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Türkiye’yle Tüm İlişkilerimizi 
Kesmiş Değiliz

   Şüphesiz ki dosluk kolay 
kurulmuyor ama ne yazık ki dosluğu 

bozmak kolay. Bu dostluğu tekrar 
oluşturmak için zamana ihtiyaç var

PKK’nın hiçbir şekilde 
Kürdistan Bölgesi’nin işlerine 

karışma hakkı yoktur. Kerkük’te 
meydana gelen olay hakkında ise 
nasıl olduğu, kim tarafından izin 

verildiğine ve neden yapıldığına dair 
soruşturma başlatılmalı, bu kişi PKK 

yanlısı olabilir

“

“

Irak Kürdistan Bölgesi 
Hükümet Sözcüsü 

Sefin Dizayi

Yüksek Seçim Komisyonu:       
                  Parlamentonun     

              kararını    
                          bekliyoruz

Otobüs 
seferleri ne 
durumda?

Pirbal: Sultan 
Muzaffer, Kildani 

ve Asurilerin 
haklarını ve 

dinlerini korumuş
Tarihi Sultan Muzaffereddin Gökbörü 
dönemine dayanan tarihi belge hakkında 
röportaj yapmak adına Dr. Ferhad 
Pirbal’ı kendi kütüphanesinde ziyaret 
ettik. Dr. Ferhad, sıcak bir karşılamanın 
ardından bizi konuk etti ve Türkmenlere 
olan sevgisini anlattı. Pirbal müzik 
ekibiyle beraber bize ve konuğu olan eski 
öğrencilerine daha önce paylaşmadığı yeni 
parçalarını sundu.

Esat Erbil: Türkmen 
Akademisi Projesi 

Sunuldu ama 
Onaylanmadı Çünkü 
Bizim Görev Süremiz 

Sona Erdi 

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud 
Barzani 12 Temmuz tarihinde resmi bir yazıyla, Bağımsız 
Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu’na 1 Kasım’da 
Bölge başkanlığı ve IKBY Parlamento seçimlerinin 
gerçekleşmesi için hazırlıkların yapılması talimatını 
verdi. Bu talimatın yerine getirilmesi için Mesud Barzani, 
Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu’nun 
bu talimatın yerine getirmesi için ilgili taraflardan gerekli 
prosedüre, yardıma ve koordinasyona uymasını istedi.

Irak Kürdistan Bölgesi 
Yönetimi’nde (IKBY) 
referandumun yapılmasının 
ardından vatandaşlar için 
derin bir kriz oluşturan 
bölgesel ve uluslararası 
yaptırımlar baş gösterdi. 
Diplomatik ve askeri 
yaptırımların dışında, 
ticari yaptırımlar var olan 
durumu başka bir boyuta 
taşıdı. Erbil ve Süleymaniye 
havalimanlarının 
kapatılmasıyla gözler 
kara yoluna çevrildi ve 
seçim şansının azaldığı 
bu durumda vatandaşlara 
güçlü bir alternatif oldu. 
Fakat seyahat sektöründe 
çalışanlar bu durumun 
aksine, sorunun sadece 
havalimanlarının 
kapatılmasından ibaret 
olmadığını, ana faktörün 
vize olduğunu belirtiyorlar.

Katalonya’nın özerkliği 
askıya alındı

İspanyol hükümeti, Katalonya özerk yönetimi 
hükümetini feshederek, en fazla 6 ay içerisinde 
erken yerel seçime gidilmesi kararını aldı ve bu 
kararı oylanması için senatoya gönderdi

Tartışmalı bölgelerde çatışma
Irak ordusu, Fedarl Polis ve Haşdi 
Şabi, 16 Ekim’de Kerkük’e operasyon 
düzenleyerek, kenti kontrol etti.

Irak Başbakanı Haydar Abadi, 
silahlı kuvvetlere Kerkük’te tüm 
bileşenlerin can güvenliğini 
koruma talimatı verdi. Irak Ortak 
Operasyonlar Komutanlığı ise 
Kerkük’teki silahlı gruplara, merkezi 
yönetim güçlerine ateş açmamaları 
yönünde uyarıda bulundu.

21 Ekim 2016 tarihinde terör örgütü DEAŞ, 
Kerkük’e saldırı düzenledi. Kente sızan DEAŞ 
militanları ile güvenlik güçleri arasında uzun süre 
çatışma yaşandı. Haber takibinde olan Türkmeneli 
Televizyonu Haber Merkezi Müdürü Ahmet 
Haceroğlu, terör örgütü DEAŞ üyesinin keskin 
nişancısı tarafından hedef alınarak şehit edildi. Tba 
ailesi olarak şehidimizi saygıyla anarak, ailesine 
sabır diliyoruz.

Ahmet HACEROĞLU
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Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi 
(IKYB) Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, 
referandum sürecinde Türkiye ile Bölge 
arasında gerginlik yaşanmasına ilişkin, 
dostluğun kolay kurulmadığını ancak 
çok kolay bozulduğunu belirterek, 
“Bizim amacımız, istekle, zamanla, enerji 
ve hassaslıkla oluşup bu güne gelen bir 
ilişkiyi, bir olay yüzünden sıfırlanmasını 
önlemek. Ben sıfırlanmayacağı 
inancındayım” dedi.

Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, Türkiye-
IKBY ilişkilerinin eskisi gibi olma 
ihtimali hakkınd ise, “Bu süreç atlatılıp, 
bu toz bulutu dinerse o zaman ciddi 
müzakerelerimiz olacak ve Türkiye’yle 
tüm ilişkilerimizi kesmiş değiliz. 
Bazı ikişkilerimiz hala devam ediyor. 
Durumu daha da sakinleştirmek adına 
ilişkilerimizi sürdüreceğiz” şeklinde 
açıklamada bulundu.

Sefin Dizayi, Türkiye ile IKBY’nin 
imzaladığı 50 yıllık anlaşmanın şu ana 
dek hata içermeden devam ettiğini 
belirterek, “Devam etmesini de ümit 
ediyoruz” ifadesini kullandı.

Kerkük’te PKK tarafından Öcalan 
posterleri ile yapılan gösteri hakkında 
ise Dizayi, “PKK’nın hiç bir şekilde 
Kürdistan Bölgesi’nin işlerine karışma 
hakkı yoktur. Kerkük’te meydana gelen 
olay hakkında ise nasıl olduğu, kim 
tarafından izin verildiğine ve neden 
yapıldığına dair soruşturma başlatılmalı, 
bu kişi PKK yanlısı olabilir” diye 
konuştu.

          
          Şüphesiz ki dosluk kolay 
kurulmuyor ama ne yazık ki 
dosluğu bozmak kolay. Bu 

dostluğu tekrar oluşturmak 
için zamana ihtiyaç var

IKBY Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, 
Türkiye ve Bölge arasında son dönemde 
yaşanan gerginlik ve ilişkiler hakkında 
Tba’nın sorularını yanıtladı.

Son açıklamanızda “Eski dosttan 
düşman olmaz” demiştiniz, 
referandum yapılmadan önce Irak 
Kürdistan Bölgesi Yönetimi’nin 
(IKBY) Türkiye ile iyi bir ilişkisi 
vardı ama daha sonra Türkiye ve 
Bölge arasında gerginlik yaşandı. 
Bu ilişkilerin eskisi gibi olması için 
bir adım söz konusu mu?

Şüphesiz ki dosluk kolay kurulmuyor 
ama ne yazık ki dosluğu bozmak kolay. 
Bu dostluğu tekrar oluşturmak için 
zamana ihtiyaç var. Bu yüzden durum 
ne kadar kötü olsa da, gerginlik ve 
anlaşmazlık olsa da, bir gün karşı karşıya 
oturmayacak ve birbirinin yüzüne 
bakmayacak seviyeye gelmemeli. Bu 
yüzden karşılaştığımızda birbirimizden 
utanmamak için bazı alanları açık 
bırakmalıyız. Gayem, eski dosta kolay 
kolay düşman gözüyle bakılmamalı. Aile 
içinde de 2 kardeşin sorunu olabilir, 
ama sonuç olarak anlaşma sağlanmalı. 
Resmi olarak bizim Türkiye’yle ilişkimiz 
1991’yılından itibaren başladı, geçtiğimiz 
25 yıl içerisinde Bölge hükümetinin ve 
siyasi tarafların, Türkiye’nin dostluğunu 
diğer tarafların dostluğundan daha iyi 
olarak kabul ettikleri ispatlanmıştır. 
Çünkü onlar bölgede istikrar faktörü 
olmuşlardır. Sınır bölgelerinde PKK’nın 
olduğundan söz edilebilir ancak 
onların oluşu 1991 yılından önceydi. 
80’lerden itibaren var olmuşlar ancak bu 
bizim isteğimiz ve kabulümüz dışında 
olmuştur.

Söz edilenler, ne yazık ki Türkiye’deki 
bazı milliyetçi siyasi güçler tarafından 
bizim PKK’yı desteklediğimize dair 
suçlamalardan ortaya çıkıyor, bu da 
kendi siyasi menfaatleri içindi. Gerçekler 

bizim PKK’nın destekçisi olmadığımızı 
gösterdi, tam tersi biz Türkiye’deki 
barış sürecinin de yardımcısı olduk, 
Türkiye’de yıllardır ne ateş sesi, ne savaş 
ne de ölüm oldu. Bizim amacımız, 
istekle, zamanla, enerji ve hassaslıkla 
oluşup bu güne gelen bir ilişkiyi, bir olay 
yüzünden sıfırlanmasını önlemek. Ben 
sıfırlanmayacağı inancındayım, çünkü bu 
ilişkiyi stratejik bir ilişki gibi görüyoruz, 
taktiksel bile olsa tabiri caizse birbirimize 
mahkûmuz diyebilirim. Ne biz göç 
edip, Güney Amerika’ya gidebiliriz 
ne de Türkiye Orta Asya’ya gidebilir. 
Bundan dolayı mantıklı davranıp bu 
durumu atlatmalıyız. Bizim Türkiye’nin 
endişelerini, hassasiyetini, tedirginlik 
ve Türkiye içindeki dinamizmini 
anlıyoruz, 2019’da seçim olacağını 
ve milliyetçilerin oylarına itimat 
edildiğini biliyoruz. Hepsini anlıyoruz 
ve saygımız var ama tüm oluşumlarıyla 
beraber Irak kurulduğundan bugüne 
kadar sömürülen, göçe maruz kalan, 
Araplaştırılan, her türlü işkenceye ve 
kötülüğe maruz kalan bir milletten söz 
ediyorum. 

Düne kadar Ankara ve Bağdat birbirine 
kurşun sıkıyorlardı, bu derecede 
ilişkiler kötüydü. Buna rağmen bizim 
başbakanımız Bağdat ve Ankara’nın 
ilişkisini düzeltmek için çaba gösterdi. 
Ondan sonra Şubat’ta Türkiye Başbakanı 
Bağdat’ı ziyaret etti. Bu yüzden bizim 
bu gerginlikleri ortadan kaldırma 
çabasında olmamız gerekiyor, mantık 
ve akıl sesi yükselmeli ve duyguyla 
karşılık verilmemeli, siyaset karşılık 
vermekle olmaz. 1990’lı yıllarda 
çok sorun vardı, 92-93 yıllarında 
Türkiye’deydim, şahsi olarak bu ilişkinin 
ne kadar zor oluştuğunu ve bugüne 
geldiğini hissettim. Küçük bir çocuğu 
besleyip, büyütüp, 25’e getirmek gibi, 
bir babanın çocuğunun acı cekmesini, 
hasta olmasını görmesi kötü bir şey. 
Türkiye dosyası üzerinde çalışan biz 

ve onlar arasındaki durum için aynı 
hislere sahibiz, bu ilişkinin bu raddeye 
ulaşmasını istemiyoruz. 2008-2009’da 
tehditle askerin sınıra kadar geldiğini 
gördük, daha sonra o dönem Başbakan 
olan Erdoğan, Erbil Havalimanı’nın 
açılışını yaptı ve iyi bir ilişki vardı. İki 
ayda bir bizim Başbakanımız Ankara 
ve İstanbul’u ziyaret ederdi, resmi 
görüşmeleri olurdu, şahsi ve ailevi 
ilişkiler oluştu. Aniden doğru veya yanlış 
karar verilmemeli ve bu kazanımlar 
sıfırla çarpılmamalı. Bu yüzden Erbil-
Bağdat veya Erbil-Ankara arasındaki 
sorunları çözmek için Türkiye’den ve 
Türkiye’deki kardeşlerimizden bizim de 
gerçeğimizi anlamalarını istiyoruz. 

 Bu süreç atlatılıp, bu toz 
bulutu dinerse o zaman 
ciddi müzakerelerimiz 

olacak ve Türkiye’yle tüm 
ilişkilerimizi kesmiş değiliz. 

Bazı ikişkilerimiz hala 
devam ediyor. Durumu daha 

da sakinleştirmek adına 
ilişkilerimizi sürdüreceğiz

Referandumdan önce Türkiye’yle 
iyi bir ilişki vardı. Daha sonra 
Türk yetkililerin konuşması 
sertleşti. Türkiye tarafından sınırın 
kapatılması endişe uyandırdı, 
halihazırda ilişkilerin eskisi gibi 
olması için ümit var mı?

25 yıldır ve halen Türkiye dosyası 
üzerinde çalıştığım için edindiğim 
tecrübe ve anlayışıma göre, böyle 
bir fırsat var. Eğer durumu analiz 
edersek, bölgenin değişimde olduğunu 
görürüz. İster istemez bu değişikliklerin 
Türkiye, İran, Irak, Suriye, Ortadoğu ve 
dünyaya etkisi olacaktır. Uluslararası 

Türkiye’yle Tüm İlişkilerimizi        
Kesmiş Değiliz

“

“
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siyasetin ekonomisi üzerine etkisi var. 
Bu yüzden dost olarak bildiklerimizle 
ortak strateji çizmek için çabalamalıyız. 
Dediğimiz gibi, farklı farklı senaryolarla 
karşılaşıyoruz. Bu senaryoların bazıları 
hepimizin iradesi dışında olabilir, bazıları 
bölge dışı ve üzerimize farz edilebilir. 
Birbirimize karşı olmak yerine bölgenin 
ve bölge insanlarının menfaatinde olanı 
yapmak için beraber çalışmalıyız ve farklı 
düşüncelerin üzerimize farz edilmesine 
izin vermemeliyiz. Avrupa’dan ve 
başka yerlerdeki ülkelerden bazı şeyleri 
farzetmek isteyenler olabilir ama bazı 
ülkeler kendi istikrarlarını Ortadoğu’daki 
istikrarda bulurlar. Özellikle de DEAŞ 
ve DEAŞ dışındaki terör konusuna 
karşı. Bu yüzden bu önemli dosyalar 
üzerinde çalışılmalı çünkü olaylar hızla 
değişiyor. Bu süreç atlatılıp, bu toz bulutu 
dinerse o zaman ciddi müzakerelerimiz 
olacak ve Türkiye’yle tüm ilişkilerimizi 
kesmiş değiliz. Bazı ikişkilerimiz 
hala devam ediyor. Durumu daha da 
sakinleştirmek adına ilişkilerimizi 
sürdüreceğiz. Fakat bir millet, bir halk, 
bir toplum bugün Irak’ta uygulandığı 
gibi yanlış bir siyasetin esiri olamaz. 
Irak siyaseti taifecilik siyasetidir, sadece 
Kürdistan’da değil Irak halkının çoğu 
ve Irak’ın Şiilerinin bir bölümü de bu 
dertten yakınıyorlar, gelecekte daha kötü 
sonuçları olabilir.

Şu ana dek hata           
içermeden devam ediyor, 
devam etmesini de ümit 

ediyoruz

Bir süre önce Bölge ve Türkiye 
arasında 50 yıllık stratejik bir 
anlaşma imzalandı. Şu anda bu 
anlaşma geçerli mi? 

Türkiye yüzyıllardır imparatorluk ülkesi, 
yüz yıldır da cumhuriyet ülkesi. Şüphesiz 
onlar siyasi, diplomasi ve uluslararası 
yasaya bağlı bir sorun yaşamak 
istemiyorlar. Bu yüzden bu anlaşmayı 
hazırlama sürecinde çok detaylı 
bir çalışma yürüttüler. Aynı şekilde 
küçükten büyüğe tüm petrol şirketleri, 
anayasa Bölge’ye izin vermeseydi bu 
işleri yapmazlardı. Ne kendileri ne de 
kazançları için bu tür işleri yapmazlardı. 
Aynı şekilde Türkiye detaylı bir şekilde 
Irak Anayasası’nı araştırdı ve Kürdistan 
Bölgesi’nin petrol projesi, petrol rafine 
etme ve ihrac etme hakkının olduğu 

sonucuna ulaştılar. Daha sonra kanaate 
vardılar ve  Kürdistan Bölgesi’yle 50 
yıllık bu anlaşmayı imzaladılar. Şüphesiz 
anlaşma iki taraf arasındaki hak ve 
görevi içeriyor, iki tarafın da bağlı 
kalması gerektiği maddeleri içeriyor. 
Bir taraf ihlal ederse diğer taraf onu 
sözleşmeye bağlı kılar eğer diğer taraf 
ihlal ederse de durum tersi olur. Şu 
ana dek hata içermeden devam ediyor, 
devam etmesini de ümit ediyoruz, çünkü 
hem belirli ölçüde Türkiye’nin faydasını 
içeriyor hem de Kürdistan halkı için gelir 
kaynağı. Bu anlaşma devam edecek ve 
doğal gaz konusunda Türkiye’yle yeni 
sözleşmelerin de olacağına ümidim var, 
Kürdistan Bögesi Türkiye’nin isteklerini 
karşılayacağı bir doğal kaynak. Rus 
şirketi bu gazın 2019-2020’de yapılacak 
boru hattıyla Türkiye’ye gitmesi için 
yatırım yapıyor, Türkiye zaten doğal gaz 
alıcısı. Daha sonra gazın diğer bölümü 
de Türkiye yoluyla Avrupa’ya gidecek.

Referandum yapılmadan önce 
ertelenmesi için alternatiften söz 
ediliyordu, aynı şekilde şu an 
sunulan bir alternatif var mı?

Aslında referandum yeni bir konu 
değil. 2013’ten beri söz konusu. DEAŞ 
geldiğinde gelişmeler değişti. DEAŞ 
savaşı DEAŞ’ın yok edilmesi için her 
şeyden öndeydi. Referandum konusu 
ertelendi. DEAŞ savaşında çok sayıda 
şehit ve yaralı oldu. Peşmerge ve Irak 
ordusunun Musul’u kurtarmak için 
yaptığı işbirlik iyi bir şeydi. Geçtiğimiz 
3 yıl içersinde Maliki hükümetiyle kötü 
bir deneyim yaşadık, 2015’in Şubat 
ayında Kürdistan Bölgesi’nin bütçesini 
kesti ve birçok sorun yarattı. Yavaş 
yavaş Kürdistan kütlesinin Bağdat’taki 
konumunu zayıflattı, bakanlar ve 
genelkurmayları kovdu ve daha birçok 
şey yaptı. DEAŞ ile yaptığımız 3 yıllık 
savaş da kötü bir deneyimdi. Sadece 
savaş yüzünden değil Bağdat’ın yardımcı 
olmaması yüzünden de. Hiçbir gün 
Irak’ın savunmasındaki bir birlik olan 
Peşmerge’ye yardım etmedi. İki saatte 
Haşd’ın kurulma kararını parlamentoya 
taşıdılar, kararı çıkardılar ve her şeyi 
elinin altına verdiler. Fakat tüm bu 
başarılara imza atan Peşmerge’yi kabul 
etmediler.

Maliki tarafından Peşmerge’nin bütçesi 
kesilmeye devam edildi. Dr. Abadi’nin 
hükümetinde de kesmeye devam ettiler. 
Bir milyon 800 bin göçmen geldi, ama 

tek dinar harcamadılar. Göçmenlerin 
Kürdistan Bölgesi üzerindeki para 
maaliyeti yemek, petrol, elektirik ve 
korumayla beraber bir milyar 400 milyon 
dolardı. Bu 3 yıl bize kötü bir deneyim 
yaşattı. Bağdat’ın birgün güçleneceği 
ve bize saldıracağına dair korkumuz 
vardı. Şüphesiz öyle de yaptı. En 
uygunsuz zamanda birlikte savaşırken, 
onlar bize karşı çalışıyorlardı. Irak 
hükümetinin koruyamadığı ve kaçıp 
bize sığınan o bir milyon 800 bin kişinin 
maddi desteğini karşılamalıydı, fakat 
hiç bir şey yapmadılar. Gelecek için 
duyguğumuz kaygılar şu an üzerimize 
uygulanıyor. Örneğin tehditler ve Haşdi 
Şabi’nin kurulması, doğrusu biz 3-4 
yıl sonra olmasını bekliyorduk ama şu 
an başımıza geliyor. Bu yüzden siyasi 
başkanlık, referandum konusunu tekrar 
canlandırma gereği duydu, çünkü o 
dönemde ki Irak hümütenin sayısal 
olarak kendini farzetme yetkisi yoktu ve 
ciddi tehditler yapabileceği bir ordusu 
yoktu. Şu an ki durum ile tehdit ediyor, 
tanrı bilir 2 yıl sonra çeşitli tank ve 
F-16’ları olduğunda ve iyi bir askeri 
eğitim gördüğünde ne yapar.

   Amerikanlar da                  
10-15 gün referandumdan 
önce alternatif sundular, 

fakat içeriğe baktığımızda 
alternatifin size bir şeyden 

vazgeçecek bir garanti 
sunmadığını görüyoruz

Zamanlama olarak şu an en doğru 
zaman olarak belirlendi. Bu yüzden 
bu demokratik konu bu dönemde 
gerçekleşti. Bu yılın 7 Haziran’ında 
25 Eylül’ün referandumun yapılacağı 
gün olarak belirlendi. Ne Bağdat ne 
Amerika ne de çevredeki ülkeler ciddiye 
aldı, Kürt başkanlığının blöf yaptığını 
sandılar. Fakat işin ciddileşmesi halkın 
sokağa inmesi ve miting yapması ile 
onlar tarafından da netlik kazandırdı. 
Biz onlara gelip gözlemci olmalarını 
bildirdik, geçen yıl 8’inci ayda Mesud 
Bey Bağdat’ı ziyaret etti ve bu konuyu 
onlara anlattı. Daha sonra Neçirvan 
Bey Bağdat’a gidip bu konuyu anlattı, 
bunun haricinde siyasi bir heyet gidip, 
aynı şekilde bu konuyu bildirdiler. 
Aynı şekilde ciddiye almadılar, 1 yıl 2 
ay önce Bağdat ve Erbil arasında ortak 
bir komisyon oluşturma kararı vardı, 
yapmadılar. Referandumdan 40 gün 

önce bir alternatif sundular. Amerikanlar 
da 10-15 gün referandumdan önce 
alternatif sundular, fakat içeriğe 
baktığımızda alternatifin size bir 
şeyden vazgeçecek bir garanti 
sunmadığını görüyoruz. Bu yüzden 
bunlar Kürdistan siyasi başkanlığının 
referandumdan vazgeçmesi için yeterli 
değildi. Referandum yapıldı, sonucu da 
beklendiği gibi değildi %50 veya %60 
olacağını sanıyorlardı. Gözlemcilere 
göre, prosedür çok şeffaf ve düzenliydi. 
Önceleri, referandumun sınırı 
çizmeyeceği ve amacının müzakere, 
konuşma ve birlikte yaşamak için bir şey 
bulma vesilesi olduğundan söz edilmişti. 
Eğer bizim sorunumuz çözülürse, 
bölgeye orantılı bir istikrar gelir, fakat 
Kürt ve Kürdistan konusu iyi bir çözüme 
varmazsa bu istikrarsızlık kalır.

Bir hafta önce 700 PKK’lının 
Kerkük’e girdiği daha sonra 
da Öcalan posterleriyle gösteri 
düzenlediğini gösteren bir video 
paylaşıldı. Bu konu hakkındaki 
görüşünüz nedir? 

Hükümetin PKK görüşü açık. PKK Irak 
Kürdistan’ına bağlılığı olmayan bir örgüt. 
Bizim tüm oluşumlarımız, Türkmen, 
Arap, Kildan, Süryan, Kakeyi, Yezidi 
Müslüman, Şii, Sünni ve tüm taifeleriyle 
gösterdiğimiz direniş ve göstereceğimiz 
direniş sadece Irak Kürdistanı içindir. 
PKK’nın sahası burası değil, Türkiye. 
Biz şiddete karşıyız, Bölge Başkanı ve 
hükümet başkanı yoluyla sorunsuz 
ve sakin bir iklim oluşması için çok 
çaba gösterdik.  PKK’nın hiçbir şekilde 
Kürdistan Bölgesi’nin işlerine karışma 
hakkı yoktur. Kerkük’te meydana gelen 
olay hakkında ise nasıl olduğu, kim 
tarafından izin verildiğine ve neden 
yapıldığına dair soruşturma başlatılmalı, 
bu kişi PKK yanlısı olabilir. PKK’nın o 
ülkede yandaşı olan ve ona bağlı çok 
gurubu var. Örneğin Suriye’de PYD’yi 
oluşturdular. Çoğu yerde oluşturmak 
için çabalıyorla, burada da parti kurma 
çabasındaydılar ama izin verilmedi. 
Bu yüzden ciddi ve gerçekçi düşünen 
Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve siyasi 
taraflar PKK gücünün ve PKK’nın var 
oluşunun yanlısı olmaz, çünkü şu anda 
Şengal’de PKK’yla büyük sorunumuz 
var. Bu yüzden Kerkük’te veya başka bir 
yerden olanlar bizim kazancımıza değil. 
Onların yaptıklarının kazanç olmasından 
çok ziyanı olur.

“ “

İspanyol hükümeti, Katalonya özerk yönetimi 
hükümetini feshederek, en fazla 6 ay içerisinde 
erken yerel seçime gidilmesi kararını aldı ve bu 
kararı oylanması için senatoya gönderdi.

Senato’daki oylamanın 27 Ekim Cuma günü 
gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Bakanlar Kurulu’nun üç saat süren olağanüstü 
toplantısından sonra basına açıklama 
yapan İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, 
“Katalonya’nın özerklik haklarını ya da yerel 
parlamentolarını askıya almıyoruz. Sadece 
kişilere yönelik tedbirler alıyoruz” diye konuştu.

İspanya tarihinde ilk defa uygulanacak 
Anayasanın 155. maddesi gereğince merkezi 
hükümetin aldığı kararların oylanmak üzere  

Senato’ya gönderildiğini belirten Rajoy,                                                                                      
Katalonya hükümet üyelerinin görevden 
alınmasından sonra buradaki yetkililerin 
geçici olarak İspanyol hükümetinin 
belirleyeceği kurumlara bağlı olarak 
çalışacağını söyledi.
Başbakan Rajoy, Katalonya’daki erken yerel 
seçimlerin belirlenen 6 aydan çok daha önce 
yapılmasını umut ettiğini belirtti.
Mariano Rajoy, Katalonya yerel yönetiminin 
bu zamana kadar yürüttüğü bağımsızlık 
girişimleriyle “tek taraflı, yasaya karşı ve 
çatışma arayan bir tavır sergilediğini” ifade 
ederek, “Katalonya, bağımsız olması halinde 
otomatik olarak hemen Avrupa Birliği ve 
Dünya Ticaret Örgütünden çıkarılacak 
ve bölge ekonomik anlamda hemen 
yüzde 25 oranında fakirleşecek” şeklinde 
değerlendirmede bulundu.

Katalonya’nın özerkliği askıya alındı
Haber: Ali Anter
Foto: Çoban Mustafa Nevzat 
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Diyar ERBİL

Allah, Tba Gazetesi yönetici 
ve çalışanlarının yardımcısı 
olsun. Yazıma bu temenni ile 
başlamak bir iltifat değildir. 
Tam aksine yürekten bir 
duadır. Gazetenin bir sayısı 
çıkınca diğer sayının yazısını 
yazmaya koyulmak çok 
güçtür. Çünkü 15 günde 
çıkan bir gazetede, güncel 
olayları takip etmek ve 
o olaylar hakkında fikir 
belirtip yorum ve analiz 
yapmak çok zor, bazen 
de imkânsızdır. Hele hele 
son günlerde yaşadığımız 
olayları yazı halinde dile 
getirmek bir hayli zordur. 
Çünkü günlük değil anlık 
gerçekleşen olaylar işin 
rengini değiştiriyor. Haber 
niteliği olan bir olay, 
zamanında yayınlanmadığı 
takdirde bayat haber niteliği 
taşır, ciddiyetini kaybeder ve 
onu haber eden kurum veya 
tarafa faydadan fazla zarar 
vermiş olur.

Bunları burada anlatma 
ihtiyacı duymamı sağlayan 
şey, genellikle 25 Eylül 
ve sonrası, özellikle de 
16 Ekim’den günümüze 
kadar Irak geneli ve 
Türkmeneli’nde yaşanan 
olaylar oldu. Bu süreçte 
olaylar o kadar hızlı gelişip, 
sahadaki gelişmeler o 
kadar büyük değişkenlikler 
gösterdi ki ancak ve ancak 
bunu tam profesyonel 
bir medya kurumu takip 
edip, sizin istediğiniz 
şekilde dünyaya aktarabilir.  
Medyanın her türlüsü 
önemlidir. Günümüzde 
yazılı medyanın gücü etkili 
olsa da eskisi kadar popüler 
ve ilgi çekici değil. Çünkü 
televizyon, uydu kanalları 
ve sosyal medya yoluyla çok 
daha hızlı, verimli ve etkili 
neticeler elde edilebilir. 

Sözünü ettiğim vasıflarda 
etkili bir televizyonumuzun 
olmaması nedeniyle, 16 
Ekim’de Irak güçlerinin 
sözde tartışmalı bölgeleri 
kendi hâkimiyetine almak 
için başlattığı operasyonları 
ve ona bağlı gelişmeleri, 
Irak Devlet Televizyonu ve 
Kürt partilerin televizyon 
kanallarından takip etmek 
zorunda kaldık. O gün, 
Türkmen halkı olarak bizleri 
çok yordu ve hakikaten üzdü. 
Çünkü dürüstlüğünden 
şüphe duyduğumuz TV 
kanallarını izlemek ve millet 

olarak bizi ilgilendiren 
olayları başkalarının 
dilinden, onların yorumu 
ile öğrenmek çok talihsiz bir 
vakadır.  

Peki, bizi temsil eden tam 
profesyonel bir televizyon 
kanalımız olsaydı ne 
olurdu? Bir şeyler değişir 
miydi veya değiştirebilir 
miydi? Çok açık ve net 
söylüyorum; %100 evet. 
Irak televizyonunda çıkan 
haberlerin tam tersi Kürt 
kanallarında yayınlanıyordu. 
Hatta Kürt kanalları da iki 
veya üç kesime ayrılmışlardı. 
Her biri kendi parti politikası 
çerçevesinde hareket ediyor. 
Onlardan istenen şeyleri 
paylaşıp, çoğu gerçekleri 
göz ardı ediyorlardı. 
Günler boyunca yalan 
haberler yayınlayarak kendi 
parti sempatizanlarının 
morallerini en yüksek 
seviyede tutmak için 
uğraşıyorlardı. Bir yere kadar 
da başarılı oldular. 

Bu konuya başka bir yazımda 
da kısaca değinmiştim. 
O yüzden tekrarlanmış 
sayılabilir. Ancak bizim bu 
seviyede bir veya birden 
fazla televizyon kanalımızın 
olmaması en büyük 
eksikliğimizdir. 

Bir kurumun başarıya 
ulaşmasında, o kurumu 
yöneten ve çalışanların 
yaptıkları işin ehli olması 
en önemli unsurdur. Temeli 
sağlam kurduğunuz zaman 
başarının gelmemesi söz 
konusu olamaz. Bunun 
için; dünyanın her yerinde 
muhabiri olup olayları an 
be an takip eden, Türkmen 
lider ve siyasetçilerimizin 
çalışmalarını takip edip, 
onların verdiği demeç ve 
haber niteliği taşıyan attıkları 
her adımı haberleştirerek 
hem dünya hem de Türkmen 
kamuoyu ile paylaşmak, 
zor ve sıkıntılı zamanlarda 
milletin moralinin yüksek 
tutmak, düşmanlarımızın 
bizleri Şii-Sünni mezhep 
ekseninde ayrıştırmayı 
hedefleyen propagandaların 
önünü keserek bizim 
gerçek anlamda tek vücut 
olduğumuzu yansıtmak, 
velhasıl şanımıza sanımıza 
yakışır güçlü ve etkili bir 
medyamızın olması, olmazsa 
olmazımız olmalı artık. 
Zor mu? Hayır. Yapılabilir 
mi? Evet. İnsan gücümüz 
bunu yapabilir durumda. 
Unutmayalım ki mazlum bir 
millet olduğumuz için Allah 
bizimle beraberdir. Bir de 
unutmamamız gereken başka 
bir şey var; herkesin bir veya 
birden fazla destekçisi vardır. 
Bizim de Allah’tan sonra tek 
ve en büyük destekçimiz, 
yıldızı yükselen, güçlü ve 
yeni dünya devi Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’dir.               

Zayıf Yönümüz, Güçlü Medya 
 25 Ekim  Çarşamba 2017

Irak Kürdistan 
Bölgesi Yönetimi’nde 
(IKBY) referandumun 
yapılmasının ardından 
vatandaşlar için derin bir 
kriz oluşturan bölgesel ve 
uluslararası yaptırımlar 
baş gösterdi. Diplomatik 
ve askeri yaptırımların 
dışında, ticari yaptırımlar 
var olan durumu 
başka bir boyuta taşıdı. 
Erbil ve Süleymaniye 
havalimanlarının 
kapatılmasıyla gözler 
kara yoluna çevrildi 
ve seçim şansının 
azaldığı bu durumda 
vatandaşlara güçlü bir 
alternatif oldu. Fakat seyahat 
sektöründe çalışanlar bu 
durumun aksine, sorunun 
sadece havalimanlarının 
kapatılmasından ibaret 
olmadığını, ana faktörün vize 
olduğunu belirtiyorlar. 

Bu konu hakkında Mardin 
Dilmenler şirketinin Irak 
temsilcisi Basil Assaf Tba’ya 
yaptığı açıklamada, “İki yıl 
önce insanlar seyahat yapmak 
için bize başvurduklarında, 
biz kendimiz onlara vize 
alırdık, elektronik vize ile 
işlerimizi yürütürdük. Fakat 
2 yıldır elektronik vize 
sadece uçak seferlerinde 
kullanılıyor, vatandaşlar bu 
vize yoluyla seyahat edemiyor. 
Bilindiği üzere son günlerde 
uçak seferleri durduruldu, 

vatandaşlar Erbil’den Bağdat’a 
oradan da Türkiye’ye aktarmalı 
olarak seyahat ediyor. Bu yolla 
seyahat edenlerin oranı %1’den 
fazla değil. Özellikle de Erbil 
şehrinde, çoğunluk bu yolu 
seçmiyor” dedi.
Otobüsle yolculuk edenlerin 
sayısının az olduğunu belirten 
Assaf, “Kara yolu veya otobüs 
üzerine talep az, sadece oturum 
izni olanlar, Türk vatandaşlığı 
veya stiker vizesi olanlar bu 
yolu kullanıyor. Yani söz 
edildiği gibi otobüsle seyehat 
için yoğunluk yok. Seyahat için 
günlük 3-4 veya en fazla 10 

yolcumuz var. Konu vizeye bağlı 
olduğundan havalimanlarının 
kapanmasından önce de durum 
aynıydı. Yani sorun daha 
çok vizedeki uygulamadan 
kaynaklanıyor” ifadelerinde 
bulundu. 

Kırmızıgül Turizm Şirketi’nin 
Müdürü Sevan Veli Fattah 
ise konuya ilişkin, “Türkiye 
vizesinin olmayışı, seyahat 
üzerine büyük etkisi oldu, 
önceden vatandaşlar için vize, 
uçak ve bilet birlikte sağlanırdı, 
ama şu an kara yoluyla seyahat 
etmek için yıllık vizeye sahip 
olunması gerekiyor. Ama uçakla 
seyahat etmek için elektronik 
vize alınabiliyor. Seyahat etmek 
için, vize işlemlerinin yapılması 
gerek, ayrıca randevu alıp 
konsolosluğa gitmen gerek. Eğer 
şu an vize online bir şekilde 

olsaydı şüphesiz otobüsler dolup 
öyle yola koyulurlardı. Bunun 
haricinde Türkiye’den gelen 
otobüsler dop dolu dönüyor 
ama Erbil’den yurt dışına giden 
otobüsler boş. Bu yüzden 
seyahata yansıyan tüm etkiler 
vizeden kaynaklanıyor” şeklinde 
açıklama yaptı.

Fattah, referendum süreci, bölge 
ülkelerin tepkisi ve seyahat 
üzerindeki etkisi hakkında 
ise, “Referandumun etkisi 
olmadı, hatta havaalanlarının 
kapatılması da o kadar etki 
etmedi. Vize olursa insanlar 

otobüsle gelip giderler. 
Referendumdan önce turizm 
mevsimiydi, yaz ayında 
olduğumuz için çok talep vardı, 
öte yandan resmi mesailerin 
olmaması seyahat için uygun 
bir zemin hazırlamıştı. Günlük 
bir seyahat yapılıyor. Bir 
otobüste günlük 5-10 yolcu 
olur veya olmaz, örneğin 1 saat 
sonra otobüs kalkacak ve benim 
şu anda tek yolcum var” diye 
konuştu.

Seyahat şirketi olan Tycoon 
Uçak Şirketi Müdürü Tba’ya 
verdiği demeçte şunları ifade 
etti:
“Eylül ayının sonlarından beri 
hiçbir şekilde yurt dışı uçak 
seferi yok, Bağdat’tan aktarmalı 
gerçekleşiyor veya stiker 
vize alınması gerekiyor. Vize 
işlemleri de 20-25 gün sürüyor. 

Daha sonra sınırı 
kara yoluyla geçip 
Diyarbakır’dan 
İstanbul ve 
Ankara’ya ya 
da ülke dışına 
gidilebiliyor. 
Bu yüzden 
aktarmalı seyahat 
gerçekleştirmek 
maliyeti arttırıyor 
ve zaman 
bakımından 
da gecikme 
oluyor. Yolcu 
sayısındaki oran 
ise çok azaldı, 
nadiren sefer 
gerçekleşiyor 
diyebiliriz” 

Tycoon Uçak Şirketi Müdürü, 
diğer bir sorunun ise insanların 
içinde korku olduğunu 
belirterek, “Emniyet ve asayiş 
durumundan dolayı vatandaşlar 
Bağdat’a gitmek istemiyorlar. 
Bazıları ‘Biz 7-9 saat Bağdat 
Havaalanı’nda kalıp dışarı 
çıkamamak zorunda kalmak 
istemiyoruz’ diyorlar. Bunlara 
rağmen bazı yolcular seyahat 
gerçekleştiriyor ve hiçbir sorun 
da meydana gelmedi. Burada 
sorun zaman ve para” şeklinde 
değerlendirmede bulundu.

Otobüs seferleri ne durumda?

Haber: Ziya Uzeiry
Foto: Muhammet Emin
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Sosyal statüsünü ve gücünü, 
eğitiminden, işveren konumundan ve 
zenginliğinden alan kentli kesimlerin 
oluşturduğu sosyal sınıfa burjuvazi denir. 
Bu kavram Marksist felsefede “kapitalist 
orta sınıf ” anlamında kullanılmıştır. Türk 
Dil kurumu ise burjuvayı kent soylusu 
olarak tanımlamaktadır. Bu bağlamda 
hukuk felsefesi ve sosyolojisi hocası 
Prof. Dr. Adnan Güriz, burjuvanın ayırt 
edici temel fonksiyonu olarak “siyasal 
iktidar üzerinde etki kurabilme ve onu 
yönlendirme yeteneğine’’ dikkatimizi 
çekmektedir. Tüm bu tanımlamalar, 
bu sosyal sınıfın siyasal hayatta ne 
kadar etkili ve önemli olduğunu açıkca 
ortaya koymaktadır. Çağdaş siyasal 
tarihteki devrimlerin, özellikle proleter 
hareketlerinin arka planında çoğunlukla 
burjuvazi sınıfı vardır.

Irak Devleti’nin tesisinde büyük rol 
oynayan İngiltere’nin hedefinde, Osmanlı 
Devleti’nin parçalanması ve ayrılmaz 
unsuru olduğumuz Türk Medeniyetinin 
ortadan kaldırılması yatmaktadır. 
Türkmen halkına yönelik uygulanan 
baskı politikaları buna örnek olarak 
gösterilebilir. Baskı politikaları 1950’li 
yılların sonuna kadar devam etmiştir. 
Ancak buna rağmen Türkmen toplumu 
ayakta durabilmiş, sosyal ve siyasal 
alanlarında etkinliğini sürdürmekte 
başarılı olmuştur. Direnç gücünü ise, o 
döneme kadar var olan güçlü Türkmen 
burjuvazi sınıfına bağlayabiliriz. Bu 
durum, kent soylularımızı, Türkmen 
varlığından rahatsız olan odak güçlerin 
hedefine oturtmuştur.

Türkmen burjuvası üzeriden oynanan 
oyun ve planlara geçmeden önce, bu 
sınıfın önemini ve konumunu anlamak 
açısından tarihsel altyapısına değinmekte 
yarar var. Bu bağlamdaTürkmen 

burjuvazisinin oluşum sürecini daha iyi 
anlayabilmek için, öncelikle Osmanlı 
Devleti’ne özgü Tımar Toprak Sistemine 
kısaca değinmemiz gerekir.

Tımar konusunda yapılan ilk çalışmalar, 
sistemin kökeni olan Ortaçağ İslam 
Dünyası’nda mevcut olan ikta sistemine 
bağlanmaktadır. En erken İslam 
devletlerinde kati’a ismiyle anılan 
ikta sisteminde şahıslara, toprağın 
mülkiyeti değil yalnızca gelirini toplama 
hakkı devredilmiş ve eskiden olduğu 
gibi topladıkları gelirlerin vergilerini 
ödemeleri beklenmiştir. Ancak 
Anadolu’da ikta sistmine birçok açıdan 
benzer ancak kendisine özgü niteliklere 
sahip olan tımar sistemi uygulanmıştır. 
Bu sisteme göre, toprak tahsislerinin 
askeri hizmet karşılığında yapıldığı 
ve tımar sistemi yolulya lehine toprak 
tahsis edilen kişiler, toprağın bulunduğu 
bölgede askerlerin günlük ihtiyaclarını 
temin etmekle mükelleflerdir.

Tımar sisteminin ilk uygulamaları 
Anadolu Türkmen devletlerine dayanır, 
Osmanlıların kendilerinden önceki 
Müslüman Türk devletlerinden alıp 
tatbik ettikleri tımar sistemi Osman Gazi 
ile başlar. Osman Gazi, zapt ettiği bütün 
yerleri tımar olarak silah arkadaşlarına 
ve askerlerine veriyordu. Anadolu’da 
Orhan Gazi ile başlayan tımar sistemi 
ondan sonra gelen torunları tarafından 
devam ettirildi. Sultan Süleyman Kanuni 
döneminde iyice geliştirilen sistem, 
çıkarılan fermanlar ile kurumsallaşmıştır. 
Ancak zamanla sisteme yolsuzluğun 
karışması ve bu toprak tahsislerinin özel 
mülke dönüşmesi veya geri alınamaz ve 
başkasına tahsis edilemez hale gelmesi 
sonucu, tımar sistemi 1839’da Tanzimat 
Fermanı’yla kaldırılmıştır.

Tımar sistemi, Osmanlı Devleti’nde 
verimli geniş toprak alanlarına sahip 
kent soylularının oluşmasına neden 
olmuştur. Devletin dağılmasından sonra 
da bu sınıf bulunduğu yeni ülkelerde 
güçlü konumunu muhafaza etmiştir. 
Osmanlı’nın bir parçası olan Irak’ta 
da, özellikle Türkmenlerin yaşadığı 
bölgelerde, Türkmen kent soylu 
sınıfı ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu sınıf 
tarımsal faaliyetinin yanında sanayide 
de girişimlerde bulunarak, konumunu 

daha da güçlü kılmıştır. Elektrik,  tekstil, 
un ve buz üretimi başta olmak üzere, 
sanayi alanında ilkleri yaşatan bu sınıf, 
Türkmen halkının sosyal yapısının 
merkezinde etkin toparlayıcı bir etkiye 
sahipti. Bunu fark eden İngliz işgal güçü, 
bu sınıf üzerinde baskı politikalarını 
arttırmıştır. Öncelikle soylarını inkar 
etmeye zorlanmışlar ve direnenleri 
idam etmekle tehdit etmişlerdir. Buna 
rağmen bu sınıf 1950’li yıllara kadar 
direncini kaybetmemiş ve Türkmen 
halkının zinde kalmasını sağlamıştır. 
Dolayısıyla, Türkmen varlığını hedef 
alan güçler, topyekün bu sınıfı ortadan 
kaldıracak derin planlara yönelmişlerdir.  
Bu bağlamda 30 sayılı ve 1958 tarihili 
Irak Toprak Reform Yasası, Türkmen 
toprak ağalarına yönelik çok sinsi bir 
plan olarak değerlendirilebilir. Bu 
yasanın uygulanması sonucu, Türkmen 
kent soylularının arazilerinin büyük bir 
kısmına devlet lehine el konulmuştur. 
Haliyle bu durum Kent soylularımızın 
önce ekonomik daha sonra sosyal ve 
siyasal hayattaki güçlü konumlarının 
pasifleşmesine neden olmuştur. Bu güçlü 
sosyal sınfın bir anda zayıflanması, 
Türkmen toplumunun üzerindeki 
etkilerinin günümüze kadar devam eden 
büyük bir travma yarattığı söylenebilir.

Türkmen Kardeşilik Ocakları’nın 1960’lı 
yıllar sonrası sırasıyla; Bağdat, Erbil, 
Musul ve Kerkük’te tesis edilmesi bir 
tesadüf değildir. Kent soylularımızın 
yaşadığı sıkıntılar neticesinde siyasl 
iktidar ve toplum nezdindeki etkin 
gücümüzü yitirdiğimizi fark eden 
orta sınıf aydın insanlarımız, çareyi 
örgütlenmekte bulmuşlardır. Maddi 
destek yokluğu ve yaşadığı ağır siyasi 
baskı nedeniyle fazla aktif olamayan bu 
kuruluşlar, varlık mücadelemiz açısından 
yakın tarihimizin en önemli siyasi 
girişimlerinden birisini teşkil etmektedir.

Toprak Reform Yasası, Kürt ve Arap 
toprak ağalarına da uygulanmıştır. 
Ancak, bu iki etnik gruba hakim olan 
aşiret yapısı bu sınıfın onlarda daha az 
etkilenmesine neden olmuştur. Toprak 
kaybı Arap ve Kürt ağlarında aşiret 
içindeki otoritelerini sarsa da, illerleyen 
tarihlerde bu güç kaybını fazlasıyla telafi 
edecek fırsatlar yakalayabilmişlerdir. 
Irak’ta müteakip iktidarlar, özellikle 

Saddam yönetimi, eski toprak zengini 
aşiret reislerini, toplum üzerinde 
kontrolü sağlamak için etkin bir araç 
olarak kullanmış, karşılığında da onlara 
topraktan kazandıklarının çok fazlasını 
sağlayan imtiyaz ve imkanlar sunmuştur. 
1990 yılında intifaza (ayaklanma) sonucu 
Kürdistan Bölgesi’ni kontrol eden Kürt 
siyasi iktidarından beklenti, Irak Ordusu 
çatısı altında “Hafif Birlikler” adı altında 
peşmergeyle savaşan Kürt aşiret reislerine 
karşı intikamın çok kanlı olacağı 
yönündeydi. Ancak Kürt siyasasi iktidar 
beklentilerin aksine ve kamuoyunun 
sert tepkisine rağmen onlara karşı 
hiçbir işlem yapmamıştır. Bu tutum 
topluma tuhaf gelse de daha sonraki 
gelişmeler, Kürt siyasi menfaati açısından 
bunun doğru bir strateji olduğunu 
ortaya çıkarmıştır. Kürt siyasi iktidarı 
aşiret liderlerini, geçiş döneminde ve 
devlet kurma çabasında merkeziyetçi 
siyasal yapılarını güçlendirmek için 
kullanmışlardır. Ayrıca iç ve dış 
çatışmalarda da askeri güçleri için insan 
kaynağı olarak faydalanmışlardır.

Sosyal yapılanmamızda yapılan tahribat 
etkisini sürdürmektedir. Bu durum, 
1990’lı yıllardan itibaren başlayan yeni 
Türkmen siyasi örgütlenme hareketinin 
zafiyet nedenini açıklamaktadır. Kent 
soylularımız, hala geçmişte yaşadıkları 
travmanın tesir ve korkusu altında siyasi 
organizasyonumuzdan uzak durmayı 
tercih etmektedirler. Erbil’de Çelebi 
ailesinin aktif olarak Türkmen siyasetine 
katılması, başta akraba ve daha sonra 
yakın çevreleri tarafından tepki çekmesi 
bu söylemimizi kanıtlayan bir örnektir.

Doğrusunu söylemek gerekirse 
burjuvamızın temelini oluşturan kent 
soylularımızı, siyasi camiamıza tekrar 
kazandırmak pek mümkün görülmüyor. 
Zira geçmişte yaşadığı sıkıntıları tekrar 
yaşamak istemeyen bazılarının, soyunu 
inkar edecek kadar tedbirli hareket 
ettiği açıkca görülmektedir. Aktif ve 
etkin siyaset hedefimize ulaşmak için, 
toplumsal özgüvenimizi tekrar kazanmak 
zorundayız. Bu da ancak toplum 
enerjimize ve siyaset kurumumuza 
pozitif güç katacak alternatif yeni burjuva 
merkezini yaratmakla mümkündür.

Dr. Soran Salahattin Şükür

Türkmen Burjuvazisi

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi 
(IKBY) Başkanı Mesud Barzani 12 
Temmuz tarihinde resmi bir yazıyla, 
Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum 
Komisyonu’na 1 Kasım’da Bölge 
başkanlığı ve IKBY Parlamento 
seçimlerinin gerçekleşmesi için gereken 
hazıırlıkların yapılması talimatını 
verdi. Bu talimatın yerine getirilmesi 
için Mesud Barzani, Bağımsız Yüksek 
Seçim ve Referandum Komisyonu’nun 
bu talimatı yerine getirmesi için ilgili 
taraflardan gerekli prosedüre, yardıma 
ve koordinasyona uymasını istedi.

Konu hakkında Tba’ya konuşan 
Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum 
Komisyonu Başkanı Handren 

Muhammed Salih, “Komisyona hiçbir 
aday verilmediğinden listlerin ve 
adayların kayıt işlemlerini durdurduk” 
dedi.

Salih ayrıca, “Adayları kayıt yapma 
ve seçim işlemlerini durdurduk. 
Parlamentonun kararını bekliyoruz” 
ifadesinde bulundu.

18 Ekim’de Komiserler Kurulu 
tarafından yayınlanan bildiride, tüm 
seçim işlemlerinin durdurulduğu 
açıklanmıştı. Durdurma kararının 
sebebi ise, belirlenen sürede adayların 
olmayışı ve Bölge’deki son gelişmeler 
olarak gösterilmişti.

Yüksek Seçim Komisyonu: Parlamentonun kararını bekliyoruz

Ali Anter
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Kime Karşı
                      Kışkırtma?

Mehmet Erbiloğlu

 25 Ekim  Çarşamba 2017

İster referandum öncesinde yaşanan yaklaşık 2 
aylık süreç içerisinde olsun, ister referandum sonrası 
yaşanan gelişmeler süresince bazı medya organları 
karşılıklı kışkırtma, nefret ve ayrıştırıcı söylemlerle 
izleyici veya takipçilerine seslenmeye başladı. 

Adı, rengi, düşüncesi, inancı… ne olursa olsun, aynı 
toprakta yaşayan insanları birbirine düşman etmenin 
hangi medya kuralına uygun olduğunu şahsen ben 
bilemiyorum nitekim bunun etik olduğunu da kimse 
söyleyemez. 

Evet nasıl ki demokrasinin beşiği diye anılan ülkelerin 
bile demokrasiyi tam yaşamadığını biliyorsak, 
her medyanın da tarafsız olmadığını ve belli bir 
düşünceye hizmet ettiğini idrak edebiliyoruz. Ancak 
bu denli düşmanca ve bilinçsizce toplum arasına nifak 
tohumu serpmek gazetecilik değil, olsa olsa siyasi, 
ideolojik yahut dış mihraplara destek veren bir maşa 
demektir. 

Medya senin gibi düşünmeyenleri vurmak için 
bir araç, bir silah olmamalıdır, aksine medya halk 
arasında birlik, beraberliği ve barışı aşılamalı, huzur 
yolu aramalıdır. 

Hangi habercilikte isim zikredilerek kişiler (kurum ve 
kuruluşlar) linç edilir?

Hangi medyacılıkta ağza alınmayacak sözlere, 
küfürlere yer verilir?

Hangi medyacılık anlayışında dün kardeşsiniz deyip 
bugün iki tarafı birbirine düşürmek etik ilkelere 
uygun sayılıyor?

Hangi medyacılık anlayışında toplumu, milliyet, inanç 
ve ideolojik gruplara bölüştürmek mübahtır?... 

Bir gazeteci olarak, yaşadığımız ülke genelinde ve 
Ortadoğu’nun büyük bir kısmında medyanın halk 
arasında ortaya koyduğu nefret söyleminin kolay 
kolay bitmeyeceği, aksine her gün daha da körüklenip, 
büyük yaralar açacağını tahmin ediyorum. 
Özellikle içinde bulunduğumuz bu hassas süreçte 
medyanın bunlardan kaçınması ve halkı birbirine 
yakınlaştırması gerekir. Aksi halde oluşan çatlaklar 
sıvayla kapanmayacak kadar derinleşir ve barışı, 
huzuru da içine gömer. 

Buradan sesimizi duyan herkese şunu söylemek 
istiyorum, içinde bulunduğumuz bu süreçte takip 
ettiğiniz medya organlarının ne kadar objektif, ne 
kadar yanlı bir politika yaptığını az buçuk öğrenmiş 
oldunuz. Bu nedenle artık düşüncelerinizi birilerinin 
ağzından değil, işin bizzat içine girerek inşa edin.

Bu toprakların barışa ihtiyacı var, dostluğa, kardeşliğe, 
birliğe ve sevgiye ihtiyacı var. Hepimiz aynı kazanın 
içerisinde çalkalanıyoruz, bunun farkındalığıyla 
hareket etmeliyiz. 

Aksi halde, kazanan taraf diye bir şey olmayacak, 
çünkü iş işten geçer ve herkes mağlup taraf olacak.

Tartışmalı bölgelerde çatışma
Irak ordusu, Fedarl Polis ve Haşdi 
Şabi, 16 Ekim’de Kerkük’e operasyon 
düzenleyerek, kenti kontrol etti.

Irak Başbakanı Haydar Abadi, 
silahlı kuvvetlere Kerkük’te tüm 
bileşenlerin can güvenliğini 
koruma talimatı verdi. Irak Ortak 
Operasyonlar Komutanlığı ise 
Kerkük’teki silahlı gruplara, merkezi 
yönetim güçlerine ateş açmamaları 
yönünde uyarıda bulundu.

Irak güçleri Kerkük’te ilerlerken, 
Bölgedeki bazı medya organları 
Kerkük’ün güneyinde konuşlanan 
Kürdistan Yurtseverler Birliği’ne 
(KYB) bağlı peşmerge güçlerinin 
savaşmadan mevzilerinden geri 
çekildiklerini iddia eden haberler 
yayınladı.

Askeri gerginliğin yaşandığı 

Kerkük’ten çok sayıda aile, çevre 
illere giderek, kenti terketti.

Dengelerin hızla değiştiği süreçte, 
Vali Yardımcısı Rakan Sait, Kerkük’e 
yeni vali olarak atandı.

IKBY Başkanı Mesut Barzani, 
Peşmerge’nin Kerkük’ten çekilmesi 
hakkında 17 Ekim’de yaptığı yazılı 
açıklamada “Kerkük’te yaşananların 
sebebi, Kürdistan Bölgesi’ndeki 
bazı siyasilerin tek taraflı hareket 
etmesidir. Tek taraflı hareket etme 
durumu, Peşmergelerin topyekün 
geri çekilmesine sebep oldu. Bu geri 
çekilme de karşılıklı bilgilendirme 
çerçevesinde gerçekleşti. Erbil ve 
Bağdat arasındaki temas hattı, 
Musul’u DEAŞ’tan kurtarma 
operasyonundan önceki sınıra geri 
döndü” şeklinde değerlendirmede 
bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, 
Kerkük’te yaşananlara ilişkin 
“Onların çatışıyor olmasından 
memnun değiliz. Bu savaşta bir 
taraf tutmuyoruz” şeklinde açıklama 
yaptı. 

Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı 

Sözcüsü Heather Nauert, yaptığı 
yazılı açıklamada, Kerkük’te 
yaşananlardan kaygı duyduklarını 
belirterek, tartışmalı bölgelerde Irak 
Anayasası ile uyumlu olarak merkezi 
ve bölgesel hükümetlerin ortak 
barış çabalarını desteklediklerini, 
diyaloğun gelişimi için çalıştıklarını 
kaydetti.

Kürdistan Yurtseverler Birliği 
(KYB) Sözcüsü Sadi Ahmed Pire, 
19 Ekim’de Kerkük ve operasyonun 
düzenlendiği diğer illerin durumu 
hakkında yaptığı açıklamada, “Haşdi 
Şabi Kerkük’ten ayrıldı. Kerkük, 
Hanekin ve Şengal’de durum sakin. 
Irak ordusu ve Haşdi Şabi’nin gelişi 
ve Peşmerge’nin geri çekilmesi 
anlaşma çerçevesinde gerçekleşti” 
açıklamasında bulundu.

Kerkük hakkında gerçekleşen 
anlaşmaya ilişkin Pire, “Bu anlaşma 

3 ülke arasında gerçekleşti. Onlar da 
Türkiye, İran ve Irak’tı” dedi. 
Sadi Ahmet Pire ayrıca bu 
anlaşmadan IKBY Başkanı Mesut 
Barzani’nin haberdar olmadığını 
berliterek, “Kerkük anlaşması 
hakkında bilgisi olmadığı için 
sitem etmesini haklı buluyoruz, 
içerik hakkında bilgilendirilmesi 
gerekirdi” diye konuştu.

IKBY Bakanlar Kurulu, 19 Ekim’de 
gerçekleştirdiği toplantının ardından 
Irak hükümeti ile diyaloğa hazır 
olduklarını açıklayan bir bildiri 
yayınladı.
Bildiride, IKBY’nin, Irak Başbakanı 
Haydar Abadi’nin IKBY ile Bağdat 
yönetimi arasındaki sorunları 
çözmek için öncülük ettiği diyalog 
çağrısına anayasaya göre, ortaklık ve 
anlaşma çerçevesinde hazır olduğu 
belirtildi.
Kerkük’ün ilçesi olan Altınköprü’de 
20 Ekim sabahı Haşdi Şabi ile 
Peşmerge güçleri arasında yoğun 
çatışma yaşandı ve Irak güçleri kente 
girdi. 

Uzun süreli çatışmanın yaşandığı 
ilçede halk, kenti terketti. IKBY 
Güvenlik Kurulu ve Peşmerge 

Komutanlığı, Milli İran Topçu 
Birliği ve Haşdi Şabi güçlerinin 
Irak’ın verdiği ABD yapımı silahlarla 
Altunköprü mevkiinde Peşmerge 
mevzilerini bombaladığını iddia etti.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı 
Savaş Medya Ağı ise, Peşmerge’nin, 
Altunköprü’de Almanya’nın vermiş 
olduğu füzeleri merkezi yönetim 
güçlerine karşı kullandığını 
ifade ederek, “Peşmerge, silahın 
sadece teröre karşı kullanılmasını 
gerektiren anlaşmalara aykırı 
davranmıştır” şeklinde açıklamada 
bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü 
Heather Nauert, Altınköprü’de 
yaşananların ardından şu ifadelerle 
diyalog çağrısında bulundu:
“Taraflar bir uzlaşmaya varıncaya 
kadar bu bölgelerin güvenlik 
ve yönetimi konusunda onları 

koordine olmaya teşvik ediyoruz. 
Bu zamana kadar tüm taraflar, Irak 
Başbakanı Abadi’nin önerdiği ve 
Irak Kürdistan Bölgesi Yönetiminin 
(IKBY) de açık bir şekilde kabul 
ettiği anayasa zemininde diyalog 
içinde olmalıdır.”

IKBY, ABD’nin, Irak güçleri ile 
Peşmerge arasındaki çatışmaların 
durması yönünde yaptığı çağrıdan 
memnun olduğuna yönelik bir 
açıklamada bulundu. IKBY’den 
yapılan yazılı açıklamada, ABD 
öncülüğündeki uluslararası 
koalisyonun da dahil olduğu bir 
koordinasyon aracılığıyla ateşkesi 
desteklemeye hazır oldukları ifade 
edildi.
IKBY, Bağdat yönetimi ile “anayasal 
çerçevede ve en yakın zamanda” 
kurulacak diyalog için ön şart 
koşulmaması gerektiğini kaydetti. 

KYB istihbarat servisi “Zanyari”, 
Kerkük ve diğer bölgelerde meydana 
gelen gelişmelerin 2016 yılında Erbil 
ve Bağdat arasında yapılan anlaşma 
çerçevesinde yaşandığını belirterek, 
hiçbir şekilde Irak güvenlik 
güçlerince tartışmalı bölgelerin 
ötesine doğru bir askeri hareketlilik 
olmayacağını belirtti.

Hazırlayan: Eymen Erbiloğlu
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Sultan Muzaffer Kildani ve Asurilerin haklarını ve dinlerini korumuş

Haber: Ali Anter
Foto: Çoban Mustafa Nevzat 

Tarihi, Sultan Muzaffereddin Gökbörü dönemine 
dayanan belge hakkında röportaj yapmak adına Dr. 
Ferhad Pirbal’ı kendi kütüphanesinde ziyaret ettik. Dr. 
Ferhad, sıcak bir karşılamanın ardından bizi konuk 
etti ve Türkmenlere olan sevgisini anlattı. Pirbal müzik 
ekibiyle beraber bize ve konuğu olan eski öğrencilerine 
daha önce paylaşmadığı yeni parçalarını sundu. 

Bizim yolumuzla süpriz bir şekilde Türkmenlere 
Türkmence bir şarkı söyledi. Dr. Ferhat Pirbal’ın ekibi 
müzik çalışmalarına devam ederken biz de bu sanatsal 
havada röportajımızı gerçekleştirdik.

Konuşmasının başında Pirbal, Türkmence yazılan 
ve tarihi Sultan Muzaffereddin Gökbörü dönemine 
dayanan bir belgeden söz etti. Belge, Erbil’deki Kildani 
ve Asurilerin haklarını korumaktan söz ediyor. 

Ferhad Pirbal, Sultan Muzaffereddin’in Türkmen olduğu 
için göz ardı edildiğini belirtti.

Erbil’in yazar ve aydın şahsiyetlerinden Dr. Ferhad 
Pirbal Tba Gazetesi’nin sorularını yanıtladı. 

Tarihi Selahaddin Eyyubi ve Sultan 
Muzaffereddin Gökbörü dönemine dayanan ve 
yanınızda bulunduğunu söylediğiniz belgenin 
hikayesi nedir?

Bu belge Türkmence yazılmış. Biz üniversitede 
bunun hakkında araştırmalar yapıyoruz, Kürtçe 
bölümünde en eski Kürtçe yazının hangi dönemde 
yazıldığını araştırıyoruz. Ben, adı Türk Dili Bölümü 
olan Türkmence bölümüne soruyorum, öncelikle 
bu bölümün adı Türkmence bölümü olmalı, neden? 
Bu belgenin temeline dayanarak bunu söylüyorum, 
araştırmanız için size de vereceğim, o zaman 
Türkmence olduğunu, Türkmence’nin Türkçe’den 
daha eski olduğunu görürsünüz. Sultan Muzaffereddin 
döneminde yazılan belgede bunu görürsünüz, onun 
yazdığını söylemiyorum ama onun dönemine ait. 
Belgede, Erbil Camisi Çöl Minaresi resmi bulunuyor. 

İstanbul’un varolmasından önce Türkmence’nin 
varolduğunu söylemek istiyorum, çünkü Sultan 
Muzaffereddin’in dönemi 11. yüzyılın sonu 12. 
yüzyılın başına denk geliyor ve dönem daha Türk 
yoktu. Türk 1200’lü yıllarda Osmanlı Hanedanı 
tarafından İstanbul’da oluştu, 1700 yılında Kerkük’ü 
daha sonra da Erbil’i işgal etmek için Altun Köprü’yü 
yaptılar. Yani Türkçe’nin varlığı 1700’lü yıllardan 
itibaren var ama Türkmence’nin bu bölgedeki 
varlığı daha eskiye dayanıyor. Türkçe’den 500 yıl 
önce Türkmence bu bölgede vardı. Babamın ve 
babaannemin dili olan Türkmence’ye kurban olurum. 
Hangi hakla Türkmence bölümü yok edilip Türkçe 
bölümü oluyor? Bu benim görüşüm, Türk Dili Bölümü, 
Türkmence Bölümü olarak değiştirilsin ve modern 
Türkçe’de eğtim verilsin. Eski bir dil olan Türkmence’ye 
önem verilsin, örneğin dünyadaki üniversitelerde 

Pehlevi dili okunuyor. Özgürlük  bayrağı altındaki bir 
Kürdistan’dan Ferhad Pirbal, Erbil Türkmen’siz olmaz, 
neden Türkmence’ye önem vermeyelim? Türkmenlerin 
kendisi de genişliği Anadolu bölgesine kadar ulaşan 
büyük bir dil hazinesine sahip olduklarını bilmiyorlar. 
Akkoyunlular ve Karakoyunlular Türkmence 
konuşmuşlar. İbrahim Tatlıses’in şivesine bakarsan Türk 
değil Türkmen olduğunu görürsün. Türkmen İbrahim 
Tatlıses’in şivesini Türk Bülent Ersoy ile karşılaştır, çok 
farklı olduğunu görürsün, çünkü İbrahim Tatlıses’in 
sahip olduğu Kürt ve Arap kökler zaten Türkmen’liğidir. 
Bu belge Türkmenlerin çok köklü bir geçmişi olduğunu 
gösteriyor, bu yüzden bence Türkmen toplumu için 
Türkmence Akademi’nin kurulması önemli. Türkmence 
Akademi’nin ne olduğunu biliyor musun? Türkmenlerin 
taleplerinden biri olmalı. Bu belgenin tarihi budur.

Selahaddin Eyyubi Kudüs’ü haçlıların elinden 
kurtardığında, Ankava’daki Hristiyanların ödü kopar. 
“Mademki Selahaddin, haçlı Fransa ve Britanya 
Başkanlarını yok etti, bizi de yok edecek” dediler. 
Kurban olduğum Sultan Muzaffereddin’in Türkmen 
bir temeli var, biraz da Kürt temeli var, bunun hala 
sağlaması yapılmadı ama Sultan Muzaffereddin’in 
Türkmen olduğu açık. Türkmen olduğu için de göz 
ardı edilmiş. Çünkü şimdiye kadar Erbil’i Kırmançlar 
yönetti. Türkmen’in ne kadar önemli bir rolü olduğunu 
bilmemişler. Halen Mışko’nun adına bir sokak adı 
yok, Mışko adına bir sokak var mı? Şahaba adına var 
mı, yok. Bu konuyu kapatalım fakat yeni anayasada 
Türkmen bunları bilmeli, en azından kendi kültürünü 
unutmamalı, benim amacım bu. Siyasi bir amacım yok. 
Siyasette de bizim Kürtlerle sadece kardeş olduğumuz 
değil; kardeş, kız kardeş ve bir aile olduğumuz 
bilinmeli. Bu Kürt, bu Türkmen diye bir şey yok, 
hepimiz Erbil halkıyız ama kültürlerimizi özgür 
bırakmalıyız. Hikayemize gelirsek, Selahaddin Eyyubi 
bu durumu görünce Türkmence yazılı bir ferman 
çıkarır. Ben Sultan Muzafferedin’in Erbil Sultanı olduğu 
için kendisinin fermanı yazdığını düşünüyorum. 
Fermanda, “Erbil’de kimse Hristiyanlara el uzatamaz, 
hayatları mal ve mülkleri korunmalı, Kildani ve Asuri 
Hristiyanlar kendi din, kültür ve dillerinde özgürler. 
Hikaye buydu.

Bu belge elinize nasıl ulaştı ? Bu belgeyi tanıtmak 
için hiçbir çaba gösterdiniz mi ?

Bu belgeye ulaşabildim çünkü doktorası olanlar 
arşiv bölümüne girebiliyor. Doktoram olduğu için 
şanslıydım. Bu belgeyi de Paris Milli Kütüphanesi’nden 
aldım. Erbil’de düzenlediğim 3 seminerde bundan söz 
ettim ve Kürdistan Akademisi’ne de gittim, o zamanki 
akademi başkanı, “Bu milli güvenlik için tehlikeli” dedi. 
Demek istediği biz Sultan Muzaffereddin Türkmen’dir 
demeyelim. Bu adam bin defa inkar da etse, Sultan 
Muzaffer Türkmen’di, Türkmence de Türkçe’den 

daha eski. Biz kardeşiz, Sultan Muzaffereddin, 
Selahaddin Eyyubi’nin izniyle bu yazıyı yazmış 
çünkü Sultan Muzaffereddin,  Selahaddin Eyyubi’nin 
damadıydı. Milli güvenlik için tehlikeli olması konusu 
da yanlış.

Bir video kaydında, kimseye güveninizin 
olmadığını ve Sultan Muzaffereddin’in sizi 
koruyacağını söylediniz, bunun sebeni nedir ?

İnsanlar kendi şehrindeki veya başka bir şehirdeki hangi 
din adamını seveceği konusunda özgür. Örneğin babam 
bazı Bağdat’lı şeyhleri severdi, bir şey olduğunda, “Ya 
Seyid Ahmedi Rıfa’i” diye bağırırdı, ona da kurban 
olayım. Fakat ben Sultan Muzafferi seviyorum. Çünkü 
Türkmen ve Erbil’in büyük babasıydı.  Kendi babam ve 
dedem der gibi güveniyorum buna. Kendi dedelerimizle 
gurur duymalıyız. Şeyh Mahmud Sultan Muzaffer’in 
dizine yetişmedi, ona heykel yapıldı. Binlerce kez Sultan 
Muzaffer’e kurban olurum.

Sultan Muzaffereddin Gökbörü’nün göz ardı 
edilmesinin sebebi nedir?

Bence Sultan Muzaffer’in Türkmen olması sebeplerden 
biri. Yani Sultan Muzaffer’in şehrinde Şeyh Mahmud’un 
heykeli var ama Sultan Muzaffer’in sadece kadınların 
gittiği bir yeri var ve Sultan Muzaffer’in kim olduğunu 
bilmiyorlar, bu Erbilliler için büyük bir rezillik.

Erbil’deki Türkmenlerin tamamı, Ferhad Pirbal’ı 
tadıklarını, onun Türkmen bir aileden olduğunu 
ve Ferhad Pirbal’ın Türkmen olduğunu söylüyor. 
Siz ne dersiniz?

Bir keresinde kurban olduğum kızım Tınok okulda, 
“Ferhad Pirbal Türkmen değil Kürt” demişti, 
onun can arkadaşı da, “Tınok, baban göğe çıksa 
Türkmen’dir” dedi. Benim de cevabım aynı 
şekilde. Türkmen’e kurban olurum, Ferhad sadece 
Türkmen değil demek istiyorum. Benim çocuklarım 
Türkmence’yle içi çeler, sabahları Türkmence şarkılarla 
uyanırdım. Çoğu cuma bizim evimizde hep Türkmence 
şarkılar çalardı. Türkiye radyolarını açardık, orada 
Türkmence şarkılar çalardı biz de dinlerdik. Ben anne 
tarafından Yahudi’yim, babaannem ve anneannem de 
Rus Kafkası ve Yahudiler. Anne tarafından Yahudi’yim 
ve dedem de Zerdeşt inancıyda ve Kürt, Türkmen’e de 
kurban olurum. Erbil böyle, Türkmen ve Kürt olduğunu 
anlamalıyız. Erbil Türkmensiz olmaz. Mesud Bey (Kak 
Masud) Türkmen ve Kürt’e hiçbir farkları olmadığını 
anlattı ve DEAŞ da bu ilişkileri güçlendirdi. Sultan 
Muzaffer’in onları koruduğunu bilmeleri için bu belge 
Kildani ve Asuriler için de önemli. 
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NOT:
Gazetemizde yer 
alan köşe yazıları, 
yazarın kendi 
düşüncesini 
yansıtmaktadır.

Eski Türkmen Milletvekili Esad Şakir Emin (Esat 
Erbil) Tba Gazetesi’nin 7’nci sayısında Türkmence 
Akademi projesinden söz eden Tarihçi Dr. Muhsin 
Muhammed Hüseyin’in söylediklerinin yanlış 
olduğunu belirterek, “Tabi önce Dr. Muhsin’e bir dost 
olarak saygı duyuyorum ama kınıyorum da çünkü 
bir akademisyen olarak verdiği bilgiler yanlıştı. O 
yanlışlardan biri şuydu; biz Türkmen Bilim Akademisi 
adında parlamentoya proje sunduk ama onaylanmadı 
çünkü vakit yoktu.O dönem Kürdistan Anayasası 
konusu vardı, 8-9 ay süren onun kavgasını, tartışmasını 
hepimiz biliyoruz. Bu süreçten sonra akademi projemiz 
gündeme gelecekti ama bizim dönemimiz bitti” dedi.

2005-2009 döneminde milletvekili olan Esat Erbil, 
“Bizden hemen sonra gelen Türkmen vekillerden 
Abdulkadir Bezirgan projeyi istedi,  ben de sevinerek 
bizim yarım bıraktığımız projenin tamamlanması için 
verdim. Hatta benimle birlikte bu projeyi hazırlayan 
kişilerin  adlarını çıkarıp kendisi, Şerdil, Yaşar, Yavuz 
ve Hamdiye Hanım’ın adını yazmasını tavsiye ettim. 
Önemli olan projenin onaylanması, ama ondan da 
bir haber çıkmadı ve bir sonuç alamadık” ifadesinde 
bulundu.

“Dr. Muhsin’e saygı duyarak bu projenin onaylanmadı” 
diyen Erbil, “Eğer proje onaylanmasa nasıl bir şey 
yapabiliriz, nereye gitsek projenin onayını isterler. Bu 
projeyi nasıl hazırladık önce ona açıklık getirelim, ilk 
önce Kürt Akademi kanununu bize verdiler, okuduk, 
tartıştık ve arkadaşlarla görüştük. Onlardan biri de 
Erbil’de Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi, projelerde ve 
anayasada bilgi sahibi olan Dr. Salim Sabır Ortakçı’ydı. 
Bir Türkmen olarak eğitim komisyonunda onunla 
görüştük, çünkü proje oraya verilmişti ve ben de eğitim 
komisyonu başkan yardımcısıydım. Başka doktorlar ve 
profesörlerle de görüştük ve Kürt Akademisi’ni anlattık. 

İki öneri vardı. Birincisine göre, eğer bu akademinin 
adı Kürdistani olursa hem Kürtler hem Türkmen hem 
Aşuri hem Kildani için olur. ‘Eğer bu akademinin 
adının değişmemi sini istiyorsanız, o zaman bize 
Türkmence Akademi’yi hazılamamız için fırsat verin’ 
dedik. Bize söz verdiler. ‘Bizim amacımız, Kürt kelimesi 
kalsın Kürt Akademisi olarak kalsın. Sizin de kendi 
doğal hakkınız, bizimle kardeşçe yaşıyorsunuz bir 
proje hazırlayın ve parlamentoya sunun’ dediler. Biz 
kendi akademimizi kurmak umudu ile hazırlıklarımızı 
yaptık. Ondan sonra Dr. Salim ile oturup yazdık 
ve hazırladık. Daha sonra rahmetli Dr. Abdullatif 
Benderoğlu ile görüştük, o da birkaç madde ekledi 
ve toplam 22 maddeden oluşan bir akademi yasası 
hazırladık” şeklinde açıklama yaptı.

“Parlamento yasasına göre her proje ya da yasa 10 kişi 
tarafından imzalanırsa gündeme girebilir” ifadesinde 
bulunan Erbil,  “31 arkadaşımız imzaladıktan sonra 
parlamento başkanlığına sundum,  o da hükümete 
sunmak ve onay almak üzere aldı çünkü bu akademi 
başkanı bakan derecesinde olur. Onun altında genel 
müdürler, müdürler ve şubeler var. Bu da maaş 
gerektirir, maaş gerektirdiği için hükümetin onayı 
gerekir. Zannedersem bu konu 2 ay sürdü ve 2 ay sonra 
yasayı hazırlayanlardan biri bizi çağırdı ve ben gittim. 
Azad Mullaefendi’nin başkanlığında bir komisyonda 
maddeleri oturup tartıştık, bazı değişiklikler yapıldı. 
Proje, orada onay aldı ve gündeme konulmak 
üzere tekrar parlamentoya geldi. Orada o dönemin 
parlamento başkanı Adnan Bey’le görüştüm bir an 
önce gündeme konulması ve tartışılması için ama 
gündeme girmedi uzun anayasa tartışmasından dolayı 
çünkü bölgenin anayasası yoktu” dedi.

Anayasanın oluşturulması sürecinden sonra 
referandumun gerçekleştirildiğini ve kendisinin 

görev süresinin bittiğini belirten Esad Erbil, 
“Sayın Adnan Müfti, bir hafta süre kaldığını ve 
projenin yetişmeyeceğini bildirdi ve projenin 
hazır olduğunu, hükümetin onayını aldığını, 
gelecek dönem vekillerin tamamlayabileceğini 
söyledi” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Onun için projeyi Abdulkadir Bezirgâna kendi 
isteğim üzerine teslim ettim ve parlamentoya 
sunmaları için hazır olduğunu söyledim ama 
bugüne dek bir ses, haber çıkmadı.”

Bu konuda Dr. Muhsin’in bu konunun ihmal 
edildiğine yönelik sözlerine katıldığını belirten 
Esad Erbil, “Başta Abdulkadir Bezirgan olmak 
üzere, o 5 vekil tarafından ihmal edildiğine 
yönelik ben de onu suçluyorum çünkü ben 
projeyi emanet olarak ona verdim tamamlaması 
için ama ihmal edildi. Onlardan sonra da gelen 
vekiller aynı şekilde Türkmen için hiçbir şey 
yapmadı” şeklinde değerlendirmede bulundu.

“Açıkça bizim dönemimizde gerek ben, gerek 
Said Talat, gerek Kerhi Bey, gerek Suham 
Hanım, 285 aileden bazı kişileri farklı devlet 
dairelerinde tayin ettik” diye konuşan Esad 
Erbil, hayata geçirdikleri faaliyetlere ilişkin 
şöyle konuştu:

“İki genel müdürlük açtık, sadece bir müdürlük 
vardı o da Türkmen Kültür Müdürlüğü, onu 
Türkmen Kültür Genel Müdürlüğü yaptık. 

Şimdi Türkmenevi’ndeler. Eskiden bir konu olduğunda 
Kürt Genel Müdürlüğü’ne başvurmaları lazımdı. İkinci 
olarak Türkmen Eğitim Müdürlüğü vardı, biz onu da 
değiştirip Türkmen Eğitim Genel Müdürlüğü yaptık 
çünkü birini tayin etmek istesek Kürt Eğitim Genel 
Müdürlüğü’ne gidip, yalvarmak zorundaydık.
Biz bunları yapabildik ve en önemlisi Türkmen’e 
hizmet adına Bağdat’tan önce biz burada Kürdistan 
Anayasası’nda Türkmen’i ikinci millet olarak yazdık, 
tespit ettik. O yasada da şöyle geçiyor, “Kürdistan Kürt, 
Türkmen, Aşur ve ve ve milletlerden oluşuyor diyordu 
biz bunları sınıflandırma olmasın diye kaldırdık. Biz 
bu kadar yapabildik bizden sonraki dönem ve şimdi 
dönem vekiller ne yaptılar söylesinler.”

“Ben buradan ve gazeteniz aracılığıyla onlara 
sesleniyorum, yeter bu kadar bencillik, yeter birbirine 
düşmek, biz burada çok şey kaybettik” şeklinde 
eleştiride bulunan Erbil, “Örnek olarak bir gün 
Türkmen şehitleri için tatil belirtmek istediler, bazıları 
karşı çıktı.Ayrıca Ertuğrul’un Irak’a girmesini anmak 
istediler yine bazıları karşı çıktı, Türkmen Kültür Günü 
24 Ocak’ın tatil olması konusunda yine anlaşamadılar.  
Beş kişi aralarında bir anlaşmaya varamadılar. 
Türkmeni temsil etmek için şahsi menfaatlerden uzak 
olunmalı, Türkmen hakkı için mücadele edilmeli. 
Bizden sonra dediler ki genel müdürler atanacak ya da 
parlamento genel sekreteri Türkmen olacak, o konuda 
da anlaşamadılar” ifadelerinde bulundu.

Esad Erbil son olarak, “Milleti düşünmediler şahsi 
menfaat peşine düştüler. Eğer biri bir hata yaptıysa 
genelleme yapmadan, bütün milleti suçlamadan adı 
söylenmeli” dedi. 

Esat Erbil: Türkmen Akademisi Projesi Sunuldu ama 
Onaylanmadı Çünkü Bizim Görev Süremiz Sona Erdi 
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