Artık

Kürtlerle yaşamaktan korkmamalıyız
T

ürkmeneli Partisi (TP) Başkanı
Riyaz Sarıkahya, Ankara’daki
ikametgahından
Gökbörü’nün
sorularını yanıtladı. Röportajda
olumlu
mesajlar
veren
Sarıkahya:
“Artık
Kürtlerle yaşamaktan
korkmamalıyız”
dedi.

Gerçekçi Özgür Kalem
Tarafsız siyasi ve kültürel gazetedir
Sayı (1)

“Erbil Türkmenlerinin öncelikli
sorunları
siyasidir,
anayasaldır,
kanunidir.”
diyen
Sarıkahya
“Kürdistan’da Kürtler Türkmenlere
büyük kardeş olsunlar” diye konuştu.
TP Başkanı Sarıkahya: “Biz bugün
ne Kürdistan’ı bölme ne de Kürt
kardeşlerimizi önemsizleştiren bir
proje içerisindeyiz. Onlar da bize
düşmanlık yapmıyorlar” diye devam
etti. “Benim huzursuzluğum Kürdün

huzursuzluğu, Kürdün huzursuzluğu
da benim huzursuzluğum sayılmalı”
diyen Sarıkahya “Benim milli davada
hep çizgim olmuş idi. Bu gün de
var. Irkçılık ve üstünlük satma gibi
bir hastalığa düşmedim. Ayrıca Türk
milletine en yakın toplum olarak
Kürtleri gördüm. Ama o yıllarda bunu
bazılarına anlatma fırsatı bulmadım.
Mesela Kürdistan Yurtseverler Birliği
(KYB) ve İslami Kürt kuruluşları beni
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ITC yetkilisi Küreci:

5 Kontenjan için 25
Türkmen aday yarışıyor

Türkmen seçmenler Kürtlere
oy veriyor
Ö

Gökbörü-Erbİl

Gökbörü-Erbİl

I

rak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil Kol Sorumlusu Azat Küreci,
Erbil’de Türkmen seçmenlerinin
büyük çoğunluğunun Kürt partilerine
oy verdiğini itiraf etti. Osmanlı’nın
Irak’tan çekilişinin Türkmenleri kendi kaderlerine bıraktığını ifade eden
Küreci, Irak’ın kurulmasıyla birlikte
Türkmenlerin devre dışı bırakıldığına
dikkat çekti. Gökbörü’ye içini açan
ITC yetkilisi: “Bölgede demokratik bir zeminin yaratılması seçmenlerimizin doğru tercih yapmasına yol
açar” dedi.
“1947 nüfus sayımında Erbil merkezi

yüzde yüz Türkmendi” diyen Küreci,
1980 seçimlerinde Irak Milli Meclis
üyeliğini kazanan üç adayın birisinin Türkmen olduğunu hatırlattı.
ITC yetkilisi, Irak-İran savaşının tavan yaptığı 1983 yılında Saddam’ın
Kürtlere askerlikten terhis hakkı
tanımasının Türkmenleri zor durumda bıraktığını kaydetti. Küreci:
“Çünkü Türkmenler ya savaşta
ölmeyi ya da Kürt olmayı tercih etmek zorunda bırakıldı” dedi. Türkmen okullarındaki sıkıntıları da
gazeteyle paylaşan Küreci, “Halkımız
partilerine ne maddi destek veriyor ne
manevi” diye yakındı.
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Açık liste her kesin
yararında olacak
Gökbörüye özel demeçte bulunan bir Türkmen siyasi gözlemcisi Genel seçimlerde seçmenlerin işlerini daha kolaylaştırmak
amacı ile açık listenin yer alması
her kesin menfaatinde olacağını
düşündüğünü açıkladı.
Yardımcı profesör Dr.Salim Sabır
OTRAKÇI şöyle dedi (iktidar
partileri, iktidarda kalabilmelerini ve daha fazla oy kazanmayı
sağlama almak için kapalı veya
yarı açık liste sistemini seçim-

doğru anladıkları için çalışmama bir
engel çıkarmıyorlardı. Ancak ne yazık
ki o yıllarda Kürdistan Demokrat
Partisi (KDP) ile doğru anlaşmamaktan
dolayı bazı sıkıntılar yaşandı. Ama çok
geride kaldı” dedi. Sarıkahya devrik
Saddam rejimini partileriyle KDP
arasındaki ihtilafları körüklemekle
suçlayarak Kürdistan’ın demokrasiye
geçmesini önemli ve zaruri olduğunun
altını çizdi.
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lerde kullanmayı tercih etmektedirler).
OTRAKÇI ayrıca Türkmen
kotasından yana olmadığını özgür
seçimlerin yapılması taraftarı
olduğunu savundu. Ancak Türkmen milleti siyasi partilerine
yönelik oylarını kullanmak için
çaba harcamadıkları nedeniyle
kota tercih edilmiştir yorumunu
yaptı. Erbil Türkmenleri seçime
katılma hevesleri yoktur. Bu da
kötü bir huydur dedi.

nümüzdeki 21 Eylül tarihinde yapılması planlanan Kürdistan parlamento
seçimlerine bölgedeki Türkmen siyasi parti ve hareketleri
de katılacaktır.
Aralarında
Türkmen
şahsiyetleri, politikacı ve parti
yetkililerinde bulunduğu 25
aday Türkmenlere ayırtılan
5 kişilik kota için yarışmaya
başladılar.
Beş ayrı kanattan seçime katılan
Türkmenler, Türkmen değişim
ve yenilenme, Türkmen ilerlemesi, Erbil Türkmenleri,
Irak Türkmen Cephesi, Türk-

men demokrasi hareketi listeleri
ile seçim sahasında boy göstereceklerdir.
İlk aşamada Irak Yüksek Seçim
Komiserliğine 6 listeyle katılan
Türkmenler,
Türkmeneli
Partisi’nin çekilmesi ile beşe
düştü.
Kürdistan Parlamentosu temelini 1992 ayaklanmasından sonra
attı.
Yüz
11
kontenjandan
oluşturulan
parlamentoda
kota sistemi ile Türkmenler 5,
Hıristiyanlar 5 ve Ermenilere
1 koltukla ile temsil hakkı
tanınmıştır.
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Ramazan geceleri
Festivalı sona erdi

Salim OTRAKÇI

Taziye mesajı
Türkmen edebiyat ve kültür dünyasında usta
horyatçı Muhittin Ömer KAHVECİ’nin 24
temmuz 2013 günü yüce HAK’ka kavuşması
nedeniyle gökbörü gazetesi adına rahmetli’nin
cennetli olmasını Yüce Rabbimizden diler,
aile ve akrabalarına başsağlık mesajlarımızı
iletmekteyiz.
Hepimizin başı sağ olsun

GÖKBÖRÜ GAZETESİ

Gökbörü-Erbİl
Mübarek
Ramazan
bayramı
boyunca Türkmen Kültür ve Sanat genel müdürlüğü ve Türkmen
kültür müdürlüğü Türkmenevi salonu ve bahçesinde ramazan
geceleri festivallerini düzenlediler.
Kürdistan kültür ve gençlik bakanı,
hükümet yetkilileri ve Türkmen
siyasi parti ve hareketler başkan ve
temsilcilerin katılımıyla Festivalda
Türkmen Kültürü olan Sini Zerif
oyunu, tenis, futbol turnavalarını
gerçekleştirdiler. Ramazan ayı
boyunca dört şenlik düzenledi.
Şenliklerde Kerkük, Tuzhurmatu,

Kifri, Telafer bölgelerinden gelen
Türkmen sanatçıları, edebiyatçıları
ve misafirleri katıldılar.
Sahura kadar devam eden
şenliklerde Türkmen ses sanatçıları
besteleriyle halkı ve katılanları
coşturdular.
Festivalda ayrıca Türkmen Kültür ve Sanat genel müdürlüğü ve
Türkmen kültür müdürlüğü eski
gelenek ve göreneklerimizi Türkmen kıyafetlerini giyerek ihya etmekte bulundular.
Ramazan ayın son günlerinden
festivalın sona erişi şenliği ile
katılanlar ve kazananlara değerli
ödüller dağıtıldı.

Gökbörü
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Sayı (1) Ağustos 2013

Türkmenler ya savaşta ölmeyi ya da
Kürt olmayı tercih etmek zorunda bırakıldı

KÜRECİ:

Gökbörü-Erbİl
ITC Erbil Kol Sorumlusu Azat
Küreci, Erbil’de Türkmen seçmenlerinin büyük çoğunluğununu
Kürt partilere oy verdiğini itiraf etti.
Osmanlı’nın Irak’tan çekilişinin
Türkmenleri kendi kaderlerine
bıraktığını ifade eden Küreci, Irak’ın
kurulmasıyla birlikte Türkmenlerin
devre dışı bırakıldığına dikkat çekti.
Gökbörü’ye içini açan ITC yetkilisi:
“Bölgede demokratik bir zeminin
yaratılması seçmenlerimizin doğru
tercih yapmasına yol açar” dedi.
“1947 nüfus sayımında Erbil
merkezi yüzde yüz Türkmendi” diyen Küreci, 1980 seçimlerinde Irak
Milli Meclis üyeliğini kazanan üç
adayın birisinin Türkmen olduğunu
hatırlattı. ITC’li yetkili Küreci, Irakİran savaşının kızıştığı 1983 yılında
Saddam’ın Kürtlere askerlikten ter-

1947 nüfus
sayımında
Erbil merkezi
yüzde yüz
Türkmendi
his hakkı tanımasının Türkmenleri
zor durumda bıraktığını kaydetti.
Küreci: “Çünkü Türkmenler ya
savaşta ölmeyi ya da Kürt olmayı
tercih etmek zorunda kaldılar” dedi.
Türkmen okullarındaki sıkıntıları da
gazeteyle paylaşan Küreci, “Halkımız
partilerine ne maddi destek veriyor
ne manevi” diye yakındı.
Gökbörü: Erbil’de Türkmen nüfusu
konusunda farklı rakamlar telaffüz
ediliyor. Kimileri 300 bin kimileri
ise bundan daha düşük bir rakam
söylüyor. Ancak son iki seçimde
tüm Türkmen adayların aldıkları toplam oy birkaç bini geçmedi. Bunu
neye bağlıyorsunuz?
A. Küreci: Geçtiğimiz yüzyılın
yirmili yılları okullarda okutulan
coğrafya kitabında Erbil merkezinde
yaşayanların hepsi Türkmen’dir
diye geçiyordu ki o dönem şehir nüfusu aşağı yukarı 20 bindi. 1947 nüfus sayımında Erbil merkezi yüzde
yüz Türkmen’dir. Yahudiler hariç.
1977 sayımında ise Erbil’de 48 bin
Türkmen yaşadığını Irak hükümeti
resmen ilan etti.
1980’de yapılan Irak Milli Meclis
seçiminde Erbil’de 3 aday kazandı.
Kazananların biri komünist kökenli
Ahmet Cevdet Naci idi. Naci toplam 16 bin oy aldı. İkinci sırada
14 bin oyla İslamcı bir aday geldi.

Üçüncü sırada ise 12 bin oyla Türkmen kökenli Hamza Osman geldi.
Irak hükümeti bizi 90 yıl Kürt
insafına bıraktı. Bizi kendi kaderimize bıraktı. 1970’te Türkmen
kültür hakları tanındığında şehrin
16 mahalle muhtarı Türkmence
okul açılmaması için dilekçe verdiler. Irak-İran savaşının kızıştığı 1983
yılında Saddam Kürtlere askerlikten
terhis hakkı tanındı. Bu karar Türkmenleri zor bir durumda bıraktı.
Çünkü bunlar ya savaşta ölmeyi ya
da Kürt olmayı tercih etmeliydiler.
Gökbörü: 1947, 1977 ve sözünü
ettiğiniz diğer nüfus sayımlarında
dile getirdiğiniz rakamları ispatlayan
elinizde herhangi somut bir belge
var mıdır?
A. Küreci: Elimde bir belge yok.
Ancak bu rakamların ilan edildiğini
düşünüyorum. 1958’de askeri darbe
yapan Abdülkerim Kasım’ın “Irak’ta
Arap ve Kürtler ortaktır” yönünde
verdiği talihsiz beyanat Türkmenleri olumsuz etkiledi. Bunu Saddam
da yaptı. Irak merkez hükümetinin
Kürtlere özerklik hakkı tanıması
da Türkmenleri olumsuz etkiledi.
Ayrıca 8 yıl süren Irak-İran savaşı da
Türkmen kimliği üzerinde olumsuz
tesirleri oldu. 1991 sürecinden sonra Türkmenler kimlik anlamında
büyük kayıplar yaşadılar. Bu arada Kürtler uluslararası toplumun
desteğini alarak Türkmenler kendi
kaderlerine terk edildiler.
Gökbörü: 1991 sürecinden sonra
Kürtler bölgede idare kurarken,
Türkmenlere cazip tekliflerle geldikleri, bunlara yönetimde kilit
bakanlıklar, parlamentoda güçlü bir
temsil hakkı ve diğer imtiyazlar verdikleri iddia ediliyor.
A. Küreci: Irak kurulduğunda
Türkmenler denklem dışı bırakıldı.

sahasından sildi. Böylece tarih tekerrür etmiş oldu.
Bir
milleti
kendi
kaderine
bıraktığınız zaman erir. Dış destek,
karşıdakilerin tavrı ve harita da çok
etkilidir. Türkmenler olarak Arap ve
Kürtler arasında sıkıştığımız için zor
durumdayız.
Gökbörü: Peki Türkmenlerin hiç
mi kabahatleri yok. Halkımız neden
kimliklerine sarılmadılar?.
A. Küreci: Türkmenlerin kaderi
suçludur. Biz hiçbir zaman silaha
sarılmadık. Edebiyatımza bakarsanız
hep feryat hep ağlama var. Şehirde
yaşayan medeni bir toplum
olduğumuz için hiçbir şekilde silaha
ve şiddete başvurmadık.
Gökbörü: Erbil’de 1992’den beri
13 Türkmen okul var. Ama Türkmenler bu okullara ilgi göstermiyorlar. Buradaki öğrenci mevcudu çok azdır. Türkmenler neden
kendilerine tanınan bu haklardan yararlanmıyorlar. Neden hep
başkalarını suçluyorlar?
A. Küreci: Milletimizin suçlu
olduğunu düşünmüyorum. İdare
burada yanlışlık yapıyor. Çünkü
kendi yanlılarını bu okulların başına
getiriyor. İş başına getirilen yetkililer, Türkmen okullarındaki eksikliklerin giderilmesi ve seviyesinin
iyileştirilmesi için çalışmıyorlar.
Dolayısıyla milleti suçlamamak
lazım. Mesela bir Kürt okulunda
matematik öğretmen eksikliği varsa
hemen hükümet temin eder. Ancak Türkmen okulunda böyle bir
şey söz konusu değil. Hükümet bu
okullara ilgi göstermiyor. Burada
millet değil, hükümet suçludur.
Ayrıca Türkmen kuruluşları da
okullarımıza sahip çıkmıyorlar. Biz
istiyoruz ki okullarımız Türkmen
ağırlıklı mahallelerde olsun.

Genel Müdürü görevini yapmıyor,
ya da talep etse dahi hükümet ciddi davranmıyor. Bir okulda yeterli
kadro yoksa yetenekli öğretmen
yoksa kitap eksikliği varsa nasıl ilerler.
Gökbörü: Erbil’de Türkmenlerin
kendi kimliklerine sarılması ve idrak
etmesi için neler yapılmalı. Çünkü
bir kimlik erizyonu söz konusudur?
A. Küreci: Burada siyasi partilere
büyük görevler düşüyor. Bunlar
hükümet nezdinde dilimizin resmi
dil olması ve anayasada ikinci millet olması için talep ve girişimde
bulunsunlar. Irak’ta olduğu gibi
siyasi, kültürel ve sosyal faaliyet
yapabilmek için bir bütçe istesinler.
Hükümetten izin almış bir meclisimiz olsun. Bu meclis merci görevi
yürütsün.

Ayrıca Türkmen işlerinden sorumlu bir bakanlık ihdas edilerek kendisine Türkmen eğitimi, kültür, sanat
ve diğer müdürlükler bağlansın. Bu
müdürlüklerin bütçesi, yetkisi ve
şeması olsun. Bu proje gerçekleşirse
halkımıza olumlu yansır. Ayrıca
Türkmen sivil kitle örgütlerin
kurulmasına izin verilsin.
Gökbörü: Erbil Türkmenlerinin
seçime ilgi göstermedikleri biliniyor. Bunların çok az bir sayısı sandık
başına gidip oy kullanıyorlar. Bunun
sebebi ne olabilir ve bunlar kimin
lehinde oy kullanıyorlar?
A. Küreci: Seçmenlerimizin yüzde
ellisinden fazlası sandık başına gitmiyorlar. Gidenlerin yüzde 30’undan

fazla Kürt partilere oy veriyorlar.
Türkmen partilere oy verenlerin
oranı ise yüzde 20’den azdır. Bu da
Türkmenlerin kendi kaderlerine
bırakılmasının bir sonucudur.
Gökbörü: Türkmen seçmeninin
kendi partilerine oy vermelerini
sağlamak için neler yapılmalı?
A. Küreci: Yukarıda söz ettiğim
projenin gerçekleşmesi seçmenlerimize olumlu yansır. Bu aynı
zamanda bölgedeki demokratik duruma da bağlıdır. Burada demokratik bir zeminin yaratılması seçmenlerimizin doğru tercih yapmasına
yol açar.
Gökbörü: Halkımızın Türkmen
partilere desteğini nasıl buluyorsunuz?
A. Küreci: Halkımız partilerine ne
maddi destek veriyor ne manevi.
Gökbörü: Partilerinden hiçbir şey
görmeyen halk neden destek olsun?
A. Küreci: Yukarıda siyasi partilerimizi suçladık. Ama halkımız da
üzerine düşeni yapmıyor.
Gökbörü: Halkta bir uyanmayı
bekliyor musunuz?
A. Küreci: Birgün güçlü siyasi
bir kuruluş ortaya çıkıp halkımızı
birleştireceğine inanıyorum. Erbil’de
Türkmen basınında gözle görünür
bir hareketlilik var. Şehirde Türkçe
çıkan 4 tane tarafsız gazetenin
olması bizi gereçkten sevindiriyor.
Bunun artmasını diliyorum. Bu
hareketliliğin siyasi hayatımıza da
yansıyacağını düşünüyorum.
Gökbörü: Son söz.
A. Küreci: Bölgede Türkmen siyasi temsilinin güçlenmesi için
yasama, icra ve yargı organlarındaki
yetkililerin yardımcıları Türkmen
olsun. Ayrıca bölge başkanının
yardımcılarından biri Türkmen olsun.

İmtiyaz Sahibi

Yazı işler müdürü

Başyazar

Hemin ASSAF

Kürtler Türkmenleri, Türkiye’yi memnun etmek için
önemsemeye başladılar, Türkmenlerin karagözüne
aşık oldukları için değildi
1991 sürecinden sonra Irak’ta
dengeler değişerek ABD bölgemizi
Türkiye’nin inisiyatifıne bıraktı.
Aslında Kürtler Türkmenlere,
Türkiye’yi memnun etmek için
böyle cazip tekliflerle geldiler. Onlar Türkmenlerin kara gözüne aşık
değiller.
Gökbörü:
Erbil’de
Türkmen
kimliğinin erimesinde İngilizleri,
Irak merkez yönetimini bir anlamda
da Kürtleri suçluyorsunuz, neden?
A. Küreci: Osmanlı’nın Irak’tan
çekilmesinin faturasını Türkmenler
ödediler. ABD, Türkiye’nin 2003
Irak işgali sırasında tezkereye onay
vermemesi faturasını Türkmenlere
kestirdi. Şöyle ki; bizi Irak’ın siyasi

Gökbörü: Erbil’de 10’dan fazla
Türkmen parti ve grup var. Sizce bu
parti yöneticilerinin kaçının çocuğu
Türkmen okullarında okuyor.?
A.
Küreci:
Birçok
yönetici
çocuklarını bu okullara göndermiyorlar.
Gökbörü: Yetkililer göndermezse
sade vatandaş ne yapsın?
A. Küreci: Partiler okullarımızın
iyileşmesi için hükümetle temasa
geçsinler.
Gökbörü: Benim kastım okula
gitmekten ziyade milli kimliğe
sarılmasını sorguluyorum?
A. Küreci: Ben sebebi Türkmen
okullarının düşük seviyede olmasını
görüyorum. Ya Türkmen Eğitim

0750 720 0833

Ercümen TERZİ
0750 456 7407
ercumenterzi76@hotmail.com

hemn.jamal79@gmail.com

DUYURU

BİLDİRİ

Gazete başyazısı dışında diğer yazılar, yazarların fikrini

Gazetemiz her türlü ticari ve kişisel reklamlarınız için
en güzel tasarımlar ve uygun fiyatlarla yayınlayacaktır

Yazılarınız için:

beyan etmektedir ve gazetemiz sorumlu değil.
gokborugazetesi@gmail.com

Gökbörü

Ulusal Kürt Kongresi’nden
Türkmenlere önemli
bir ders

5 Kontenjan için 25
Türkmen aday yarışıyor
Gökbörü-Erbİl

Mehmet Ferit ERBİLOĞLU
Geçtiğimiz ay içerisinde Selahattin
kasabasında düzenlenen ve Irak,
Suriye, Türkiye ve İran’dan toplam
٣٩ Kürt partisinin katılması ile Ulusal
Kürt Kongresi için bir hazırlık
toplantısı düzenlenmişti. Bu toplantıda
Kürtlerin tek sesliğine ve bulundukları
bölgelerde barış ve eşitlik içerisinde
yaşamak istedikleri mesajı duyurulmaya
çalışıldı.
Tabi ki bu toplantıda çok sayıda başlık
masaya yatırılmıştır ancak benim bu
kongreye değinmemin asıl sebebi,
Türkmenlerin bu toplantıdan ve
düşünülen kongreden nasıl bir ders
çıkarması gerektiğidir.
Dört bağımsız ülke sınırları içerisinde
yaşayan ve her şeye rağmen bir araya
gelip tek seslilik mesajı verebilmek
ve geniş çaplı Ulusal bir kongre
düzenlenmesi için adım atılması takdire
şayan olsa gerek.
Burada dikkatinizi çekmek istediğim
husus, bir araya gelebilmek ve “ULUS”
için bir adım atabilmektir.
Bu kongre sonrası ne olacaktır? Başarılı
olurlar mı ?
Bu
soruların
cevabını
zaman
gösterecektir ama asıl önemli olan farklı
düşünceleri, farklı parti stratejileri, farklı
siyasi yaklaşımları bir tarafa bırakıp bir
arada karar alabilmektir.
Ne yazık ki biz Türkmenler bunu
başaramadık. Aslında bu kadar geniş
ve kapsamlı olmasa da Irak Türkmen
Cephesi’nin (ITC) oluşması buna
benzer bir adımdı. Oradaki amaçta
bir arada toplanmaktı. Ancak yanlış
siyaset kopuklukları, parçalanmaları
beraberinde getirdi. Böylelikle hiç
istemediğimiz bir tablo ile baş başa
kaldık.
Mesele ULUS olunca, gerisi teferruattır
diyebilen yetkili “LİDER” lazım bu
millete. Mesele millet çıkarı olunca
gerisi vız gelir tırs gider diye bilen
“gönüller” lazım bu millete.
Biz zorda kalsak bile şiddete baş
vurmayan bir milletiz bunu herkes
biliyor. Peki böyle bir birliktelikte kime
ne zararımız dokunur ?
Başta da söylediğim gibi yanlış siyaset
bizi bu günlere getirdi. Yanlış siyaset
yapıldı diye buna mahkum olmamıza
gerek yok.
Ben sadece Erbil’deki siyasi partilere
söylemiyorum. Bu Irak’taki tüm
Türkmen partileri için geçerlidir.
Birileri ağabeylik yapacak ve diğerlerini
bir araya toplayacak. Herkes katılmaya
bilir ama çoğunluk her zaman
meşruluğu kazanır.
Hiç bir şey için geç kalınmış sayılmaz.
Zararın neresinden dönülürse kar
sayılır.
Peki yukarıda umduklarıma ben
inanıyor muyum ?
Büyük bir esefle söylüyorum hayır
bende inanmıyorum çünkü bırakın
Irak’taki tüm Türkmenleri, Erbil’dekiler
bile bir araya gelmeyi başaramadılar.
Girişimlerde bulunulduğunu ama “ben
ağabeyim” düşüncesinin bu girişimleri
engellediğini biliyoruz.
Ancak, umut yoksulun ekmeği olduğu
gibi, Türkmenlerin yaşam kaynağıdır.
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Kürdistan’da yapılacak olan parlemanto ve başkanlık seçimleri için,
bölgede faaliyet yapan siyasi parti ve
hareketleri, seçimler komiserliğinde
listlerini onaylattıktan sonra her
taraf resmi olmasa bile internet
aracılığı ve orada sosyal paylaşım ağı
olan facebook ve twitter yolu ile her
kes seçim reklamı ve propagandasını
yapmaya başlamışlardır. Gruplar
seçim program ve işlerini çizmiş
durumundalar. Bölgede faaliyetlerini yapan Türkmen siyasi parti
ve hareketleri üçüncü kez katılmak
üzere seçimlere doğru beş siyasi
grup yolu ile yollarına devam etmek
için hazırlıklarına başladılar. Kimi
sadece partisi çemberinde, kimi
halk arasına sığınmakla kimi de tecrübe ve deneyimleriyle önderliğini
korumak ve en fazla oyu kazanmak
için yılmadan çalışmaya başlamışlar.
Gökbörü gazetesi bu arada Türkmen grupların 1 numaralı adayları
ve grup başkanlarıyla bu repörtajı
sağladık.
Türkmen değişim ve yenileme listesinde 1 numaralı aday Mehmet
İLHANLI gazetemize şöyle dedi:
Her kese bellidir ki Türkmen
tarafları seçim listelerini teşkil ettiklerinde çok dar bir çerçevede
çalışıyorlar ve partideki parti unsurlara ağırlık veriyorlar özellikle partideki numara bir her türlü vazifeyi
üstlenmektedir. Bu da çok yalnış bir
icradır ve hatta partilerin teşkilatını
ve düzenini bozmaktadır. Öyleki
yetki ve işler dağıtımı dar bir çemberde dolanıp döner. Bu da tabiki
Türkmenlere çok zarar vermektedir. Onun için biz partide aday
seçerken seçtiğimiz adayın çalışacağı
ihtisas ve bazı özelliklere dayanarak
seçim yapıyoruz. Örneğin parlamentoda çalışma türü ve hangi
komisyonlarda hizmet edebileceği
durumları göz önünde bulunduruyoruz. Ayrıca siyasi ve kültürel seviyesi, parti ve toplum içindeki itibarı
da önemlidir. Biz Türkmen değişim
ve yenilenme listetesinde Türkmen
halkının her kesiminden aday kurduk. Akademik saiyasetçi ve Pazar
asnaflarından da adaylarımız var.
Türkmen Değişim ve Yenilenme
Listesi geniş kapsamlı bir listedir
bütün Türkmen halkını temsil etmektedir. Özellikle adaylara gelince
toplumda ve siyasi saha büyük rol
oynayan unsurlardır.
İLHANLI ayrıca: Türkmen değişim
ve yenilenme listesi en çok oy
alacaktır ve gelecek parlamentoda
Türkmen halkı bu liste tarafından
temsil edilecektir. Böylece Türkmenler parlamentoda ve hükümette
yeni bir siyasi sistem ve yeni bir siyasetle temsil edilecekler. Bu liste bir
taraftan Türkmenlere hizmet etmek
ve haklarını müdafaa etmke diğer
taraftan da kürdistan bölgesindeki siyasi ve demokrasi tecrübeyi

desteklemek
için
açlışacaktır.
Çünkü şimdiden Türmen halkı
desteğini bize göstermiştir ve yeteri
kadar halkımızdan cevabımızı aldık.
Bundan böyle Türkmenler siyasi
saha etkin bir şekilde temsil edilecekler ve bütün sorun ve askıda
kalan sorunları çözülecektir. Çünkü
Türkmen değişim ve yenilenme
listesi etkin ve yetişkin siyasetçiler
tarafından yönetilmektedir.
Adaylarımız
1.
Mehmet İLHANLI.
2.
Dr. Süzi Mehmet.
3.
Halit Kemal BERBER.
4.
Sühat Rahim.
5.
Dilşat HOCA.
Irak Türkmen Cephesi ITC listesi ilk
olarak Kürdistan parlemanto seçimlerine katılan bir Türkmen partisidir. Listenin 1 numaralı adayı Aydın
Maruf listesi hakkında GÖKBÖRÜ
gazetesine şöyle demeç verdi: bizim
listede yer alan kişiler asil Türkmen
evlatları ve akademi insanlardır. Her
kes branşlarında uzman insanlardır
ve Türkmen milli davasında emeğleri
geçen kişilerdir. Bizim bölgedeki
siyasi değişimlerden kaynaklanan
olaylar içerisinde katılmayı tercih
etmişizdir. Daha öncede seçime
katılım gibi arzularımız var idi. Ancak bölgede hakimiyetini sürdüren
Kürdistan Demokrat Partisi KDP
ile sıkıntılarımız vardı ve aradaki
sorunlar bölgede mesafe açmaya
neden oldu, bu yüzden katılamadık.
Şuan Erbil Türkmenleri için bir
fırsat olara sağlarken onlara manevi
değerli bir moral sayılmaktadır. Bizim liste hiçbir zaman hiçbir tarafa
karşı kötümseme gibi durumu
olmamıştır ve seçimlere katılmamız
bizim meşru hakkımızdır. Çünkü
biz her zaman milletin yanındayız.
Biz bütün sorunları Kürt taraflarıyla
çözmek istedik. Bu nedenle bir adım
ileriye doğru attık. Karşı tarafta iki
adımın atılmasını bekliyoruz.
Aydın Maruf demeci uzantısında
şöyle konuştu: biz Irak Türkmen
Cephesi ITC olarak bütün Türkmen siyasi taraflara mesajlarımızda
özgür iradeleleriyle katılmalarını
istemişizdir. Başka tarafların kuyruğu
ve koklası olmadan katılımlarını
sağlamalarını talep etmişizdir. Biz
böyle yapıyoruz. Gerekirse seçimden uzak duracağız, gerekirse iktidarla paylaşacağız ve gerekirse
muhalefet olacağız. Biz Türkmen
menfaati için burdayız, halkın menfaati nerdeyse biz ordayız. Irak parlemantosuna katılacak olan herhangi
bir Türkmen partisi özgür iradesi ile
katılmazsa biz aynı tutumu sergiliyoruz.
Adaylarımız:
1.
Aydın Maruf.
2.
Gülen Fuat ÇAKMAKÇI.
3.
Ali Hüseyin KİFİRLİ.
4.
Heyman Remzi.
5.
Seyit Şerdil Seyit Yahya.
Erbil Türkmen listesi meclis başkanı
Mahmut ÇELEBİ listesi hakkında

GÖKBÖRÜ’ye konuştu: Listemiz
bilindiği gibi Erbil Türkmen Listesidir. Bundan yaklaşık dört yıl önce
kurulan bir listedir..Liste bünyesinde
çalışanlar hepsi gönülülerdendir,
maaşlı kimsemiz yoktur. Anlaşıldığı
gibi kimse kişisel menfaat veya ailevi çıkar için listemizde yer almış
değildir... Tek gayemiz Erbil halkı
Türkü ve Kürdünü daha demokratik bir ortama taşımak, hak ve hukuk
çerçevesinde her birey yerini alsın,
mahsubiyet, yandaş veya akraba
çıkarları çelimsiz, demode ve gerici
usullara ve başkalarının gölgesinde
haksız yere ilerlemeye son vermek
çabasındayız.
ÇELEBİ konuşması devamında:
Listemizdeki adaylar yine her Erbillin bildiği gibi saygın, ahlaki değerleri
yüksek, haysiyet ve onurlu ailerden
gelen kişilerdir...Hiç birisi benim
Liste Meclisi başkanı olarak akrabam
değiller veya kişisel menfaatım için
bu milli göreve aday olmamışlardır,
tek hedef güdümündedirler od Başta
Erbil ve Erbil halkının hizmeti için
bu kutsal göreve hazır olduklarını
görmekteyiz. Bilindiği gibi bu siçim
sisteminde sıra diye bir sistem yok ,
ancak en fazla oy alan en başa geçer.
Adaylarımız:
1.
Şerdil Tahsin Arslan.
2.
Songül KASAPOĞLU.
3.
Macit Osman Tevfik.
4.
Dr. Selva Ahmet Emin
BERBER.
5.
Ubeyd Sadık Sultan.
Türkmen ilerleme listesi 1 numaralı
adayı bayan Müne KAHVECİ listesinin ilk adayı olduğu için GÖKBÖRÜ gazetemize demecini verdi
ve demecinde soularımızın yanıtını
kısaca anlattı: Listemizde bulunun
bütün aday kardeşlerim her biri ayrı
ayrı değerlere sahip adaylar, ama
seyyah beyin bizim listede olması
ayrı bir değerdir, çünkü biz ona
teklif götürdüğümüz zaman kabul
etmesini çok istedik, o Türkmen
halkı içinde çok büyük bir sayğı ve
sevgiye sahiptir, bizim için önemli
olan nereye bağlı olduğu değil,
onun türkmen olması ve türkmen
halkı arasında büyük sayğıya sahip olması bize yeter, biz onu bu
yüzden seçtik ve bu yarışta büyük
avantaja sahiptir.
KAHVECİ Son olarak bütün
listelere başarılar dilerim, önemli
olan türkmen milletimizin hizmetidir ve bütün adaylara günenim
tamdır, allah her kesin yolun açık
etçin, ayrıyatan gökbörü gazetesine başarılar dilerim umarım milletimizin gerçek sesi olur ve bu
ışığı görüyoru. Bizde diğer partiler gibi, türkmen kotasına yarışa
girdik umarım başarlı olacağız.
Adaylarımız hakkında ise sayın abdulkadir bazirgan liste başkanıdır.
Adaylarımız:
1.
Müne
Nebi
Nadir
KAHVECİ.
2.
Cevdet Cercis NECCAR.

3.
Dilşat Bekir ÇAVUŞLU.
4.
İvan Yunus Mahmut.
5.
Seyyah
Abdullah
KÜRECİ.
Türkmen Demokrat Listesi 1
numaralı adayı Nihat Necmettin
ALTIPARMAK ise listesi durumu
hakkında GÖKBÖRÜ gazetesine
verdiği demeçte şu açıklamalarda
bulundu: Geçen seçimlerde olduğu
gibi bu seçimde de yarışa girdik
umarım başarılar elde ederiz, türkmen milletimize verilen kotayı
iyi değerlendirip parlamantoda
halkımızın gerçek sesi olmak istiyoruz.
ALTIPARMAK şöyle devam etti:
Geçen seçimde aldığımız oyların
daha fazla artmasını bekliyoruz,
çünkü bizim aldığımız oyların
sayısı bütün listelerin 32,000 bin
civarindeydi ve üç liste yarışıyordu,
ama bi seçim 5 liste artı 25 kişi
yarışıyor ve bizim otomatik olarak
yükselmesi lazım onun için biz
umutluyuz ve güçlüyuz başarlı
gelmemesi mümkün değil ve türkmen kotası üzerine yarışan diğer
listelere de başarılar dilerim millet yolun hizmet eden kazanır
inşallah.
Adaylarımız:
1.
Nihat Necmettin ALTIPARMAK.
2.
Dilvin Ekrem TERZİ.
3.
Rızgar Abdok.
4.
Ehlam
İbrahim
DEMİRCİ.
5.
Necdet İLHANLI.

Gökbörü
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Türk milletine en yakın toplum olarak Kürtleri gördüm

Genel merkezi Kerkük’te bulunan
Türkmeneli Partisi (TP) Başkanı
Riyaz
Sarıkahya
Ankara’daki
ikametgahından
Gökbörü’ye
konuştu.
Röportajda olumlu
mesajlar veren Sarıkahya, “Erbil
Türkmenleri’nin öncelikli sorunları
siyasidir, anayasaldır, kanunidir”
dedi. “Kürdistan’da Kürtler Türkmenlere büyük kardeş olsunlar”
diyen Türkmen parti başkanı, “Biz
bugün, ne Kürdistan’ı bölme ne de
Kürt kardeşlerimizi önemsizleştiren
her hangi bir proje içerisinde
değiliz. Onlar da bize düşmanlık
yapmıyorlar” diye konuştu.
Gökbörü-Ankara

Irak’ta 3. Kürdistan’da 2. etnik
grubuz. Anayasa çalışmalarında
Türkmenler’in görüşü yeterince
alınmadı. Yakın tarihe göz atılırsa
görülecektir ki Erbil ve Kifri Türkmen özellikli şehirlerdir. Bu gerçeği
birçok vicdan sahibi Kürt aydını da
ikrar ediyor zaten.
Gökbörü: Bölgede yapılan son iki
seçimde tüm listeleriyle Türkmen
adayların aldığı toplam oy sayısı 5
bin civarında. Bunun sebepleri sizce
ne olabilir?
Sarıkahya: Bunun birçok sebebi var.
Bazı sebeplerden, yıllardır Türkmenleri yönetir durumdan yönetilir

Saddam’ın Kürtlere uyguladığı
yanlış
siyasetin
aynısını
Kürtler bize karşı uygulamaya
çalıştılar
Gökbörü:
Sizce
Erbil
Türkmenleri’nin sorunu nedir ve
Kürdistan anayasa taslağında yer
alan haklar yeterli midir?.
Sarıkahya: Erbil Türkmenlerinin
öncelikli sorunları seçimden ziyade
siyasidir, anayasaldır, kanunidir.
Mevcut Kürdistan anayasa taslağı
ile ilgili çekincelerimiz var. Söz
konusu anayasada Türkmenlere
tanınan haklar Irak anayasasındaki
hakların
altındadır.
Halbuki

duruma düşürmek için çalışmalar
yapılıyor. Bu durum İngiliz işgali
ile başladı ve devam etti. Bazı
Kürt merkezleri de bunu bir politika haline getirdi. (Saddam’ın
Kürtlere uyguladığı yanlış siyasetin
aynısını Kürtler bize karşı uygulamaya çalıştılar). En önemli sebeplerin başında da Erbil’deki Türkmen hareket ve kuruluşlarının
olumsuzlukları. Ayrıca Türkmenlerin siyasi ve sosyal yapısındaki

zafiyet da bu durumu olumsuz etkiledi. Siyasal kültür yetersizliği de
söz konusu. Biz artık haklarımıza
barışçıl yollarla kavuşmak istiyoruz.
Kardeşlerimizi de buna ikna etmek
zorundayız.
Gökbörü: Kardeşlerimizden kastınız
kimlerdir?
Sarıkahya: Kürtleri ve Kürt
kuruluşlarını kastediyorum. Bunlar
bize yardımcı olsunlar, Kürdistan’da
onlar bizim büyük kardeşimiz olsunlar. Bizim inançlarımız bir, kültürümüz bir. Akrabayız, çift etnik
yapılımız çok, anne babanın birisi
Kürt ve diğeri de Türkmen’dir.
Artık biz Kürtlerle yaşamaktan
korkmamalıyız. Kürtlerin de sosyal
ve siyasal yapılarında çok önemli
ve olumlu gelişmeler oldu. Kürt de
Türkmenlerle dostluğu sayesinde
hem Irak’ta rahatlılık ve avantaj
elde edebilir hem de 250 milyonluk
Türk dünyası ile dostluk köprüsünü
kurabilir. Düşmanlık yerine işbirliği
ve dostluğa yönelmeli. Biz bugün
ne Kürdistan’ı bölme ne de Kürt
kardeşlerimizi önemsizleştiren her
hangi bir proje içerisinde değiliz.
Onlar
da
bize
düşmanlık
yapmıyorlar ama ihmal ve bazen de
eski alışkanlıklarını zaman zaman
sürdürebiliyorlar. Ama inanıyorum
ki zamanla bu durum da düzelir ve
ilişkilerimiz gelişir.
Gökbörü: Eski bir parlamenter
olarak Kürdistan parlamentosunda-

ki Türkmen vekillerin çalışmalarını
nasıl değerlendiriyorsunuz?.
Sarıkahya: Eski parlamenterlerin

ediyorum. Ben hiçbir zaman bir
toplumu düşman görmedim.
Irkçılık ve üstünlük satma gibi

KDP ile doğru anlaşılamamaktan
dolayı bazı sıkıntılar yaşandı
birçoğu başarısız oldu. Büyük
hizmetler çıkarmadılar. Bunu kendileri de ikrar ve kabul ediyorlar.
Gökbörü: Bölgede nasıl huzura
kavuşulur?
Sarıkahya: Dünyamız ve bölgemizde siyasi ve iktisadi gerginlik
had safhadadır. Bunu ancak barış ve
huzurla atlatabiliriz. Türkmenler
de Kürtler de bunun farkına varmalı
artık. Benim huzursuzluğum
Kürt’ün huzursuzluğu Kürt’ün
huzursuzluğu
da
benim
huzursuzluğum sayılmalı. Onun
için toplum içi ve toplumlar arası
barışa yardımcı olmalıyız.
Gökbörü: Sizi değiştiren neydi,
çünkü Güvenli Bölge günlerinde
Kürtlerle özellikle Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile çok sorun
ve sıkıntı yaşadınız. Bu parti sizi
bir düşman gibi görüyordu. Sizi
takip ettikleri, size saldırdıkları ve
sizi tutukladıkları olmuştu. Acaba
o günden bugüne neler değişti, bir
hata mı var ortada?
Sarıkahya: Benim milli davada
hep çizgim olmuş idi. Bu gün
de var. O çizgiyi hala muhafaza

bir hastalığa düşmedim. Çünkü
inancım buna izin vermez. Ayrıca
Türk milletine en yakın toplum
olarak Kürtleri gördüm. Ama o
yıllarda bunu bazılarına anlatma
fırsatı bulmadım. Mesela (Kürdistan Yürtseverler Birliği) KYB
ve İslami Kürt kuruluşları beni
doğru anladıkları için çalışmama
bir engel çıkarmıyorlardı. Ancak
ne yazık ki o yıllarda (Kürdistan Demokrat Partisi) KDP ile
doğru anlaşılamamaktan dolayı
bazı sıkıntılar yaşandı. Ama çok
geride kaldı, çok şey de değişti.
Biz bugünü yaşamalıyız. Tabi ki
o yıllarda da Saddam rejimi partimizle KDP arasındaki ihtilafları
körüklüyordu ki bu iki toplum
işbirliği yapmasın. Bir ölçüde
de başarılı oldu. Bugün de hala
onun izleri az da olsa devam ediyor. Biz bugün Bağdat’ta kayıtlı
olan 5 Türkmen partisinden
biriyiz. Yaklaşık 20 yıllık bir partiyiz. Hedefimiz aynı çizgimiz
aynı, ama stratejimizi şartlara göre
değiştiriyoruz. Kürdistan’ın demokrasiye geçmesini önemli ve
zaruri görmekteyiz. Bu herkes
için gerekli.

Demokrasinin de negatif tarafı var ...!
Mazın Kavurmacı
Gelişmiş ülkelerde demokrasiye bakış bizdekinden daha
farklıdır. Bu ülkelerde hem
iktidar hem de muhalefet partileri demokrasiyi “yüksek bir
değer” olarak addederler.
Bu ülkeler ayrıca demokrasiyi sahiplenerek bunu milli
bir kazanım olarak görürler.
Kısacası demokrasi onlarda
artık bir kültür ve bir hayat
tarzı olmuştur. Gerçek bir demokrasiyle yönetilen bu ülkelerdeki yasama ve yürütme
kuvvetlerinde
çıkarcıların,
beceriksizlerin ve kendilerini
düşünenlerin yeri yoktur ve
olamaz.
Ama demokrasinin negatif
tarafı da yok değil. Özellikle
kota veya seçimde kapalı liste
sisteminin uygulandığı durumlarda bu olumsuzluklar
net olarak ortaya çıkar. Çünkü
bazen ehil olmayan ve kimseyi
temsil etmeyen kişiler bile parlamentoya girebiliyor.
Böyle bir durum geçtiğimiz
seçimde Kürdistan bölgesinde

yaşanmıştı. Hiçbir tabanı olmayan kişi ve listelerin parlamentoya girdiklerini hepimiz
görmüştük.
Seçmenlerine hiçbir faydaları
olmayan bu gibi kişi ve listeler
parlamentoda bir piyon olarak
kullanılıyorlar. Bunlar eğer
iktidar yanlısıysalar iktidarın
her dediğine evet diyorlar.
Kendilerini muhalefet olarak
gösteren parlamenterler ise
muhalefetin tek görevinin
hükümete ve iktidar partisine karşı çıkmak olduğunu
düşünüyorlar ve bağırmakla
çağırmakla
parlamenter
olunacağına inanıyorlar...!.
Demokrasinin
bu
negatif tarafını çözmek, seçimde
açık liste sistemi uygulamaktan geçer. Bu sistem eğer
uygulanırsa beceriksiz, faydasız
ve tepeden tırnağa yolsuzluk
bataklığına girmiş kişilerin parlamentoya girmesi engellenir.
Bazen de demokrasi, parlamentoda azınlık ve çoğunluk
bahane edilerek, diktatörlüğün
kökleşmesi ve illegal rejimlere
meşruiyet kazandırmak için

bir araç olarak kullanılıyor ki
bu da çok tehlikelidir.
Demokrasinin sadece seçimden
ibaret olduğunu düşünenler
var.
Böyle
düşünenler
kazandıkları takdirde parlamentoda çoğunluk teşkil ederek kendi çıkarlarına uygun yasalar geçirmek isteyebilirler.
Eğer demokrasi seçimden

darlar domino etkisiyle birbiri
ardından devrilmezlerdi.
Bu ülkelerde seçim yapılmıyor
muydu? Yapılıyordu. Orada
parlamento mu yoktu? Vardı.
Üstelik
devlet
başkanları
halkın %99.99 oyunu alarak
iş başına geliyordu. Bu ülkelerde güçlü partiler ve zengin
kaynaklar vardı. Ancak bu

ibaret olmuş olsaydı ve azınlık
çoğunluk üzerine bina edilmiş
olsaydı, çevre ülkelerdeki ikti-

iktidarların hepsi uydurma
seçimlerle, sindirme ve sahte
yollarla göreve gelmişlerdi.

Ancak halk korku çemberini
kırıp ayaklanınca bu rejimler
teker teker devrilip gittiler.
Bu demek oluyor ki demokrasi sadece seçimden
ibaret değildir. Çünkü seçim,
uygun insanların, uygun yerlere gelmesi için bir araçtır.
Demokrasi ayrıca azınlık
çoğunluk fikriyle örtüşmez.
Demokrasi bir kültürdür.
Bu
kültürün
toplumda
kökleşmesi gerekir.
İktidarıyla muhalefetiyle tüm
parti yönetimlerinin barışçıl
yollarla devrine inanması ve
iktidarın, imtiyazlar elde etmek için değil, ahlaki bir sorumluluk olduğunu kabul
ettikleri zaman gerçek bir demokrasi sağlanmış olur.
Ancak ne var ki; iktidardakiler bir kendilerinden önce
o görevde bulunanlardan ders
çıkarmıyorlar ve halkın iradesine saygı göstermiyorlar.
Bunun içindir ki bu iktidarlar
peşi sıra yok oluyorlar. Sırada
başka yönetimler de var.
Bunların siyasi sahadan silinmesi an meselesi...

