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Türkmenlerden ‘Sultan 
Muzaffereddin Gökbörü’ 

talebi!

Musul’un IŞİD’in 
eline geçmesinin 
ardından kaçarak 
Kerkük’e yerleşen 
Türkmen 
sığınmacılar, 
Kerkük Kentinde 
Türk Kızılayı, 
Afet ve Acil 
Durum Yönetimi 
Başkanlığı (AFAD) 
ve Türk İşbirliği 
ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığı 
(TİKA) tarafından 
kurulan Yahyava 
Kampı’nda yaşam 
mücadelesi veriyor.

                                          
Erbil’de Türkmenlerin yoğun talebi üzerine 
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu 
Üyesi ve Erbil Milletvekili Aydın Maruf, Erbil’in 
simgelerinden biri olan Sultan Muzaffereddin 
Gökbörü Türbesi’nin restore edilmesi için Par-
lamento Başkanlığına kapsamlı bir proje sundu.  

Aydın Maruf, Türkmenlere ait tarihi eserlerin 
korunmasına yönelik hem Irak hükümetinin 
hem de yerel yönetimin gerekli ilgiyi göster-
mediğini dile getirdi.

ITC: Kürdistan Bölgesi’nin 
Irak’a bağlı kalmasını istiyoruz
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Fraksiyonu 
Başkanı Aydın Maruf, referandum kararına 
ilişkin, “Kürdistan Bölgesi’nin Irak’a bağlı kal-
masını istiyoruz” dedi.

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) 
Başkanı Mesud Barzani’nin, Irak Kürdistan 
Parlamentosu’ndaki siyasi parti temsilcileri, 
hükümet yetkilileri ve Yüksek Seçim Kurulu 
yetkilileriyle bir araya geldiği toplantıda refer-
andum tarihi belirlendi. 

Erbil’in Pirmam ilçesinde 7 Haziran’da yapılan 
ve 25 Eylül 2017 tarihinde IKBY ve tartışmalı 
bölgelerde referandum yapılmasına yönelik 
kararın alındığı toplantıya katılan Fraksi-
yon Başkanı Aydın Maruf, “Irak Kürdistan 
Bölgesi’nin Irak’a bağlı kalmasını istiyoruz. 
Bu dönemde Irak, istisnai bir durumda, bu 
nedenle referandumun yapılmasının zamanla-
ma açısından uygun olmadığını düşünüyoruz” 

ifadeledinde bulundu.

Aydın Maruf ayrıca, “Bizim için ve bölge için 
her şeyden önemli olan DEAŞ tehlikesine son 
vermektir” vurgusunda bulundu.

Türkiye’nin Erbil 
Başkonsolosu: TBA 

ciddi bir açığı kapat-
acaktır

Katar güncesi - Başlıca gelişmeler
Diyalog çağrısı
Türkiye Dışişleri Bakanı Mev-
lüt Çavuşoğlu, yaşanan kriz 
hakkında diyalogla sorunların 
çözülebileceği çağrısında 
bulunarak, “Mevcut tablodan 
üzüntü duyduk. Durumun nor-
malleşmesi için de elimizden 
gelen her türlü desteği veririz” 
ifadelerinde bulundu.

Trump: Tüm oklar 
Katar’ı işaret ediyordu

ABD Başkanı Donald Trump, 
Twitter hesabından verdiği 
mesajlarında krize yönelik, 
“Suudi Arabistan Kralı ve 50 
ülkeyle yapılan görüşmelerin 
işe yaradığını görmek çok güzel. 
Radikal örgütlerin finansmanı-
na karşı katı bir tutum takın-
acaklarını söylediler ve tüm 
oklar Katar’ı işaret ediyordu. 

İran Meclisi’nde silah 
sesleri:12 ölü

Trump’ın  FBI adayı 
Christopher Wray

İran Meclisi’ne ve devrim lideri Ayetullah Humeyni’nin 
türbesine düzenlenen bombalı saldırılarda 12 kişi öldü, 
43 kişi yaralandı.  İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin 
Zulfikari, operasyonun sona ermesinden önce devlet 
televizyonuna yaptığı açıklamada, saldırganların kadın 
giysileri ve çarşaf giyerek meclise girdiğini belirtti.
saldırısını İslam devleti savaşçıları yaptı” ifadesi 
kullanıldı.

Türkiye’nin Erbil Başkonsolusu 
Mehmet Akif İnam, kurumumuza 
gerçekleştirdiği ziyarette, Türkmen 
Basın Ajansı’nın (TBA) basında 
duyulan eksikliği, açığı kapatabi-
leceğine inandığıklarını belirtti.

Başkonsolos Mehmet Akif İnam, 
beraberindeki heyet eşliğinde 
TBA’ya gerçekleştirdiği ziyarette, 
“Biz böyle bir kuruluşun faaliyete 
geçtiğini öğrenmekten büyük 
bir mutluluk duyduk” ifadesini 
kullandı. 

Mehmet Akif İnam bölge ve 
bölgede basına duyulan ihtiyaç 
konusunda , “Gerçekten ihtiyaç 
duyulan bir alanda ve iddialı bir 
şekilde hayata başlıyor biliyor-
sunuz, bizi-
m coğrafyam-
ızda gündem-
imiz çok hare-
ketli. Bölgem-
izde Türk-
menler-
in, Kürt-
lerin, 
Arap-
ların  
her kesim-
in çok ciddi 
sıkıntıları ve
gelecekten 
çok önemli 
beklentileri..

ABD Başkanı Donald Trump, görevden aldığı Federal 
Soruşturma Bürosu (FBI) eski Direktörü James Comey’den 
boşalan yere gelecek olan yeni adayı açıkladı.

Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile 
görevden aldığı FBI eski Direktörü James Comey’den 
boşalan yere Christopher A. Wray’ı aday olarak göstere-
ceğini duyurdu.

Türkmen Basın Ajansı 
SİZİNLE SİZİN İÇİN
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Yahyava Kampı’nda yaz endişesi
Musul’un DEAŞ’ın eline geçmesinin ardından kaçarak Kerkük’e 
yerleşen Türkmen sığınmacılar, Kerkük Kentinde Türk Kızılayı, 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk İşbirliği 
ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından kurulan 
Yahyava Kampı’nda yaşam mücadelesi veriyor.

Yahyava Kamp Müdürü Şuayip Muhammed Ali, Yahyava 
Kampı’nın kapasitesi, yapısı, sığınmacıların eksikleri ve yaşanan 
sorunlar hakkında sorularımızı yanıtladı.

Şuayip Muhammed Ali, kampın kurucularının Türk kızılayı, AFAD 
ve TİKA’nın olduğunu belirtti. Üzerine kampın kurulduğu arazinin 
önde gelen Türkmen ailelerinden olan Hacı Kays, Hacı İdan, Emir 
Ağa ve Fahrettin Ağa’ya ait olduğunu kaydetti. 

Kamp müdürü, “Temel ihtiyaçların tümünü; battaniye, elbise, 
yiyecek ürünlerinin hepsini Afat ve Kızılay temin etti” dedi. Ayrıca 
kampta 720 ailenin, toplamda 3896 kişinin yaşadığını, kampta ku-
rulan çadır ve küçük evlerin toplamda 552 adet olduğunu ifade etti.
Geçtiğimiz yıl bilinmeyen bir sebeple kampta yangın çıktığını 
ifade eden Ali, “Can kaybımız ve yaralanan olmadı, ama 22 adet 
çadırımız yandı” dedi.

Muhammed Ali, AFAD  ve Türk Kızılayı’nın hala kampa yardımlar-
da bulunduğunu ve Ali Mehdi Bey’in aracılığıyla yardımların geld-
iğini söyleyerek, “Araplardan ve Kürtlerden hiçbir yardım gelmedi, 
sadece Türkiye ve Türkmenler yardım ediyor. Kampa, Nadil Rich 
insani yardım kuruluşu ve Kızıl Haç Komitesi’nden de son zaman-
larda yardım geldi. Irak Hükümeti’nden de hiçbir yardım ulaşmadı, 
sadece 1 milyon dinar sığınmacı parası verdiler” şeklinde konuştu.

Şuayip Muhammed Ali, Türkiye Cumhuriyeti’ne yaptıkları yardım-
lar için 
teşekkür ederek,  battaniye, giyim ve gıda yardımında bulunmaları-
na wyönelik çağrıda bulundu.

Yaz aylarının gelmesiyle beraber en büyük sorunlardan biri olan 
serinletici(klima) ve buzdolaplarının sayısının az olduğunu belirten 
Ali, “Yaz aylarında en çok muberride ve buzdolabına ihtiyaç duyuy 
oruz.

Gönüllü vatandaşlarımız bazen buz getiriyorlar, fakat bunlar geçici 
çözümler. Serinletici ve buzdolabı konusunda yetkililerden destek 
bekliyoruz” diyerek yetkililere seslendi.
Edinilen bilgiye göre, kampta 200’den fazla serinleticiye ve 150-200 
adet buzdolabına ihtiyaç duyulmakta.

Ali, Kerkük yerel yönetiminden veya meclisten herhangi bir 
yardım yapıldı mı sorusuna,”Kerkük İl Meclisi’nden bir yardım 
görmüyoruz. Sadece Türkmeneli Vakfı yardım ediyor” 

  Abdullah Ahmed

şeklinde cevap verdi.

Kampta Kerkük Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı bir sağlık ocağının old-
uğunu belirten Kamp Müdürü, sağlık ocağının yeterli olmadığını 
kaydetti.

Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi ve Kerkük Millet-
vekili Hasan Turan, 2014’te DEAŞ’ın Telafer ve İyaziya bölgesini 
kontrol altına almasından sonra Türkmen vatandaşların kampa göç 
etmek zorunda kaldıklarını belirtti.
Hasan Turan, kampın kurulduğu alanı kullanmalarına izin veren 
gönüllülerin ve Ali Mehdi’nin kuruluş aşamasında büyük bir katkısı 
olduğunu ifade etti. Kampın kurulum aşamasının ardından Türki

e’de bulunan yardım kuruluşları TİKA, AFAD ve Türk Kızılayı ile 
irtibata girdiklerini ve iyi sonuçlar aldıklarını ifade etti.

UNICEF, UNESCO ve Safe Childeren gibi kuruluşların da kampa 
yardım malzemesi getirdiğini belirten Turan, bu yardımların kalıcı 
yçözüm olmadığını belirtti.Telafer ve DEAŞ’ın elinde bulunan diğer 
bölgelerin kurtarılarak, sığınmacıların yurt
larına geri dönmeleri  gerektiğine vurgu 
yaparak, “DEAŞ’n, Türkmenlerin demografik 
yapısını bozmasına izin vermemeliyiz” diye konuştu.

Kerkük yerel yönetiminin Yahyava Kampı’na yönelik tavrına ilişkin, 
yerel yönetimin şimdiye kadar bir yardımda bulunmadığını, ama 
engel de olmadığını ayrıca kampın kurulmasına onay verdiğini 
kaydetti. 

Kampta 2014 yılından itibaren kalan Adnan Ali adlı sığınmacı, 
DEAŞ’ın saldırılarından kaçtığı için Duhok’a gittiğini sonrasında 

Yahyava Kampı’na geldiğini belirtti.
Adnan Ali, kampa ilk geldiği zaman çok az sayıda sığınmacının 
olduğunu belirterek, sayılarının giderek çoğaldığını söyledi.
Ondört çocuk sahibi Adnan Ali, kampta eğitim konusunda sıkıntı 
çekmediklerini, kreş, ilkokul, ortaokul ve lisenin olduğunu ifade 
ederek sağlık konusunda sıkıntılar olduğunu dile getirdi.

Hızır Abdulkadir Ahmed adlı diğer bir sığınmacı ise, İyaziya’yı 
DEAŞ’ın saldırılarından kaçtıkları için terkettiklerini kaydetti.
Ahmed ayrıca  “DEAŞ temizlendikten sonra herkes evlerine geri 
dönmeli ve bunu bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Kampta yiyecek ve giyim konusunda sorun yaşamadıklarını, her 
ailenin elinde fiş olduğunu ve buna göre yardım aldığını ifade 
ederek, “Türkiye olmasaydı bize bu kadar yardım gelmezdi” dedi.

 
     DEAŞ’tan BİR KATLİAM DAHA Zencilli’de 240 SİVİL

 KATLEDİLDİ
Musul’un batısında, DEAŞ’ın Zencilli 
Mahallesi’ne düzenlediği saldırıda 240 
sivil  hayatını kaybetti. 
Musulu İl Meclisi Başkan Yardımcısı ve 
Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kuru-
lu Üyesi Nureddin Kaplan, Musul’un 
batısında devam eden operasyon hakkın-
da sorularımızı yanıtladı.

Nureddin Kaplan, Musul’un doğusunda 
hayatın normale döndüğünü belirterek, 
“Belediye hizmetleri, sağlık, elektrik hiz-
metleri insanlara ulaştırıldı” dedi.

Kaplan, Musul’un batısında bulunan Ze-
ncilli, Eski Musul, Şifa ve Hadba Minare-
si’nin olduğu bölgede çatışmaların yoğun 
bir şekilde sürdüğünü belirtti.
Musul’un batı yakasında yer alan Zencilli 
Mahallesi’nin DEAŞ tarafından saldırıya 

uğradığını belirten Kaplan, çoğunluğu 
çocuk ve kadından oluşmak üzere yak
laşık 240 sivilin yaşamını yitirdiğini 
kaydetti.

Kaplan, Zencilli Mahallesi’nin yüzde 
doksanının kurtarıldığını ancak Şifa ve 
Eski Musul mahallerinde çatışmanın 
sürdüğünü ifade etti.
Musul’un çevresinde olan köy ve kasa-
baların kurtarıldığını belirten Kaplan, 
sadece Musul’un batı tarafında bulunan 
Türkmen bölgeleri Telafer, İyaziya, Mu-
hallebiye ve birçok köyün kurtarılam

adığını, bu bölgelerde operasyonların 
başlamadığını kaydetti.
Operasyonların Suriye sınırına kadar 
ulaştığı bilgisini veren Kaplan, sözlerine 
şöyle devam etti:
“O bölgede  Haşdi Şabi ve Haşdi Aşayiri 
birlikte operasyonlara başladılar. Musul 
içinde süren operasyonlar ise Feder-
al Polis, Özel Harekat ve Altın Tümen 
tarafından gerçekleştiriliyor. Irak Or-
dusu’na ait, 15’inci Tümen, 16’ncı Tümen 
de operasyonda yer alıyor.”
Musul içerisinde olan Türkmenlerin 
yaşadığı köylerin kurtarıldığını belirten 
Kaplan, “İnsanlarımız, normal hayatları-
na döndüler,temel ihtiyaçlarını ulaştırdık, 
altyapı sorunları giderildi”  dedi.
Nureddin Kaplan, Telafer için yapıl-
ması planlanan operasyon hakkında ise, 
“Telafer’e yapılması planlanan operasyon 
konusunda  bazı sıkıntılar var. Haşdi 

Şabi, o bölgedeki operasyonların kendisi 
tarafından başlatılmasını istedi. Bunu, 
Sünni kesim kabul etmiyor” ifadelerinde 
bulundu.
Kısa süre önce Irak Başbakanı Haydar 
Abadi tarafından çıkarılan kararda, 
Telafer operasyonunun, Irak Ordusu  
tarafından başlatılacağı bilgisini veren 
Kaplan, Telafer içerisinde olan Haşdi 
Aşayiri’nin de operasyona katılma ihti-
mali olduğubu belirtti. 
Telafer’in güneyinde olan hava limanın-
da bulunan Irak Ordusu ile Telafer’e 
yaklaşan askeri güçlerin, operasyonu 
başlatacaklarını ifade eden Kaplan, haz-
iran ayının sonuna doğru Telafer opera-
syonunun başlayabileceğini kaydetti. 
Musul İl Meclisi Başkan Yardımcısı 
Nurettin Kaplan ayrıca, Telafer opera-
syonuna  Irak Ordusu’nun yanı sıra koal-
isyon güçlerinin de  katılacağını bildirdi.

Takvim belirlendi / 25 Eylül
Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi 
(IKBY) Başkanı Mesud Barzani’nin, 
Irak Kürdistan Parlamentosu’nda-
ki siyasi parti temsilcileri, hükümet 
yetkilileri ve Yüksek Seçim Kurulu 
yetkilileriyle bir araya geldiği toplantı-
da referandum tarihi belirlendi.

Erbil’in Pirmam ilçesinde 7 Haziran’da 
yapılan toplantıda, 25 Eylül 2017 
tarihinde IKBY ve tartışmalı bölgelerde 
referandum yapılmasına yönelik karar 
alındı. Ayrıca toplantıda başkanlık ve 
parlamento seçimlerinin 6 Kasım’da 
gerçekleştirileceği kaydedildi.

Toplantıda alınan kararların yanı sıra, 
Değişim Hareketi (Goran) ve Kürdis-
tan İslami Topluluk (Komel) partiler-
inin katılmaması dikkatleri çeken diğer 
bir noktaydı.

Belirlenen tarihlerde yapılması 
planlanan referandum, başkanlık ve 
parlamento seçimleri hakkında Yüksek 
Seçim Komisyonu Başkanı Hendren 
Muhammed Salih TBA’nın sorularını 
yanıtladı.  

Seçimlerin yapılacağı tarihin  
belirlenmesine yönelik yasal 
süreç nasıl işlemektedir? 

Irak ve Kürdistan’da da seçim tarihleri 
yasa ile belirlenir. Kürdistan Bölge-
si’nin yasa yürürlüğüne göre, bölge 
başkanı, seçim tarihini 60 gün önce 
Yüksek Seçim Kurulu’na haberdar et-
mek kaydıyla seçim gününü belirleme 
yetkisine sahiptir. Yüksek Seçim Ku-
rulu, Parlamento’nun yasal sürecinin 
bitmesinden 2 ay önce seçim yapılması 
için haberdar edilir.

Alınan karar bize iletildi ve referan-
dum seçiminin 25 Eylül 2017, başkan-
lık ve parlamento seçimlerinin de 6 

Kasım2017’de yapılacağı kararlaştırıldı.

Irak Kürdistan Parlamen-
tosu’nun işlevsizleşmesinin 
seçime etkisi olur mu?

Hiçbir şekilde engel olmaz, çünkü 
Kürdistan Parlamentosu’nun seçim 
yasası 1991’de 8 defa yenilenmiştir ve 
2013’teki seçimler aynı seçim yasala-
rıyla yapılmıştır. Bugüne kadar Kürdis-
tan Parlamentosu’nun seçim yasasında 
değişikliğe gidilmediği için hiç bir 
değişikliğe gitmeden  seçim yapılması 
gayet doğal.

Parlamentoya gerek duymadan aynı 
yasaları kullanabiliriz. Eğer yasa 
değişikliğine gitmek isterlerse, o zaman 
parlamentoya gerek duyulur. Fakat 
şimdiye kadar yasada yenilik olmadığı 
ve yenilemeye zaman olmadığı için 
biz 2013’teki seçim yasalarına göre 
çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz.

Şu anda seçim hazırlıklarınız 
ne aşamada ve gerekli bütçe 
ayırıldı mı?

Yasalar çerçevesinde biz görevimizin 
vermiş olduğu sorumlulukla, özellikle 
oy verenlerin listesini hazırlamak için 
çok ciddi çalışmalar yaptık. 
Biz tahmini bir bütçeyi Bakanlar Ku-
rulu’na daha önce bildirmiştik. Maliye 
Bakanlığı vekilinin eşliğinde Bakanlar 
Kurulu ve Divan Başkanı ile bu bütçe 
hakkında bir görüşme gerçekleştirmiş-
tik. Ayrıca seçim hazırlıkları için 
günlük işleyişte ihtiyaçlarımızı temin 
etmek için ek bütçe alacağız.

Kaç seçim konseyi komiseri  ve 
memur var?

Dörtüncü maddede yazıldığı gibi 
parlamentoda seçilen 9 seçim kon-
seyi komiseri, 12 genel müdürümüz 
var. Bunlardan  4’ü Erbil, Duhok, 
Süleymaniye ve Halepçe’de İl Genel 
Müdürlüğü’nde görevliler. Yak-
laşık 32 bölüm müdürü ve 106 şube 
müdürmüz, ayrıca çok sayıda per-
sonelimiz var. Seçim kurulu toplamda 
535 kişiden oluşuyor.

Kurul üyeleri ve memurlar 
hangi esasa göre dağıtılmıştır ? 

Kurul üyeleri bildiğin gibi parlamento 
tarafından seçiliyor, parlamentoda 
kimler vardır; partiler vardır, şüphesiz 
ki istesek de kurul üyeleri partilerin 
isteğiyle seçilmiştir. Kurul üyeleri ve 
memurlar,  Kürdistan Parlamento-
su’nda bulunan partiler oy kullanmış 
ve onların onayıyla seçilmişlerdir. Ama 
bu oylama sonrasında, seçilen kişilerin 
hepsi istifa etti.

Bizim yasa ve kurallarımız kimsenin 
bireysel davranmasına izin vermez, 
çünkü bu kimse için değildir. Her şey 
düzenlenmiştir. Karar verme yasa ile 
düzenlenmiştir, hiç kimse partisel 
isteklerle çalışyorum diyemez. 

Oy salonlarındaki sandıklar da yasa ile 
düzenlenmiştir. Sandık açma ve geçer-
lilik yasa ile düzenlenmiştir, bu yüzden 
herkes emin olsun ki burada olanların 
partisel bir isteği olsa bile, hiçbir şey 
yapamaz, çünkü yasa engel olur.

Kurul üyelerinin partiler 
tarafından seçilmesinin seçim-
ler üzerinde etkisi olur mu?

Hiçbir şekilde hiçbir etkisi olmaz ve 
kurul içinde partilerin gözlemicilerinin 
olması iyi bir şey. Partilerin seçtiği gö-
zlemcilerin, bugünden itibaren seçim 
gününe kadar daha aktif olmasını talep 
ediyoruz.

Süryani- Asuri- Kildani Meclis Fraksi-
yonu Başkanı Vahide Hürmüz TBA’ya 
verdiği demeçte, seçimler hakkında 
alınan kararları desteklediklerini 
belirtti. Referandumun yapılmasından 
yana olduklarını belirten Hürmüz, 
referanduma ilişkin TBA’nın sorularını 
yanıtladı.

Süryani-Asuri-Kildani Meclisi 
olarak referandum hakkındaki 

görüşleriniz nelerdir?

Referandum toplantısında , Başkan 
Barzani’nin toplantısında hazır bulun-
duk, oy birliğiyle 25 Eylül’de gerçekle-
tirilecek olan referandum tarihini 
belirledik.

Hepimiz referandumun yapılmasından 
yanayız, çünkü Kürdistan halkının 
geleceğini kapsıyor. Kürtler veya diğer 
topluluklar Kürdistan halkı olduğu için 
hepimizin kaderi referandumdur. Biz, 
Kürdistan halkı olarak referandumun 
yapılmasından yanayız.
Süryani-Asuri-Kildani Meclisi olarak 

Irak Kürdistan Bölgesi Yöneti-
mi’nden talebiniz nedir ?

Genel bir şekilde referandumun 
yapılmasından yanayız. Referandum 
bağımsızlık için iyi bir şey. Referandu-
mun yapılmasıyla birlikte haklar ko-
runur, kendi haklarımızı talep edebilir 
ve topluluğa ait hakların korunmasını 
talep edebiliriz.

Şimdi Kürtler gibi Irak’la hiçbir 
ilişkimiz kalmadı. Bunun haricinde 
Irak, ekonomik ve idari kriz içerisinde. 
Bunun için referandumun yapılması 
ve bağımsızlığın ilan edilmesi daha iyi. 
Musul çevresindeki Hristiyan göçmen-
lerin hepsi Kürdistan’dalar ve kendiler-
ine yardım edilmiştir. Bizim halkımızın 
kaderi ve menfaati Kürdistan’da ve 
referandumun yapılmasındadır.

Ziya ÜZEYRİ
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Hepimiz 
referadumun 

y ap ı l m a s ı n d a n 
yanayız

ÖzelÖzel

Bağdat’tan referandum açıklaması

Irak Kürdistan Bölgesi Yöne-
timi’nin (IKBY) referandum 
tarihini belirlemesinin ardından, 
Irak Hükümet Sözcüsü karara 
ilişkin açıklamada bulundu.

Referandum tarihinin belir-
lenmesine yönelik 

Irak Hükümet Sözcü Saad 
Haddisi, “Hiçbir parti, diğer 

partilerden izole olarak, kendi 
başına Irak’ın geleceğine karar 
veremez” dedi.

Saad Haddisi tarafından 
yapılan yazılı açıklamada şu 
ifadelere yer verildi:

“Irak anayasal olarak 
demokratik ve tam bağımsı-
zlığa sahip federal bir 

ülkedir. 
Irak’ta bir taraftan gelecek 
herhangi bir önlemin 
anayasayı temel alması 
gerekir. 

Ülkede herhangi bir tarafın 
atacağı adım bu anayasaya dayalı 
olmalı. Irak’ın geleceğine yönelik 
karar verme yetkisi Iraklılarındır, 
başka şahıs ve tarafların değildir.”

İran Meclisi’nde silah sesleri: 12 ölü
İran Meclisi’ne ve devrim lideri Ayetullah Humeyni’nin türbesine düzenlenen bombalı saldırılarda 12 
kişi öldü, 43 kişi yaralandı. 

ran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zulfikari, operasyonun sona ermesinden önce devlet tel-
evizyonuna yaptığı açıklamada, saldırganların kadın giysileri ve çarşaf giyerek meclise girdiğini belirtti.
DEAŞ’e ait olduğu bilinen sosyal medya hesabında, “Tahran’ın merkezindeki Meclis ve Humeyni Türbe-
si saldırısını İslam devleti savaşçıları yaptı” ifadesi kullanıldı.

Elizabeth’den May’e onay

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’dan 
oluşan Birleşik Krallık’ta halk, erken genel seçim-
ler için sandık başına gitti.
Birleşik Krallık’ta halk 9 Haziran’da erken genel 
seçimler için sandık başına gitti. Erken genel 
seçimde 46.9 milyon seçmen, 650 milletvekilini 
seçmek için oy kullandı.
Birleşik Krallık, 19 Haziran’da Brexit müzak-
erelerine başlamaya hazırlanıyordu. İngiltere 
Başbakanı Theresa May’in erken seçim kararına 
gösterdiği başlıca gerekçe de müzakerelere güçlü 
bir parlamento desteğine sahip bir hükümetle 
başlamaktı. 
Yapılan seçimde 318 milletvekili çıkararak tek 
başına hükümet kurmak için gerekli 326 millet-
vekilinin gerisinde kalan May, kükümet kurma 
yetkisini almak için Kraliçe 2. Elizabeth’le Buck-

ingham Sarayında yaklaşık 20 dakika süreyle 
görüştü. Görüşmenin ardından basına açıklama 
yapan May, hükümeti kurma yetkisini aldığını 
belirterek, 10 milletvekili çıkaran Kuzey İrlanda 
merkezli Demokratik Birlik Partisi’nin (DUP) 
desteği ile hükümet kuracağını açıkladı.
Brexit müzakerelerinin devam edeceğini belirten 
May, “Hükümeti kurma görevi aldım. Terörle 
mücadelemiz devam edecek. Ülkeyi güvende 
tutmak için gerekli adımlar atılacak. Brexit 
sözümüzü gerçekleştirmek için adım atacağız” 
şeklinde konuştu.
İngiltere’de AB ile yürütülecek müzakereler 
öncesinde yapılan erken seçime damga vuran en 
önemli konulardan biri Brexit oldu. Theresa May 
liderliğindeki Muhafazakar Parti, seçim kam-
panyası boyunca ‘sert Brexit’ yanlısı bir tutum 
sergiledi. 
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Yıllardır hep milletimizin 
sıkıntılarından bahseder, sorun-
larımızı dile getirmeye çalışırız. 

Türkmen davasını dert edin-
en kim varsa bunları yapmaya 
mecburdur zaten. Ancak, hak-
lı davamızı anladığımız kadar 
kendi halkımızın her ferdine,  
birlikte yaşadığımız diğer halk-
lara ve dünya kamuoyuna anlat-
mak da bir o kadar önemlidir. 

Derdinizi doğru bir şekilde an-
latmazsanız, davanıza inanan-
ların ve bunun neticesinde sizi 
destekleyen bir kamuoyu ve kit-
leyi oluşturmanın sıkıntılarını 
çok çekersiniz. Türkmen Mil-
leti olarak biz bu derdi çok 
çektik, bu gibi sıkıntıları çok 
yaşadık ve hala da yaşamaya 
devam ediyoruz. Küçülen ve 
küreselleşen dünyadaki medya 
gücünü herkes biliyor. Bizde 
de bunu bildiğini iddia edenler 
çoktur. Ancak, o gücün nasıl et-
kin bir şekilde lehimize kullanıl-
masından konuşanların sözleri 
hep konuşmada kalıp, hiçbir 
zaman tam anlamıyla uygulama 
aşamasına geçmemiştir.  
 
Baas Rejimi’nin son dönemi 
ve rejim sonrası döneminden 
günümüze kadar Türkmen Me-
dyası, Türkmen davasını hem 
kendi insanına, hem Irak’ta 
yaşadığımız diğer milletlere hem 
de uluslararası platformlarda 
anlatmak ve aktarmakta genel-
likle çok cılız kalmıştır. Tabi ki 
eğer doğru dürüst bir Türkmen 
medyası varlığından bahsede-
biliyorsak. Burada kimseyi veya 
hiçbir kurum ve tarafı suçlamak 
veya karalamak niyetinde değil-
im, olamam. Çünkü Türkmen 

Medyası’nın bugünkü durumda 
olması, yıllardır gerçek anlamda 
maddi ve manevi desteği bulam-
adığı da acı ve açık bir gerçektir. 

Bunların yanına hakiki bir Milli 
Türkmen Medyası politikamızın 
olmamasını da eklememiz 
gerektiğinin kanaatindeyim. 
Bizleri ilgilendiren Irak ve özel-
likle Türkmeneli Bölgesi’ndeki 
medyamızın güçlü olmasıdır. 

Etkin bir medya ile bir yandan 
insanımıza ulaşır ve gerçek an

Bismillah

Diyar ERBİL

lamda onu davaya katabilme 
imkânına sahip oluruz, diğer 
taraftan da birlikte yaşadığımız 
halklara da kendimizi ve haklı 
davamızı anlatma imkânı bu-
luruz.

Türkmen Basın Ajansı projesi, 
Tba’nın genel yayın yönetmeni 
tarafından bana anlatıldığında 
çok heyecanlanmıştım. Çünkü 
bir işi, o işi bilene, daha doğrusu 
işin ehline vermekle doğru adım 
atmış olmanızdan öte her zaman 
bir adım önde başladığınızın an-
lamına gelir. 

Tba Projesi’nin tek başına bir in-
ternet sayfası, gazete, radyo veya 
bir televizyon kanalından ibaret 
olmadığını kavradım. Tba Pro-
jesi, geniş bir medya perspektifi 
ile gerçek bir Milli Türkmen Me-
dya ve Basın Projesi olduğuna 
tüm kalbimle inanıyorum. 

Dolayısıyla yazımın başındaki 
bahsi geçen eksikliklerimizin 
bir kısmını giderme ve Türkmen 
Basınını bir veya birkaç adım 
ileriye taşıma fırsatı doğmuş-
tur diye düşünüyorum. Bu ve-
sileyle Türkmen Milli Davası-
na hizmet etmek isteyen başta 
gençlerimiz olmak üzere, bütün 
aydın insanlarımızın bu proj-
eye destek olmalarını temenni 
ediyorum. Şunu da eklemeden 
edemiyorum: Muhakkak ki 
türlü bahane ve uydurmalarla 
bu projenin karşısına çıkanlar, 
taşlayanlar, engel koyanlar veya 
çekemeyenler olacaktır. Ancak, 
davasına inananların kitabında 
pes etmek yazmaz. O yüzden 
başarmak için var gücümüzle 
çalışacağız. Bu proje başarıya ul-
aşırsa, ben, sen, o, bu değil millet 
ve haklı davası karlı çıkar. Her 
zaman tekrarladığım bir söz var: 

Bizim inandığımız milliyetçilik 
anlayışı sözde değil, özde olduğu 
için, pazara kadar değil, mezara 
kadar sürecek evvel Allah.  
İnsanoğlu inandığı ilkeleri ve bu 
ilkelerinin arkasındaki duruşuy-
la ne olduğunu belli eder. 
Samimiyeti ve dürüstlüğüne 
inandığım ve güvendiğim in-
sanlarla birlikte aynı ortamda 
bulunmak ve çalışmak benim 
için gurur verici olup, hayat 
felsefemin bir parçası olmuştur. 
Bedenen uzaklarda olsam da, 
bütün kalbimle bu çalışmaları 
yürütenlerin yanında olduğu-
mu beyan etmek isterim. Ver-
ilen sözlerin havada kalmaması 
ve sözle eylemin bir olması için, 
benden gazetede yazı yazmak 
için talepte bulunan genel yayın 
yönetmenine cevabım kayıtsız 
şartsız “ tabi ki evet” olmuş-
tu. Gazetenin sıfır sayısında 
sözümü yerine getirmenin gu-
runu wbaşarıyla devam etmesini 
diliyorum. Türkmen Basını’ın 
gözü aydın olsun.

           REAL POLİTİKA VE TEK ÇATI KARAR MERKEZİNE DÖNMEK 

Dr. Soran Selahattin Şükür

Ekonomik kriz Ramazan alışverişine de 
yansıdı

Eski Ramazanlarda adeta dolup taşan çarşı ve pazarlar, ekonomik kriz nedeniyle sessizliğe büründü.

Erbil’in merkezinde bulunan ve şehrin en kalabalık pazarı olarak 
bilinen Kayseri Çarşısı esnafları, Türkmen Basın Ajansı’na  (TBA) 
Ramazan’ın gelişinin işlerine nasıl yansıdığını anlattı. 

TBA’ya konuşan Sero Kuh adlı esnaf,  bu Ramazan’ın önceki yılın 
Ramazan ayıyla çok daha farklı olduğunu söyleyerek, “Ben döner 
dükkânı işletiyorum ve geçtiğimiz sene Ramazan ayında her gece 
en az 500 adet ekmek arası döner satıyordum. Ancak Ramazan 
ayının ilk haftası kapenkleri kapattık. Ramazan’ın 10’unda çalışma-
ya başladık, fakat geceleri halk fazla dışarı çıkmadığı için maksi-
mum satışımız 200 adede çıkabiliyor” dedi. 

1982 yılından beri lokantacılık yapan Sero Kuh adlı esnaf ise, artık 
lokantasını küçük bir dükkâna çevirerek, sadece ekmek arası döne-
satmaya başlamış. 
Ekonomik krizin en çok esnafı vurduğunu belirten Kuh, “Önceki

Ramazanlarda hayırseverler, iftar öncesinden gelip camilere yemek 
göndermemiz için sipariş verirlerdi, ancak şu ana kadar bir sipariş 
dahi almadık” şeklinde konuştu.

Sero Kuh ayrıca, insanların iftar sonrası hala çarşıya geld-
iklerini, ancak harcama yapmaktan kaçındıklarını ve tutumlu 
davrandıklarını vurgulayarak, “İnsanlarda para yok, bu nedenle de 
harcamadan kaçınıyorlar” ifadelerinde bulundu.

Kayseri Çarşısı’nın eski esnaflarından olan ve yıllardır baharat dük-
kânı işleten Bestun Attar, “Vatandaşta para yok, maaşların azalması 
ve gecikmesi, halkı ciddi bir şekilde etkiledi” şeklinde değerlendir-
mede bulundu. 

Attar, halkın piskolojik açıdan da etkilendiğini dile getirerek, 
“Paranın olmaması halkın moraline de yansıyor. Eskiden halk iftar 
sonrası dışarı çıkar, yer-içer, alışveriş yapardı. İnsanlar, yaşanan 
ekonomik sıkıntılardan dolayı daha tedbirli davranıyorlar” dedi. 

“Geçtiğimiz yılla karşılaştırmış olursak yüzde 80 bir fark var diye
bilirim, çünkü koca çarşıda 10 müşteri bulamazsınız” diyen Bestun 
Attar sözlerine şöyle devam etti:

“Vatandaşlar, bayrama yakın alışveriş yapmaya çalışıyorlar. Biz de 
bayramın gelmesine yakın hareketliliğin olmasını bekliyoruz, ancak 
eskisi gibi olmasını da beklemiyoruz, çünkü halkın cebi boş.”

Fehet Çabuşlu adlı esnaf ise, durumun her gün biraz daha kötüye 
gittiğini ve alışverişin azaldığını kaydetti. 

Ercüment TERZİ

Birinci Körfez Savaşı sonrası dö-
nem, ilk Türkmen siyasi örgütlen-
mesinin doğuşuna sahne olmuştur. 
Irak Milli Türkmen Partisi ve daha 
sonra merhum Ferit Çelebi’nin ön-
derliğinde kurulan Türkmen Bağımsı-
zlar Hareketi’nin başlangıç kadrosu 
halkımızda büyük heyecan yaratmıştır. 
Türkmeneli Partisinin kurulmasıyla da 
ciddi bir bölünmeyi önlemek amacıy-
la Irak Türkmen Cephesi’nin çatı bir 
örgüt olarak tesisine karar verilm-
iştir. Kabul edelim ki; bu çatı siyasi 
organımız Türkmenlerin siyasi karar 
merkezi misyonunu, günahı ve sevabı 
ile milletimizin şanına yakışır, yapısın-
da yaşanan dalgalanmalara rağmen 
zamanın koşullarına uygun bir şekilde 
yerine getirmiştir. Belki o zamanlar Er-
bil’de ve Bağdat’ta onlarca milletvekili 
ve il idare meclis üyesi ve bürokraside 
temsilcilerimiz yoktu, yine de ilke-
li duruşumuz sayesinde Kürdistan 
bölgesi ve Irak siyasi sahnesinde ciddi 
bir politik varlık ortaya koyabiliyorduk. 
Kürt siyasi partilerin kardeş kavgasını 
durdurumak ve önlemek için Barış 
İzleme Gücü’nde (PMF) pilot rol alarak 
büyük katkımız, diğer taraftan Baas 
Partisini devirmek için; ABD, İngiltere 
ve Türkiye’nin katılımı ile gerçekleşen 
Irak muhalefetinin yurt içi ve dışındaki 
tün toplantılarında ana unsur olarak 

yer almamız, ne kadar güçlü ve dina

mik bir konumda olduğumuzun açık 
göstergesiydi.
2000’li yılların başında faklı neden-
lerden dolayı ve belli aralıklarla çatı 
siyasi organizasyonumuz olan Türk-
men Cephesi’nde yaşanan ayrılmalar 
sonucu bu çatı dışında yeni örgütlen-
meler ortaya çıkmıştır. Türkmen siyasi 
literatüründe bu örgütler genel olarak 
“kukla parti” olarak nitelendirilmek-
tedir. Türk lügatinde benimsenen 
tanıma göre, “Kukla; kol, bacak, kafa 
gibi devinmesi gereken yerleri oynatan, 
sanatçının parmaklarına görünmez bir 
biçimde iplikle bağlanarak, oynatanın 
gizlendiği bir yerin üzerinden oynatıl-
mak, konuşturulmak üzere, karton ve 
benzeri hafif şeylerden yapılmış insan 
figürlerdir.” Aslında bu benzetme, yeni 
oluşumların Kürt siyasi rakiplerimiz 
tarafından ya da daha hafif bir değişle 
onların desteği ile ku

rulmuş ve kontrollü politika yaptıkları 
kanaatinin ağır bir tezahürüdür. Şahsi 
düşünceme göre, kukla Türkmen si-
yasetinin ortaya çıkış nedenleri haksız 
saiklere dayandırıldığı gibi; haklı sebe-
plerle de ilişkilendirilebilir. Şahsi men-
faat ve karakter sorunları bu partilerin 
kurulmasının en haksız nedenleridir. 
Buna karşılık, Politik Merkez’imizin 
yanlış uygulamaları, iç kutuplaşma ve 
dış etkenler ise kukla dediğimiz bu 
yeni politik aktörlerin “haklı” ortaya 
çıkış nedenlerini oluşturmaktadır.

Ben, ikinci grup ayrılmaları “Stratejik 
ayrılma” yada “Zorunlu Hamle” olarak 
nitelendiriyorum ve haklarındaki kukla 
yakıştırmasını da doğrusu biraz ağır 
buluyorum. Özellikle 2003 yılı sonrası 
apar topar Türkmen Cephesi merkez-
inin Erbil’den Kerkük’e taşınması ve 
uzun yıllar Erbil’deki siyasi kurumların 

ve sivil toplum örgütlerinin kaderlerine 

terk edilmeleri o dönemde alternatif 
siyasi arayışı zorunlu kıldığı unutul-
mamalıdır.

Irak’ta; Sünni-Şii çatışması maalesef 
Türkmenlere de ciddi bir şekilde yansı-
makta ve beraberinde de Sünni-Şii 
Türkmen ayrımını ciddi bir şekilde 
tetiklediği görülmektedir. Bu olgu 
Türkmen kukla siyasetinin yelpazesini 
genişleterek yeni boyutlar kazandır-
makta ve bunun sonucunda Şii siyasi 
ve dini merkezlerine bağlı Türkmen 
siyasi partilerinin yaratılmasına sebep 
olmaktadır. Bağdatta, 16-17.5.2017 tar-
ihlerinde gerçekleşen Genel Türkmen 
Kurultayında bu partilerin Bağdat’taki 
siyasi ve dini iktidara bağlılıkları açıkça 
görülmekteydi. Oysa Erbil’deki partiler 
bağımlı oldukları gerekçesi ile bu ku-
rultaya davet edilmemişlerdir!!

Giderek artan kukla Türkmen si-
yaseti aslında siyaset camiamıza ve 
karar mekanizmalarımıza açık bir 
anti demokratik müdahaledir. Ayrıca 
siyasi karar merkezimizin motivasyon 
ve stratejilerini olumsuz bir şekilde 
etkilemektedir: Kukla kurumlar ve 
çok başlılık baskısı sağlıklı ve etkin 
politika yapmamızı güçleştirmektedir. 
Dolayısıyla 2000li yıllar öncesinde old-
uğu gibi, tek çatı siyasi karar merkezine 
dönüş yapmanın yolları aranmalı. 
2000li yılların başında günümüze 
kadar devam eden parçalanmaları 
tamir etmek kesinlikle kolay bir süreç 
olmayacaktır. Farklı coğrafyalar ve 
siyasi atmosferde yaşamamız, bu süreci 
güçleştiren başlıca sorunlardır. Ulusal 
uzlaşmayı tekrar tesis etmek amacıyla 
geniş katılımlı büyük Türkmen ku-
rultayını toplama çalışmaları başlan-
malıdır. Öyle ki; Türkmen toplumunun 
tüm coğrafi özellikleri ve katmanları 

dikkate alınarak maksimum temsil 
sağlanmalı ve çok elzem olmadığı tak-
dirde dışlanmalar yaşanmamalıdır.

Ancak bu hedefe ulaşmak iç ve dış 
politikalarımızda ciddi siyasi revizyon 
yapmamızı gerektirir. İçeriye ve dışa 
yönelik güven veren real politikalar 
üretmeliyız: Hedefimizin başkalarına 
çelme takmak değil, herkes gibi milli 
menfatlarımızın peşnde olduğumuzu 
gösteren yeni politik çizgi yaratma-
lyız ve bu uğurda masadaki pazarlık 
güçmüzü sonuna kadar sadece ve sa-
dece milletmizin beka mücadelesi için 
vakit kayıb etmeden ve PAZARLIK 
GÜÇÜMÜZ hale devam ederken 
kullanmalyız. Bunu yaparken de iki 
temel siyasi olguyuya duygusal değil 
realiteye uygun analizini yapmak zo-
rundayız. İlki Irak’ın geleceği, ikincisi 
ise Kerkük’ün yeni konumudur.

İlkinden başlayacak olursak, bugüne 
kadar biz Türkmenler genellikle Irak’ın 
geleceği ile ilgili real politikalar yerine 
duygusal yaklaşımlar içinde bulunduk. 
Irak’ın geleceği ile ilgili tahmin ve 
analizlerimizde Irak’ın toprak bütün-
lüğünü ve merkeziyetçi yapısını esas 
aldık ve savunduk.  Bu yaklaşımımızın 
temelini Irak’a bağlılık ve sevgi duygu-
larıyla açıklamak gerçekçi olmaz. Biz, 
gelecekten ve yeni oluşumların bizim 
için sakladığına inandığımız kötü 
sürprizlerden kaçmak istedik aslında. 
Kötünün daha kötüsü endişesi 

hep aklımızın bir ucunda duruveriyor-
du. Yani kısaca korkak davrandık ve 
dünyanın en zor bölgesinde macer-
alara sürüklenmedik, işin kolayına 
kaçtık. İlginç olan şu ki; son Bağdat 
Kurultayı’ndaki delegelerin çoğu yine 
Irak’ın bütünlüğünden heyecanla bah-
settiler. İster istemez bu tavır ne kadar 
basiretsiz olduğumuzu göstermektedir. 
Artık şunu aklımıza iyice yerleştirmel-

iyiz ki; Irak’ın bir bütün olarak devam 
etmesi İMKANSIZDIR. Bu gerçek Irak 
Anayasası ile sabitleşmiş, ve Kürtlerin 
bağımsızlık refrandum kararı dahil 

ayrılıkçı söylem ve uygulamaları ile de 
desteklenmektedir. Bu gerçeği başta 
Irak Hükümeti olmak üzere bölgesel 
ve uluslararası güçler tarafından kabul 
gördüğü de bir gerçektir. Galiba ulusal 
ve uluslararası alanda bu gerçeği kabul-
lenmeyen tek unsur biziz!!

İkincisi ise Kerkük’ün statüsü ile 
ilgilidir. Bu bağlamda şunu belirtmekte 
yarar var: Kürtler 2003’ten bu yana 
Kerkük ilinin idaresini ele aldılar. 
DAİŞ’in ortaya çıkması ile da Kerkük 
ve çevresinden çekilen Irak ordusu yer-
ini peşmergeye bırakmış, böylece idari 
yetkinin yanısıra askeri üstünlük 

de Kürtlerin eline geçmiştir. Geriye ilin 
siyasi olarak Kürdistan bölgesine dahil 
edilmesi kalmıştır. Bunu da Kürtler er 
ya da geç yapacaklar gibi görülmekte-
dir. Kısaca Kerkük ve çevre bölgelerden 
çekilen Irak ordususu bir daha buralara 
ayak basması MÜMKÜN gözük-
muyor... Hal böyle olunca Türkmen 
nüfusunun yaşadığı coğrafyanın büyük 
bir kısmı artık Kürt idaresine geçmişir.

Dolayısıyla Bağdat ile Erbil ile olan 
siyasi ilişkilerimizi bu iki önemli siyasi 
olguya uygun bir şekilde yapılandır-
malıyız. Aksi takdirde geçmişteki 
hatalarımızı tekrarlamış olur ve uzun 
yıllar kuklacı politikalara mahkum 
kalırız. Son sözümde siyasi rakipler-
imize şudur, kukla sadece ve sadece 
geçici ve lokal kazanım sağlar ve hiç 
bir zaman asıl olan gerçek Türkmen 
milletinin iradesi yerine geçmez. Uzun 
vadeli, kalıcı ve verimli sonuçlar, ancak 
Türkmen halkının asıl iradesini esasa 
alarak elde etmek mümkündür. Aksi 
takdirde kazanan taraf olmaz.

Katar güncesi
Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve Birleşik 
Arap Emirlikleri (BAE), Körfez ülkesi Katar’la diplomatik ilişkil-
erini kestiğini duyurdu. Ardından Yemen, Libya’nın doğusundaki 
Tobruk Hükümeti, Maldivler ve Moritanya Cumhuriyeti onları 
takip etti.
Karara gerekçe olarak, “Katar’ın terörizme ve Müslüman Kardeşler’e 
destek vermesi” gösterilirken, Doha yönetimi suçlamaları reddetti.
Katar ile aralarındaki ilişkileri durdurma kararının ardından, 
Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar’a 
kapattı. Limanlar, Katar bandrollü gemilere kapandı. Mısır da Katar 
bankalarıyla para transferini durdurma kararı aldı.
48 saat süre
Riyad Yönetimi, Yemen’de Şii Husilere karşı verilen savaş için 
kurulan koalisyondan Katar’ı çıkardı. BAE, Katarlı diplomatlara 
ülkeyi terk etmeleri için 48 saat süre verdi. Resmi haber ajansı 
WAM’ın haberine göre; Abu Dhabi Yönetimi, Doha’yı “terörizmi, 
aşırılıkçılığı ve mezhepçiliği desteklemek, finanse etmek ve ben-
imsemekle” suçladı.
Ürdün, Katar ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürerek ve 
merkezi Katar’da bulunan El-Cezire televizyonunun yerel ofisini 
kapattığını ilan etti. Fas Kraliyet Havayolları ise Katar ile diplomatik 
ilişkilerini kesen ülkelere Doha aktarmalı seferlerini durdurduğunu 
duyurdu.
“Katar birçok terörist grubu destekliyor”
Katar bir süredir komşuları tarafından “teröre destek vermek”le 
eleştiriliyordu. Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’ya göre 
Katar, “bölgede istikrarı tehdit eden Müslüman Kardeşler, DEAŞ 
ve El Kaide’nin de dahil olduğu birçok terörist ve mezhepçi grubu 
kucaklıyor” .
Arap Dünyası’nda ortaya çıkan kriz, aslında Mısır’da seçilmiş 
Cumhurbaşkanı’nın darbeyle devrilmesinden sonra yavaş yavaş baş 
gösterdi. 
Mısır’da seçilmiş Cumhurbaşkanı  Muhammed Mursi’nin 2013’ün 
Temmuz ayında askeri darbeyle devrilerek yerine Abdulfettah 
El-Sisi’nin geçmesi Katar’la ilişkilerin gerilimini ateşlemişti. Sisi 
yönetimi, siyasi İslam’ı ana ideolojisi kabul eden ve İhvan olarak da 
bilinen grubu, yasa dışı addetmiş ve yöneticilerini mahkum etmişti. 
İhvan ile yıllardır dostane olmayan bir ilişki içerisinde olan Suudi 
Arabistan, Sisi iktidarının örgüte karşı sert tavrını destekliyor. 
Dolayısıyla Mısır’da darbe sonrası dönemde Suudi Arabistan ile 
ilişkiler gelişirken, İhvan’a desteğini saklamayan Katar ile ilişkiler 
kademeli olarak kötüleşmeye gitmiştir.
Geçtiğimiz Mayıs ayı sonunda Katar’ın resmi haber ajansı QNA, 
Emir Şeyh Tamim Bin Hamid es-Sani’nin askeri okul mezuniyet 
töreninde yaptığı bir konuşmanın yayımlanması şimdi yaşanan 

krize zemin hazırlamış oldu.
Haberde es-Sani, İran ve Körfez ülkeleri arasında artan gerilimi 
eleştiriyor, Hizbullah ve Hamas’a karşı anlayış gösterilmesi gerek-
tiğini söylüyor ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da 
uzun süre kalamayacağını belirtiyordu.
Katar, haberin QNA sunucularına sızan bilgisayar korsanları 
tarafından yerleştirilmiş olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını 
kaydetti. Katar Dışişleri Bakanı Saif Ahmed es-Sani de çıkan 
haberlerin ardından ülkesinin siber saldırı kurbanı olduğunu, çıkan 
haberlerin yalan olduğunu iddia etmişti.
Katar’ın haberi yalanlamasına rağmen Suudi Arabistan ile BAE, El-
Cezire dahil Katar yayın organlarını ülkelerinde yasaklama kararı 
aldı.
Doha yönetimi, her fırsatta”teröre destek verdiği” iddialarını uzun 
süredir yalanlıyor ve bu iddiaların hiçbir kanıta dayanmayan 
mesnetsiz suçlamalar olduğunu söylüyor.
Karalama kampanyası
İlişkilerin kesilmesinin ardından Doha yönetiminden yapılan ilk 
açıklamalarda Katar’a karşı bir karalama kampanyası başlatıldığı 
savunuldu.
Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı yazılı açıklamada 
diplomatik ilişkilerin kesilmesi kararının şaşkınlıkla karşılandığı 
belirtilirken suçlamalar için “dayanağı olmayan, gerçek dışı iddi-
alar” yorumu yapıldı.
Yaşanan diplomatik kriz sonrası Katar Dışişleri Bakanı Saif Ahmed 
es-Sani, son mesajında Körfez ülkelerine uzlaşı mesajı göndererek 
“farklılıkların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini” belirtti.
Es-Sani, yaşanan kriz sonrası yaptığı açıklamada, komşu Körfez 
ülkelerine misilmeme yapmayacaklarını da açıkladı. 
Diyalog çağrısı
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaşanan kriz hakkında 
diyalogla sorunların çözülebileceği çağrısında bulunarak, “Mevcut 
tablodan üzüntü duyduk. Durumun normalleşmesi için de elim-
izden gelen her türlü desteği veririz” ifadelerinde bulundu.
Trump: Tüm oklar Katar’ı işaret ediyordu
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından verdiği mesa-
jlarında krize yönelik, “Suudi Arabistan Kralı ve 50 ülkeyle yapılan 
görüşmelerin işe yaradığını görmek çok güzel. Radikal örgütlerin 
finansmanına karşı katı bir tutum takınacaklarını söylediler ve 
tüm oklar Katar’ı işaret ediyordu. Belkide bu, terörizm felaketi için 
sonun başlangıcı olur” dedi.
Donald Trump, ABD Başkanı seçildikten sonra ilk yurt dışı 
ziyaretini Mayıs ayında Suudi Arabistan’a yapmış, ziyaretinde 
Müslüman ülkelerin liderlerlerine radikalleşmeyle mücadelede başı 
çekmeleri çağrısında bulumuştu. Trump ziyareti esnasında , “Onları 

(radikalleri) bu dünyanın dışına sürün” diye seslenmişti.
Yaşananlar kılıç dansının ilk sonucu 
Yaşanan kriz sonrası İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram 
Kasımi, Katar krizine ilişkin taraflara diyalog çağrısında bulun-
du. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin özel kalem müdür 
yardımcısı Hamid Aboutalebi, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda 
“Yaşananlar kılıç dansının ilk sonucu” ifadelerini kullandı.
Trump, Riyad ziyareti sırasında Suudi Arabistanlı yetkililerle kılıç 
dansı yapmış, dansın görüntüleri sosyal medyada günlerce konuşul-
muştu. Yemen’in kararını henüz açıklamadığı sürede açıklama 
yapan üst düzey İranlı bir yetkili ise Arap ülkelerinin Katar’la 
ilişkilerini kesmesinin Ortadoğu’daki krize çözüm getirmeyeceğini 
ifade etti.
Tüm bu gelişmelerin ardından İran, yaptığı açıklamayla ABD’yi 
suçladı. 
FBI: “Yalan haber”in arkasında Rus hackerlar var
FBI, yaşanan diplomatik kriz sonrası önemli bir iddia ortaya attı. 
FBI, Katar Şeyhi’ne atfedilen ve Körfez’i öfkelendiren açıklamaların 
krizi tetiklediğini belirtirken, bu açıklamaların ardında Rus hacker-
ların olduğunu öne sürdü.
FBI, Katar’la Körfez ülkeleri arasındaki gerilimin sebeplerinden 
biri olarak gösterilen “yalan haber”in arkasında Rus hackerların 
bulunduğunu iddia etti. 
CNN İnternational haberinde, Katar Şeyhi’nin Suudi Arabistan’ı 
öfkelendiren ancak “yalanlanan” açıklamalarının Rus hackerlar 
tarafından hazırlandığı belirtildi.  CNN International, Amerikalı 
istihbarat yetkililerinin Rusya’dan şüphelendiğini belirtirken, Katar 
Dışişleri Bakanı’ndan da benzer açıklamalar geldi.
Tüm bu gelişmelerin ardından Afrika kıtasına bağlı bir ada ülkesi 
olan Komolar da Katar’la diplomatik ilişkilerini kesti. Haberi ak-
taran Suudi Haber Ajansı, Komorlar’ın başkenti Moroni’deki Katar 
Büyükelçiliği’ne diplomatik ilişkilerin kesildiğine dair bilgi iletildi. 
Senegal de Doha Büyükelçisini ülkeye geri çağırttı.
Katar ile Türkiye arasında jandarma eğitimi için işbirliği anlaşması 
ve Türk askerinin Katar’da konuşlandırılmasına dair tezkere me-
cliste öne çekilerek, kabul edildi.
Kanun tasarısına göre, Türkiye Katar’da müşterek bir karargah, 
koordinatör heyet, destek unsurları, kara ve deniz unsurları bulun-
durabilecek. Katar’da bulunacak birliğin asli görevinin; gerçekleştir-
ilecek müşterek/birleşik tatbikatların ve eğitimlerin vasıtasıyla 
Katar’ın savunma imkanının ve kabiliyetlerinin geliştirilmesinin 
desteklenmesinin, her iki tarafın da diğer ülkelerin Silahlı Kuv-
vetleri ile eğitim/tatbikatlar icra edebilmesini, terörizmle mücadele-
nin uluslararası barışa katkı sağlamak olması amaçlanıyor.

Doğruları ulaştırma 
dileğiyle....

İnsanoğlu hassas bir mahluktur. Bununla 
beraber toplumun dayattıkları doğrul-
tusunda olaylara göre davranış değişikliği 
gösterme içgüdüsüne sahiptir. Bu ned-
enle kişi, yaşadığı topluma göre entegra-
syon sağlamalı ve kişilere ulaşılması için 
çevresindekilerle her zaman sevgi köprüleri 
kurmalıdır.

Şüphesiz medya, dünyadaki en etkin güç 
merkezlerinden biri haline gelmiştir. Öyle 
ki , çoğu zaman medya bir toplumun 
siyaseti hakkında oyun kurucu hale gelir. 
Ve bu oyun kuruculuk belkide  bir ülkeyi 
farklı alanlara çekebilir. Marshall McLuhan, 
medyanın toplum üzerindeki etkinliğini 
anlatırken “Benliğimizi tümüyle medya 
teslim aldı. Öyle ki , kendimize ait siyas-

al , kültürel veya kişisel hiçbir hissimiz 
kendimize aidiyeti kalmamış olup bütün 
duygularımız medya tarafından kontrol 
edilmekte ve istediği yere bizleri çekmekte” 
şeklinde ifadeler kullanmıştır. Kullanılan 
tabire dikkat ettiğimizde korkunç bir 
gerçek gözlerimizin önüne seriliyor. Bu 
gerçekten yola çıkarak medyanın, insanı 
değiştirebilen ve istikamet seçiminde etkili 
olan  yegane organ olma gücüne sahip 
olduğu kanısına varabiliriz.

Bahsettiklerimizi canlı hayatta görmek 
istiyorsak evimizde kısa bir gezintiye çıka-
biliriz. Bu gezide önümüze cep telefonların 
üzerine eğilmiş boyunlar ve televizyonlara 
bağlanmış gözleri görmek kaçınılmaz. 

Karşılaştığımız manzara ve manzaranın 
oluşmasına zemin hazırlayan güçlü olgu, 
bireyin toplumdan ve aile şirazesinden 
ayrı kalmasının nedenlerinden birisidir. 
Kontrolsüz gelişen bu gücün bireyler 
üzerindeki tesirine birde getirdiği faydal-
ara açısından bakacak olursak medyanın 
sınırsız çeşitliliği içerisinden faydalı olan-
ları yakalamak mümkün.

Eğer ki zaman mekan tanımaksızın hızla 
yayılan medya ve ürünlerinden faydalı 
olanlarını seçip tüketebiliyorsak, etkili 
olan gücü kendimizce yönlendirebilmemiz 

mümkün. Seçtiğimiz medya organları ve 
ürünleri, toplumumuzu eğiten ve ileriye 
taşıyan nitelikteyse iyi yolda olduğumuz 
anlamına gelmektedir. Aksi taktirde 
medyanın sundukları,  toplumda ciddi 
yıkımlara sebep olabilir.

Başlıkta verdiğim “doğruları ulaştırma 
dileğiyle” cümlesinden yola çıkarak , 
dileğim  kültürlü ve başarılı bir toplum 
görmek. Hayatım boyunca doğruluğun,  
başarıya ve hedefe götüren bir araç old-
uğunu kendime ilke edindim. Gazetemizin 
ilk sayfasında sıkıcı bir konu ile başlamak 
istememiştim, az buçuk yaptığım epmati 
ile kendim bir okuyucu yerine koyarak 
bu yazının sadece bir tanışma olmasını 
istedim. 

Son olarak dileğim, 
TBA‘nın doğruları 

göstermek için ilham 
kaynağı olması...

“Vatandaşta para yok, maaşların 
azalması ve gecikmesi, halkı 
ciddi bir şekilde etkiledi”

“Paranın olmaması 
halkın moraline 
de yansıyor.”

Ziya UZEYRİ

Türkmen Basın ajansı



6 Pazar 11 Haziran 2017 7 Pazar 11 Haziran 2017

Şanlı Ecdadımız Selçukluların 8 
ilkesinin simgesi olan bu yıldız, 
her köşesinde bize paha biçilmez 
bir miras bırakmıştır.
İslam dünyasında da yoğun bir 
şekilde kullanılan yıldız, kay-
naklara göre islamiyetin 8 es-
asının simgesi olduğu ve bu ned-
enle “cennetin 8 kapısı veya 8 
cennet kapısı” diye adlandırılır. 
Selçuklu Kültür ve Sanatı’nın 
temel fügürlerinden biri olan 8 
köşeli yıldızın herbir köşesine, 
“Merhamet, şefkat, sabretmek, 
doğruluk, sır tutmak, sadakat, 
fakirliğini ve acizliğini bilmek, 
cömertlik, rabbine şükretmek” 
şeklinde anlam verilmiştir. 
Ecdadımızın bize bıraktığı bu 
anlam yüklü mirasa sahip çık-
mak ve yaşatmak adına, Türk-
men Basın Ajansı (TBA) logo-
sunu 8 köşeli yıldız olarak seçtik.
Evet, bu yıldız bu kez Türkmen-
lerin en çok ihtiyaç duyduğu bir 
alanda ışık saçacak. 
Türkmen medyası ne yazık ki 
arzu edilen yerde değil, bunun 
birden fazla nedeni var. Basın or-
ganlarımızın sayısının az olması, 
internet haberciliğine adapta-
syon sağlamak, bu alanda kali-
fiye eleman ve profesyonel gaze-
tecilerin yetişmesi için uygun bir 
zemin oluşturulamamıştır.
Tabi ki tek başına bir haber ajansı 
ya da gazetenin bu denli büyük 
boşluğu doldurma imkanı ola-
maz, ancak minimuma düşürm-
esi ve gazeteci yetiştirmek için 
büyük bir adım olacaktır.

Peki TBA nedir?
Aslında projeyi düzenlerken isim 
üzerinde uzunca bir düşündüm 
ve araştırdım. Türkmen Basın 
Ajansı dememizin en büyük 
nedeni kısaltmasındaki anlam-
dır. Dikkat edilirse logomuzda 
(T) büyük ancak (ba) ise küçük 
harflerle yazılıyor. Bunun ned-
eni, logodaki “T” harfini yan-
lız ve “ba”yı  ayrı okumanızı 
istememizdir, o vakit logomuz 
(TEBA) olarak okunacaktır.
Teba kelimesi, Türkçede “uy-
ruk”, Türkmence ve Kürtçe’de 
ise “uyum içerisinde olmak” 
anlamını taşıyor. Bu, hem mi-
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letimiz hem de bulunduğumuz 
bölgede en çok ihtiyacımız olan 
husustur. 
Yol haritamız...
TBA,  bir ay içerisinde basılı yayın 
olarak okurlarıyla 4 kez buluşacak. 
Hedef kitlemiz ise 3 ayrı grupta be-
lirlenmiştir.
Her pazar okurlarımıza, TBA gaze-
tesi, TBA Edebiyat ve Kültür aynı 
zamanda TBA Çocuk olarak üç ayrı 
organ sunmayı hedefliyoruz.
TBA gazetesi, 16 sayfa Türkçe 
ve Kürtçe olmak üzere 2 dilde 
basılacaktır. Irak genelinde mey-
dana gelen gelişmeler ve olaylara 
odaklanıp, ayrıca dünyadaki son 
gelişmelere kapsamlı bir şekilde yer 
verecektir. 

TBA Edebiyat ve Kültür bülteni-
miz ise, Türkçe basılıp, Türk Dün-
yası ve özellikle Türkmen Edebiyatı 
ve Kültürü’ne geniş bir şekilde yer 
verecek... 
TBA Çocuk dergisi, ayda bir kez 
basılıp renkli sayfaları ve eğitici 
konularıyla, 4 -10 yaş aralığında-
ki çocuklarımıza hitap edecek-
tir. Bu, Türkmen Basını alanında 
araştırdığımız kadarıyla süreli ilk 
çocuk dergisi olarak raflarda yerini 
alacak. 
Bunun yanında aktif çalışacak 
ve okurlarını en hızlı şekilde son 
gelişmelerden haberdar edecek bir 
de internet adresimiz (Haber Por-
talı) hayata geçecek. Portalımız, 
ilk adımda Türkçe ve Kürtçe ol-
mak üzere 2 dilde yayım yaparak, 
okurlarımıza yaşanan gelişmeleri 
en hızlı şekilde sunma imkanı su-
nacaktır.
En modern şekilde tasarlanan say-
famızı, önümüzdeki ay aktif hale 
getirerek, yenilikçi bir vizyon ile 
okurlarımızın ilgisini çekeceğimize 
inanıyoruz. 
En büyük hedefimiz, Türkmen me-
dyasına yeni bir yüz kazandırmak. 
Haberlerimizi sadece kendimiz 
değil, aksine yaşadığımız diğer mil-
letler ve dünyanın dört bir yanında-
ki soydaşlarımızın da okumasını , 
yaşananlardan haberdar olmasını 
istiyoruz. 
Yaklaşık bir yılı aşkın süredir üze-
rinde çalışılan TBA projesi, tabi ki 
basılı ve eletronik alanlarla yetin-
meyerek, daha büyük kitlelere se-
sini duyurmak için farklı medya 
organlarıyla bünyesini genişletip, 
karşınıza çıkmayı hedefliyor.
Son olarak bu proje içerisinde yer 
almaktan gurur duyduğumu belir-
terek, milletimize hayırlı olmasını 
temenni ediyorum. 
Türkmen Basın Ajansı, hepimiz-
in sesi olacak, hepimizin sesini 
duyuracak. 

TBA – SİZİNLE SİZİN İÇİN....  

Türkmenlerden ‘Sultan Muzaffereddin Gökbörü’ talebi!
Erbil’de Türkmenlerin yoğun talebi üzerine Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi ve Erbil Milletvekili Aydın Maruf, Erbil’in simgeler-
inden biri olan Sultan Muzaffereddin Gökbörü Türbesi’nin restore edilmesi için Parlamento Başkanlığına kapsamlı bir proje sundu. 

Aydın Maruf, Türkmenlere ait tarihi eserlerin korunmasına yöne-
lik hem Irak hükümetinin hem de yerel yönetimin gerekli ilgiyi 
göstermediğini dile getirdi.

Sultan Muzafereddin Gökbörü Türbesi’nin Türkmenlere emanet 
olduğunu vurgulayan Maruf, “Peygamber efendimiz için ilk kez 
mevlit okutarak, Erbil’e mevlit geleneğini kazandıran sultandır” 
dedi.

Maruf, Erbil Kalesi’nde Türkmenlere ait bir müzenin olmadığını 
yineleyerek, “Erbil Valisi’nin, Kürt toplumuna ait eserlere önem 
veridiği gibi adil bir şekilde Türkmenlerin ve Hristiyanların da tar-
ihi  ve manevi eserlerine önem vermesi gerekir” şeklinde konuştu.

Erbil Milletvekili Maruf, Sultan Muzaffereddin Gökbörü 
Türbesi’nin restore edilmesine yönelik yürütülen süreç, Türk-
men varlığını gösteren tarihi eserlerin korunması ve yetkili 
mercilerin bu konudaki tutumları hakkında TBA’nın sorularını 
yanıtladı.
Erbil’de Türkmenlerin varlığını gösteren tarihi eserlerin korun-
ması için yetkililer nasıl bir tutum sergiliyor?

Erbil, Türkmenler için önemli bir şehir. Bu nedenle Erbil’de bulu-
nan, Türkmenlerin varlığını temsil eden tarihi eserlerin korunması 
konusunda maalesef hem Erbil yerel yönetimi hem de bölgesel 
hükümet aktif bir şekilde bu konu ile ilgilenilmemiştir. 
Gereken destek verilmemiş, onarım yapılmamıştır. 

Sultan Muzaffereddin Gökbörü Türbesi’nin Türkmen-
ler için önemi nedir?

Erbil Atabeyi Sultan Muzafereddin Gökbörü’nün mezarı Türkmen-
lere emanettir. Türkmenler ve Erbil için önemli bir şahsiyet ve sem-
boldür. Ayrıca Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) için 
ilk defa mevlit okutarak, Erbil’e mevlit geleneğini getiren sultandır. 
Bu olay Erbilliler için maneviyatı yüksek bir konudur. Sultan Mu-
zafereddin Gökbörü’nün peygamber efendimiz için ilk defa mevlit 
okutması Irak ve Ortadoğu’da bilinmektedir.

Muzaffereddin Gökbörü, ayrıca bilim ve medeniye önem vermiştir. 
Birçok medrese, cami, yetimhane, darülaceze yaptırarak, kıymetli 
eserler bırakmıştır.

Erbil’de Türkmenlerin tarihsel açıdan da varlığının ispatı 
olan tarihi eserlerin korunması ve gerekli yerlerde Türk-
men kültürüne ait sembollerin sergilenmesi hakkındaki 
fikirleriniz nelerdir?

Erbil Kalesi’nde Türkmenlerin varlığına yönelik herhamgi bir iz 
veya kalıntının sergilendiği bir müze  yok. Yani Erbil’de Türk-
men kültür müzesi yok. Çöl Minaresi, Erbil Kalesi  ayrıca  Sultan 
Muzaffereddin Gökbörü Türbesi’nin mutlaka  gerekli merciler 
tarafından restore edilmesi gerekiyor. 

Sultan Muzaffereddin Gökbörü Türbesi’nin restorasyonu-
na yönelik ne gibi girişimlerde bulundunuz?

Muzaffereddin Gökbörü Türbesi, çok eski bir dizayn ve yapıya 
sahiptir. Bu nedenle Irak Türkmen Cephesi olarak parlamentoya 
başvuruda bulunduk. Irak Kürdistan Parlamentosu Başkanlığı da 
resmi bir yazı ile Başbakanlığa bu konuyu bildirdi. Başbakanlık da 
türbenin restore maliyetini üstlendi ve ilgili makamlardan re-
storenin maaliyeti hakkında bilgi beklediğini belirtti. Bu güzel bir 
adım ve güzel bir gelişmedir. 

Önümüzdeki günlerde restore çalışmalarının hayata geçmesini 
bekliyoruz. Ayrıca  biz türbenin onarımını ve tasarımını TİKA’nın 
düzenlemesini istiyoruz . TİKA çok önemli bir kurum. Türk dün-
yasında ve Ortadoğu’da  tarihi mekanların korunmasında  çok fazla 
desteği var. Sultan Muzaffereddin Gökbörü Türbesi de bir Türkmen 
Sultan’a aittir.  TİKA’nın da bu faaliyette yer alması bizim için çok 
önemli. 

Parlamentoda diğer Türkmen guruplar (fraksiyonlar) 
tarafından bu adımınız nasıl karşılandı ?

Bu konuya herkes olumlu baktı . Zaten Irak Kürdistan Parlamento-
su Başkanlığı’nın yazıyı Başbakanlığa iletmesi olumlu bir gelişme. 
Çünkü bizim talebimiz doğal bir haktır. Türbe sadece Erbil Türk-
menlerine ait değil, Erbil’de yaşayan bütün insanların bu projeye 
destek vermesi gerekiyor.

Kürt liderlerinin resim ve heykerlerini Erbil’in cadde ve kavşak-
larında görüyoruz. Biz bunları saygıyla karşılıyoruz ancak bu gibi 
konularda bizi de anlayışla karşılayıp ayrım yapmaksızın destekle-
meleri gerekir. Sultan Muzaffereddin Gökbörü,  adaleti bu toprak-
lara getirmiştir. Bu nedenle projeye herkesin sahip çıkması gerek-
mektedir.

Projenin sunulmasına yönelik fikir nasıl oluştu?

Bu proje  gençlerimiz  ve öğrencilerimiz tarafından bize bildirildi. 
Ayrıca gerçekleştirdiğimiz ziyaretler sonucunda, türbenin  çok eski 
olduğu, mekanın mutlaka müze haline  getirilmesi ve modern bir  
şekilde restore edilmesinin elzem olduğu kanaatine vardık.

Yerli ve yabancı turistlerin Erbil’e gerçekleştirdikleri ziyaretlerde 
mutlaka uğramaları gereken bir mekandır. 

Günümüzde Erbil’de türbeye ziyaretler devam ediyor mu? 
Manevi ilgi ne boyutta?  

Her çarşamba  Türkmen kadınlar türbeyi ziyaret eder, mevlit 
okuturlar. Bu gelenek uzun yıllardır devam etmektedir. Kültürel 
mirasımızın nesilden nesile devamlılığı açısından büyük bir önem 
arz etmektedir.

Erbil’de Türkmenlerin varlığının kanıtı olan tarihi eserlerin korun-
masına yönelik yerel yönetimden beklentileriniz nelerdir?

Erbil Valisi’nin, Kürt toplumuna ait eserlere önem veridiği gibi adil 
bir şekilde Türkmenlerin ve Hristiyanların da tarihi  ve manevi 
eserlerine önem vermesi gerekir. 

Sultan Muzaffereddin Gökbörü Kimdir ? 

6000 yıllık tarihi ile dünyada yerleşim ve devamlılığı açısından en 
eski şehirleden biri olan Erbil, uygarlık ve medeniyet bakımından-
da, tarih sahnesinde herzaman önemli kişilere, hükümdarlara ve 
bilim insanlarına sahip olmuştur. Zengin bir geçmişe sahip olan 
Erbil’de tarihi adımlara imza atmış olan Sultan Muzaffereddin Gök-
börü, şehrin atabeyliğini yapmış önemli reformlara imza atan, bilim 
ve medeniyete önem veren ünlü Türkmen sultanlarından biridir. 

Erbil Atabeyliği’nin kurucusu 

Büyük Selçuklu Devleti’nin Erbil Atabeyi Muzaffereddin 
Gökbörü, 1154 yılında Musul’da doğmuştur. Musul, Ha-
lep ve Şam’ı kendi kontrolü altına aldıktan sonra İma-
dettin Zengi,  Erbil’e komutanlarından olan Bey – Tigin 
hanedanlığına mensup  Zeynüd’din Ali Küçük’ü  tayin 
ederek Erbil Atabeyliği’ni kurmuştur. Böylelikle, Erbil 
Atabeyliği’nin kurucusu olarak tanılmakta. Hayatının son 
yıllarında kör ve sağır olan Zeynüddin Ali Küçük, kontol 
sağladığı bütün toprakları, Musul Atabeyi Kutbeddin 
Mevdud’a bıraktı. Zeynüddin Ali Küçük, 1167 yılında 
Erbil’e gelmiş ve aynı yıl hayatını kaybetmiştir.

Muzaffereddin Gökbörü’nün hayat serüveni babasının 
vefatından sonra 14 yaşında Erbil Atabeyliği görevine 
geçtiği an başlamıştır. Henüz yaşı küçük olmasından 
dolayı, 1165 yılından beri Erbil’in yönetimini elinde bu-
lunduran Mücahideddin Kaymaz tarafından, yetersizliği 
öne sürülerek, Bağdat’ta halifenin onayını almak sureti ile 
tutuklanmıştır. Yerine Ali Küçük’ün oğlu ve Gökbörü’nün 
küçük kardeşi Zeynüddin Yusuf getirilmiştir. Gökbörü ise 
Atabeylik sınırlarının dışına çıkarılmıştır.

Gittiği Bağdat’ta, kendisine yapılan haksızlığı önlemek 
için giriştiği teşebbüsler sonuçsuz kalınca Musul’a gelen 
Gökbörü, Atabey Seyfettin Iıç Gazi’nin emrine girmiş ve 

1173 yılından sonra Harran şehri kendisine tımar olarak 
verilmiştir. Böylece 1190 yılına kadar Gökbörü Harran’da 
hüküm sürmüş, bu tarihte küçük kardeşi Zeynüddin 
Yusuf ’un ölümü üzerine sahibi olduğu Erbil ve çevresinin 
yönetimi de eline geçmiştir. 

Erbil, Sultan Muzaffereddin Gökbörü döneminde birçok 
alanda ilerleme kaydetmiştir. Öyleki, Erbil Muzaffereddin 
Gökbörü zamanında altın çağını yaşamıştır. Bu dönem, 
birçok önemli yapı inşa edilerek, kültürel ve bilimsel 
alandaki konulara ileri seviyede önem verilmiştir.  Yine 
bu dönem zarfında Muzaffereddin Gökbörü’ye Sultanlık 
ünvanı verilmiştir.

Sultan Muzaffereddin, Erbil’de iki cami yaptırmıştır.  
Birisi kale içrisinde , diğeri ise  şehrin alt kısmında yer 
almaktadır. Kale içerisindeki cami hem ibadet için ve hem 
ilim tahsili için kullanılırdı. İkinci cami ise halen ayakta 
duran ve günümüzde Çöl Minaresi olarak tanılan büyük 
minareli cami ise yine ibadet için kullanılmaktaydı.

Bilim bakımından ise Sultan Muzaffereddin Gökbörü, 
Muzafferiye adında  bir okul açtırmıştır. Bu okulda, hem 
şehir içinden hem de şehir dışından öğrenci okumaktay-
dı. Bilime olan ilgisini , İbnü’l Müstevfi adıyla tanılan 
Serefeddin ebi’l – Mübarek Bin Ahmed el – Erbilli Tar-
ih-u Erbil adıyla da bilinen Nebahetü-l Beled el-Cemil 
fimen Veredehu Mine’l-Emasil adlı 4 ciltlik bir kitapta 
bu konuya değinerek, devamlı alimlerin toplantılarına 
katılımını yazmıştır.
Misafir perverliğinin bir belgesi olarak da , Sultan Mu-
zaffereddin, Erbil’e gelen misafir, turist ve tacirler için bir 
kervansaray ve hastane yaptırmıştır. Ayrıca bir yetim evi 
ve bir darülaceze de yaptırarak, burada kalanlara maaş 
bağlatmıştır. Onları sık sık ziyaret eden Muzaffereddin 
Gökbörü, bu kurumlara ücretsiz su ve yemek temin et-
miştir.

Mevlit geleneğinin mimarı

Sultan Muzaffereddin Gökbörü’nün başka bir özelliği Peygamber 
Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)’nin doğum gününe verdiği 
önemdir. Buna binayen, o dönemde Hz. Muhammed’in doğum 
gününden birkaç ay önce Erbil şehri süslenir ve o gün için hazır-
lanarak,  başka yerlerden halk davet edilip, fakirlere yardım 
dağıtılırmış. 

Erbil’e tarih ışığında önem ve her alanda medeniyet kazandıran 
Muzafereddin Gökbörü, 29 haziran 1232 yılında vefat etmiştir. 
Mezarı konusunda rivayetlerin birinde, Mekke’de kendisi için 
yaptırdığı türbede defnedilmesini vasiyet eden Sultan Gökbörü, 
Hac döneminde yola çıkarılan naaşı hacılarla birlikte yola çıkmış 
ancak hac kafilesi üzerine bedevilerin yaptığı taaruzlardan dolayı 
naaşı Kufe’ye götürülerek Hz. Alin’in yanına defnedildiği söyleni-
yor. Bir diğer rivayete göre ise naaşının Erbil Kalesi’nin doğusunda 
defnedildiğine yöneliktir. Eymen ERBİLOĞLU
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Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu: TBA ciddi 
bir açığı kapatacaktır

Türkiye’nin Erbil Başkonsolusu Mehmet Akif İnam, kurumumuza gerçekleştirdiği ziyarette, 
Türkmen Basın Ajansı’nın (TBA) basında duyulan eksikliği, açığı kapatabileceğine in-
andığıklarını belirtti.
Başkonsolos Mehmet Akif İnam, beraberindeki heyet 
eşliğinde TBA’ya gerçekleştirdiği ziyarette, “Biz böyle bir ku-
ruluşun faaliyete geçtiğini öğrenmekten büyük bir mutluluk 
duyduk” ifadesini kullandı. 

Mehmet Akif İnam bölge ve bölgede basına duyulan ih-
tiyaç konusunda , “Gerçekten ihtiyaç duyulan bir alanda 
ve iddialı bir şekilde hayata başlıyor biliyorsunuz, bizim 
coğrafyamızda gündemimiz çok hareketli. Bölgemizde 
Türkmenlerin, Kürtlerin, Arapların  her kesimin çok ciddi 
sıkıntıları ve gelecekten çok önemli beklentileri var” şek-
linde değerlendirmede bulundu.

Olup bittenleri iyi anlamak için ve topluma kamuoyuna 
doğru mesajlar verebilmek için basının çok önemli bir rolü 
olduğunu vurgulayan İnam, “Bu noktada TBA’nın ciddi 
bir eksikliği ciddi bir açığı kapatabileceğine inanıyoruz. Bu 
amaçla yola çıkıldığını biliyoruz. 

Burada hem basılı bir şekilde dergi, gazete çıkartılması ve 
internet ortamında haber yapılması ve sonrasında gelecek 
diğer faaliyetler aslında gerçekten ihtiyaç duyulan ve önemli 
bir açığı kapatmak adına çok umut verici gelişmeler”  dedi.

TBA’yı oluşturan kadro hakkında ise, “Bugün gördüğüm 
kadarıyla gerçekten genç, donanımlı bir ekiple de çalışılıyor, 
bu da ayrıca umut verici. İnşallah gençler bu toplumun 
güzel hizmetlerinin görülen güzel yüzü olacaklar” şeklinde 
konuştu.

Başkonsolos, faaliyetleri yakından takip edeceklerini ifade 
ederek, “İnşallah mutluluk duyarak da takip edeceğiz şu 
anda sürecin henüz başında dolayısıyla biz 

başında bile olumlu intibalar edinmişken inşallah devamın-
da her seferinde daha da güçlü bir şekilde mut

luluk duyacağımıza inanıyoruz” ifadelerinde bulundu.
TBA’ya başarı dileklerinde bulunan Türkiye’nin Erbil 
Başkonsolosu Mehmet Akif İnam konuşmasına şöyle devam 
etti:

“Başarılar diliyorum, gerçekten genç güzel bir ekip. İnşallah 
Türkmen davasına bağlı olan, milli hasasiyetleri gözeten 
ve sadece Erbil’de değil bütün Türkmeneli Bölgesi’ndeki 
Türkmenlerin beklentilerini hasasiyetlerini gözeten ve 
gelişmeleri en doğru en geniş şekilde kitlelere aktaran güzel 
bir kuruluş olacağına inanıyoruz.”

“Gördüğüm kadarıyla birden fazla dilde yayınlar yapılacak, 
bu da çok önemli, çünkü yaşadığımız gelişmeleri, görüşler-
imizi, düşüncelerimizi sadece kendi toplumumuza değil 
bütün yaşadığımız toplumlara doğru bir şekilde aktarmamız 
gerekiyor. 

O noktadaTBA, ilkeli bir yaklaşımla inşallah hayırlı hiz-
metlere imza atacaktır. Ben tekrar sizin vesilenizle teşekkür 
ediyorum başarılar diliyorum.” 

Azerbaycan Enerji Bakanı 
İstanbul’da hayatını kaybetti

Azerbaycan Enerji Bakanı Natig Aliyev, İstanbul’da geçirdiği 
kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Azerbaycan’ın Enerji Bakanı Natik Aliyev, 9 
Haziran’da rahatsızlanarak kaldırıldığı has-
tanede, doktorların tüm müdahalesine rağmen 
kurtarılamadı.

İstanbul’da tedavi gören Aliyev, geçen hafta rahatsızlanarak Azer-
baycan’ın Merkezi Nefçiler Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Daha sonra 
Türkiye’ye götürülmüş ve tedavisi İstanbul’da devam ettirilmişti.

Enerji bakanı Natig Aliyev, 23 Kasım 1947 yılında Bakü’de 
doğmuştu. Sovyetler Birliği döneminde Azerbaycan enerji sek-
töründe yönetici olan 69 yaşındaki Aliyev, Azerbaycan’ın devlet 
enerji kurumu SOCAR’ın başkanlığını yapmıştı.

Aliyev, 1993-2005 yılları arasında SOCAR yönetim kurulu 
başkanlığı görevini de yürütmüştü. 2005 yılında enerji ve sanayi 
bakanı olan Aliyev, 2013 yılında da enerji bakanlığına getirilmişti.

Zarif: İki ülke arasında yakın bir    
diyalog kurulmalı

Arap Dünyası’nda yaşanan Katar krizi ve İran Me-
clisi ile Humeyni Türbesi’ne yapılan saldırıların gün-
demde olduğu bir anda İran Dışişleri Bakanı Cevad 
Zarif, Türkiye’ye  ani bir ziyaret gerçekleştirdi.

Cevad Zarif, konaklayacağı otelde basın mensuplarına 
yaptığı açıklamada terör saldırılarından önce Anka-
ra’ya gelmeyi planladığını belirtti.

Tahran’daki terör saldırılarının, ülkesinin terörle 
mücadele azmini güçlendireceğini belirterek, “Silahlı 
kuvvetler ve halkımız, genel bir sorun olan bu tehlik-
eye karşı uygun tavır koyacaktır” dedi.

Ortadoğu’daki mevcut gidişatın kaygı verici olduğu 
değerlendirmesinde bulunan İranlı Bakan 

Zarif, Türk ve İran makamları arasında bu sorunlarla 
ilgili 
yakın bir diyalog kurulması gerektiğini ifade etti.

Bakan Zarif ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ile gerçekleştirilen görüşmede başta Arap 
dünyasında yaşanan Katar krizi olmak üzere terörle 
mücadele başlıkları ele alındı. 

Zarif, Erdoğanile yaptığı görüşmenin ardından ise 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. 
Dışişleri kaynaklarından elde edilen bilgiye göre 
görüşmede, Suriye başta olmak üzere bölgesel konu-
lar masaya yatırıldı. Görüşmede ayrıca, ikili ilişkiler 
ve Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi hazırlıkları ele 
alındı.

Türkmen Basın ajansı Türkmen Basın ajansı
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Yıldırım: Irak’ın 
toprak 

bütünlüğünden 
yanayız

Türkiye Başbakanı Binali 
Yıldırım,  Irak Kürdis-
tan Bölgesi Yönetimi’nin 
(IKBY) 25 Eylül’de 
bağımsızlık referandumu 
yapma planına ilişkin, 
açıklamada bulundu.
Başbakan Binali Yıldırım, 
IKBY’nin referandum 
yapma kararına yönelik 
yaptığı açıklamada Irak’ın 
toprak bütünlüğünden 
yana olduklarını kaydetti.   
Binali Yıldırım, karara 
ilişkin, “Bizim görüşümüz 
çok açık ve nettir. Biz 
Irak’ın toprak bütün-
lüğünü istiyoruz. Bütün 
Iraklıların bir arada, bir 
devlet olarak yaşamasını 
istiyoruz. Dolayısıyla, 
bölgemizde yeterince 
sorun var. Yeni bir sorun 
alanı oluşturulmasının 

doğru 

Dışişleri Bakanlığı 
tarafından yapılan yazılı 
açıklama şu şekilde:
“IKBY’nin bir süredir 
planlamakta olduğu 
bağımsızlık referandumu 
hakkındaki 
görüş ve endişelerimizi 
Irak Hükümeti ve IKBY 
ile uluslararası toplumun 
önde gelen üyeler
iyle paylaşmıştık. Bu 
çerçevede, bağımsızlık 
konusundaki referandu-
mun IKBY başta olmak 
üzere Irak’ın çıkarına 
olmayacağını, bölgede 
kritik gelişmelerin meyda-
na geldiği mevcut dönem-
de sözkonusu tasarrufun 
istikrarsızlığı artıracak 
olumsuz sonuçlar doğura-

cağını vurgulamıştık. 
olmadığını düşünüyoruz 
ve bu kararın da sorum-
suzca verilmiş bir karar 
olduğunu düşünüyoruz” 
şeklinde değerlendirmede 
bulundu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı 
da IKBY’nin bağımsızlık 
referandumu yapma kararı 
hakkında yayınladığı 
açıklamada, “kararın 
vahim bir hata olacağı”na 
yönelik ifadelerde bulun-
du.
Aynı anlayışla, Kerkük Va-
lisinin başlattığı girişimle 
Kerkük Vilayet Meclisi’nin 
Kerkük’te resmi dairelerde 
IKBY bayrağı asılması 
yönündeki kararının 
anılan vilayetin statüsüyle 
ilgili bir oldubitti yarat-

ma amacını taşıdığını 
düşündüğümüzü ve 
bu karara karşı olduğu-
muzu da kayda geçirmiş-
tik. 
IKBY liderliğinin bu 
yöndeki tavsiye ve uy-
arılarımız hilafına, 25 
Eylül 2017 tarihinde 
bağımsızlık konusunda 
referandum düzenleyeceği 
yönünde açıkladığı kara-
rını da yukarıda belirtilen 
çerçevede değerlendi-
riyor ve bunun vahim 
bir hata teşkil edeceğini 
düşünüyoruz. Irak’ın 
toprak bütünlüğünün ve 
siyasi birliğinin muhafaza 
edilmesi Türkiye’nin Irak 
politikasının temel ilke-
lerinden biridir. Bu ilke 
bölgede kalıcı istikrar, 
barış, güvenlik ve refahın 

önkoşulları arasındadır. 
DEAŞ’la mücadelede 
önemli mesafe kaydeden 
ve bu mücadelede yakın-
da başarıya ulaşacağı 
görülen Irak’ın önündeki 
en önemli mesele DEAŞ’ın 
neden olduğu derin insani, 
siyasi, ekonomik ve sosyal 
tahribatı gidermek ve her 
anlamda ülkeyi yeniden 
inşa ederek, kalıcı istikrarı 
tesis etmektir. Bunun 
yolu DEAŞ ile mücadele 
sırasında ortaya konulan 
dayanışma anlayışının 
DEAŞ sonrası dönemde de 
sürdürülmesi ve ülkenin 
geleceğini ilgilendiren tüm 
konuların uluslararası ve 
anayasal meşruiyet içinde 
ele alınmasıdır. Ayrı-
ca, Irak halkının içinde 
bulunduğu bu olağandışı 

koşullarda, üstelik statüsü 
tartışmalı bölgeleri de 
içerecek şekilde yapılacak 
bir referandumun halkın 
iradesini yansıtmaktan 
uzak kalacağı açıktır. 

Bu itibarla, Irak’ın bütün-
lüğüne halel getirmek 
yerine, bu ülkenin birlik ve 
beraberliğini kuvvetlendi-
recek, Irak anayasasında 
ifadesini bulan yetki ve 
güç paylaşımına ve ademi 
merkeziyet ilkesine dayalı 
yöntemlerin öne çıkarılar-
ak ve Irak’ı oluşturan tüm 
farklı unsurlar arasında 
uzlaşı, diyalog ve kap-
sayıcılık ruhuyla hareket 
edilmesine ihtiyaç bulun-
maktadır.”

Türkmen Basın Ajansı

SİZİNLE SİZİN İÇİN...
        İmtiyaz Sahibi : TBA                                            Genel Yayın Yönetmeni : Mehmet Ferit ERBİLOĞLU                                      Editör : Eymen ERBİLOĞLU 
                                             
                            Çeviri : Ali Antar - Barzan Lokman                                                                     Tasarım : Abdullah Ahmet  
 
        
       Muhabir : Ercümen TERZİ - Ziya Uzeyri -                                                                                                Stajer Muhabir  : Çoban Timur - Muhammet Emin                               Hayırlı Olsun

www.tbajansi.com

Türkmen Basın ajansı


