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ض المواطنون التركمان العراقيون 
لقد تعر

ومية 
تهم الق

عديدة لطمس هوي
إلى محاوالت 

طقهم 
منا من  النزوح  على  اجبارهم  أو 

المحاوالت  ذه 
لم تجد ه ا 

صلية، وعندم
األ

م تغيير السياسة إلى إغراق هذه 
، فقد ت

نفعا

لتغيير   
األخرى القوميات  بأبناء  ق 

المناط

ثم تقليل 
ه المناطق ومن 

ي لهذ
الواقع القوم

ي فيها.
وذ المجتمع

النف

سياسة  سابقة 
ال المتسلطة  راقية 

الع الحكومات  بعض  اعتمدت  كما 

أو  الخنوع  على  واجبارهم  القومي  الشعور  لطمس  للعيان   
واضحة

تغيير  ب 
بطل الواقع  لألمر  االستسالم  أو  جية 

والخار الداخلية  رة 
الهج

صية وهذا من أغرب وسائل السطو على 
ي الهويات الشخ

يتهم ف
قوم

كل ثوابت وأخالقيات حقوق االنسان.
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لقد تعرض المواطنون التركمان العراقيون 

إلى محاوالت عديدة لطمس هويتهم القومية 

مناطقهم  من  النزوح  على  اجبارهم  أو 

المحاوالت  لم تجد هذه  األصلية، وعندما 

، فقد تم تغيير السياسة إلى إغراق هذه 
نفعا

لتغيير  األخرى  القوميات  بأبناء  المناطق 

الواقع القومي لهذه المناطق ومن ثم تقليل 

النفوذ المجتمعي فيها.

سياسة  السابقة  المتسلطة  العراقية  الحكومات  بعض  اعتمدت  كما 

أو  الخنوع  على  واجبارهم  القومي  الشعور  لطمس  للعيان  واضحة 

تغيير  بطلب  الواقع  لألمر  االستسالم  أو  والخارجية  الداخلية  الهجرة 

الهويات الشخصية وهذا من أغرب وسائل السطو على  قوميتهم في 

كل ثوابت وأخالقيات حقوق االنسان.
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Mahşer günüydü sanki. Her taraf barut, kan ve 

ölüm kokuyordu. O zaman her şey akla gelirdi. 

Güneş bir daha doğmayabilir, yer delinebilirdi. 

Fakat asker bir karış toprağı düşmana vermeyecekti. 

Düşmanların çıkarma teşebbüsleri sarsılmaz bir ira-

de gücüyle önlenmişti. 

Sıcak bir yaz günüydü; 15 Ağustos çarpışmalarını 

hiç unutmayacağım. Milletimin genç kuşakları gör-

medikleri Çanakkale zaferlerini gönüllerinde yaşat-

tıkları halde, ben o muharebelere tüm hissiyatımla 

katılmış, müttefik donanmalarının bir kısmının batı-

rılmasına yardım etmiştim.

ISBN 978-975-6849-85-9
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1. Gazeteci gözüyle bize bir Türk dünyası 
penceresi açar mısınız?  Neden Türk dün-
yası meselelerini basın yayın konusu yapma 
gereği duydunuz? 
Türk Dünyası için bir pencere açmak gerekirse 
KERKÜK penceresinden bakmak lazım. Bu-
gün Türkiye’de, Azerbaycan’da ben Türk’üm 
demenin yanında, Irak’ta ben Türkmen’im 
demek o kadar derin ve manalıdır. Türk Dün-
yası meselelerini anlamak için atar damarla-
rına bakmak lazım. Telâfer ve Kerkük Türk 
Dünyasının atar damarlarıdır. Türkiye’de Türk 
Dünyası’ndaki gelişmeleri yeterince anlatan 
ve yayınlayan medya organı sayısı çok az. Ye-
relde devam eden gazetecilik çalışmalarımda 
bir Türk Dünyası farkındalığı olsun diye, Irak 
Türkmenlerinden başladım. Rahmetli Sadun 
Köprülü tanıştığımız andan itibaren, bana 
yardımcı oldu. Kerkük Vakfı ve Irak Türkle-
ri Derneği hep yanımda oldu. Kerkük’ün Sesi 
Gazetesi büyüyerek bir Türk Dünyası medya 
çalışması oldu. Elbette Irak Türkmen Basın 
Konseyi çalıştayları da ilerlememize büyük 
katkı verdi. 
2. Türk Dünyası’nda Irak Türklüğünün yeri 

nedir sizce?
Irak Türk varlığı; derinliği olan bir mücadele 
sahası olsa da Irak Türkleri siyasal mücadele-
lerinde Türkiye ve Azerbaycan’dan başka hiç-
bir devletten üst düzey destek alamamışlardır. 
Daha çok kültürel yaklaşımlarla tanınan Irak 
Türkmenleri Anadolu’nun izdüşümü gibi 
Ortadoğu’da parlamaktadırlar; ancak Türk 
Dünyası’nda üst düzey bir Irak Türkleri bilinci 
oluşmamıştır.    

3. Kerkük’ün Sesi gazeteniz hakkında bize 
bilgi verir misiniz? 
“Kerkük’ün Sesi” adlı gazetesiyle Irak’taki ge-
lişmeleri ve orada yaşayan Türkmenlerin sesini 
Türkiye’ye duyuruyoruz. Kerkük’te Türkmen-
lerin yaşadığı sıkıntıları gündeme getirmek 
amacıyla yayın hayatına başlayan aylık gaze-
te, 10 yıldır okuyucularıyla buluşuyor. Tirajı 
5 bin olan gazete, Irak’taki Türkmen siyasiler, 
sivil toplum örgüleri ve araştırma merkezleri-
ne de ulaştırılıyor. Irak’taki gelişmelerin duyu-
rulması ve Türkmenlerin sesi olması amacıyla 
çıkarıldı. Gazete hem yurt genelinde hem de 
Kerkük’te okuyucuyla buluştu. Muhabirli-
ği bazı aktivistler ve gazeteciler yapıyor. Son 
yıllarda okuyucularımız da artık gazetemizin 
muhabiri gibi mail veya telefon yoluyla ha-
ber aktarmaya başladı. Irak’tan, Kerkük’ten, 
Bağdat’tan, hatta Telâfer ve Musul’dan geliş-
meleri aktarıyorlar. Biz de bu gelişmeleri med-
yamıza aktarmanın yanı sıra özel haber olarak 
gazetemizde yayımlıyoruz.

“Kerkük’te dağıtımı, gönüllü gençler yapıyor.” 

Kerkük’te gazetenin dağıtımını Türkmen genç-
ler gönüllük esasına göre yapıyor. Yurt içi ve 
yurt dışında gazetemizi gönderdiğimiz ku-
rumlardan, kişilerden herhangi bir ücret talep 
etmiyoruz. Derneklerimizin üyelerinin deste-
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ğiyle gazetemizi çıkarıyoruz. Kerkük’ün Sesi, 
Türkmenlerin ve Kerkük’ün sesi olmak için 
çıkardığımız bir gazetedir. Gazetemizi devlet 
büyüklerimize de arz ettik. Bunlardan biri de 
başbakanlığı döneminde Bartın’ı ziyaret eden 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır.

“Sosyolojik anlamda kente çok şey kattı” 

Bartın ile Türkmenler arasında köprü kurul-
du. Ben de 2009’dan itibaren bölgeye çalışma 
ziyaretleri yaptım. Defalarca gittim, en son 
bayrak krizinde oradaydım. Bu olayı yaygın 
medyaya canlı bağlantılarla aktardım. Ga-
zete, sosyolojik anlamda kente çok şey kattı. 
Kerkük’ten birçok aktivist, gazeteci ve toplum 
önderi, küçük şehrimiz Bartın’ı tanıdı. Gö-
zümüz kulağımız Kerkük’te. Kerkük ve Irak 
Türkmenleri bizim için çok önemli. Kerkük’e 
özel ilgim, özel yaşantımda da hayatımın dö-
nüm noktalarından biri oldu. Kerkük’ten bir 
Türkmen kızıyla evlendim.

4. Irak Türkmenleriyle ilk temaslarınız na-
sıl gerçekleşti ve nasıl gelişti?
Gazete yayına başladığında 1. sayıda beni Sa-
dun Köprülü aradı Ankara’dan. Gazete ile ilgi-
li bilgi aldı ve desteğini belirtti. Ben kendisini 
ardından Ankara’da ziyaret ettim. Sonrasında 
Kerkük Vakfından Suphi Saatçi ile temasa geç-
tim . Böylece Irak Türkmen yolculuğum başla-

mış oldu. 2011 yılında kara yolu ile Kerkük’e 
seyahat ettim. Türkmen Kardeşlik Ocağı 
Kerkük Şube Başkanı Abdülhaluk Hürmüzlü 
ile tanıştım. İlk geldiğim gün Ramazan ayı 
idi. O gece iftar sonrası sinni zarf oynadım. 
Sonrasında Irak Türkmenlerinin mücadelesini 
sahada devem ettirdim.

5. Irak Türkmenlerinin mevcut siyasi şart-
lardaki durumu hakkında neler söyleyebi-
lirsiniz?    
Irak Türkmen siyasi yapısı Irak Türkmen Cep-
hesi ve diğerleri olarak değerlendirilebilir. Teş-
kilatlanma olarak pek çok parti olsa da etkin 
olan Cephe. Bağdat ve Erbil’de iki siyasi alan-
da mücadele eden Türkmenler tek çatı altında 
birleşemiyor. Mezhepsel kırılganlıkların oldu-
ğu Irak’ta Türkmen siyaseti kimlik ve var olma 
mücadelesi veriyor. Lider profili olarak Erşat 
Salihi öne çıkarken gençlik teşkilatları güçlü 
ve dinamik. Tüm bunların yanında geniş ve 
tabana yayılan bir siyasi hareketlilik gözlene-
memektedir. Türkmenler Bağdat’ta ben varım 
derken Kerkük özelinde haklarını koruma 
mücadelesi vermekteler. Geleceğe yönelik 
uzun vadeli stratejik siyasi Türkmen projesi 
hayata geçirilmiş değil.
6. Sizce Türkiye Cumhuriyeti’nin Irak 
Türklüğüne yönelik siyasi ve sosyal politi-
kaları tatmin edici midir?  
Türkiye’nin genel Irak siyaseti içinde Türk-

KERKÜK VAKFI
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menler ayrı değerlendirilmelidir. Irak’ın top-
rak bütünlüğünü savunan Türkiye, Türk-
menleri koruyucu bir algıdan öte tarihsel ve 
kültürel gerçekler üzerinden yaklaşımlarla bir 
siyaset gütmektedir. Türkmenlerin anavatan-
dan yüksek beklentileri varken, Ankara’nın 
bunlara cevap verememesinden hayal kırıklık-
ları da o oranda yüksek olmaktadır. Cumhu-
riyetin ilk yıllarında yüksek bir Misak-ı Millî 
başlığıyla değerlendirilen Türkmenler 2020’ye 
gelindiğinde daha çok güvenlik politikaları 
içinde değerlendirilmektedir.

7. Sizce Irak Türkmenleri Türkiye’de ve 
dünyada kendilerini yeterince tanıtabili-
yorlar mı? 
Birincisi Türkmenlerin kendilerini tanıtacak 
Türkmeneli TV ve bazı internet mecraları ha-
riç ciddi bir tanıtım ajansı yok. Bunun yanın-
da Türkiye’de ilgili resmî kurumlar hariç Türk 
milliyetçileri Türkmenlere ilgili. Genel bilgiler 
dışında Türkmen kültürü üzerine detaylı bir 
tanıma Türkiye’de yok.

8.  Türk medyası sizce Irak Türklüğünü gör-
mezden mi gelmektedir?  
Türk medyasında genel bir Türk Dünyası 
duyarlılığı yok. Türk Dünyası odaklı çalışan 
gazeteci sayısı da fazla değil. Görmezden gel-
me yerine yeterince ağırlık verilmiyor dersek 
daha yerinde. Hem resmî hem de özel yayın 
organlarının Türk Dünyası ağırlıklı bir yayın 
politikası yok.

9. Sizce medya millî ve siyasi mücadelede ne 
derece etkili bir vasıtadır?  
Medya yeni geldiği durum itibariyle alanın 
her yerinde var. Irak Türkleri gibi millî kimlik 
mücadelesi veren toplumların kendi seslerini 
duyurabilecekleri en önemli mecra. Yeni ne-

sillerde millî şuurun oluşmasında medya en 
önemli araçlardan biri. Türkmeneli medyası 
kısıtlı kaynaklarla yayın yapan sınırlı kurum-
lardan oluşuyor. Geniş kaynaklara sahip üst 
düzey bir medya akımı gözlenmemektedir. Bu 
da siyasi mücadelede yeterli etki alanı oluştu-
ramamıştır. Bunun yanında sosyal medya yeni 
bir alan olarak imkânları çeşitlendirmiştir. 
Tüm medya mecralarını etkili kullanmak için 
bilinçli ve şuurlu Türkmen insanları gerekir. 
Onun için medya alanına elaman yetiştirilme-
si önem arz etmektedir.

10.  Irak Türkmen medyasının bugünkü 
durumu hakkında neler söyleyebilirsiniz?   
Türkmen medyasının etkin bir çatı örgütü 
yok. Türkmeneli yayınları dijital ortama taşı-
namadı. Etkin üst düzey haber sitesi eksikliği 
devam ediyor. Irak Türkmen medyası bir uydu 
TV’si, bir karasal yayın yapan TV ve sınırlı sa-
yıda gazete ile birkaç radyo yayını ile sınırlı. 
Haber portalleri yüksek oranda dikkat çek-
miyor. Örneğin tüm Türkmenlerin ve Türk 
Dünyası’nın takip ettiği bir Irak Türkmen 
Haber Sitesi yok.

11.  Irak Türkmeni meslektaşlarınıza ne 
gibi bir mesajınız olabilir? 
Hepsini yakından takip ediyorum. Biz Tür-
kiye’deki ya da diğer Türk Dünyası’ndaki 
meslektaşlarımızla irtibat hâlinde olsun-
lar. Türkmen davasında ana akım Türkmen 
medyası çok önem arz ediyor. Sosyal medya 
haberciliği ve dijital yayıncılık konusunda 
adımlar atsınlar.

12. Son sözünüzü alabilir miyiz?
İlk sözümüz Anadolu son sözümüz 
KERKÜK’tür.
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