağını bilmiyordu.

Şehit olmasının sebebi de bu projeye 
karşı çıkmasıydı. Kendisinden sonra hızlı 
bir şekilde bu projeyi devam ettirdiler, 
az da olsa bu fitneyi milletimizin 
arasına soktular ama şimdi biz ITC 
olarak eskisinden çok daha fazla 
güçlüyüz, insanlar bizim arkamızda, 
tabanımız güçlü. İnşallah buna hiç izin 
vermeyeceğiz. Doğru, DEAŞ geldi araya 
bir fitne attı, insanlarımız göçe maruz 
kaldılar. Maalesef Tuzhurmatu’daki 
göçmenlerimiz hedef alındı, başka kişiler 
tarafından yapılan bu olaylar Haşdi 
Şabi üzerine atıldı. Haşdi Şabi’nin adı 
kirletildi, ayrıca insanlarımızı kaçırdılar, 
öldürdüler ama Allah’a şükür bu olaylar 
azaldı. İnşallah Tuzhurmatu’nun durumu 
daha da iyiye gidecek.
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 Son zamanlarda Haşdi Şabi 
ve peşmerge arasındaki büyük 

çatışmalar Tuzhurmatu’nun 
Türkmen ve Kürt tarafı olarak 
ikiye bölünmesine neden oldu

Millet olarak Kürtlerle hiçbir 
sıkıntımız yok

Biz burada yaşıyorsak, biz 
burada hakimiz demektir, 

burada Türkmenler hüküm 
sürmektedir

Mezhepçilik bir projeydi ve 
sadece rahmetli Ali Haşim 
Muhtaroğlu buna karşıydı
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Tehlike Haşdi Şabi, tehlikenin Türkmenler olduğuna inanmıyorum 

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Tuzhurmatu  
Koordinasyon Komitesi Sorumlusu Kemal Kerim 
Muhittin, Tuzhurmatu’da yaşanan siyasi sorunlara 
ilişkin, “Sorun, Haşdi Şabi’nin Türkmenlerden 
oluşması değil, mesele Türkmenler değil çünkü bizim 
Türkmenlerle hiçbir sorunumuz yok. Sorun şu ki Haşdi 
Şabi’nin birçok gruptan oluşuyor olması” şeklinde 
açıklamada bulundu.

KYB Tuzhurmatu Koordinasyon Komitesi Sorumlusu 
Kemal Kerim Muhittin, Tuzhurmatu’da yaşanan siyasi 
sorunlar ve Türkmen-Kürt ilişkilerine ilişkin Tba’ya 
açıklamada bulundu.

Tuzhurmatu’da kısa bir süre önce peşmerge ile Haşdi 
Şabi arasında yaşanan çatışmalar hakkında Kemal 
Kerim Muhittin, “2015 ve 2016 yıllarında biz ve Haşdi 
Şabi arasında bir çatışma gerçekleşti  ve her iki taraf 
büyük zarar gördü ama Tuzhurmatu’daki Türkmen 
partileri ve Haşdi Şabi ile yaptığımız birkaç toplantı 
ayrıca şehir idaresinde olan arkadaşlarımızın Kerbela 
ve Necef ’te bazı Şii önderleriyle gerçekleştirdikleri 

toplantılardan sonra bölgenin 
durumunu az da olsa sakinleştirdik” 
şeklinde açıklama yaptı.

“Şüphesiz ziyaret ve toplantılar 
durumu çok iyi bir şekilde 
etkiledi” diyen Muhittin, “Bu yolla 
bölgenin durumunu bugüne kadar 
sakinleştirebildik. Şu an bizle 
Haşdi Şabi ya da bizle Türkmenler 
arasındaki durum eskisinden daha iyi 
ve bu olaylardan sonra hiç bir çatışma 
yaşanmadı” dedi.   

Birçok kez Türkmenlerle Kürtler 
arasın çatışma yaşandığı ve 

Tuzhurmatu’nun ikiye bölündüğüne yönelik iddialara 
ilişkin  Kemal Kerim Muhittin, “Bizim ilişkilerdeki 
maksadımız ilişkilerimizi savaş olduğu dönemle 
karşılaştırmak. İki taraf da şehit verdi. Bu şehirde 
çok karmaşık bir durum oluştu. İki taraftan da çok 
sayıda aile evlerini terk etti. Maksadım söz ettiklerimle 
karşılaştırmak. Eğer bu olayları önceki durumlarla 
karşılaştırırsak bu durumların halen devam ettiğini 
söyleyebilirim. Öyle farzedelim ki Tuzhurmatu şu an iki 
parçaya ayrılmış bir tarafı Türkmen, bir tarafı biz. Bir 
taraftan diğer tarafa geçmek çok zor,  özellikle bizlerin 
Türkmen tarafına geçmesi. Onların bizim tarafımıza 
geçmeleri, resmi makamlara, pazarlara gelmeleri çok 
kolay. Bunları da birçok belgeyle sizlere sunabilirim” 
diye açıklama yaptı.

“Bizim sınırımızda olan resmi makamlarda Türkmenler 
normal bir şekilde kendi mesailerini yapmaktalar” 
ifadesinde bulunan Kemal Kerim Muhittin, “Ancak 
Kürtlerin diğer tarafa geçmesi yasak. Bu konuyu 
Türkmenlere dayandırmıyorum, Haşdi Şabi’ye 
dayandırıyorum. Tehlike Haşdi Şabi, tehlikenin 

Türkmenler olduğuna inanmıyorum. Oluşan sorunlar 
Haşdi Şabi ile bizler arasında, doğrusu bu bölgede siyasi 
sorunlarımız var, bundan dolayı çoğu zaman bu şehirde 
karar vermek çok zor” şeklinde değerlendirmede 
bulundu.     

KYB Tuzhurmatu  Koordinasyon Komitesi Sorumlusu, 
referandumun Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi’nin 
(IKBY) bölgeleri dışında da gerçekleşmesiyle ilgili, 
“Bizce Tuzhurmatu’da referandumun gerçekleşmesi 
kolay değil. Eğer gerçekleşirse de eminim ki Türkmen 
ve Haşdi Şabi’nin bulunduğu bölgelerde bizim için zor 
olacak, ayrıca bu durumda Tuzhurmatu’da yapamayız” 
dedi.

Son olarak KYB Tuzhurmatu Koordinasyon Komitesi 
Sorumlusu Kemal Kerim, Haşdi Şabi ile Kürtler 
arasında mevcut olan sorunlara ilişkin şu açıklamada 
bulundu:

“Daha önce de bahsettiğim gibi bizim problemimiz 
siyasi bir sorundur, Necef ve Kerbela’ya giden 
arkadaşlarımız bunu orada da açıklamışlardı. Bizim 
mezhepsel bir sorunumuz yok, bizim Şiilerle hiçbir 
şeyimiz yok, biz  Şiilerle dostuz ve dostluğumuz 
derindir. Bizim  aramızda olan asıl mesele Haşdi Şabi, 
o zaman mesele neye dayanıyor? Sorun, Haşdi Şabi’nin 
Türkmenlerden oluşması değil, mesele Türkmenler 
değil çünkü bizim Türkmenlerle hiçbir sorunumuz yok. 
Sorun şu ki Haşdi Şabi’nin birçok gruptan oluşuyor 
olması, öyle çok gruptan oluşmaktaki anlaşmak çok zor. 
Özellikle İran’a bağlı olan gruplar örneğin Horasani, 
Ehli Hak Asaybi, Hizbullah. Biz, diğerleri ile çoğu 
zaman anlaşmaya vardık ama anlaşmalar bu gruplar 
tarafından bozuldu. Bu nedenle bizim sorunumuz ne 
Türkmenlerle ne de Şiilerle, bizim sorunumuz siyasi bir 
sorun, bizim sorunumuz Haşdi Şabi’yle.” 

Haşdi Turkmani Kuzey Cephesi Güçleri Resmi Sözcüsü 
Seyid Ali Hüseyni, “Türkmen’in tüm bölgeleri tek bölge 
sayılır” dedi. 
Seyid Ali Hüseyni, DEAŞ’ın caniliğini tüm dünyaya belli 
ettiğini söyleyerek, Haşdi Şabi’nin kuruluş amacını şöyle 
ifade etti:
“DEAŞ’ın Irak’ta yer bulup kalmasına, tarihimize, 
vatanımıza ve kutsal varlıklarımıza dokunmalarına izin 
vermemek için burdayız.” 

Haşdi Şabi’nin kuruluşuna ilişkin Hüseyni, “Bu gücü, 
siyasi bir taraf kurmadı” şeklinde açıklama yaptı.
Seyid Ali Hüseyni, Türkmen güçlerinde mezhepçilik 
olmadığını vurgulayarak, “Kerkük, Türkmenlerin 
Kudus’üdür ve Kudus’ü de kalacak. O Kudüs’e de gelen 
mezhepçilik aramaz, içiniz rahat olsun biz Türkmen’iz 
ve mezhebimiz yok, biriz ve bir de kalacağız” ifadesinde 
bulundu. 
Haşdi Turkmani Kuzey Cephesi Güçleri Resmi 
Sözcüsü Seyid Ali Hüseyni, Haşdi Şabi’ye ilişkin Tba 
mikrofonlarına açıklamada bulundu.
Haşdi Şabi, Türkmen gücü olarak hedefleriniz tam 
olarak nedir, ne için çalışıyorsunuz?

Bildiğiniz üzere 2014’te DEAŞ Irak’a geldiğinde, hedefi 

bu devleti dağıtmaktı, fark da gözetmiyordu, 
herkese aynı bakıyordu. Caniliğini tüm 
dünyaya belli etti. Bunlar, kan içen ve kanla 
tarihi değiştirmeye çalışan bir grup. Seyid 
Sistani fetvasında (Allah İmam Sistani’yi 
korusun) bunların karşılarında durmamız için 
Cihad-ı Kifayı verdi. Bunların Irak’ta yer bulup 
kalmalarına, tarihimize, vatanımıza ve kutsal 
varlıklarımıza dokunmalarına izin vermemek 
için buradayız. Onun hatırına bize Türkmen 
diye, kalan Irak milleti gibi, Lebbeyk ya cihad, 
lebbeyk ya Irak ve Lebbeyk ya vatan bu seslerle 
seslendik kalan Irak milletiyle. Arap kardeşler, 

Yezidiler, Şebekler, hatta Kürt Feyliler ve kalan diller ve 
mezhebler karışıp bir olduk.

2014’te bu Türkmen gücü kuruldu, bu büyük bir güç. 
İlk olarak Emirli’de kuruldu ve ordan başladı, hepinizin 
bildiği gibi Emirli bir tarih yazdı, Türkmen bölgesi bu 
kasırganın karşısında durabildi. Onun üzerine de 85 gün 
bunların etrafı sarılmış ve mahsur kalmışlardı,  Türkmen 
gücü o günden itibaren kuruldu, şimdi ise hamdolsun 
binlerce kişiyiz. Kerkük’te 2 tugayımız var, 16. Tugay ve 
52. Tugay. Telafer’de de 2 tugayımız var, onlar da İmam 
Hüseyin Tugayı. Bu tugayda olanlar Telaferliler, diğer 
tugaylarda ve güçlerde de Türkmen var ve başı yüksek 
kalan kardeşlerle düşmana karşı duruyorlar. 

Bilindiği üzere Haşdi Şabi içerisinde Kürt de 
Sünni de var, Türkmen Gücü (Qwa Turkmaniya) 

içersinde Sünni veya Kürt var mı? 

Önemli ve güzel bir soru, dediğim gibi Irak’ta Haşdi Şabi 
içerisinde Yezidiler, Hrıstiyanlar ve herkesin bir gücü 
var, çünkü dediğim gibi DEAŞ geldiğinde tüm bölgelere 
zarar verdi ve bu bölgelerde bu güçler kuruldu. Dediğiniz 
gibi Sünni, Şii, olarak şu an 16. Tugayda Hak Takımı 
var, onlar Kerkük halkından oluşuyor, Enfusenalar; biz 
Sünni değil Enfusena diyoruz, onlar bizden bir parçalar. 

Biz biriz, orada Hak Takımı var, bizimle ayrıca Sünni 
Araplar var o büyük bir Tugay. Hawice Tugayı içersinde 
Sünnilerden oluşan takım var. Bizimle kardeş Kürtlerden
çok var, Sünni ve Şii Kürtler var, hem Feylilerden hem de 
bizim bölgelerimizde var. Eğer bizim bu kuruluşumuza 
bakarsak Irak’ın bir gül bahçesiyiz ve her renkten gül var 
içersinde ve hepsi aynı kokuyu veriyor ve adı da Haşdi 
Şabi Irak ve Kutsalları Koruma.

 
Türkmen Gücü dediğimiz Qwa Turkmaniya bütün 
Türkmeneli bölgesi ve Irak’ta tam olarak kaç kişiden 
oluşuyor? 
 
Bu güvenlikle alakalı bir soru, rakamı tam olarak 
söyleyemem ama milletimizi ve bizi görenleri 
sevindirmek için şunu söyleyebilirim 4 binden fazla. 

Mezhepçiliğe karşı bir planınız oldu mu? 
Mezhepçiliğin olmaması için bir çaba var mı 
ve Türkmen Gücü (Qwa Turkmaniya) bütün 
Türkmenlerin gücü diyebilir miyiz?

Öncelikler mezhepçilik bizde yok ve olmayacak da, 
buna evvelden hayır dedik. Bu gücü, siyasi bir taraf 
kurmadı veya buna karşı bir parti ya da hareketin gücü 
olmadı. Bu güç fetva ile geldi, bu fetvaya da Sunni, Şii, 
Mesihi, Yazidi, Şebek, Arap, Kürt de geldi. Bunların 
hatırına milletin içi rahat olsun diye şunu söyleyebilirim; 
biz birlikte namaz kılıyoruz ve keyif yerinde de 
birlikte oturuyoruz, şiirlerimiz Türkmence okunuyor, 
marşlarımız var Türkmence okunuyor, içinde Sunni, Şii 
de var şiirlerde de Sünni, Şii ayrımı yok.

Mezhepçilik var diyenler emin olsun ki Türkmen 
güçlerinde mezhepçilik yok ve olmayacak da. Türkmen 
birdir. Erbil’de, Kazanya’da, Azizye’de, Telafer’de, 
Tuz’da ve kalan bölgelerde olsun hepimiz tek bir yerde 
toplanırız, onun da adı Kerkük’tür. Kerkük Türkmenlerin 
Kudüs’üdür ve Kudüs’ü de kalacak. O Kudüs’e de gelen 
mezhepçilik aramaz, içiniz rahat olsun biz Türkmen’iz ve 
mezhebimiz yok biriz ve bir de kalacağız.

Türkmen güçlerinde mezhepçilik yok ve olmayacak

Haber: Ali Anter
Foto: Çoban Mustafa Nevzat 

“Kerkük, Türkmenlerin Kudüs’üdür ve 
Kudüs’ü de kalacak.

Haşdi Şabi içerisinde Yezidiler, 
Hrıstiyanlar ve herkesin bir gücü var,
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Halis Yunus Mustafa 
(Halis Antik), 
antikacılığa olan 
merakını “Çocukluktan 
beri antik malzemelere 
merakım var. El işleri, 
eski süs eşyaları ve 
tarihi eskilere dayanan 
kültürel malzemeleri 
çocukluğumdan 
beri toplamaktayım” 
şeklinde belirtti.
Kalede bulunan antika 
müzesinin tabelasında 
ismin Kürtçe, 
Arapça ve İngilizce 
dillerinde yazılıp, 
Türkçe ve Türkmence 
yazılmamasına ilişkin 
açıklamada bulunan 
Halis Antik, bu işi 
Türkmenleri temsil 
eden siyasilerin yapması 
gerektiğini ifade etti. 
Halis Antik, Türkmen 
yetkililerden Erbil 
Kalesi’nde bir müze 
açılması için teklifte 
bulunduğunu belirterek, 
bu girişim sonrası 
yetkililerin kendisine, 
“Kalede bize yer 
vermediler. Ama Arap 
Mahallesi’nde bize 
bir ev veriyorlar orayı 
yapıyoruz” dediklerini 
söyledi.

Türkmenlere ait bir 
müze hazırlanması 
talebine ilişkin Halis 
Antik, “Kürtler Irak’ta 
ikinci millet oldukları 
halde bu kadar sözleri 
yürüyorsa, burada da 
biz ikinci millettiz. 
Bizim de sözümüz böyle 
geçerli olmalı” dedi.

Erbil Kalesi’nde bulunan 
Antika Müzesi’nin 
sahibi Halis Yunus 
Mustafa (Halis Antik), 
Tba’nın sorularını 
yanıtladı.

Antikacılık mesleğine 
ne zaman ve nasıl 
başladınız?

Erbil Kalesi, 
Türkmenlerin merkezi. 
1956 Kale doğumluyum. 
Çocukluktan beri 
antik malzemelere 
merakım var. El işleri, 
eski süs eşyaları ve 
tarihi eskilere  dayanan 
kültürel malzemeleri 
çocukluğumdan 
beri toplamaktayım. 
60’lardan bu yana 

biriktiriyorum, 
neredeyse yarım asır 
oldu. Erbil Kalesi’nde 
bulunan Molla Salih 
Çelebi’nin evi bizimdi. 
Büyük, saray gibi 
olan evimize hergün 
yabancı insanlar gelirdi. 
Bendeki merak o 
zaman başladı. Ondan 
sonra hobi olarak 
edindim,  toplamaya 
başladım, Erbil’in 
kültürlü insanlarının 
fotoğrafı, şairler vs. 
özellikle Türkmenlerin 
bazı bölgelerinin 
fotoğrafılarını, evde 
kullanılan eşyaları 
toplayarak hepsini evde 
biriktirdim.

Askeriliği bitirdikten 
sonra bir yer açmaya 
karar verdim. Asıl 
hedefim sergi gibi 
bir şeydi. İnsanların 
gelip ziyaret etmesini 
istiyordum, bunun 
yanında da ticaret 
yapmak. Tarihi çok 
eskilere dayanan 
eşyaları asla satmazdım. 
Yavaş yavaş işyerimi 
büyüttüm. Antar 
Gazinosu’nun orada 
bir dükkanım vardı, 
80’lerde Terbiye 
Caddesi’nde büyük bir 
yer açtım. Daha sonra 
kalede bulunan kendi 
evimizi satın aldım, ama 
o ev yandı. 

Bildiğimiz gibi bundan 
500 sene önce kalede 
Selçuklular, Osmanlılar 
ve
Türkmenler yaşadı. 
Müze tabelasında 
ismin Kürtçe, 
Arapça ve İngilizce 
dillerinde yazılıp, 
Türkçe ve Türkmence 
yazılmamasının 
nedenini nedir? 

İngilizce, Kürtçe ve 
Arapca yazıldığının 
farkındayım, tabelaya 
dil eklemek kimin 
elindedir? Hükümette 
bizim mümesilimiz, 
parlamenterimiz var 
bakanlarımız var, bu işi 
yapacak olan biri varsa 
o da bunlardır. Bunlar 
benim işim değil ben 
bu yazıyı yazamam, 
bu sorumlu kişiler bu 
işleri yapabilirler  ama 
Kerkük’te her dört 

dilde de var 
ama işte burada 
bizimki böyle. 
Bizim burada 
yaşamımız 
böyle, banada 
şimdi izin 
verseler bende 
kendi dilimizle 
yazmayı isterim 
ama işte bu 
Türkmen 
yetkililerinin işi.
Bir Türkmen 

olarak birisi burayı 
ziyaret ettiğinde ona 
Türkmenlere dair 
tarihi kalıntılardan 
neler gösterebilirsiniz?

Erbil’de zamanında 
Kale’de annelerimiz, kız 
kardeşlerimiz hayatları 
boyunca pazardan bir 
şey almazlardı; yorgan, 
kese, şapka bu gibi 
şeyleri kendileri evde 
yaparlardı, yani burada 
eskiden her kadın bir 
fabrikaydı. Bir kültürdü, 
eskiden buraya Erbil’e 
baktığımızda  her yer 
bir müze gibiydi, her 
şey el yapımıydı. İşte 
bunları da annelerimiz, 
kız kardeşlerimiz kendi 
elleriyle yaparlardı. Ben 
Arap, Kürt kanallarında 
da bunu her yerde 
söylüyorum, “Burada 
eskiden her ev bir 
müzeydi”.

Zamanında Kürt 
kardeşlerimiz dışarı 
köylerden Erbil’e 
gelirlerdi. Yoğurt, peynir 
getirirlerdi, bazı eşyaları 
eşeklerine yükleyip 
kendileriyle birlikte 
buraya getirip yine 
köylerine dönerlerdi. 
Daha sonra zamanla 
bu işi yapan kişiler 
köylerden Erbil’e 
geldiler, burada çok 
oldular, şimdi ise 
birlikte yaşıyoruz.

Sizin müzenizdeki 
eserler birçok sergide 
yer alıyor? Peki hiç 
Türkmenlerle ilgili 
bir sergi açmayı 
düşünüyor musunuz? 

Öncelikle şunu 
belirtmeliyim, bu 
sergilerde yer almak 
için çok fazla zorluk 
yaşıyorum. Bu 
müzelerde yer almam 
için birçok işlemler 
yapıyorum, bazen 
sergilerde para karşılığı 
yer alıyorum. Bazen de 
ücretsiz yer veriyorlar.

Zamanında devlete 
müze açmak istediğimi 
söyledim, ama müzede 
sadece Kürtlerin değil  
Türkmenlerin de 
olmasını istedim yani 
tüm milletlerin olmasını 
istedim. Bu talebimizi 

de beğendiler ama bu iş 
yetkililerin yardımıyla 
olur. Türkmen yetkililer,  
bize bir yer ayarlasalar, 
bizim için bir şeyler 
yapsalar biz de onlara 
destek çıkarız, onlara 
yardımcı oluruz hatta 
onların işini başarılı bir 
şekilde yürütürüz.

Şimdi parlamentoda 
Erbil Kalesi’nde 
Türkmenler için bir 
müze açılmasına 
dair bir karar ve 
izin çıkmış, böyle 
bir şey olursa o 
müzede sergilenecek 
ne tür malzemeler 
var? Yardımcı olur 
musunuz?
 
Tabiki yardımcı 
olurum ve geçen yıl bu 
zamanlarda Hacı Macit 
Bey bizi bir restorana 
davet  etti. Erbil’in 
belli başlı şahsiyetleri 
orada oturduk ve ben 
de orada, “Acaba sizin 
Kürt hükümeti içinde 
bir ağırlığınız var mı” 
diye sordum. Onlar 
da “Var” dediler. Ben 
de, “Tamam, o zaman 
siz kale içinde bir 
ev ayarlayın, kendi 
müzemizi açalım” 
dedim. Onlar da 
“Tamam” dediler.

Bir zaman sonra 
Hacı Macit ve Cevdet 
Bey buraya geldiler, 
“Ne yaptınız” diye 
sordum. Onlar da 
bana, “Kalede bize 
yer vermediler. Ama 
Arap Mahallesi’nde 
bir ev veriyorlar orayı 
yapıyoruz” dediler. Ben 
dedim ki,  “Kardeşim 
ben de orada 10 ev 
tutabilirim ama kale 
önemli ve manevi 
bir yer, çünkü orayı 
kurumlar ziyaret ediyor, 
konsoloslar ziyaret 
ediyor, yani kalede 
bir küçük yer olması 
hepsinden daha değerli”.

Birçok yetkiliye kalede 
bir yer açmalarını 
söyledim ama onlar 
“falan filan” dediler. En 
sıradan biri bile buradan 
ev alabiliyor neden biz 
yapmayalım ki? 

Şimdi Kürtler Irak’ta 
ikinci millet oldukları 
halde bu kadar sözleri 
yürüyor, burada da 
biz ikinci millettiz. 
Bizim de sözümüz 
böyle geçerli olmalı. 
Bizim talebimizi kabul 
etmezler. Parlamentoda 
izin çıkmasına rağmen 
diğer taraflar buna izin 
vermezler.

Diyar ERBİL

Erbil Kalesi, Türkmenlerin Merkezi

ABD tipi demokrasinin 
Irak’ta uygulandığı 2003’ten 
günümüze kadar üç talihsiz 
genel seçim yapılmış. Her üçü 
de birbirinden ilginç, gülünç 
ve yeni Irak’a yakışır seçimler 
olmuştur! Bu seçimlerin her 
birinde Türkmenler ayrı şekilde 
katılmayı tercih ederek, her 
bölgede ayrı katılım şekli uygun 
gördüler. Çünkü bulunduğumuz 
coğrafi konum ve siyasi 
denklemler bunu gerektiriyordu. 
Oynanan oyunlar sonucu, 
nüfus yoğunluğumuza göre 
hiçbir zaman gereken başarıya 
ulaşmadık. Büyük hatalar yapıldı 
ve her birinde ayrı bir hayal 
kırıklığına uğradık. 

Burada Kuzey Irak Kürdistan 
Bölgesi’nde yapılan seçimler 
hakkında konuşmak istiyorum. 
2004, 2009 ve 2013’te 
yapılan üç seçim sonucunda 
Türkmenlerin de temsilcileri 
bölge parlamentosunda yer 
almıştır. Büyük Kürt partileri, 
Türkmenlerin bölgede ikinci 
millet olmaları hasebiyle 
güya iyi niyet göstergesi 
olarak Türkmenler için 5 adet 
kota tahsis ettiler. Hâlbuki 
Hıristiyanlara 5, Ermenilere de 1 
kota ayırdılar. Adaleti sağlamak 
gerekiyor ya! Her üç seçimde 
siyasi parti, oluşum temsilcileri 
ve şahıslar olmak üzere aday 
başvuruları yapılmış. Çoğu 
adayın seçim yapılmadan önce, 
kazanacağı herkes tarafından 
biliniyordu. Çünkü bu 
zikrettiğim çoğu aday, Türkmen 
milletinin adayı olmayıp, belli 
bir Kürt parti veya gurubun 
talimatıyla aday olmuş ve haksız 
bir şekilde seçimi kazanmıştır. 
2009’daki seçimlerin sonuçları 
açıklandığında, Türkmenlere 
Duhok’ta 6000 küsur oy 
çıkmıştı. İlk defa Irak’ın bir 
şehrinde Türkmen nüfusunda 
artış gösterdiğini görünce bir 
acayiplik yaşamış, milletçe çok 
sevinmiştik! Daha sonra belli 
oldu ki orada bu kadar Türkmen 
yaşamıyor. Demokrasi 
gereği 6000 küsur Kürt, 
kendi temsilcileri olarak hiç 
tanımadıkları bazı Türkmen 
adaylara oy vermişlerdi!

Milletvekili değil, talimatı aldığı 
partinin vekili olan bu zatların 
daha öncesinde millet önünde 
belki küçücük itibarları varmış. 
Fakat itibar mitibar diye bir 
şeyleri kalmadı. Zaten kendi 
milletine ihanet edenler, ilk 
önce onu hileyle seçtiren ve 
amacı için kullananın gözünde 
alçalmış olur. Altını çizerek 
söylüyorum, dört yıl boyunca 
aldıkları maaşlar haramdır. Dört 
yıl boyunca millet için hiçbir iş 
yapmadan parlamenter 
maaşıyla emekliye ayrılanların
da 

bugüne kadar aldıkları maaşları 
helal rızık olarak görüyorlarsa 
çok yanılıyorlar.
Eğer bir milletvekili gidip 
orada milleti temsilen bir şey 
yapmıyorsa, niçin o koltukta 
oturuyor? Millet için bir şeyler 
yapmayı bir yana bırak, atandığı 
parti tarafından kendi milleti 
adına yalan söylüyor, ihanet 
ediyor ve milletinin aleyhine 
çalışıyorsa buna ne demeli? 
Kraldan fazla kralcı olmak, 
tam da bazı sözde Türkmen 
milletvekillerine denir. Zaten 
milletini satan alçak ve 
haysiyetsizden ne beklenir ki?

Millet olarak ilk başta bize 
verilen kotaya sevinmiş 
olabiliriz. Ama her üç seçimde 
gördük ki bu kota Türkmenler 
için değil, parlamentoda 
belli bir parti veya tarafın 
milletvekili sayısının 
çoğalması için yapılıyormuş. 
Çünkü yapılan seçimlere 
ne kadar hile karıştığını, ne 
oyunlar oynandığını ve seçim 
yapılmadan önce kimlerin 
kazanacağını millet olarak gayet 
iyi biliyorduk. Yani o kotalar 
bizim için değil belli bir tarafın 
amacı için kurulmuştur.

Belki bir kısım Kürt 
kardeşlerimiz der ki, bundan 
fazla ne istiyorsunuz? Sizin 
adaylar kota olmadan seçime 
katılırsa, zaten kazanamazlar. Bu 
görüş onların bakış açısından 
doğru olabilir. Ama biz böyle 
düşünmüyoruz. Kota olsun veya 
olmasın, o meclise Türkmenleri 
temsile gidenler, milleti gerçek 
anlamda temsil edecek, teslim 
etmeyecek. Bunun için de 
adam gibi adamların oraya 
gidip, bütün baskılara baş 
eğmeden millet haklarını dile 
getirecek. Oraya gidecek olan 
vekil karşısında bulunan 100 
vekile karşı mücadele verecek. 
Eğer orası güllük gülistanlık 
sanılıyorsa, mücadelenin ne 
anlamı kalır ki?

Daha önce yapılan üç seçimde 
de on binlerce Türkmen’in 
oyu geçersiz sayılarak 
Türkmenlerin varlığını çok cılız 
göstermek için nasıl çalışmalar 
yapıldığını milletimiz iyi 
biliyor. Önümüzdeki Kasım 
ayında yine bir seçim olacağı 
konuşuluyor. Biz kimseden 
hibe falan beklemiyoruz. Yeter 
ki bırakın Türkmenler kendi 
kaderlerini kendileri çizsinler. 
Yeter ki gerçek Türkmenlerin 
bizi temsil etmelerine engel 
olmayın. Yeter ki seçime bu 
kadar hile karışmasın. Yeter 
ki sabah akşam dilinizden 
düşmeyen demokrasiye kendiniz 
de inanın ve hayata geçirin. Yeter 
ki ikide bir kardeşimiz dediğiniz 
Türkmenlerin tarihi ve siyasi 
varlığından endişe duymayın. 
Göreceksiniz ki kotaya gerek 
kalmadan Türkmen adaylar 
seçimi kazanır. Bir olur, beş 
olur, yirmi beş olur fark etmez. 
Ama yeter ki sizi değil bizi 
temsil etsin. Çıkaramazsak, o 
da bizim derdimiz. Şayet şimdi 
olduğu gibi kazandan hep aynı 
aş çıkarsa, bizim millet bunu 
yemez.

Türkmenler ve Kota
 Çarşamba 17 Eylül 2017

Haber: Ali Anter
Foto: Abdullah Ahmet
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Devletin olmazsa olmaz üç unsuru 
vardır: “millet”, “ülke” ve “egemenlik”. 
Millet, devletin beşeri unsurunu 
oluşturur. İnsanoğlunun; duygusal, 
alıngan ve karmaşık bir sosyal varlık 
olması nedeniyle, devleti oluşturan 
unsurlar arasından en sorunlu ve 
tartışmalı olanı hiç şüphesiz “millet” 
kavramıdır. Nitekim bağımsız devlet 
çabalarını yoğunlaştıran Kürdistan 
Bölgesi’nde, belkide en çok tartışılan 
konulardan birisi de kurulacak devletin 
benimseyeceği “Millet” anlayışıdır. 
Bu konu başta Türkmen olmak üzere 
bölgede yaşayan tüm etnik gruplarının 
merak ettiği ve mercek altına aldığı bir 
meseledir. 

Hemen şunu belirtelim, insanların 
sadece bir arada bulunması, devletin bir 
millet unsurunu oluşturdukları anlamına 
gelmez. Birbirlerine birtakım bağlar ile 
bağlanmış insanlardan oluşmuş topluluğa 
zaten millet denir. İnsan topluluğunu 
millet haline getiren faktörler vardır. 
Kamu hukuku doktrininde bu faktörler; 
objektif ve subjektif nitelikte olmak 
üzere iki gruba ayırt edilir. Bunun da 
bir sonucu olarak, iki değişik millet 
anlayışı vardır. İlki “Objektif ” diğeri ise 
“Subjektif ” millet anlayışlarıdır.

Objektif millet anlayışına göre, milleti 
ortaya çıkaran başlıca bağlar, belli bir 
ırka veya belli bir dili konuşan yahut belli 
bir dine veya mezhebe mensup olmaktır. 
Toplumu türdeş olan (tek ırk veya tek 
dil veya tek din) ülkelerde objektif millet 
anlayışının başarılı uygulamalarına 
rastlanmaktadır. Devletin insan 
unsurunda türdeşlik, başka bir deyişle 
“Milli Bütünlük”, devletin sağlamlığı 
ve karşılaştıkları krizleri çok daha 
kolay atlatabilmeleri bakımından 
çok önemlidir. Ancak aynı anlayışı 
benimseyen türdeş olmayan, çoklu; 
ırk, dil ve din yapılı ülkelerde, devlet ve 
toplum bütünleşmesi açısından olumsuz 
sonuçlar doğurduğu görülmektedir. 
Anayasal düzeyde inkar anlayışı, 
guruplar arasından anlaşmazlıkların hızlı 

bir şekilde geliştiği ve beraberinde kanlı 
çatışmalara yol açtığı tespit edilmektedir. 
Devlet ve toplum bütünleşmesi sorununu 
barışçıl yollarla çözemeyen bu ülkeler, 
genel olarak çareyi ahlaki değerlere 
uymayan gayri insani yöntemlere 
başvurarak bulmaktadırlar.

Toplumu homojenleştirmek ve türdeş 
olmayan toplulukları eritmek için 
uygulanan yöntemlerin başında 
asimilasyon politikaları gelmektedir. 
Müteakip Irak hükümetlerinin Türkmen 
dili ve milli kültürünü yok etmeye 
yönelik icraatları buna örnek olarak 
gösterilebilir.

Sonuç alma bakımından uzun soluklu, 
tam bir asimilasyon ancak birkaç kuşak 
sonra belirmesi nedeniyle, aynı amaç için 
ve sonuç alma açısından daha hızlı olan 
şiddet içerikli yöntemlere de başvurulur. 
Bunlardan birincisi tehcir, yani 
zorunlu göçtür. Zorla göç uluslararası 
antlaşmaya dayandırıldığı gibi, Türkiye 
ile Yunanistan arasında 1923 tarihinde 
Lozan’da imzalanan “Nüfus Mübadelesi 
Sözleşmesi (Rum ve Müslüman ahali 
mübadelesi)” örneğinde olduğu gibi, 
devletlerin tek taraflı insiyatif kararları ile 
de yapılabilmektedir. Irak Hükümeti’nin 
1980’lı yılların başında Fars tebaasından 
olan vatandaşları İran’a zorla göç 
ettirmesi örnek olarak gösterilebilir. 
Ayrıca Irak Hükümeti’nin başta 
Kerkük olmak üzere Türkmen ve Kürt 
vatandaşları yaşadıkları bölgelerden göç 
ettirmesi, devlet sınırlar içersinde lokal 
tehcirin tipik bir örneğidir.
Zorlu göçten daha acı ve insanlık suçu 
sayılan bir başka yöntem ise, soykırımdır, 
yani belli bir insan topluluğuna mensub 
insanları toplu halde şu ya da bu 
şekilde öldürmek veya ölmelerine yol 
açacak koşulları sağlamaktır. İnsan 
tarihi birçok soykırım vakasına sahne 
olmuştur. Irak devletinin yakın tarihinde; 
Türkmen, Kürt ve diğer etnik gruplar 
çok acı soykırım uygulamalarına 
mazruz kalmışlardır. Türkmenlere karşı 
yapılan 1959 Kerkük ve 1990 Altınköprü 
katliamları, Kürtlere yönelik uygulanan 
Barzani aşireti katliamı ve 1988 
Halepçe’de yapılan kimyasal saldırı ve 
enfal hareketleri en çarpıcı örneklerdir. 

Objektif millet anlayışının toplumu 
türdeş olmayan devletlerde yarattığı bu 
acı tabloyu berteraf etmek amacıyla, 
kamu hukuku düşünürleri millet 
anlayışının tanımında yeni arayışlarda 
bulundular. Bu çabaların sonucunda yeni 
bir tanım olan subjektif millet anlayışı 

ortaya çıkmıştır. Bu anlayışa göre, millet; 
ortak bir maziye sahip olduklarını 
düşünen ve gelecekte de birlikte 
yaşama arzusuna sahip olan insanların 
oluşturduğu bir topluluktur. Yani bu yeni 
millet anlayışı doğrultusunda,  bir insan 
topluluğuna millet vasfını kazandıran; 
ırk, dil ve din bağları değil de, ortak 
tarih, birlikte yaşanmış acılar ve ortak 
hedef  faktörleridir.

Aslında subjektif millet anlayışı aynı 
zamanda “ulus devlet “ modelinin 
de fikri temellerini oluşturmaktadır. 
Bu anlayışın teorik olarak cazip bir 
fikir denemesi olduğundan şüphe 
yoktur. Abdullah Öcalan, mühakemesi 
sırasında kullandığı en çarpıcı 
ifadelerden birisi, Türk Anayasasında 
“Atatürk Milliyetçiliği” adı altında 
kabul edilen subjektif millet anlayışına 
inandığı ile ilgiliyidi. Ancak bu anlayış 
uygulamada, toplumun gelişmişlik 
seviyesine göre farklılık göstermektedir. 
Gelimiş ülkelerde bu anlayışın başarılı 
uygulamalarına karşın, gelişmemiş ya 
da gelişmekte olan ülkelerde objektif 
millet anlayışının yarattığı sorunlara 
çözüm bulmakta pek başarılı olduğu 
söylenemez. Irak Anayasası, başlıngıç 
kısmı Irak halkını subjektif anlayışının 
ortak geçmiş ve geleceğe doğru ortak 
hedef bağları ile millet kavramının 
tesis çapası, uygulamada karşılık 
bulamamaktadır. Topluluklar arası 
liderlik ve yetki rekabeti Irak devletini 
parçalanma noktasına taşıdığı açıkca 
görülmektedir.

 Görüldüğü gibi, millet kavramının 
tanımlanması devletin eğilimi, izleyeceği 
yöntem ve bekası açısından oldukça 
hasas ve risikli bir meseledir. Yanlış 
tanımlama ve uygulama, devletin beşeri 
unsurlarına karşı; asimilasyon, tehcir 
ve jenosit gibi anti-dimokratik ahlak 
dışı eğilimlere sokabilir. Dolayısıyla 
bağımzılık çapasındaki Kürdistan 
Bölgesi’nde yaşayan Türkmen ve diğer 
etnik grupların endişeli bakışlarını 
haklı bulmak gerekir. Bu endişelerini 
gidermek için doğru millet tanımlaması 
ve uygulaması şarttır. Bu bağlamda üç 
kurum üzerinde ciddiyetle durmak 
gerekir. Bunlar; milli bütünlük, 
milli güvenlik politikaları ve eşitlik 
müesseseleridir.

Bölge siyasi iktidarı kurmak istediği 
devletin temellerini sağlamlaştırmak için 
şu ya da bu şekilde, milli bütünlüğünü 
sağlamak zorundadır. Anyasa projesinde, 
insan topluluğu 

türdeş olmayan ülkelere daha yatkın 
olan subjektif millet anlayışı en güçlü 
şekilde vurgulanmalı. Ancak bununla 
da kalmamalı, bu anlayışı uygulamaya 
yansıtan argümanlar da sağlanmalı. 
Bunun için milli güvenlik manzumesinde 
ciddi bir revizyon şarttır. Kürt siyasi 
iktidarı, 1990 yılından itibaren kazandığı 
müktesebatı korumakta büyük hassasiyet 
göstermektedir, hatta bazen aşırıya 
kaçtıkları bir gerçektir. Bu olgu bölgenin 
milli güvenlik politikalarına da açık bir 
şekilde yansımaktadır. Doğal olarak bu 
durum başta Türkmen olmak üzere diğer 
etnik grupları da rahatsız etmektedir. 
Hakkını teslim edelim, iktidarın, etnik 
grupların siyasal hayata katılım ve 
kültürel haklarına yönelik demokratik 
bir eğilim içinde olduğu gerçek. Ancak  
milli güvenlik politikalarında aşırılık 
bu hakların vesayet altında kullanılması 
gibi aksaklıklara neden olmaktadır. 
Milli güvenlik yelpazesi genişletilmeli 
ve artık sadece Kürtler değil, tüm dil ve 
din gruplarının ortak hedef ve temenni  
açılarından yeniden şekillenmeli. Bu 
durum milli bütünlüğün sağlanması 
açısından önemlidir.

Kabul edelim kurulacak devletin 
merkezinde Kürt vardır. Yani açıkca 
hedef Kürtler için bir devlet kurmaktır. 
Eşitlik ilkesinin anyasal koruma altına 
alınması koşuluyla, şahsen buna bir 
itirazım yok. Uzun yıllar bu uğurda 
mücadele vermiş bir millet vardır. Bu 
milletin de diğer milletler gibi bir devlete 
sahip olması en doğal haktır. Yeter ki, 
millet bütünleşmesi noktasında tüm 
vatandaşların hak ve görevleri açısından 
eşit muamaleye tabi tutulsunlar.

Hedef sadece devlet kurmaksa, görünen 
köy kılavuz istemez, Kürdistan Bağımsız 
Devleti yakın ya da en kötü ihtimalle orta 
bir vadede ilanı çok büyük bir ihtimaldir. 
Ancak hedef güçlü payidar bir devlet 
ise, o zaman milli bütünleşme şarttır. 
Yukardaki açıklamalardan hareketle, bu 
bütünleşmeyi sağlamak için,Türkmen 
ve diğer gruplar, Irak devleti çatısı 
altında yaşadıkları asimilasyon, tehcir, 
soykırım ve ayrım politikalarıyla 
karşılaşmayacaklarını en derin şekilde 
hissetmelidirler. Bunun da yegane 
garantisi hukuki anayasal demokratik 
kavramların iyi niyet ilkesi çerçevsinde 
uygulanmasıdır. Aksi takdirde kurulacak 
devletin insanları arasındaki bağlar 
zamanla gevşer ve artık bu insan 
topluluğu millet niteliğini kaybeder ve 
ciddi sorunlar yaşar. Bu görüşümüzü 
kanıtlayan onlarca örnek sayabiliriz.

Dr. Soran Salahattin Şükür

Hangi Millet Anlayışı

Irak Kürdistan Parlamentosu İki Yıl Aradan Sonra Açıldı

Irak Kürdistan Parlementosu, bölgede süren siyasi 
krizler nedeniyle iki yıl aradan sonra 15 Temmuz’da 
açıldı.
Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi’nde (IKBY) bulunan 
iki muhalefet parti, siyasi krizden dolayı iki yıldır 
toplanamayan meclisin açılış oturumuna    
katılmayacaklarını duyurdu.

   IKBY’de muhalefetin önde gelen partilerinden 
Değişim Hareketi (Goran) sözcüsü Şoriş Haci, 
yaptığı açıklamada, “Goran Hareketi olarak, 3 gün 
boyunca yapılan görüşmeler sonucu bugün yapılması 
planlanan meclis oturumuna katılmama kararı aldık” 
dedi.
Meclis oturumuna katılmama gerekçelerine dair 
Hacı, “İlk meclis oturumunda halkımızın kaderini 
ilgilendiren referandum meselesinin direkt olarak ele 
alınması meclis iç tüzüğüne aykırı olup, sağlıklı bir 
karar değildir” diye konuştu. 
Şoriş Haci, siyasi krizden dolayı toplanamayan 
meclisin bu şekilde açılmasının, durumun 

normalleşmesi olarak görülmemesi gerektiğini belirtti.
Kürdistan İslami Topluluğu (Komel) Grup Başkanvekili 
Mervan Gelali de yaptığı yazılı açıklamada, “Komel, 
siyasi partiler meclisin çalışma takvimi üzerine 
anlaşmaya varmadığı için bugün yapılacak oturuma 
katılmayacak” ifadelerini kullandı. 

Gelali, sadece Kürdistan Demokrat Partisi (KDP)  ve 
Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB), meclisin açılış 
ve çalışma programı üzerinde anlaşmaya vardığını 
ancak bunun meclis başkanlığı tarafından onaylanması 
gerektiğini ifade etti.
IKBY’deki Süleymaniye merkezli Goran Hareketi, 
başkanlık süresi dolan Barzani’nin görev süresinin 
uzatılmasına karşı çıkarak Süleymaniye kentinde kitlesel 
gösteriler düzenlemişti. 
Söz konusu gösterilerde Kürdistan Demokrat Partisi 
(KDP) binalarının hedef alınması üzerine 12 Ekim 
2015’te IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani’nin kararıyla 
hükümette görev alan Goran Hareketi’nden bakanlar 
ve Meclis Başkanı Yusuf Muhammed görevinden 
azledilmişti. 
Bu gelişmenin ardından söz konusu bakanlar ile 
Muhammed’in Erbil’e girişine izin verilmemiş ve siyasi 
kriz giderek derinleşmişti.

Kaynak: AA
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BERABER YÜRÜYELİM
MİLLİ MÜCADELEDE 
FİKİR VE İŞ BİRLİĞİ

Belli ki, Ortadoğu 
büyük sorunlarla ve 
krizlerle boğuşuyor. 
Bölge, küresel güçlerin 
çekişme alanı haline 
geldi. Özellikle 
de yaşadığımız 
topraklarda, büyük 
güçler tarafından kendi 
çıkarları doğrultusunda 
yaratılan istikrarsızlık 
ve çatışma neticesinde 
bölgemiz çok zor 
bir durumdan 
geçmektedir.

Uzun bir süreden 
beri çizilen yeni 
Ortadoğu haritası 
projesi gündemde ve 
adım adım bunun 
son planları ve 
çizimleri için adımlar 
atılmakta, özelikle Irak 
ve Suriye’de. Irak’ta 
Saddam döneminin 
kapanması sonrası 
iktidara gelen taraflar 
ve güçlerin hiçbiri 
milli bir projeye sahip 
değildir. Hep kendi 
çıkarları doğrultusunda 
hareket etiler. Vatan ve 
millet umurlarında bile 
değildi ve dış güçlerin 
etkisi altında kaldılar. 
Bunun sonucunda 
Irak, genel olarak 
bu yaşadığımız zayıf 
ve yıpranmış hale 
getirildi. Bu durum en 
fazla biz Türkmenleri 
(Irak Türkleri) 
ilgilendirmektedir 
çünkü en büyük zararı 
gören Türkmenlerdir. 
Türkmenlerin 
yaşadığı bölgeler ikiye 
ayrılmış durumda. 
Bir kısmı Bağdat 
merkezi hükümetin 
kontrolünde diğer 
kısmı ise bölgesel Kürt 
yönetimi kontrolünde. 
Herhangi  bir bölünme 
projesi gerçekleşirse 
bundan Türkmenler 
(Irak Türkleri) etkilenir 
ve en büyük zararı 
gören taraf olurlar. 
Türkmenler, dün 
hüküm sürdükleri 
bölgelerde kendi 
kaderleri ile baş başa 

kaldılar. Atalarımızdan 
ve dedelerimizden bize 
miras kalan toprakların 
bir köşesinde 
kendimize bir yer 
bulma çabasındayız. 
Bu durumdan 
kurtulmanın tek yolu, 
her zaman söylediğimiz 
gibi birlik ve beraberlik 
içinde hareket 
etmemizdir. Bugün 
en fazla ihtiyacımız 
olan milli mücadele 
yolunda saflarımızın 
birleşmesidir. 
Fikir, düşünce ve iş 
birliği ortamında 
mücadelemizi 
sürdürmektir. Çünkü 
varlığımızı ispat etmek 
için milli mücadelede 
hedeflere ve amaçlara 
ulaşmak için birlik 
ve beraberlik, fikir 
ve iş birliği şarttır ve 
zorunludur. 

Demokrasi ve fikir 
özgürlüğü gereği bugün 
Türkmenler adına 
bölgede çok sayıda 
parti ve kuruluş faaliyet 
göstermektedir. Bu 
güç ayrımı bize çok 
zarar vermektedir. 
Milli çizgisi olan 
birkaç parti ve 
kuruluş dışında birçok 
partinin yolu diğer 
tarafların çıkarlarıyla 
birleşiyor. Atalarımız 
boşuna söylememiş 
“Birlikten kuvvet 
doğar”, “Bir elin nesi 
var iki elin sesi var” 
diye. Bu yüzden hiç 
zaman kaybetmeden 
doğru yolda milli 
menfaatler, fikir ve 
işbirliği doğrultusunda 
mücadelemizi bölge 
ve mezhep ayrımı 
yapmadan bir çatı 
altında tek yumruk 
olarak omuz omuza 
birleştirmemiz 
gerekmektedir. 
İnanıyorum ki 
kahraman milletimiz 
milli çıkarları gözeterek 
birlikte beraber yürüme 
gücüne sahiptir.

Fikret Terzibaşı

Referandumun şimdiye kadar pazar üzerinde 
hiçbir etkisi olmadı 

Haber: Ziya Uzeyri 
Foto: Abdullah Ahmet

 Çarşamba 17 Eylül 2017

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi’nin 
(IKBY), 25 Eylül’de yapmayı 
planladığı referandum kararının 
ardından medyada komşu devletlerin 
sınırlarını kapatma ihtimallerine 
yönelik iddialar yer aldı.
Otuz yıldır Erbil’de sebze ve meyve 
halinde dükkan işleten Selam Polis, 
haldeki hareketlilik ve referandum 
endişesi hakkında, “Referandumun 
şimdiye kadar pazar üzerinde hiçbir 
etkisi olmadı” ifadesinde bulundu. 

Selam Polis, pazarda satılan gıda, 
sebze ve meyve fiyatlarına ilişkin, 
“Eğer pazara bakarsak domatesin 
fiyatı 150 dinar, patlıcanın fiyatı 150 
dinar, ama bamyanın önceden fiyatı 
1000 dinardı şimdi 400-500 dinara 
satılıyor. Sadece soğan şimdilerde 
500 dinar o da çok pahalı değil. 
Önceden patatesin fiyatı 250 dinardı 
ama şimdi 400-500 dinara yükseldi, 
bunu birinci sebebi bizde tükeniyor 
olması, diğer sebebi ise ithal ediliyor 
olması. Biz kendi ürünlerimizi 
tüketene kadar sınırları kapatalım, 
ürünler bittikten sonra sınırları 

açalım” şeklinde açıklama yaptı.
“Kendi ürünlerimizin satılmamasının 
en önemli sebeplerinden biri birçok 
ürünün dışarıdan ithal edilmesi” 
diyen Selam Polis, “Şimdi birçok 
eşya, sebze ve meyve, Türkiye ve 
İran’dan ithal ediliyor. Suriye sınır 
kapıları da açıldı ve bu yollar her 
zaman açıktır” dedi.
Erbil hali esnaflarından olan Kadir 
Bey, ürünlerin fiyatları ile ilgili Tba 
mikrofonuna şu ifadelerde bulundu:
“Sebze ve meyve fiyatları düştü, 
sebebi ise işsizliğe dayanmaktadır. 
Vatandaşlar eskisi gibi ürün alıp 
satamıyorlar. 

Pazarlarda durgunluk hat safada, 
eğer yabancı müşteri ya da Arap 
müşteri Bağdat ve Musul’dan 
gelmezse biz de belimizi içe 
bağlarsak, hiçbir çiftçi ürünlerini 
satamaz ve kazanç sağlayamaz.
Başka bir sebep ise yapılan işe 
göre kazancın çok olmaması, yani 
örnek olarak patlıcan 100 dinara 
ve 10 kilosu 1000 dinara denk 
gelmektedir.”  

Medyada mevcut haldeki 
dükkanların başka bir yere taşınması 
iddiaları hakkında çıkan haberler 
ve şimdiye kadar bu konuda hiçbir 
çaba gösterilmemesine ilişkin halin 
en yaşlı esnaflarından olan Kadir Bey 
şöyle konuştu:

“Burada 25 yıllık anlaşmamız 
var, ayrıca biz bu konuyu valiyle 
görüştük. Vali bize, “Sizin burada 
25 yıllık anlaşmanız var, sizin 
arzunuz olmadan kimse sizi 
burdan çıkaramaz” dedi. Hal sahibi 
de yanımıza gelerek, “Eğer siz 
olmazsanız burası boş kalır ve hal 
olmaz” diye konuştu. Bundan dolayı 
eğer biz yeni yere gitmezsek orası 
hal olmaz. Bu konulardan sonra hal 
halkı olarak toplanıp, bazı kararlar 
aldık. Eğer haldeki halkın yarısından 
fazlası gitmek isterse hali yeni yere 
taşıyacaktık, ama bizim burada 25 
yıllık anlaşmamız var ve burada 
hiçbir eksikğimiz bulunmamaktadır.”

Türkmen İslam Alimleri 
Birliği Başkanı Hüsamettin 
Cevdet, Myanmar’da 
Müslümanlara yönelik 
devam eden katliamı 
kınadı. 
İmam Hüsamettin Cevdet, 
“Borma’daki kardeşlerimiz 
hakkında Türk’ün 
faziletinden size bahsetmek 
isterim. Borma’ya Mahmut 
Geznevi ve Timurlenk 
İslamiyet’i yaymıştır, 
yani Türklerin sayesinde 
Müslüman olmuşlardır” 
dedi.
“Arakan dediğimiz bu 
bölgeye tüccarlar giderek 
İsmaliyet’i yaymışlardır” 
ifadesinde bulunan 
Cevdet, “Belli bir zaman 
sonra Britanya’nın 
sömürgesi altına girerler, 
sömürge dönemi ile 1781 
yılından itibaren orada 
Müslümanlara karşı 
soykırım başlamıştır. 
Oradaki Müslüman kitlenin 
aktivitesi ve 

Hinduların hızla Müslüman 
olmasından dolayı soykırım 
başlamıştır” şeklinde 
açıklama yaptı.
Hüsamettin Cevdet, “İlk 
olarak 10 Müslüman alimi 
öldürmüşlerdir” diyerek 
sözlerine şöyle devam etti:
“Burada İslamın büyüklüğü  
oradaki Budistleri etkilediği 
için Budist din adamları 
tarafından Müslümanlara 
katliamlar yapılmıştır. 
Aynı dönemde Borma 
Britanya sömürgesi 
altındaydı ve Britanya 
karşısında duran tek grup 
Arakan Müslümanlarıydı. 
Britanya, Budistler ve 
Müslümanlar arasında 
yaptığı arabozuculuk ile iki 
tarafı birbirine düşürdü. 
Bugüne kadar bu fitne 
halen devam ediyor. Biz, 
Suudi Arabistan’dayken 
Bormalıları gördük ve 
kendi kestiğimiz fidye 
hayvanlarımızı onlara 
götürdük. Yaklaşık 800 aile 
Suudi Arabistan’da 

bulunmakta ve onlara 
ayırılan özel bölgede site 
şeklinde orada yaşıyorlar.” 
Türkmen İslam Alimler 
Birliği üyesi ve Küreci 
Camii İmamı Huşyar 
Haydar, Myanmar’daki 
Müslüman kardeşlerimize 
karşı yapılan bu vahşet dolu 
saldırılardan dolayı çok 
üzgünüz” dedi.
Huşyar Haydar, 
konuya ilişkin yaptığı 
açıklamada, “Rabbimiz 
Kur’an-ı Kerim’de şöyle 
buyurmuştur; ‘Hiçbir 
şeyden dolayı intikam 
almıyorlar, onlardan sadece 
Allah’a iman ettiklerinden 
dolayı intikam alıyorlar”. 
Müsülmanları ne silahı var 
ne de Budistlere vahşice 
saldırıyorlar ama 

Budistlerin tek saldırma 
sebebi sadece 
Müslümanların Allah’a olan 
imanıdır. Müslümanları 
yakarak öldürmelerini daha 
önce duysak inanmazdık, 
mübalağa derdik. Ama 
şimdi gözlerimizin önünde 
bu insanları katlediyorlar” 
şeklinde ifadelerde bulundu.
“Bizim görevimiz elimizden 
geldiği kadarıyla Aranlı 
Müslüman kardeşlerimize 
yardım etmektir” ifadesinde 
bulunan Huşyar Haydar, 
“Ülkeleri bizden uzak, elimiz 
ulaşmaz ama en azından dua 
edelim ki Yüce Allah lütfu ve 
merhameti ile Myanmar’daki 
Müsülmanları korusun, bu 
katliamlardan kurtarsın” 
dedi.

Haber: Çoban Mustafa Nevzat 
Foto: Ali Salim

Budistlerin tek saldırma sebebi 
sadece Müslümanların Allah’a olan 

imanıdır
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Haber: Ali Antar 
Foto: Çoban Mustafa Nevzat

 Çarşamba 17 Eylül 2017

Irak Parlamentosu Türkmen Milletvekili 
Niyazi Mimaroğlu, “Türkmeneli’nin 
ana şehri olan Kerkük’e, şehir dışından 
yüzbinlerce insan getirilerek Kürt 
ağırlığını oluşturup, kentin demografisini 
değiştirdiler” şeklinde açıklamada 
bulundu. 

Türkmen Milletvekili Niyazi Mimaroğlu, 
Tuzhurmatu ve Türkmeneli’ndeki 
son siyasi gelişmeler hakkında Tba’ya 
açıklamalarda bulundu.

Niyazi Mimaroğlu, “Herkesin bildiği gibi 
biz 2003’ü Türkmen haklarını, varlıklarını 
demokratik bir şekilde elde etmek için 
bekliyorduk. Bizler, Irak’ın 3’üncü unsuru 
olarak 1920’lerden günümüze kadar çok 
sıkıntılar çektik. Maalesef 2003’ten sonra 
da bu demokratik ortamda Türkmenler 
çok zarar gördü. 2005 yılında yazılmış 
olan ve halk oylamasıyla meşru kılınan 
Irak Anayasası’na gelmiş olursak ne yazık 
ki anayasada Türkmenler hakkında birkaç 
öldürücü diyebileceğimiz maddeler var. 
Bunlardan biri 140’ıncı Madde. 140’ıncı 
Madde, Türkmenlerin yaşadığı illeri, 
ilçeleri ve hatta semtleri muhtalif bölgeler 
içinde bıraktı. Herkesin bildiği gibi, 
farklı grupların  Türkmeneli üzerindeki 
baskıları meydana çıktı” dedi.

“Türkmeneli’nin ana şehri olan 
Kerkük’e, şehir dışından yüzbinlerce 
insan getirilerek Kürt ağırlığını 
oluşturup, Kerkük’ün demografisini 
değiştirdiler” diye konuşan Mimaroğlu, 
“Tuzhurmatu’da başladılar. Öyle bir 
dereceye vardı ki tarihi Türkmen şehri 
olan Tuzhuratu’da yarı yarıya ortaklık 
yapmak istediler. 2003’ten sonra biz, 
silah, terör ve patlamalarla binlerce 
yaralımız oldu ve şehit verdik . Bütün 
mahalle ve semtlerimizin giriş ve çıkışları 
beton duvarlarla kapandı, yüzlerce ev 
harabe oldu. Türkmenlere karşı bu 
siyaset iki yoldan oluşmaktadır; birincisi 
mezhep, ikincisi milliyetçililik. Daha 
sonra aynı siyaset Kerkük, Tazehurmatu, 
Karatepe ve Amirli’de yapıldı. Son 
zamanlarda Kerkük’te de baskılarını 
belirgin bir şekilde sergilediler” şeklinde 
açıklama yaptı.

Mimaroğlu Kerkük’te yapılan baskılara 
ilişkin ayrıca, “Kerkük İl Meclis Başkanı 
anayasaya aykırı bir davranışla, Kürt 
bayrağını il meclis binası ve diğer 
devlet daireleri üzerinde asmasının 
ardından Kerkük Valisi’nin baskısı belli 
oldu. Kerkük Valisi’nin baskıcı siyaseti 
sonucu, Kerkük İl Meclis Başkanı, İlçe 
Meclis Başkanı, Eğitim Genel Müdürü, 

iç işlerine bağlı emniyet güçlerimiz 
görevden alındı, Türkmenlere ait olan 
arsalar gasp edildi, Türkmenlerin arsaları 
sahte yatırım projelerine verildi. Son 
olarak Kerkük Valisi, İl Meclisi’ni bastı. 
Orada AL Taahi listesi oluşturulmuştu. 
Zaten taahi demek kardeşlik demektir, 
peki bu nasıl kardeşliktir. Kerkük’te 
Türkmen ve Araplara karşı sürdürülen 
baskılar, herhangi bir kardeşliğin 
olmadığının delilidir” ifadelerinde 
bulundu. 

“Referandum iki aşamadan ibaret; 
birincisi bölge referandumu, ikincisi 
ise Kürt diye tartışmalı bölgeleri 
referanduma katma” diyen Niyazi 
Mimaroğlu, “Bölge için yapılan 
referandum bellidir üç ilden ibaret, Erbil, 
Süleymaniye ve Duhok; fakat Kürt diye 
tartışmalı bölgeleri referanduma katma 
çabaları başka bir seviye demektir. Son 
iki yıl içerisinde Kürt partiler arasında 
yaşanan gerilimi ve sorunları; bayrak 
asarak, Türkmen ve Araplara baskı 
yaparak, referandumla üstünü kapatmaya 
çalışıyorlar ki zaten parlamentoları da 
tatilde” değerlendirmesinde bulunarak 
konuya ilişkin sözlerine şöyle devam etti:

“Bu sorunlara bir kanıt vermiş olursak 
Değişim Hareketi’nin (Goran) ve İslami 
Grup ayrıca bazı sivil toplum kuruluşları 
bu referanduma karşı ki zaten medyada 
tutumlarını sergilediler. Bu referandum, 
Kürt halkının çıkarına değildir. Bölge 
ülkelerle anlaşmadan referandumu 
ortaya atmak bir soru işareti uyandırıyor; 
çünkü şimdiye kadar ne bölgesel, 
ne uluslararası ne de yerel yönetim 
platformu bu referanduma izin vermiyor. 
Kürt milletini yeniden bir felakete 
sürüklemeye çalışıyorlar. Raporlar ve 
analizlere göre, merkez hükümetten %17 
pay alan bir bölge, sınır kapılarındaki 
vergiler, Kerkük’ün petrolünün serbestçe 
ellerinde olması, cumhurbaşkanlığı, 
beş bakan, Bağdat’ta 100-150 genel 
müdürlerinin olması, 60 milletvekili 
ile avantaja sahiplerken, siyasetçiler ve 
analistler referandum isteği çabalarına 
çok şaşkın kalıyorlar.”

Referandum kararının Kürtlere zarar 
vereceğini ifade eden Mimaroğlu, 
“Belkide Kürtleri yüz sene geri itecekir. 
Zaten zamanında  Celal Talabani, 
“Yüz seneye kadar devlet kurmak için 
hazırlığımız yok, çünkü o şartlara sahip 
değiliz, etrafımızdaki ülkelerin anlaşması 
olmadan Kürt devletinin kurulmasının 
mümkünatı yoktur” demişti. Bunlar 
herkesi merakta bırakıyor. Kürt milleti 

nice sıkıntılar yaşadı, nice 
felaketler geldi başlarına 
1950-1960’larda dağlarda 
mücadele içindeydiler. 
Bazı Kürt siyasiler 
hatalı politikalarıyla 
Kürt milletini derin bir 
çukura sürüklemektedir. 
Bizim temennimiz 
Irak’ın içerisinde beraber 
yaşamaları. Herkesin 
bildiği üzere Türkmenler, 
Irak’ın birliğinden yana 
ve birliğini savunmakta. 
Kürdistan’ın referandumu 
yapması demek, Irak’ın 
bölünmesinin Kürt’ten 
başladığı demektir ve biz de 
buna karşıyız. Türkmenler 
katılmayacaklardır, 
katılmamak 

mecburiyetindeyiz, kimse sandık başına 
gitmez. Bizim kanaatimize göre 25 
Eylül de referandum yapılırsa sandıkları 
hazırdır, sonucları da hazırdır bundan 
iki ay önce hazırlanmıştır, tıpkı Saddam 
Hüseyin’in referandumu gibi, %90 %98 
sonucu ile dünyayı şaşkınlığa sokuyor, 
bunu herkes biliyor” diye konuştu.

Kerkük Valisi’nin himayesinde, terör 
örgütü üyesi 200 PKK’lının Kerkük’e 
getirilmesine ilişkin Mimaroğlu, “Belli ki 
KYB ile bölgesel devlet arasında anlaşma 
yapılarak, Barzani’nin bölgesinden 
alıp Germiyan bölgesine bıraktılar ve 
bunlar Türkmen kasaba ve bölgelerine 
dağıldılar” şeklinde konuşarak sözlerine 
şöyle devam etti:

“Keler’den başlayıp, Kifri, Tuzhurmatu, 
Tavuk, Leylan, Kerkük, Altunköprü’ye 
kadar hepsinde eğitim üsleri var. 
Hepsinden haberdarız ki zaten 
zamanında Savunma ve Güvenlik Kurulu 
ile parlamentoda görüştük. Anayasanın 
yedinci maddesinin ikinci fıkrasına 
göre, ‘Herhangi bir terör örgütünün 
Irak topraklarında bulunması hatta 
bu topraklardan geçmesi bile yasaktır’, 
işte siyaset bu bu şekilde. Kimse 
bunlara dokunmadı ve son günlerde 
sayıları daha da arttı, silahlanıp eğitim 
görmekteler. Bunun sorumluluğu başta 
Başbakan ayrıca cumhurbaşkanındadır, 
anayasa ihlali karşısında çıkıp bunları 
dile getirmeleri gerekir. Ama maalesef 
cumhurbaşkanı ne PKK’nın yaptıklarına 
ne Kerkük Valisi’nin anayasaya karşı 
yaptığı ihlalleri ne de referandumun 
anayasaya aykırılığını dile getirdi. 
Başbakan ise daha öncelerden Kerkük’ün 
durumunu ele aldı, Kürdistan’ın, Kerkük 
petrolünün çalınmasını, bunları ortaya 
koyma mecburiyetindedir.” 

Türkiye’nin PKK konusundaki mesajının 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 
vasıtasyıla Bağdat’ta Başbakana, 
parlamentoya ulaştığını kaydeden 
Mimaroğlu, “Çavuşoğlu, Türkmen 
milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, 
PKK’nın Türkiye için rahatsız edici 
bir dosya olduğunu dile getirdi. Bana 
göre Kürtler gelecekte doğru siyaset 
kullanmazsa Türkiye, İran konuya 
karışır ve sınırlar da kapatılır. Yanlış 
siyaset sonucunun ardından Kürt milleti 
üzerinde bir felaket yaşanır. Tüm dünya 
bunu reddetti, ertelemek istedi, bu 
projeye İsrail’den başka kimse destek 
olmadı” dedi.

“Eğer ki bu ertelemeyi siyasi başarısızlık 
olarak görüyorlarsa bunu bir sayıma 
çevirsinler” şeklinde öneride bulunan 
Niyazi Mimaroğlu, “Kürdistan’ın 
birkaç konuda sayıma ihtiyacı var. 
İnsan kaynakları, hayvan kaynakları,  
altyapı, kaç kişi kolera hastasıdır. 
Referanduma harcanan paralar 
boşa gitmesin, bu tür sayımlarda 
kullansınlar. Çünkü bu referandumun 
sonucuna hiç güvenmeyeceğiz, sadece 
Türkmenler değil de siyasi platformlar, 
Irak hükümeti, Birleşmiş Milletler, 
uluslararası platform, yerel platformlar. 
Bunların hiçbiri bu referandumun 
sonucuna güvenmeyecek” ifadelerinde 
bulundu.

Türkmen Milletvekili Niyazi Mimaroğlu, 
referanduma destek kampanyası gibi 
kendilerinin de bir kampanyasının 
olduğunu belirterek, “Daha önce 
belirttiğim gibi Türkmenler ve Arap 
Kardeşler referanduma katılmayacaklar. 
Dile getirilen bazı karton Türkmenler 
var onlar Türkmenleri temsil etmiyor. 
Şahsi çıkarları doğrultusunda hareket 
ediyorlar. Hanekin ve Diyala’da gibi 
Türkmen bölgelerini dile getiriyorlar, 
aslan Tuzhurmatu’yu dile getiriyorlar” 
şeklinde konuştu. 

“Herkes emin olsun, bu bölgelerde 
bir Türkmen kalsa bile Kürdistan’a 
verilmez” diyen Niyazi Mimaroğlu, 
“Bu bölgeler bizim topraklarımızdır, 
bizim tarihimizdir. Tuzhurmatu’da 
2015-2016 yıllarında yaşanan olaylarda 
Türkmenlerin nasıl karşı durduklarını 
herkes biliyor. Türkmenlerin artık 
silahlı güçleri var, ayrıca Türkmenlerin 
başvuracağı başka yollar da var. Irak 
hükümeti, Birleşmiş Milletler, başka 
devletler var, Irak’ın ulusal milleti var, 
hepsi bizimle beraber. Herkes emin 
olsun Türkmen bölgeleri öyle kolay kolay 
başkalarının eline geçemez” dedi.

Türkmen Milletvekili Niyazi Mimaroğlu, 
Erbil’de Türkmenlerin tarihsel geçmişi 
hakkında yaptığı açıklamada, “Erbil’in 
1940-1950’li yıllarının arşivine bakarsak, 
Türkmenler o dönemde Erbil’de  %60’lık 
bir nüfus yoğunluğuna sahipti. Erbil 
merkezinde bulunan bina ve emlakların 
aidiyet ve tapuları halen Türkmenlerin 
üstlerine kayıtlıdır” ifadesinde bulundu.

“Erbil’de üç tane mezarlık var 
bunların 200 yıllık bir Türkmen tarihi 
vardır” diyen Mimaroğlu, “Diktatör 
hükümetlerin yaptığı bazı siyasi 
hatalar yüzünden Kürt harekatı ile 
bazı anlaşmalar meydana geldi. 70’li 
yıllarda “AİDUN” meselesi var, 75’te 
Cezayir antlaşması var. Bu antlaşmaların 
sonucunda, Kürtler köylerden Erbil kent 
merkezine inerek bir Kürt yoğunluğu 
yarattılar” şeklinde açıklama yaptı.

Mimaroğlu, “Halen Erbil’de üç yüz bin 
Türkmen yaşamaktadır. Ama maalesef 
bunların çoğu teslim oldu, bunların 
birçoğu KDP üyesi olarak hayatını 
yaşamak istiyorlar. Bu tecrübeyi 
Kerkük’te yapmak istiyorlarsa bu bir 
rüyadır. Herkes Kerkük’ün ne olduğunu, 
tarihinin ne olduğunu biliyor. Arap 
siyasiyetçiler dahi Kerkük’ün bir 
Türkmen şehri olduğunu söylemekteler” 
değerlendirmesinde bulundu.

Siyasiler hatalı politikalarıyla Kürt milletini derin bir çukura sürüklemektedir
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düşüncesini 
yansıtmaktadır.

Irak Parlamentosu  Kürdistan İslami 
Birlik (Yekgırtu) Fraksiyonu Başkanı ve 
Kürdistan İslami Birlik Başkanlık Üyesi 
Dr. Musenna Emin, Kürt parlamenterlerin 
Irak Parlamentosu’nda referanduma ilişkin 
attıkları adım hakkında şu açıklamada 
bulundu:

“Diyalog ve Kürdistan partilerinin ziyareti 
haricinde halen Bağdat’a taşınmamıştır. 
Irak Parlamentosu’nun toplantılarında 
gündem maddesi olmamıştır.”

Dr. Musenna Emin, “Irak Anayasası da 
Irak devletinin kimliğini belirlemiştir, 
bu yüzden gönüllü birlik ile kurulmuş, 
istenmiş birlik bir devlettir” dedi.

Emin, referanduma ilişkin, “Referandum 
demokratik bir yol ve mekanizmadan 
oluşuyor, insanlar bu yolla hür bir 
şekilde evet ya da hayır diyebilir veya oy 
kullanmayabilir” şeklinde açıklamada 
bulundu.

Irak Parlamentosu  Kürdistan İslami 
Birlik (Yekgırtu) Fraksiyonu Başkanı ve 
Kürdistan İslami Birlik Başkanlık Üyesi 
Dr. Musenna Emin, Tba’nın sorularını 
yanıtladı.

Bağdat’ın referandum kararının size 
etkisi oldu mu?

Şu ana kadar etkisi olmadı, fakat şüphesiz 
ki gelecekte her şey üzerine etkisi olacaktır.

Kürt parlamenterler Bağdat’ta hiçbir 
adım attılar mı, referandum için 

projeniz var mı?

Referandum Kürdistan halklarının 
siyasi bir kararıdır, diyalog ve Kürdistan 
partilerinin ziyareti haricinde 
halen Bağdat’a taşınmamıştır. Irak 
Parlamentosu’nun toplantılarında 
gündem maddesi olmamıştır ki bizim de 
bir projemiz olsun. Bizim de temsilcisi 
olduğumuz oy verenler haricinde bir 
projemiz yok. Referandum hakkında iki 
görüş verilebilir, görüşlerden biri şimdi 
yapılması, diğeri ise ertelenmesi şeklinde. 
Bunlar Irak Parlamentosu’ndaki Kürt 
parlamenterlerin iki farklı düşüncesi, 
fakat bizim fraksiyonumuzun kanaatine 
göre, her zaman referandum zamanıdır 
çünkü referandum sorunları çözmek için 
demokratik bir yol ve mekanizmadır.

Dünyada herhangi bir ülkede bir oluşumun 
herhangi bir meselede görüşünün ne 
olduğunu bilmek isterseniz, referandum 
yolunu seçmelisiniz, referandum da 
demokratik bir yol ve mekanizmadan 
oluşuyor, insanlar bu yolla hür bir 
şekilde evet ya da hayır diyebilir veya oy 
kullanmayabilir, bu şekilde kendi özgür 
hakkını uygulayabilir.

O zaman anayasal yönden hiçbir sorun 
yok?

Dünyada hiçbir anayasa demokrasinin 
üzerinde değildir. Irak Anayasası da 
Irak devletinin kimliğini belirlemiştir, 
bu yüzden gönüllü birlik ile kurulmuş 
istenmiş birlik bir devlettir. Bu gönüllü 
birlik ise şüphesiz zorunlu bir birlik 
değildir, her zaman dünyanın herhangi 
bir yerinde bir ülkenin bir bölümü, bir 
vilayet, bir bölge veya azınlık herhangi bir 
sebepten o ülkeye bağlı kalıp kalmamakla 
ilgili kendi geleceklerini belirleme kararı 
vermek isterlerse, bunların iradesine 
saygı duyulmalı. Bu da nefret, zorunluluk, 
tehdit, dağıtma ve bozma şeklinde değil 
referandum yoluyla ve mekanizmasıyla 
belirlenmeli. Bu mekanizma dünyanın 
birçok yerinde uygulanmıştır. Bunun 
haricinde biri Kürdistan devleti veya 
referandum görüşünde olabilir ya da 
olmayabilir ancak ilke ve vesile olarak 
referanduma karşı olma hakkı yok, çünkü 
bu demokrasinin bir mekanizması. 
Eğer biri referandumun yapılmasıyla 
değilse, savaş ve kriz yaratma taraftarıdır 
ve demokrasi yoluyla değildir demek. 
Şüphesiz bu tutum  hiçbir zaman bunun 
için uygun değil.

Peki referandumdan sonra 
Bağdat’taki Kürt parlamenterlerin 

planı nedir ?

Referandumdan sonraki süreç öncelikle 
refrandum sonucunun nasıl olacağına 
bağlı, oy sonuçlarına bağlı. Bu sonuçlar 
Kürdistan’ın bağımsızlığı mı, Irak’la 
kalmasını mı gösterecek? Eğer sonuç 
Irak’la kalmaksa o zaman hiçbir projeye 
gerek olmaz ve her şey kendisi gibi 
kalır. Eğer referandumda oy çoğunluğu 
bağımsızlığı, Irak’tan ayrılmayı ve 
bağımsız bir devlet kurmayı gösterir ve 
siyasi Kürt başkanlığı devlet ilan ederse 
o zaman Bağdat’ta bulunmamızın bir 
anlamı kalmaz. Aksi takdirde sadece bu 
meseleye Irak Parlamentosu’nda yasal 
bir şekil verilip, bu ayrılma ve sorun rıza 
alınarak  ve düzenli bir şekil ile çözülmesi 
gibi bir durum oluşursa  o zaman Kürt 
parlamenterlerler orada olurlar. Tek bir 
ülke olmak yerine iki kardeş, birbirini 
seven komşu ülke oluruz. 

Ammar Hakim’in babası Muhammed 
Bakır Hakim kendi döneminde verdiği 

bir fetvada Kürt’ün oldürülmesini 
haram kılmıştı, sizce halen bu fetva 
kullanılıyor mu, çünkü bir taraftan 
Haşdi Şabi tehdit ediyor ve Ammar 
Hakim şiddetle referanduma karşı 

çıkan kişilerden.

Öncelikle Sayın Bakır Hakim veya 
herhangi biri şunu bilmeli ki eğer biri 
Müslüman ise onun kanı haramdır. 
Bu Kur’an ve hadislerde belli, bu tüm 
Müslüman müftülerin ve mezheplerin 
sözü, sadece müslümanlar arasında bazı 
aşırıcı ve kana inananlar bunu yapar, yoksa 
bizim 

şeriat ve dinimiz insanların öldürülmesini 
haram kılmıştır. Özellikle de Müslümanlar 
arasında kan dökmek haramdır. Hiçbir 
siyasi sebep, Müslümanların kendi 
aralarında silahlanmalarına bahane 
olamaz. 
Kur’an şöyle buyurur, (وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا 

 Eğer müminlerden iki grup“ (فأصلحوا بينهام
birbirleriyle vuruşurlarsa aralarını 
düzeltin”.  Müslümanların duruşu ve tavrı 
daima düzeltme ve iyileştirme olmalıdır. 

Fakat Haşdi Şabi aşırı tehdit ediyor ?

Haşdi Şabi’nin bölükleri bu şekilde 
tehditlerde bulunuyorsa, kendi din ve 
değerlerine saygı göstermeleri gerekir, eğer 
bu haşd, Sayın Sisani’nin fetvası üzerine 
kurulan bir haşdsa demek ki dini bir temel 
üzerine kurulmuştur. Şii ve Sünniler dahil 
Müslümanların inandığı bu din, nefsi 
müdafa haricinde Müslümanlar arasında 
öldürmeyi haram kılmıştır. Nefsi müdafa 
da “miktarı miktarına” şeklinde olmalı, 
İslam’da Bab el Siyyan adında bir kapı 
var ve “Eğer Müslüman veya Müslüman 
olmayan biri size saldırırsa nefsi müdafa 
hakkınız vardır, fakat bu müdafa 
miktarı o kişiyi saldırıdan vazgeçirme 
miktarında olmalı, bu yüzden eğer bir laf 
ile vazgeçtirebilirseniz ona odun parçası 
kaldırma (ile vurma) hakkınız yoktur, 
eğer odun parçası ile vazgeçtirebilirseniz 
demir kaldıramazsınız, eğer demirle 
vazgeçtirebilirseniz onu öldüremezsiniz 
çünkü kendi miktarına göre bu kişiyi 
durdurup saldırıdan ve tacizden vazçirme  
hakkını kullanırsınız”. 

Müslümanlar arasında öldürme haramdır, 
Kur’an’da şöyle buyurur;  (ًدا  َوَمْن يَْقتُْل ُمْؤِمناً ُمتََعمِّ

 فََجزَاُؤُه َجَهنَُّم َخالِداً ِفيَها َوَغِضَب اللَُّه َعلَيِْه َولََعَنُه َوأََعدَّ لَُه َعَذاباً

 ,Kim bir mümini kasten öldürürse“ (َعِظيامً
cezası, içinde ebedî kalacağı cehennemdir. 
Allah, ona gazap etmiş, lânet etmiş ve onun 
için büyük bir azap hazırlamıştır”. Bunlar 
da aşırıcılar değil ılımlılardır. Genellikle de 
Mülsümanlar her tarafı Müslüman bilirler, 
Sünniler, Şiileri Müslüman bilmeli, Şiiler 
de Sünnileri Müslüman bilmeli. 
Müslümanlar arasında da kan haramdır. 
Müslümanlar arasında bir mesele varsa 
diyalogla çözülmeli. Eğer Haşdi Şabi 
sınırını aşıp Kürdistan halkına el uzatırsa 
ozaman Kürdistan halkı bu saldırılara 
karşılık verecek kadar şeriatta hakkıları 
olan nevsi müdafa ilkesini kullanabilirler. 
Bunların haricinde Müslümanlar arasında 
hiçbir şekilde kan dökmek caiz değildir.

Son olarak size bir şey izah edeyim, Kur’an 
Müslüman için bir ilke kurmuş, bu ilkede 
bir aile, ümmet veya bir uyruk için şöyle 
buyuruyor; (يٌح ِبِإْحَساٍن  Ya“ (فَِإْمَساٌك ِبَْعُروٍف أَْو تَْسِ
birlikte düzenli bir şekilde yaşayın ya da 
beraber düzenli bir şekilde ayrılın”. Karı- 
kocanın, iki milletin, iki şirketin ve iki 
partinin yani bunların hepsinin ayrılma 
esası şeref (Hasna), ihsan ve saygı 
çerçevesinde olmalıdır,  Ammar Hakim 
Yüksek İslami Meclisi’nden ayrıldı ve bunu 
ihsan ve şeref (hasna) ile yaptığını söyledi, 
Kürdistan halkına da Irak’tan ayrılma 
şeriyeti vermelidir. Kürdistan halkı için din 
üzerinden hiçbir sorun oluşturulmamalı, 
Kürdistan halkı dediğimde Kürt halkı 
demiyorum Tüm oluşumlarla beraber 
Kürdistan halkının bu konu üzerinde 
konuşmaya hakları var, Türkmen, Sünni, 
Şii, Kürt, Arap ve Kürdistan’da oturan 
herkes bu konuda konuşmalı ve bu hakkı 
kullanmak onların en doğal hakkı, ama 
dediğim gibi biz ya saygıyla birlikte 
yaşamalı ya da saygıyla ayrılmalıyız. 
Ayrıldığımızda din sona ermeyecek, 
Müslümanız ve iki komşu ülke oluruz, bu 
ne din ne de dünya için bir sorun. Tüm 
Avrupa ülkeleri 300-400 yıl birbirleriyle 
savaştılar ve ayrıldılar, şimdi ise hepsi 
tekrardan birlik olmuş durumda. Bunların 
hepsi siyasi şeyler, kan dökmek ve nefret, 
kızgınlık,  aşırıcılık ve terörü yaymak için 
bir bahane olmamalı.

Referandum sorunları çözmek 
için demokratik bir yol 
ve mekanizmadır

“Diyalog ve Kürdistan partilerinin 
ziyareti haricinde halen 
Bağdat’a taşınmamıştır. Irak 
Parlamentosu’nun toplantılarında 
gündem maddesi olmamıştır.”

 Haber: Ali Antar


