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Dünyanın En Zengin Kabinesi

Erbil

vetlerinin 740 milyon dolar düzeyinde olduğu bildirildi. Belgelerde, Trump’ın Başstratejisti
Steve Bannon’ın geçen yıl 2,5
milyon, danışmanı Conway’in
de 1 milyon dolar civarında
gelir elde ettiği belirtildi. Beyaz
Saray Sözcüsü Sean Spicer’in
ise yılda 260 bin dolar kazandığı ifade edildi. Seçim kampanyası yöneticiliği görevindeki
Kellyanne Conway’in bu danışmanlık görevinden geçen yıl
800 bin dolar gelir elde ettiği
gelen haberler arasında. Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü
Gary Cohn’in servetinin ise 230
milyon dolar civarında olduğu
tahmin ediliyor.
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Beyaz Saray’da görev yapan
180 civarında kişinin finansal
varlıklarıyla ilgili bilgiler kamuoyu ile paylaşıldı.
Başta ABD Başkanı’nın kızı
Ivanka ile damadı Kushner
olmak üzere Trump’ın yakın
ekibinde yer alan Başstratejist
Steve Bannon, Ulusal Ekonomi
Konseyi Başkanı Gary Cohn
ve Trump’ın danışmanlarından
Kellyanne Conway’in gelirleri
ve mal varlıklarıyla ilgili bilgiler,
belgeler aracılığıyla açığa çıkmış oldu.
ABD Başkanı Donald Trump’ın
kızı Ivanka Trump ile damadı
Jared Kushner’in toplam ser-

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un 330 Bin Sterlinlik İçki İthal Etmiş
nedeniyle yaşanan gerginlik
dönemine rastlaması dikkat
çekici.
Kuzey Kore lideri Kim JongHabere göre; Kuzey Kore
Un, halkı açlıktan zor günler
lideri Kim Jong-Un, Almangeçirirken kendi keyfinden
vazgeçmiyor. Bir habere göre; ya’dan 127 bin, Danimarka’dan 107 bin, Rusya’dan 38
genç lider geçtiğimiz yıl 330
bin şarap ve bira, İtalya’dan
bin Sterlinlik içki ithal etmiş.
28 bin peynir ve 715 bin Sterİngiliz Daily Mail Gazetelinlik Brezilya kahvesi ithal
si’ne göre; Kuzey Kore lideri
etmiş.
Kim Jong-Un, geçtiğimiz yıl
ABD’den 330 bin sterlinlik içki Kuzey Koreli liderin bu el
açıklığı, BM’nin bu ülkede 2,8
ithal etmiş. Bu gelişmenin,
milyon kişinin yiyecek bulgenç liderle ABD Başkanı
Donald Trump arasında Pyon- makta zorlandığını belgeleyen
raporuna denk geliyor.
gyang’ın nükleer programı
Erbil

Ünlü milyarder David Rockefeller 101 yaşında hayatını kaybetti
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Ünlü milyarder David Rockefeller 101 yaşında hayatını kaybetti
David Rockefeller 101 yaşında hayatını
kaybetti. ABD’li milyarder, ünlü işadamı ve
banker David Rockefeller’in kronik kalp
yetmezliği nedeniyle Pocantico Hills, New
York’taki evinde uykusunda öldüğü belirtildi.
Rockefeller Ailesi sözcüsü Fraser P. Seitel
tarafından yapılan duyuruda Rockefeller’ın
pazartesi sabahı evinde öldüğü açıklandı.
Rockefeller’in kronik kalp yetmezliği nedeniyle Pocantico Hills, New York’taki evinde,
uykusunda hayatını kaybettiği belirtildi.
Dünya ekonomisinde oldukça nüfuzlu bir
isim olarak görülen ve Amerikan kapitalizmiyle özdeşlemiş isimlerden Rockefeller
200 yaşını görmek istiyordu. David Rockefeller, 100 yaşına girdiğinde yaptığı açıklamada “200. doğum günümü de kutlamak
istiyorum” diye konuşmuştu.
David Rockefeller, 12 Haziran 1915’te
dünyaya geldi. Standard Oil adlı dev enerji
şirketinin kurucusu John D. Rockefeller
torunu David Rockefeller, JP Morgan Cha-
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se’in ortaklarından ve dünyanın en yaşlı
milyarderi olarak biliniyordu.
Rockefeller, “Dünya imparatorluğu” ve
“Yeni dünya düzeni” gibi söylemleriyle
dikkat çekmiş ve tepki toplamıştı.
Rockefeller’in Forbes dergisine göre kişisel serveti yaklaşık 3.2 milyar dolar. Ancak
yönettiği paranın bundan kat kat fazla
olduğunu belirtiliyordu.
KALBİ ŞEHİR EFSANESİ
Rockefeller hakkında defalarca kalp nakli
olduğuyla ilgili iddialar ortaya atılmıştı. Ancak şehir efsanesi haline gelen bu iddialar
hiçbir zaman doğrulanamadı. Son iddia 7
kez kalp, 3 kez böbrek ve 2 kez de ciğer
nakli olduğuydu.
David Rockefeller kimdir?
Amerikalı bankacı, iş adamı David Rockefeller, 1915 yılında doğdu. Dünya
imparatorluğu ve Yeni dünya düzeni, gibi
söylemleri dikkat çekmiş ve geniş tepki
toplamıştır. Rockefeller ailesinin üyelerinden olup Amerikan İç Savaşında ismini savaş gelirleriyle ve Standard Oil Company
şirketinin kurucusu olup şirketi petrolden
elde ettikleri mirasıyla bugünün Rockefel-
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ler şirketler grubunun kurucusu John D.
Rockefeller’in büyük oğlu, Chase Bank’ın
eski başkanı olup şu anda bankanın uzantısı olan JPMorgan Chase’in ortaklarındandır. New York’ta sayılı milyarderlerden
biridir. Rockefeller şirketler grubuna üyesi
olan Abby, John D. III, Nelson, Laurance
and Winthrop isminde beş kardeşi vardır.
David Rockefeller’in sahibi olduğu şirketler, yönettiği ve yardım ettiği fonlar, sivil
organizasyonlar dernekler, başta 1904
yılında kurulan dünyanın dört yanında
öğrencilere burs veren Rockefeller Vakfı
ve diğer vakıflar ve kuruluşları ile dünyanın
neredeyse yarısından bile fazla bir etki
alanına sahip olup öğrencilere gelecek
vaat eden binlerce gence verilen ünlü
Rockefeller öğrenim bursu ülkelerin siyasetinde önemli rol oynar. David Rockefeller
ailesi adına CFR’nin onursal başkanıdır.
2008 yılında Harvard Üniversitesi’ne
100.000.000 $ bağışta bulunan David
Rockefeller, hayırsever olarak adlandırdıkları şirketleri, dernek ve organizasyon gibi
faaliyetleri birçok yazar ve aktivist tarafından eleştirilmektedir.
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kızının hikâyesi, Mona Lisa’nın
hikâyesine benziyor
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Türkmen Tarafları
Arasında Soğukluk Var

Ahmet Seyit Yakup
Türkmen siyasi partileri ve Türkmen
yetkilileri arasında zayıf bir ilişki söz
konusudur. Aslında bunlar arasındaki
soğukluğun ciddi bir sebebi yoktur. Ne
şaşırtıcıdır ki; bunlar ellerinden geldiği
kadar birbirleri arasına mesafe koyuyorlar. Bunlar farklı görüşte olabilirler.
Farklı ideolojileri savunabilirler. Ancak
bu durum tüm dünyada geçerlidir. Bundan daha doğal bir şey ne olabilir ki?
Birisiyle farklı görüştesin diye onunla
arkadaşlığına veya ailevi ilişkilerine son
veremezsin.
Yetkililerimize bakın; Arap ve Kürtlerle
olduğu kadar birbirleriyle ilişkileri yoktur. Birbirlerini yılda bir kere bile ziyaret
etmiyorlar. Diğer etnik gruplarla çok iyi
ilişkileri varken, hatta dostken, kendi dillerini konuşanlara düşman kesiliyorlar...
Bu soğukluğun faturası elbette ki; bize
kesiliyor, davamıza kesiliyor… Bugün
birtakım haklarımızı kaybettiysek bilin
ki; bunun arkasında Türkmen yetkililerinin birbirleriyle uyum içinde olmamaları
yatıyor. Bu durum sadece Kürdistan
Bölgesi Türkmenleri için geçerli değil,
Irak’ın diğer bölgelerindeki Türkmenler
için de geçerlidir. Birbirimizi kabul etmiyoruz, birbirimizi çekemiyoruz.
Dünya ülkelerine bakarsak buradaki
partiler arasında şiddetli bir rekabetin
olduğunu göreceğiz. Her parti kendisi
için bir şeyler başarmak istiyor. Muhalefet ve iktidar partileri arasında görüş
farklılığı var. Ancak konu milli mesele
olunca hepsi birleşiyor ve aralarındaki
görüş ayrılığını bir kenara bırakıyorlar.
Örneğin Türkiye ve Ortadoğu’daki gelişmiş ülkelerdeki siyasi partiler arasında şiddetli bir rekabet yaşanıyor.
İktidara gelebilmek ve halka hizmet için
büyük bir yarış var. Fakat konu milli
mesele olunca iktidarı muhalefeti tüm
partiler tek vücut olarak birleşiyor.
Bu da bu ülkelerin ne kadar gelişmiş ve
siyasi olarak uyum içinde olduğunu gösteriyor. Böyle ülkeleri kimsenin yenmesi veya bozması mümkün değildir. Bu
ülkeler karşılaştıkları iç sorunları kendi
aralarında çözüyorlar.
Bu Türkmenler için yol gösterici olmalıdır. Bunlar şahsi çıkarlarını bir kenara
bırakıp biraz da halklarının çıkarlarını
düşünmelidirler.
Özellikle bölgemizde önemli gelişmelerin meydana geldiği şu günlerde Türkmen partilerinin, kendilerine vaat edilen
ve bir türlü yerine getirilmeyen milli
haklarımızı talep etmeleri kaçınılmazdır. Kuşkusuz ki hükümet taleplerinizi
dinler, yeter ki siz bir olun, birlik olun...

ler. İçlerinden biri kızı
görür görmez âşık olmuş. Birkaç gün sonra
kızı istemeye gelmiş.
Ancak kızın babası
buna razı olmamış.
İngiliz asker, kızın peşini bırakmamış. Erbilli
tanınmış kişileri, kızı
istemeye göndermiş.
Babası dini farklılıklar
yüzünden kızını yine
vermemiş. İngiliz asker, kızın babasını razı
edebilmek için Müslüman olmuş. Samancının kızı ile evlenmiş.
Askerlerin memleketlerine dönüşleri başlamış. Samancının kızı
da eşi ile birlikte vatanını ve ailesini geride
bırakarak İngiltere’ye
gitmiş.
Memleket hasretiyle
yanan Samancı Kızı’nın eşi ressammış.
Tanınmış ressamın adı
Burtrit’tir. Eşinin tablolarını yapmaya başlayan ressam, Erbil’deki
kızın ailesine de bu
tablolardan gönderirmiş. Böylece bu güzel
kızın tabloları üne kavuşmuş. O zamanlar
İngiltere’nin bir dergisinde de yayınlanan
bu resimler meşhur
olmuş.
Zaman ilerledikçe bu
tablolar Irak’ta çok sevilmeye başlamış. Pek
çok evde, bu resim Kral
Faysal’ın portreleri ile
yan yana asılırmış.
Biraz da Mona Lisa’ya
Iraklı Türkmenlerin
dir?
bakarsak; ünlü İtalkültürel mirası haline
Güvenilir kaynaklardan yan ressam Da Vinci,
gelen Samancı Kızı’nın elde edilen bilgilere
1500–1504 yıllarında
tablosu hızla yayılıyor. göre; Samancı Kızı
bu tabloyu yapmıştır.
Samancı Kızı tablosu- Türkmen’di. Erbil Kale- Tablodaki Mona Lisa
na, Iraklı Mona Lisa
si’nde oturuyordu. Bin çok üzgün durmaktadır.
unvanı verildi.
yıl öncesine dayanan
Çünkü hikâyeye göre
Mona Lisa tablosu ile
bu hikâyeye göre, ger- zorla evlendirilmiştir.
Samancı Kızı tabloçekten de kızın babası Üzgün hali, Irak’ın Sasu arasında tek bir
samancıydı. Kale’de
mancı Kızı’na benzefark var; o da Mona
saman satarak geçimi- mektedir. Samancı Kızı
Lisa’nın gerçek olup
ni sağlıyordu.
zorla evlendirilmemiştir.
olmadığı halen bilinGünlerden bir gün Sa- Ancak ülkesinden uzak
mezken, Iraklı Saman- mancı Kızı kapının
olduğu için üzgündür.
cı Kızı’nın gerçekliği
önünü süpürüyormuş. Samancı Kızı, güzelliği
bilinmektedir.
İngiliz askerleri oradan ile bu bölgedeki herkesi
Iraklı Mona Lisa Kimgeçerken, kızı görmüş- mest etmiştir.
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Rusya ve ABD arasında
tercih yapma durumunda olan bir ülke değiliz

Bu son olayda ABD’nin
rejime (Esed rejimi) yönelik
müdahalesini destekledik.
Yani iki ülke arasında taraf
tutma diye bir şey yok.”
dedi.
MÜDAHALEYİ DESTEKLEDİK
AMA...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Şu anda biz Rusya ve ABD arasında tercih
yapma durumunda olan
bir ülke değiliz. Biz ilişkilerimizi dengeli bir şekilde
götürmek durumundayız.
Bu son olayda ABD’nin
rejime (Esed rejimi) yönelik
müdahalesini destekledik.
Yani iki ülke arasında taraf
tutma diye bir şey yok.”
ifadelerini kullandı.
“ESAD’I CESARETLENDİRDİ”
Son zamanlarda özellikle
bazı ülkelerin ABD dahil
‘Rejimin geleceğine Suriye

halkı karar versin.’ demeye
başladığını belirten Bakan
Çavuşoğlu, “Bu, Esad’ı
daha da cesaretlendirdi.
Yani bu kadar insanı öldü-

ren, insanlık suçu, savaş
suçu işleyen bir rejimi meşrulaştırmaya çalışırsanız o
zaman o rejim öldürmeye
devam eder. Hele hele bir

taraftan DEAŞ, bir taraftan
rejim alternatifi yok gibi
düşünürseniz, rejim de
derki ‘Beni tercih edecek
herkes.’ Ama öyle değil,

iki şeytandan birini tercih
etmek zorunda değil Suriyeliler. Pekala, DEAŞ’ı hep
birlikte yok edebilirsiniz,
pekala bu rejim gidebilir.”
şeklinde konuştu.
YPG İÇİN REKABET EDİYORLAR!
Çavuşoğlu, “Rusya ile ABD
şu anda Suriye’de YPG’yi
birbirine kaptırmamak için
rekabet ediyor. Böyle rekabetlerin Suriye’ye de
bölgeye de bir faydası yok.
Açık açık düşüncelerimizi
söylüyoruz, böyle bir rekabet var. Soruyoruz niye
destekliyorsunuz diye. ‘Ben
bırakırsam diğerine gider.’
Diğeri de aynı şeyi söylüyor. Terör örgütü üzerinden
iki süper gücün rekabet
etmesi gerçekten kabul
edilebilir bir şey değil. Bu,
bir acziyettir.” dedi.

ABD Suriye’yi füzelerle vurdu! En net
fotoğraflar geldi, uçaklar paramparça

Erbil
Suriye’ye ilk kez saldırı düzenleyen ABD, Akdeniz’deki
savaş gemilerinden 59 Tomahawk Cruise füzesini Şinsar
ve El Şayrat hava üslerine
fırlattı. İdlib’e kimyasal saldırı
düzenleyen uçakların kullandığı Şayrat hava üssünün
imha edildiği bildiriliyor. Saldırıya uğrayan hava üssünden
en net fotoğrafları Rus devlet
televizyonu muhabiriyle Suriye devlet televizyonu geçti.
Rusya Savunma Bakanlığı,
Lazkiye’deki hava üssü ve
Tartus’taki deniz üssünün
S-300 ve S-400 füzeleri tarafından korunduğunu duyurdu. Rusya ayrıca, Birleşmiş

Milletler Güvenlik Konseyi’ni
acil toplantıya çağırdı.
Türkiye’nin füze saldırısının
ardından yeniden gündeme
getirdiği uçuşa yasak bölge
önerisi, dünyada manşet
oldu. BBC, CNN, Al Jazeera
ve The Guardian gibi dünyanın en büyük yayın organları,
öneriyi sayfalarına taşıdı.
Saldırıya uğrayan Şayrat
hava üssünün içinden ilk
görüntüler, sosyal medya
üstünden paylaşıldı. Görüntüde, üssün hasar aldığı dikkat
çekiyor. Rus resmi televizyonu ise, hava üssünde açılan
çukurları ve enkaz görüntülerini ekrana getirdi.
BBC muhabiri, bir askerin an-

lattıklarını Twitter mesajında
paylaştı: “Gizlenecek zaman
yoktu. Uyuyorduk, ilk füzenin
dehşetiyle uyandık. Gizlenecek zaman yoktu...” Bölgedeki kaynaklar ayrıca, füzelerin
düşmesiyle hava üssünde
büyük bir yangın çıktığını
belirtiyor.
ABD’nin Suriye’de Şam rejimine ait hava üslerini vurması, dünyada ilk haber oldu.
İdlib’de hafta içinde 70’den
fazla insanın kimyasal saldırıyla ölmesi üzerine Pentagon Akdeniz’deki savaş
gemilerinden Suriye’ye füze
fırlattı. Yedinci yılına giren iç
savaşta ilk kez Suriye’deki
hedefleri vuran ABD, Akdeniz’deki savaş gemilerinden

59 Tomahawk Cruise füzesi
ateşlendiğini duyurdu. Füzeler saat 04.40’ta fırlatıldı,
saldırıyı televizyonlar yayınlarını keserek verdi. Vurulan
hedefler Şinsar ve El Şayrat
hava üsleri. İngiltere, Türkiye,
Fransa, Japonya, Hollanda,
Suudi Arabistan, İsrail, Polonya ve Avustralya gibi devletler
operasyona tam destek verdiklerini duyurdu. Şam rejiminin müttefikleri Rusya ve İran
ise, tepkili.
: Rusya devlet televizyonunun muhabiri Evgeny Poddubnyy, Şayrat hava üssünden yeni fotoğrafları sosyal
medya hesabından paylaştı.
Son karede, hangarda paramparça olmuş savaş uçağı
görülüyor.
Esad’dan ilk sözler
Şam rejimi lideri Beşar Esad,
saldırıyı ‘aptalca ve sorumsuzca’ olarak niteledi, “Terörle
mücadelede atılacak adımları
hızlandırma azmimizi artırdı”
dedi.
Rusya Savunma Bakanlığı,
Lazkiye’deki hava üssü ve
Tartus’taki deniz üssünün
S-300 ve S-400 füzeleri tarafından korunduğunu duyurdu.
Türkiye’de bazı sendikalar,
Ankara’daki Rusya Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi
düzenledi. Siyah tabutların
dikkat çektiği gösterinin fotoğraflarını, uluslararası haber
ajansları dünyaya servis etti.
ABC News’e konuşan bir
görgü tanığı, söz konusu
saldırıyı bekleyen Suriye’nin
personel ve malzemelerin bir
kısmını önceden üsten çıkardığını söyledi. Füze saldırı-

sının 35 dakika sürdüğünü
belirten görgü tanığı, üssün
yanında İranlı askerlerin
kaldığı bir otelin bulunduğu
bilgisini verdi.
BBC’ye konuşan bir başka
görgü tanığı ise, “Burası çok
yoğun kullanılan bir hava üssüydü, Suriye’nin her yerine
savaş uçağı gönderiliyordu”
dedi.
Suriye televizyonu, Şayrat
hava üssünün en net görüntülerini ekrana getirdi. Reuters haber ajansının servis
ettiği fotoğraflarda, üsteki
hasar net şekilde görülüyor.
NATO’dan destek
NATO Genel Sekreteri Jens
Stoltenberg, açıklama yaptı:
“NATO Suriye’de barış ve
politik bir ortamı sağlamayı
amaçlayan tüm uluslararası
çabaları destekliyor. Bu gelişmenin sorumlusu Suriye
rejimidir. Kimyasal silahların
hiçbir kullanımı kabul edilemez, yanıtsız bırakılamaz ve
arkasındaki kişiler sorumlu
tutulmalıdır.”
ABD’den Rusya’ya mesaj
İsrail’in eski ulusal güvenlik
danışmanı Yaakov Amidror,
saldırıyı şu cümlelerle değerlendirdi:
“Amerikalılar Ruslara şunu
söylüyor: Siz artık ne Suriye’de ne de Ortadoğu’da
tek başınıza değilsiniz; biz
devreye girmek için her adımı atmaya hazırız ve eğer
Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi’ni nötralize ederseniz, onun izni olmadan da ne
yapacağımızı biliyoruz.”
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Kucaklaşalım,
Birleşelim...

Türkmenler Neden Bölge Seçim ve
Referandum Yüksek Komiserliği’nde
Üst Düzey Görevlere Getirilmiyor?

Serdar Köprülü - Birinci Bölüm

İki bölümden oluşan bu yazıyı kaleme almama
teşvik eden birinci husus; bir Türkmen hareket başkanının kendi sosyal paylaşım sayfasında halkımızı
birliğe çağırması, ikinci husus ise; Irak, bölge ve
dünya gündemine oturan Kerkük’teki mevcut krizdir.
Bugün Türkmenlerin durumu hakkında yazı yazmayı tercih ettik. Elbette ki burada şahsi görüşümüzü
ifade ediyoruz. Allah’a şükürler olsun ki Türkmenler, Irak’ın diğer milletlerine kıyasla birlik içindedir.
Ancak kendilerine karşı uygulanan tecrit politikası,
siyasi ve idari düzeyde fırsat eşitliğinden yararlanmamaları nedeniyle bir kısım Türkmen parti, hem
merkez hem de bölge hükümetleri ve iktidar partisiyle olan iyi ilişkilerinden istifade bazı kazanımlar
elde etmeyi isteyebilir. Bu partiler bunu yaparken
kendi tabanlarını ve toplumlarını memnun edeceklerini düşünebilirler. Prensip olarak ve netice itibariyle bu partilerin hareketi doğru olabilir, çalışma ve
stratejilerine uygun olabilir.
Şurada çok önemli bir nokta var; bizler çalışırken
karşı taraflar, bizim birlik olduğumuzu, hayati ve
stratejik meselelerde Türkmeneli toprağında Mavi
bayrağımızın altında toplandığımızı bilmelidir. Türkmeneli bölgemiz, Irak’ın bölünmez bir parçasıdır.
Bir parçası da Kürdistan Bölgesi ile iç içedir. Burada Telafer’den Mendeli’ye kadar uzanan Türkmeneli bölgesindeki tüm partilerimizi, sürekli olarak
maruz kaldığımız meydan okumalar karşısında tek
vücut ve tek tavır olmaya davet ediyoruz. Ancak bu
çizgi ve vizyona uymayan veya Türkmen birliğini
istemeyen gündemlerle hareket eden parti ve taraflar bunun dışındadır.
Şu dikkatlerden kaçmıyor ki; Erbil’de milliyetçi çizgileriyle tanınmış ve her zaman hürmet ve iftihar
ettiğimiz Türkmen kişiliklerin başında olduğu Türkmen partilerinin, Kerkük’teki Türkmen partileriyle
toplandığını veya görüştüğünü hiç görmedik. Elbette Erbil’deki parti ve siyasi taraflar arasında çok
güçlü bir ilişki vardır. Bu bizim için iftihar vesilesidir
ve umarım kimse bu sözlerimizden bizim Kerkük
veya diğer bölgelerde değil de sadece Erbil’deki
partilere övgü yağdırdığımızı anlamaz.
Türkmen toplumu, partileri arasında ciddi ve yapıcı
bir diyalogun hemen başlamasını arzu ediyor. Çünkü toprağımızın katil DAİŞ’ten geri alınmasından
sonraki süreç bizi bekliyor. Çevremizdeki tüm güçler siyasi olarak saflarını birleştirme çabasındadır.
Sağlam ve güçlü bir milli temel, kimliğimizi ve varlığımızı yok etmeye çalışan tüm kriz ve engelleri yok
etmek için kâfi olacaktır, bu bir… İkincisi ise bizi
ileride seçimler bekliyor…
Hürmetli beyler; tüm siyasi partiler arasında, bugün
tokalaşmaya değil kucaklaşmaya çok ihtiyaç vardır.
Diyalog ve kucaklaşmanın Türkmen birliğini daha
da kuvetlendireceğinden hiç şüphemiz yoktur.

Erbil
Bölge Seçim ve
Referandum Yüksek
Komiserliği’nde
Türkmenler komiserlik
düzeyinde temsil
ediliyor. Komiserlikte
Türkmenleri temsil
eden Seyyah Küreci,
bu bağımsız kurumda
Türkmen temsilinin
arttırılması için
mücadele ettiklerini
söyledi.
Erbil’e konuşan Küreci,
komiserlikte üst düzey
görevler elde etmek için
Türkmen taraflarını çaba
göstermeye davet etti.
Türkmen Demokratik
Hareketi Başkanı Karhi
Altıparmak, komiserlikte
Türkmenleri Seyyah
Küreci’nin temsil ettiğini
söyledi. Bu bağımsız
kurumun alt düzeyindeki
görevleri de almak için
bazı Türkmenlerin aday
olarak gösterildiğini
ifade eden Altıparmak,
“Bu görevlere hangi
adayın getirileceği
konusunda henüz
bir mutabakat yok.
Adayların büyük kısmı
diploma ve aranan
kriterlere sahip. Ancak
herkes bu görevleri
kendi adayına istediği ve
karşıdakine bırakmadığı
için sorun yaşanıyor.”
dedi.
Türkmen taraflarının
anlaşmama
sebebini gazetemize
değerlendiren parti
başkanı, “Türkmen
tarafları olarak
sadece burada değil
diğer yerlerde de
anlaşamıyoruz. Bence
bize verilen görevlere,
bu işe layık ve
hakkıyla bilen insanlar
getirilmelidir” diye
konuştu.
Türkmen Demokratik

Hareketi Başkanı Karhi
Altıparmak, komiserlikte
Türkmenlere komiserlik
görevi dışında müdür ve
bölüm müdürü gibi bazı
mevkilerin de verildiğini
hatırlattı. Altıparmak:
“Bazı Türkmenlerin
tayini çıkmış,
ancak henüz işbaşı
yapmamışlar” dedi.
Komiserliğin Türkmen
temsilcisi Seyyah
Küreci, komiserlikteki
görevlerin sadece
partilere ait olmadığını
söyledi. Seçim
komiserliğinin bağımsız
bir kurum olduğunu
hatırlatan Küreci,
“Burası bağımsız bir
kurumdur. Görevleri
eğer partilere verirsek
o zaman komiserlik
tarafsızlığını yitirir.
Türkmen tarafları
görevler üzerinde
durmak yerine
komiserlikte daha
fazla haklar elde etme
meselesine odaklansın.
Elbette ki kadroda
yer almak da kendi
haklarıdır” dedi.
Küreci şöyle devam
etti: “Türkmenler
komiserlikte haklarından
fazlasını almışlar. Her
zaman Türkmenlere
daha fazla görev
verilmesi için mücadele
etmişimdir. Toplantıları
terk ettiğim bile olmuştu.
Kimi zaman da çekingen
oy kullanmıştım.
Bu tavrıma destek
olanlar da olmuştu.
Türkmenlerin,
komiserlikteki büyük
partilerin geldiği seviyeyi
elde etmesi imkânsızdır.
Çünkü biz burada
kotayla temsil ediliyoruz
ve büyük tabana
sahip kimi partiler bile
komiserlikte %2’den
az bir oranda temsil

ediliyor” .
Türkmenler olarak
komiserlikte genel
müdürlük görevini
alamadıklarını, ancak
bunun yerine kendilerine
bölüm müdürü ve diğer
alt görevler verildiğini
dile getiren Küreci,
komiserlikte tayin
olabilmek için 108
bin kişinin başvuruda
bulunduğunu söyledi.
“Başvuruda bulunan
ancak yaş, diploma ve
uzmanlık gibi kriterlere
uymayan Türkmenler,
tayin olamazlarsa
lütfen bize kızmasınlar”
diyen komiser
Küreci, “Komiserlikte
Türkmenlere tahsis
edilen kadroları
doldurmak Türkmen
taraflarının anlaşmasına
bağlıdır. Adayları
partiler belirlemiş.
Diğerleri tarafsız
olmalıdır”.
Bu arada komiserliği
tanımayan Irak
Türkmen Cephesi,
komiserlik üyelerinin 5
siyasi parti tarafından
seçilmesini eleştirdi.
Irak Türkmen Cephesi
Siyasi Büro Üyesi Aydın
Maruf, Erbil’e yaptığı
açıklamada, komiserleri
KDP, KYB, Değişim
Hareketi, İslami Cemaat
ve İslami Birliği’nin
belirlediğini söyledi. Söz
konusu bu 5 partinin
Türkmenlere dönmeden
böyle bir kararı almasını
eleştiren Maruf,
“Türkmen Cephesi ve
diğer partiler olarak
Bölge Seçim ve
Referandum Yüksek
Komiserliği’ni legal
bulmuyoruz ve kabul
etmiyoruz. Komiserliğin
Türkmenleri temsil
ettiğini de görmüyoruz”
diye konuştu.
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DAİŞ Sonrası Musul

Nazım Saiğ
Birinci Bölüm
Nüfus olarak Irak’ın en büyük ikinci kenti olan
Musul, üç yıla yakın bir zamandır dünyanın
şahit olmadığı en zor günlerini yaşadı. İnsanlar
her gün öldürüldü, kaçırıldı, evleri yıkıldı, aç
bırakıldı ve korkutuldu.
Ancak ordunun Türkmen, Arap Haşdi Şabi ve
peşmergeden aldığı destek sayesinde şehrin
%75’lik bölümü fanatik örgütten geri alındı.
Şimdi Musul’un, DAİŞ’ten sonraki durumu konuşulmaya başlandı. Kimi taraflar meseleyi
mezhep gözüyle ele alırken kimi taraflarsa etnik
düşüncelerle ele alıyor.
Şunun bilinmesi gerekir ki; Musul’un geri alınması, DAİŞ’in yok edileceği anlamına gelmez.
Çünkü bu örgüt, iktidara gelebilmek için hükümete muhalif olacak bir parti değildir. Aşırı örgüt
bir projedir, bir fikirdir. Yapı olarak örgüt ortadan
kaldırılsa bile, fikri kalır.
Mütevazı düşünceme göre; DAİŞ’in ortaya
çıkması, işgalci Amerikan güçlerinin Irak’tan
kovulmasının faturasıdır. ‘Faturayı kim ödedi?’
derseniz, bunu Irak askerleri ve masum sivil insanlar canlarıyla ödediler. Bu ağır faturayı halkımızın kolay kolay unutması mümkün değildir.
DAİŞ’in keyfi olarak ortaya çıktığına inanmak
için insanın cahil olması lazım. Bu eğer doğruysa neden ABD Dışişleri Bakanlığı geniş katılımlı
bir toplantı düzenlesin? ABD, geçtiğimiz Mart
ayının 22. ve 23. günlerinde düzenlediği ve 68
ülke temsilcisinin katıldığı geniş katılımlı toplantıda DAİŞ’le mücadeleyi masaya yatırdı. Haliyle böyle bir toplantı akıllarda soru işaretlerine
neden oluyor.
Musul ve diğer bazı kentlere girer girmez DAİŞ,
gençlere kokuşmuş fikirlerini aşılamaya başladı. Kitapçıklar ve camilerde okutturduğu hutbe
ve vaazlarla gençlerin kafalarına fikirlerini soktu.
Kurtuluş Sonrası DAİŞ’in Fikirlerini Ortadan
Kaldırmak
Kurtuluş sonrası şehrin yeniden inşasına paralel, fikirler ve zihinler yeniden tamir edilmelidir.
Bir savaştan çıkarak diğer bir savaşa giren
Iraklılar olarak şehirleri ve altyapıyı yeniden
inşa etmekte çok tecrübeliyiz. Ancak zihinleri
yeniden tamir etmek biraz zor… Özellikle DAİŞ
fikrinin etkisinde kalanları yeniden topluma
kazandırmak için büyük bir çaba göstermemiz
gerekir.
İlk önce camilerden başlamalıyız. Cuma hutbelerinde cemaate doğru İslam’ı anlatmalıyız.
Diğer bir etkili araç da elbette ki medyadır.
Medya farklı dillerde, halka DAİŞ’in zararlarını
anlatmalıdır. Burada sivil toplum örgütleri ve
okulların önemini de unutmayalım. Sivil toplum
örgütleri, toplantı ve seminerlerle fanatik örgütün zararlarını masaya yatırarak halkı bilinçlendirmelidir. Okul müfredatına DAİŞ ve terör
örgütleri dersi eklenerek talebelerin bunların
ağına düşmemeleri için metotlar anlatılmalıdır.
Ancak bunlardan daha da etkilisi ve en önemlisi
evdir. Ebeveynler çocuklarına bu örgütlerin ağına düşmemeleri için doğru yolu göstermelidir.

Erbil
Mali Kriz, Partileri Seçim
Yapamaz Hale Getirdi

Erbil
Bir kısım Türkmen
parti ve siyasi taraf,
bölgede yaşanan şiddetli
mali kriz nedeniyle
kongrelerini zamanında
gerçekleştiremiyor. Bir
hukukçuya göre; bölgedeki
partilerin büyük kısmı
içtüzüklerini ihlâl etmiş.
İçişleri Bakanlığı’ndan
bir yetkili konuyla ilgili
olarak yaptığı konuşmada,
“Partilerin kongrelerinin
gecikme nedeni mali kriz
olduğu için bunlara karşı
yasal işlem yapamayız”
dedi.
17 nolu 1993 tarihli partiler
yasasına göre; içtüzüğüne
istinaden her partinin
kongresini zamanında
yapması gerekir. Ancak
mali kriz nedeniyle bir kısım
Türkmen partinin kongresi
gecikmiş.
Türkmen Liberaller Cemiyeti
Başkanı Sami Şebek, Erbil’e
yaptığı açıklamada, parti
olarak 4 yılda bir kongre
yaptıklarını hatırlattı.
Kongre miadının gelmediği
için bu konuda sıkıntı
çekmediklerini dile getiren
Şebek, ancak mali krizin bir
kısım partinin kongrelerini
gerçekleştirmelerini
engellediğini söyledi. Bir
kongrenin 3040- Milyon
Dinar’a mâl olduğunu ifade
eden Türkmen parti başkanı,
“Bir kongre organizasyonu
için büyük bir maliyet
gerekir. Şehirlerden gelen
misafirlere yer ayarlamak
lazım. Dolayısıyla yaklaşık
50 Milyon Dinar’ı gözden

çıkarmak gerekir” dedi.
Partilere 3 yıldan
fazladır hazine yardımı
yapılmadığını dile getiren
Türkmen Liberaller Cemiyeti
Başkanı Şebek, parasızlığın
partileri büyük sıkıntıya
soktuğunu kaydetti.
İçişleri Bakanlığı’nın,
kongresini zamanında
yapmayan partilere karşı
işlem yapmamasını
gazetemize değerlendiren
parti başkanı; “Büyük partiler
de kongrelerini yapmamışlar.
Dolayısıyla diğer partilere
karşı da işlem yapmıyorlar”
dedi.
Türkmen Demokratik Partisi
Başkanı Dilşat Çavuşlu,
parti olarak ek bir gelire
sahip olmadıkları için kongre
gerçekleştiremediklerini
söyledi. Erbil’e demeçlerde
bulunan Çavuşlu, “Bir parti,
hazineden aldığı yardımın
yanında ek bir geliri varsa
kongre yapabilir. Ancak
parti olarak bizim hiçbir
ek gelirimiz olmadığı için
kongre gerçekleştiremiyoruz”
dedi.
Hazineden aldıkları yardımın
dışında hiçbir ek gelirlerinin
olmaması nedeniyle kongre
gerçekleştiremediklerini
dile getiren Türkmen
parti başkanı, “Üç yıldan
fazladır hazine yardımı
almadığımız için kongremizi
gerçekleştiremiyoruz. Ancak
parti içi kongremizi yaptık.”
diye konuştu.
İçişleri Bakanlığı’nın,
kongresini zamanında
yapmayan partilere karşı
işlem yapmamasını

gazetemize değerlendiren
İçişleri Bakanlığı’ndan bir
yetkili, “Partiler hem mali kriz
hem de DAİŞ’le mücadele
nedeniyle kongrelerini
gerçekleştiremiyorlar.” dedi.
Adının açıklanmasını
istemeyen bir yetkili, tüm
bu nedenlerle İçişleri
Bakanlığı’nın, kongrelerini
zamanında yapmayan
partilere göz yumduğunu
söyledi. Yetkili; “Mali kriz
ve DAİŞ olmasaydı, İçişleri
Bakanlığı kongrelerini
zamanında yapmayan
partilere karşı işlem yapardı”
diye konuştu.
Hukukçu ve öğretim üyesi
Dr. Şerif Ramazan, bir
kısım partilerin kongre
yapmayarak kendi
içtüzüklerini ihlâl ettiğine
dikkat çekti. “Diğer bir kısım
parti ise, koltuklarını veya
imtiyazlarını kaybetme
korkusundan kongre
gerçekleştirmiyorlar veya
geciktiriyorlar” diyen
Ramazan, partilerin
demokratik hayata
ivme kazandırmak için
var olduğunu kaydetti.
Ramazan, “Ancak
bölgemizdeki partiler ne
yazık ki bu ruhla hareket
etmeyerek topluma ve
demokratik hayata yük
oluyorlar” diye konuştu.
Hukukçu ve öğretim
üyesi Dr. Şerif Ramazan,
İçişleri Bakanlığı’nın,
kongresini zamanında
gerçekleştirmeyen partilere
karşı işlem yapması
gerektiğini düşünüyor.

Erbil
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Bölünmüşlük Meyve
Vermeyince Birleşelim

Cafer Telaferi
2014 yılı öncesi Nineve, Kerkük ve Selahaddin’in bazı Türkmen bölgelerinde emniyetin neden kötüleştiğini sürekli gündeme getirmiştik. Bu yazımızda en önemli sebebe temas
edeceğiz. Bu sebep olmasaydı bugün çok daha iyi bir konumda olacaktık. O sebep de birlik olmaktır.
Türkmenler olarak 2003’ten bu zamana kadar bir olmayı ve
birlik olmayı hiç beceremedik. Tavırlarımızda birlik olmadık,
siyasette birlik olmadık… Bu da fertler olarak bizi çok yıprattı
ve büyük felaketler yaşamamıza sebep oldu. Bu acılarımızı
arttıran husus, dünyanın ve yerel düzeydeki çevrelerin davamıza kayıtsız kalmasıdır.
Telafer gibi Türkmenlerin çoğunluk olduğu bir kentte, halk
arasındaki sosyal doku ve aşiret ilişkileri çok sağlamdı. Bu
durum mezhep meselesi ortaya çıkana kadar devam etti.
Bizi birleştiren ortak değerler çok olsa da, ne var ki mezhep
meselesi üstün olmaya başladı. Fakat bu durum ne yazıktır
ki iş işten geçtikten sonra anlaşıldı ve herkes mezhep meselesinin sağlam bir temel olmadığının farkına vardı.
Geçtiğimiz 14 yıl zarfında meydana gelen olayların bir galibi olmadığı, belki de hepimize kaybettirdiği ispatlanmıştır.
Şöyle ki; yaşanan felaket ve acılardan ister yurtiçinde ister
yurtdışında olsun herkes payını almıştır.
Doğrudur; Telafer hâlâ işgal altında ve sakinleri göçmen
durumunda. Kentte kalanlar ise adeta cehennemi yaşıyorlar.
Kentten isteksizce ayrıldığımız için bizler belki o cehennemi
yaşamıyoruz. Şimdi kent, güneşin yeniden doğmasını bekliyor. Toprağını kirleten düşmanların yok olduğu günü bekliyor.
Şüphesiz ki, Telafer kurtulacak. Bizim üzerimize düşen görev, kentin uğradığı büyük kıyımı ortadan kaldırarak Telafer’i
yeniden inşa etmektir. Doğduğumuz toprağa vefalı olmalıyız.
Onu korumalıyız ve artık şartlar ne kadar zor olsa da onu
terk etmemeliyiz.
Herkesin kendi mezhebi ve dini var. Bu normal… Bu farklılık
birleşmemiz için engel değildir. Çünkü bizler fedakârlıkta bulunurken ve kurbanlar verirken, diğerleri aralarında pastayı
paylaşıyordu.
Tüm bunlar, birlik olmadığımız için başımıza gelmiştir. Acaba
zamanımızı birbirimizi suçlamakla mı geçireceğiz? Acaba
ara sıra borazanlar çıkıp kendi mezheplerine mi ağlayacaklar?
Bence ders almak için çok iyi bir zaman. Maziyi gözden
geçirip, cahillerin yaptığı gibi kinleri körüklememiz değil, atmamız lazımdır. Gerek Telafer’de olsun gerek çok mezhepli
diğer Türkmen bölgelerinde olsun hiçbir grup tek başına
yaşayamaz.
Eskiden ayrılığı test etmiştik. Şimdi birliği test etme zamanıdır. Bu demek değildir ki, kimse dininden, mezhebinden
veya siyasi görüşünden vazgeçsin. Aksine birbirimizin farklılığına saygı göstermeliyiz.
Ancak bundan önce ülkemizi, güzel dilimizi ve hepimizin
iftihar ettiği milletimizi sevmeliyiz.
El ele vererek harabeye dönen Kale’mizi yeniden inşa etmeliyiz. Zalimlerin ve düşmanların yıktığı, kırdığı her şeyi
yeniden inşa etmeliyiz. Her birimiz, kendi evinden önce komşusunun evini inşa etmeye çalışsın. Huzur ve emniyet içinde
yaşamalıyız. İlerideki nesillere iyi şeyler bırakmalıyız. Onlara
güzel bir gelecek temin etmeliyiz. Huzur dolu, sevgi dolu,
insanlık dolu ve barış dolu bir gelecek…
Bu zamana kadar yaptığımızı onlar yapmasın. Din ve mezhep farklılığını bahane ederek birbirlerine kıymasınlar.
Dinimiz ve mezhebimiz bunu bize emretmiyor. Bunu bize
başkaları yaptırıyor. Biz ise onlara alet oluyoruz. Bu planların arkasında bizim tanıdığımız ve tanımadığımız taraflar
vardır...

Bölge Hükümetinin Dış Temsilciliklerinde Türkmenler Yer Almıyor

Erbil
Bölge hükümetinin
yurtdışındaki
temsilciliklerinde
Türkmenler yer almıyor.
Türkmenler bu duruma
tepkili. Bir siyaset
uzmanı, “Bölge hükümeti,
Türkmenlerin iktidarın
gerçek ortağı olduğunu
dünyaya göstermek için
yurtdışı temsilciliklerinde
bu topluma yer
vermelidir.” dedi. Bölge
hükümetinin ABD,
Avrupa, Rusya, İran ve
diğer ülkelerde 10 kadar
temsilciliği bulunuyor.
Ancak bu temsilciliklerin
hiçbirisinde Türkmenler
bulunmuyor. Bir
Türkmen yetkili, bu
durumdan sadece bölge
hükümetini suçlamanın
anlamsız olduğunu
söyledi. Yetkili, “Bölge
hükümeti kurulurken
Türkmenler baskı
uygulayarak haklarını
almaya çalışmadılar. Söz
konusu temsilciliklerde
yer almayı kendileri
istemediler.” dedi.
Erbil İl Meclisi Türkmen
Erbil Listesi Grup
Başkanı İmat Rifat, “Ne
şimdi ne de eskiden
kimse bu görevlere
talip olmadı. Bizim
bölgede, bir göreve talip
olmazsan onu kimse
sana vermez. Dolayısıyla
bu durumda kendimiz de
suçluyuz. Bölge hükümeti
kurulurken Türkmenler
baskı uygulayarak söz
konusu temsilciliklerde
yer almayı isteseydiler,
aksi takdirde hükümete
katılmayacaklarını
söyleseydiler, bizimkiler
bunu yapabilirdi.
Sekizinci hükümet
kurulurken, diğer taraflar
isteklerini yaptırmak için
yetkililerle 1015- kere
toplandılar. Bizimkiler ise
bir görüşmeyle yetinerek
her şeyi konuştular. Bu

da büyük bir yanlıştı.”
diye konuştu.
Şimdi de Türkmen
yetkililerinin böyle bir
taleple gelmediklerini
ifade eden Rifat,
“Artık sahada çalışan
gençlerimize ümit
bağlıyoruz. Umarım
onlar halkımıza
yararlı çalışmalar
gerçekleştirirler.”
Türkmen Cephesi Erbil
İl Başkanı Azat Küreci,
yurtdışı temsilciliklerinde
Türkmenlere yer
verilmemesinin, bölge
hükümetinin bu toplumu
hesaba katmamasından
kaynaklandığını söyledi.
Türkmenlere kotadan
başka hiçbir avantajın
sağlanmadığını ifade
eden Küreci, “Türkmenler
olarak bu konuda
hükümetle kendimiz de
müzakere etmedik” dedi.
Küreci şöyle konuştu:
“Hükümet sürekli olarak
‘Türkmenler bölgenin
ikinci unsurudur’ diyor.
Ancak bu sözünün
lafta kalmayacağını
ispat etmelidir. Benim
bunu hissetmem lazım.
Ancak ne yazık ki; ben
bunu hissedemiyorum.
Örneğin; zamanında
KDP ile Erbil yerel
hükümetini oluştururken,
bize görevler verileceğini
taahhüt ettiler. Ancak
sözlerini tutmadılar.”
Türkmen Reform Partisi
Başkan Yardımcısı Bayan
Müne Kahveci, tüm
görevlerde Türkmenlerin
ortak olması gereğini
savundu. Seçimler ve
referandumun kapıda
olduğu bir dönemde
dış temsilciliklerde pay
almak istemenin yasal
bir dayanağı olmadığını
ifade eden Kahveci,
ancak ileride bir değişiklik
meydana gelecekse o
zaman Türkmenlerin
dış temsilciliklerde yer
almayı isteyebileceğini

kaydetti.
Türkmen Reform
Partisi Başkan
Yardımcısı Bayan
Müne Kahveci şöyle
devam etti: “Durumun
normalleşmesini
beklemeliyiz, çünkü
şuan siyasi tarafların
Bağdat ile müzakeresi
söz konusudur. Ne
zaman Bağdat ile
anlaşma sağlanırsa o
zaman Türkmenlere
görev verilecek. Ancak
bir görevle yetinmemek
lazım. Hatta bunu
kabul etmeyeceğiz.
Bir bakanlıkla
yetinmemeliyiz. Birden
fazlasını istemeliyiz.”
Selahaddin
Üniversitesi Siyasi
Bilimler bölümünden
bir uzman, “DAİŞ’le
mücadele, Avrupa’nın
dikkatini bölgemize
çevirdi. Bu bölgede
Kürtlerden başka diğer
milletler de olduğuna
göre; hükümet
dünyanın desteğini
alabilmek için, bu
milletlerin de haklarını
vermelidir” dedi.
Siyaset uzmanı
Azat Hama Kerim,
“Bölge hükümeti,
Türkmenlerin iktidarın
gerçek ortağı
olduğunu dünyaya
göstermek için, yurtdışı
temsilciliklerinde bu
topluma yer vermelidir.
Böylece herkese
bölgedeki halkların
haklarının verildiğini
ispat etmiş olur” dedi.
Kerim: “Türkmen ve
diğer etnik gruplara
temsil gücü sağlamak
bunların doğal bir
hakkı olmasının
yanında halk-hükümet
arasındaki güveni
de artırır ve dünya
ülkelerinin desteği
sağlanır böylece
demokrasimiz mesafe
alır” diye devam etti.
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Irak’ta Haksızlığa
Uğrayan Türkmenler

Abdulselam Abdulmecit Şakir
Öğretim üyesi, araştırmacı ve yazar
İkinci Bölüm
14 Temmuz 1958 tarihinde Abdülkerim
Kasım’ın, Krallık rejimini devirerek yerine
cumhuriyeti kurmasından sonra 26 Temmuz 1958 tarihli Kürtlerden ve Araplardan
oluşan temsilcilerin oluşturdukları geçici
anayasada, tek bir Irak’ın içinde Kürt ve
Arap halklarının iki eşit kurucu unsur olduğu ve ulusal haklarının güvencede olduğu
belirtilmekteydi. Cumhuriyet döneminden
itibaren Türkmenlerin hakları hiçe sayılmaya başlanmıştır.
1968 yılından itibaren Baas Partisi iktidarı,
Türkmenler için tarihteki en karanlık dönemlerden birini başlattı. Baas Partisi, Türk
dilinde eğitim veren okulların kapatılması
ve Türkmen bölgelerine Arap yönetici tayin
edilmesi için halkı dilekçe imzalatmaya
zorladı. Türkmenler tarafından gerçekleştirilen boykotlar kanlı bir şekilde bastırıldı.
Yüzlerce Türkmen köyü ve kasabası çeşitli
bahanelerle yıkılmış, birçok yerleşim yerinin Türkçe olan adları Arapça olarak değiştirilmiş, Türkmen halkı başka yerlere göçe
zorlanmış, Irak’ın güneyinde yüz binlerce
Arap’ın Türkmen bölgelerine yerleşmeleri
için kendilerine karşılıksız teşvik primleri
verilmiş, Türkmenlerin arazilerinin istimlak
edilerek güneyden getirilen Araplara dağıtılması sağlanmış, Kerkük’te Türkmenlerin
gayrimenkul alım satımı ve her türlü ticari
aracın alım satımı yasaklanmış ve Türkmen bölgelerinde, camilerde Türkçe vaaz
ve hutbe verilmesi yasaklanmıştı. Göç
ettirilen Türkmenlere hiçbir tazminat ödenmediği gibi gönderildikleri yerlerde kendilerine kalacak yer dâhi gösterilmemiştir.
Aileler, can güvenliği ve barınabilecekleri
bir yer bulabilmek ümidi ile yasadışı yollardan sığınmacı kabul eden ülkelere gitmek
için teşebbüs etmek zorunda kalmıştır.
1970’te çıkarılan tarım reform yasası ile
Erbil’de Türkmenlerin tarım arazilerine el
konulmuş, başkalarına devredilmiş, köyleri
ellerinden alınmış ve Türkmenler Erbil şehir merkezine göç etmeye zorlanmışlardır.
Bu süreç Birinci Körfez Savaşı’na kadar
devam etmiştir. Irak merkezi yönetimiyle
uzun süreden beri otonomi için girdiği mücadelelerde tarihte inişli çıkışlı seyir gösteren Kürdistan bölge halkını temsil eden
siyasal Kürt hareketleri, Irak’ın işgal ettiği
Kuveyt’ten çıkarılması için BM Güvenlik
Konseyi’nin izin verdiği zorlama tedbirleri
çerçevesinde ABD ve diğer koalisyon güçlerinin müdahalesinden sonra Kuzey Irak’ta
uçuşa yasak ve güvenli bölgenin oluşturulmasıyla kendi bölgelerine egemen olmaya
başladılar. Netice itibariyle Kürtler, kendi
bölgelerinde otonom bir yapı kurma fırsatını yakaladılar. Bu süreçte, yani 1991’den
2003’e kadar, Türkmen yerleşim bölgeleri
ikiye bölünmüş, büyük çoğunluğunu oluşturan Türkmen bölgeleri merkezi yönetime
bağlı olmuş diğer bölümü ise Kürdistan
Bölgesi’nde kalmıştır. Merkezi yönetim
idaresi altında olan Türkmenlere karşı asimile politikaları devam etmiş, buna karşılık
Kürdistan Bölgesi sınırlarında kalan Türkmenler bazı haklarını elde edebilmişlerdir.
Bölgede, Türkmen Cephesi başta olmak
üzere birçok siyasi parti kurmuşlar ayrıca
bazı eğitim haklarını da elde etmişler fakat
Bölgesel Yönetimden hiç destek alamamışlar hatta bazen de hedef alınmışlardır.

Bölge İle Türkiye Arasındaki İlişkiler
Siyaset ve Ticaretle Sınırlıdır

Erbil
Kürdistan Bölgesi ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri
arasında siyasi ve ekonomik
açıdan güçlü ilişkiler göze çarpıyor. Ancak iki taraf arasındaki
kültürel ve sosyal ilişkiler istenilen seviyede değil. Bu durum
sadece medyanın değil, siyasi
gözlemcilerin ve partilerin de
gözünden kaçmıyor. Bu çevreler bu ilişkilerin de güçlenmesini
istiyor.
Erbil İl Meclisi Üyesi İmat Rifat,
taraflar arasında düzenli ziyaret
ve temaslar gerçekleşmesini, iki
tarafın da Türkiye veya bölgede
düzenlenen festival ve kültürel
etkinliklerde yer almalarını istedi. Siyasi ve ticari açıdan iki taraf arasında güçlü ilişkilerin söz
konusu olduğuna dikkat çeken
Türkmen yetkili Rifat, tarafların
aralarında kültürel ve sosyal
ilişkiler de geliştirmelerini istedi.
Bu tür ilişkilerin kardeşlik bağlarını güçlendireceğini ve barışa
yol açacağını ifade eden yetkili,
bunun tüm halka olumlu yansıyacağını kaydetti.
Gözlemcilere göre; iki millet
arasında kültürel ve sosyal
ilişkiler inşa etmek kolay bir iş
değil. Bu, birkaç yıl gerektiren
bir süreç ve bunun için çok çalışmak lazım.
Siyasi gözlemci ve Türkiye uzmanı Muhammed Hıdır, “Kültürel ve sosyal ilişkiler karmaşıktır
ve kolay inşa edilemez” dedi.
Erbil’e konuşan Hıdır, “Kültürel
ve sosyal ilişkiler karmaşıktır ve

Siyasi bir gözlemci, “İki millet arasında, kültürel ve sosyal ilişkiler inşa etmek kolay bir
iş değildir. Bu, birkaç yıl gerektiren bir süreçtir ve bunun için çok çalışmak lazım. Siyasi ilişki ise bir veya iki diplomatik ziyaretle
inşa edilebilir.”
kolay inşa edilemez. Bunun için
çok çalışmak lazım. Ancak siyasi ve ticari ilişkiler çabuk inşa
edilir. Kültürel ve sosyal ilişkiler
inşa etmek milletlerin psikoloji-

söyledi. Taraflar arasındaki güçlü ekonomik ve siyasi ilişkilere
işaret eden yazar ve aktivist
Taman Şakir, ancak kültürel ve
sosyal ilişki kurmanın biraz kar-

Bir Türkmen yetkili, “Güçlü kültürel ve sosyal ilişkiler, kardeşlik bağlarını güçlendirecek ve barışa yol açacaktır.”
sine bağlı olduğundan uzun bir
zaman gerektirir. Siyasi ilişkiler
ise bir veya iki diplomatik ziya-

maşık olduğunu savundu.
Böyle bir ilişkiyi iki tarafın kültür bakanlığının tanzim etmesi

İki taraf arasında kültürel ve sosyal açıdan
da ilişki kurulması isteniyor
retle inşa edilebilir” dedi.
“Kültürel ilişki inşa etmek için
halkın kanaate gelmesi lazım,
kitaplar basılarak seminer ve
toplantılar düzenlemek lazım.
Kısacası halka inilmelidir” diye
konuştu.
Konuyla ilgili olarak gazetemize
konuşan bir bayan yazar ve aktivist, Türkiye ile bölge arasında
kültürel ve sosyal açıdan ilişki
kurulmasına olumlu baktığını

gerektiğini ifade eden yazar,
“Vaktiyle Kürtçe-Türkçe bir
dergi vardı. Ancak ne yazık ki
bize yazı yazan Türk yazarlar
bulamadığımız için dergi, iki taraf arasındaki kültürel ilişkilere
mesafe kazandıramadı” dedi.
Kültür meselesine önem verilmesini talep eden bayan yazar
Taman Şakir, “Birbirimizi kabul
etmek kültür yoluyla olur” diyerek noktayı koydu.

Erbil
Onbeş günde bir çıkan siyasi, kültürel ve tarafsız gazete

Bölge İle Türkiye Arasındaki
İlişkiler Siyaset ve Ticaretle
Sınırlıdır
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Bölge Hükümetinin Dış Temsilciliklerinde Türkmenler Yer
Almıyor
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Mali Kriz, Partileri Seçim
Yapamaz Hale Getirdi

Türkmen Samancı Kızı..
Türkmen kızının hikâyesi
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İbadi: Kerkük’te Referandum Gerçekleşemez
let hazinesine geri getireceklerini ifade eden
başbakan, Irak’ta muharip Amerikan gücü
yoktur dedi. Amerikalıların sadece istişare
verdiklerini kaydeden
İbadi, çok sayıda göçmen alan ve ihtilaflı
bölge kapsamındaki
Kerkük’te referandum
gerçekleştirmenin
mümkün olmadığının
altını çizdi.

Erbil-Özel
Irak Başbakanı Haydar İbadi, çok sayıda
göçmen alan ve ihtilaflı bölge kapsamındaki Kerkük’te referandum yapılamaz dedi.
Bağdat’ta bir basın
toplantısı düzenleyen İbadi, yolsuzlukla
mücadeleye devam
edeceklerini söyledi.
Yolsuzluk yapanların
çaldıkları paraları dev-

Seçim Komiserliği İçin Adaylık
Başvuru Süresi Uzatıldı

Erbil
Irak Bağımsız Yüksek Seçim
Komiserliği için adaylık
başvuru süresinin uzatıldığı
ifade edildi. İslami Birliği’nin
Irak Temsilciler Meclisi Üyesi
Zana Rostayi, başvuru
süresinin 16 Nisan’a kadar
uzatıldığını söyledi.
Aday olmak isteyenlerin

başvuru formunu elektronik
ortamda düzgün bir şekilde
doldurmaları gerektiğini
ifade eden Rostayi, başvuru
yapan adaylara bir numara
gönderileceğini sözlerine
ekledi.
Bilindiği gibi adaylık için
bugüne kadar hiçbir Türkmen
başvuruda bulunmadı.

Türkmen Erbil Listesi Üyesi
İstanbul’da Ödüllendirildi

Erbil
Türkmen Erbil Listesi
Üyesi ve Selahaddin
Üniversitesi öğretim
görevlisi Abdülselam
Abdülmecit,
İstanbul’da birtakım
seminer ve panellerde
konuştu. Seminer ve
panellerde, bölge ve
Türkiye arasındaki
ilişkiler hakkında
konuşan Türkmen
akademisyen
İstanbul’da
ödüllendirildi.
Gazetemize konuşan
Abdülmecit, bir

haftalık İstanbul
ziyaretinde 3
uluslararası
konferans ve
seminere katıldığını
söyledi. Eğitim ve
öğretim ile BölgeTürkiye arasındaki
ilişkilerin konu
edildiği konferans
ve seminerlerde,
Bölge-Türkiye
ilişkilerinde gelinen
nokta hakkında
konuştuğunu ifade
eden Türkmen
Erbil Listesi Üyesi
ve akademisyen

Abdülmecit, merkezi
İstanbul olan
Altunköprü Dostluk
Derneği’nde verdiği
seminerde eğitim
ve öğretimin önemi
hakkında bilgi
verdiğini kaydetti.
Abdülmecit, seminere
katılan Türkmen
öğrencilere hitaben
yaptığı konuşmada,
öğrencilerden
milletlerine hizmet
etmek için tahsillerini
tamamladıktan sonra
ülkeye dönmelerini
istedi.

