Vefatının 8. Yıl Dönümünde
SAYGI VE GURURLA ANIYORUZ...

Bir Erbil Evladı
İhsan Doğramacı
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KAPISIZ EV

Nüfusunun yüzde yüzü Türkmen olan, DEAŞ'tan ve DEAŞ
sonrası dönemde büyük bir yara almış, şimdi ise kaderine
terkedilmiş 15 bin nüfuslu Salahaddin iline bağlı Türkmen
nahiyesi Yengice...
Yengice, 10 haziran 2014'te DEAŞ işgaline uğradıktan 3 ay
sonra örgütten temizlenmişti. O tarihten bu yana nahiye

Bağdat'tan ayrı kalmak
sıtratejik bir hatadır
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sakinleri bir daha da topraklarına, evlerine geri dönmedi.
Durumu daha yakından görmek amacıyla Tba Gazetesi
olarak Yengice'ye gitmek için ilk önce Erbil'den Kerkük'e
doğru yol aldık. Kerkük'te ilk olarak Yengice Meclis Başkanı
Adil Abdülaziz ile görüştük.
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Yekgirtu Genel Sekreteri Salahaddin Bahaddin
Türkmen, Arap ve
Kürt Kerkük'te birlikte
başarılı bir idare yürütebilir
Bölge hükümetinin
çoğunluk ve geçici bir
hükümet olduğunu
söyleyebiliriz

Türkiye’nin Adalet
ve Kalkınma Partisi
ile ilişkimiz var ve 25
Eylül’den sonra sürece
katıldığımız için bize karşı
kırgınlıkları oldu
2-3

Kazancı: Bağdat'ın zafiyeti yüzünden birçok

insanımız katledildi
Bütün Türkmen milletinin malumudur
ki 16 Ekim'den önce Kerkük'te maalesef
ırkçı ve kötü bir idare mevcuttu ve söz
konusu yönetim Türkmenlerin hakkını
çiğniyordu. Çok sayıda gencimizin ve
kadınlarımızın atanması engellendi. Irak
Türkmen Cephesi ve partimize mensup
tüm üyelerimizin temel ajandası Türkmen
7
milletine hizmettir.

Parlamento Seçimlerine Katılan Liste
Numaraları Belli Oldu

Diş Hekimi Çılgın
Ressam

Kerkük Türkmen Cephesi 123
Kerkük’te Türkmenler tek
listede buluşarak, Kerkük
Türkmen Cephesi listesini
oluşturdu. Kerkük Türkmen
Cephesi’nde 18 aday yer alıyor.

Birbirinden değerli tabloların
altına imzasını atan başarılı
ressam Attilla Şahin Ahmet,
resmin kendi dünyasının
küçük bir kopyası olduğunu
Irak Türkmen Cephesi 137 belirterek, "Ben hiçbir
Attilla
Erbil’de ise tek Türkmen zaman kendimi bir ressam
olarak görmüyorum.
listesi Irak Türkmen
Cephesi oldu. Listede 5 Bu adı kendime verirsem
bu maceram burada
aday bulunuyor.
bitecektir." diye konuştu.
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Dr. Soran Salahattin Şükür
Ortadoğu’da Kürt Medceziri
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Erbil Trafiğinde %99.5
Yasa Dışı Motosiklet
2013 yılından itibaren
motosikletlerin gümrük
kapılarından girişine izin
verilmiyor.

Şahin Ahmet

Diyar ERBİL

Nankörlük
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Türkmen Basın Ajansı

Bağdat'tan ayrı kalmak sıtratejik bir
hatadır

"Bölge hükümetinin çoğunluk
ve geçici bir hükümet olduğunu
söyleyebiliriz"

Kürdistan İslami Birliği (Yekgirtu)
Genel Sekreteri Salahaddin Bahaddin,
referandum sonrası yaşanan olayların
altını çizerek, referandumdan sonra
Türkiye’ye gerçekleştirdikleri ziyaretin iyi
sonuçları olduğunu belirtti.

Bazıları “Ben hükümette olmazsam
hükümet yıkılsın.” der, bu yanlış bir
düşünce. Bizim buna inancımız yok,
bize göre, halkın emniyeti geçim kaynağı
kadar önemli. Bir hükümet yıkıldığında
veya bir ülke idaresini kaybettiğinde,
şüphesiz ümitsizlik oluşur. Hükümetin
biz olmadan da geçici olarak işleri
idare edebileceğinden emin olduk. Yani
halihazırda Bölge hükümetinin çoğunluk
ve geçici bir hükümet olduğunu
söyleyebiliriz. Yani KDP ve KYB çoğu
görev ve sandalyeye sahip ve geçici.
Bakanlıklar da bu dönemin sonuna
kadar vekaleten idare ediliyor.

Kürdistan İslami Birliği Genel Sekreteri
Bahaddin, Kürt siyasetindeki öncü
kişilerin Türkmenlerin gönlünü hoş
tutmayı başaramadığını belirterek,
“Siyasi öncüler, Kürdistan’da ve
özellikle Kerkük’te Türkmenlere iyi
davranmadığını itiraf etmeli.” dedi.
Kürdistan İslami Birliği (Yekgirtu) Genel
Sekreteri Salahaddin Bahaddin, Irak ve
Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi’ndeki
(IKBY) son gelişmeler ve bölge ülkelerle
olan ilişkilerin durumu hakkında Tba
Gazetesi’nin sorularını yanıtladı.

IKBY’de geçtiğimiz yıl 25 Eylül’de
yapılan referandum ve 16 Ekim
olayları şahsınızın ve partinizin
hafızasında nasıl bir izlenim
bıraktı?
Şüphesiz bölgede yaşanan olaylar,
olağan dışı bir durum. Ne yazık
ki bölgedeki karışıklıklar zalim ile
mazlumu öyle birbirine düşürmüş ki,
kimse failleri birbirinden ayıramıyor.
Aynı zamanda ne yazık ki yetkililer
halklarına hizmet etmeyi başaramadı.
Baas rejimi döneminden önce ve sonra
Kürdistan’ın durumu ve Kürdistan
halkının haklarının durumu belli,
sömürge altında oldukları, yerinden
edildikleri ve kimyasal silaha maruz
kaldıkları belli. Şüphesiz bu da toplumun
sosyal psikolojisi üzerinde etki ve kalıntı
bırakmıştır.
1991 ayaklanmasından sonra Kürdistan
özel bir koşula girdi ve Bölge’de yerel
idare oluştu. Ama ne yazık ki bunda
da sorunlar oluştu, örneğin; iç savaş,
siyasi taraflar arasında anlaşmazlık ve
durumun çözümü için silah kullanma.
Rejimin yıkılmasından sonra Bağdat
hükümeti kuruldu, hükümetin
kurulmasından sonra durumların
düzeltilmesi, yavaş yavaş bölgenin
istikrara kavuşması ve anayasanın
bölgede sakinlik yaratması ümit
ediliyordu ama o da olmadı.

"Anayasanın Irak’ta başarısız
olması, bu anayasayı
uygulayan kişilerin eski
kültür ve alışkanlıklarına
göre uygulamalarından
kaynaklanıyor"
Anayasanın Irak’ta başarısız olması,
bu anayasayı uygulayan ve idare eden
kişilerin eski kültür ve alışkanlıklarına
göre uygulamalarından kaynaklanıyor.
Daha sonra geçtiğimiz yılda yaşanan
olaylar ve DEAŞ konusu insanların göç
etmesine ve dağılmasına neden oldu,
sonuç olarak Irak’ın birçok kenti yıkıldı,
viran oldu. Bundan sonra sakin bir
ortam oluşması ümit ediliyordu ama yine
olmadı ve şu anki durum oluştu.

"Kerkük
kardeşlik
şehri
diyebileceğimiz farklı
nüfus ve uyrukların yaşadığı
yerdir"
Anayasanın uygulanmaması Kürdistan
halkını başka şeyler düşünmeye itti,
örneğin; referandum ve bağımsızlık
konusu. Aslında bunları istemek sivil
ve siyasi bir şey, bu kadar büyük tepki
oluşmasına gerek yoktu. Bu durum, sert
bir tepki göstermek amaçlı Bağdat ve
diğer taraflar tarafından hazırlanmış bir
plandı. Aynı zamanda sorunlar, Kerkük,
Tuzhurmatu ve çevresindeki olayların
oluşmasına neden oldu.

"Türkmen, Arap ve Kürt
Kerkük'te birlikte başarılı bir
idare yürütebilir"
Şüphesiz Kerkük coğrafi bakımdan
bir Kürdistan şehridir, ama nüfus
bakımından kardeşlik şehri
diyebileceğimiz farklı nüfus ve
uyrukların yaşadığı yerdir. Öte yandan
Türkmen, Arap ve Kürt birlikte başarılı
bir idare yürütebilir. Bunlardan herhangi
biri diğeri üzerine baskı sağlarsa hata ve
haksızlığa neden olur. Önceki dönemde
Kürt’ün baskın olması, yanlıştı. Şimdi
tam tersi durum var, bu da aynı şekilde
yanlış. Bu yüzden bu 3 milletin siyasi
partileri anlaşıp sadık bir şekilde
şehrin idari ve siyasi düzenini birlikte
yürütmeli. Fakat bunlar olmadı ve olaylar
kanlı ve işgalci bir savaşa dönüştü.
Kerkük ve diğer bölgelerde tekrardan
barışın sağlanmasını ümit ediyorum.

Başından itibaren Kürdistan
İslami Birliği IKBY hükümetinin
8. kabinesini destekledi ve
içerisinde bulundu, ama bir süre
önce resmi olarak hükümetten
çekildiğini açıkladı. Sizce İslami
Birlik’in hükümetten çekilmesi
hükümetin zarar görmesine
neden olmaz mı?
Hükümetin 8. kabinesi Yekgirtu ve diğer

"Bölge’deki tarafların arasını ve
çevredekilerin Bölge’yle arasını
bozmayı amaçlayan bir nefes
olduğunu hissettik"
4 partinin ortaklığıyla oluşturuldu
ve kabine dönemi tamamlanana
dek durumu birlikte idare etmemiz
gerekiyordu. Ne yazık ki sorunlar oluştu.
Parlamento işlevsizleştirildi ve Goran’ın
bakanları kovuldu, Yekgirtu’nun,
Komel’in, KDP’nin ve KYB’nin bakanları
görevlerine devam etti. Barışı sağlamak
ve sorunların çözümü için çok çaba
sarfettik. Bazılarında başarılı olduk
ama bazılarında da olamadık. Örneğin;
parlamentonun aktifleşmesinde ve
olağan durumuna dönmesinde başarılı
olduk ama Goran bakanlarının yeniden
göreve başlamasında başarısız olduk.
Başarısız olmamız konuları daha da
karıştırdı. Çok fazla bedel ödediğimizi
ve bu kadar bedel ödemeye gerek
olmadığını hissettik. Aynı zamanda diğer
partiler gibi sade bir şekilde hükümetten
çekilmek istemedik.

"Bölge hükümetinin Bağdat’ta
ve çevre ülkelerde karşılandığı
ve kale alındığından emin
olduğumuz zaman hükümetten
çekildik"
İnsanların yaşam koşulları ve geçim
kaynaklarının yeniden oluşmasını talep
ettik, bu amaçla hükümetin yeniden
çalışması ve vatandaşların koşullarını
düzeltilmesi için bir heyet oluşturduk ve
24 maddelik bir bildirge yazdık. Bizim
de yardımcı olacağımızı, hükümetten
çekilmeyeceğimizi ve var olan siyasi
baskıyla mücadele edeceğimizi
açıkladık. Fakat birkaç toplantıdan
sonra çözüm kabiliyeti olmadığını
anladık. Bu yüzden daha önce bir süre
belirlemiştik ve bu sürenin ardından
ne yapıp yapmayacağımız konusunda
özgür olduğumuzu bildirmiştik. Her
zaman sorunları çözmek için çaba
gösterdik. Bizim amacımız, hükümeti
yıkmak olmamıştır, şimdi de hükümetin
yıkılmasını istemiyoruz. Bölge
hükümetinin Bağdat’ta ve çevre ülkelerde
karşılandığı ve kale alındığından emin
olduğumuz zaman hükümetten çekildik.

16 Ekim olaylarının
ardından Türkiye’ye bir
ziyaret gerçekleştirdiniz.
Medyada görüşmelerin
detayları paylaşılmadı,
sadece bir röportajınızda
görüşmelerinizden söz ettiniz.
Görüşmenin detaylarından
söz edebilir misiniz? Ayrıca
partiniz Erbil ve Ankara arasında
ilişkilerin normalleşmesi için
arabulucu oldu mu?
Kurulduğumuzdan itibaren kişi ve parti
bazında hep çekişmelerin arasında olduk.
Yani hep savaş çıktı ve biz barışı sağladık.
1994 yılında iç savaş çıktığında biz araya
girdik ve barış kurulu oluşturduk. Daha
sonra Bızutnawa (İslami Hareket Partisi)
ve KYB arasında savaş çıktı, biz aynı
şekilde arabuluculuk yaptık. Taraflar
sürekli savaş içerisindeydi ve biz her
zaman barıştırdık. Bizim anlayışımıza
göre insanlar komşularıyla içi rahat
uyumalı. Bir hadiste Aleyhissalatu
Vesselam şöyle buyuruyor; "Müslüman
odur ki Müslüman kardeşine eliyle
ve diliyle selam verir." bu yüzden
Müslümanlar birbirlerini anlamalı.
Bunun haricinde komşunun komşu
üzerinde hakkı var. Bölge’deki tarafların
arasını ve çevredekilerin Bölge’yle arasını
bozmayı amaçlayan bir nefes olduğunu
hissettik. Parti, halk veya dini oluşum
bazında her zaman komşularımızla
iyi bir ilişkimizin olmasından yanayız.
Barışla yaşamalı ve durumu birlikte idare
etmemiz gerekiyor.
Bağdat’la sorun oluştuğunda, Maliki ve
Abadi hükümeti üzerine çokça notumuz
olmasına rağmen bir yıl önce oluşturulan
Bağdat heyetine katıldım ve Bağdat’a
gittik. Çünkü bana göre, Irak halkının
yaşamını düzene sokmak gerekli ve
önemli.

"Bağdat'tan ayrı kalmak, siyasi,
ahlaki, sosyal ve ekonomik
bakımdan stratejik bir hatadır"
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Heyetimiz Bağdat’ı barıştırkmak içindi.
Ben her zaman bu görüşteydim ve tekrar
söylüyorum; Kürdistan bağımsızlığını da
ilan etse komşularımızla barış içerisinde
yaşamalıyız. Bu sözümü her yerde dile
getirdim, Bağdat’la da öyle. Bu yüzden
Bağdat’la bağımsız bir devlet veya federal
bölge olarak barışıp barış içerisinde
yaşamalıyız. Yani ayrı kalmak, siyasi,
ahlaki, sosyal ve ekonomik bakımdan
stratejik bir hatadır. Bağdat için heyet
oluştuğu zaman, ben ilk destekçileri
oldum ve onlarla gittim. O dönem buna
karşı olan kişiler başka şeyler söylüyordu.
Bağdat’la, Türkiye’yle ve İran’la sorun
oluştuğu zaman, birbirini anlama ve
durumun güzellikle çözülmesinden
yanaydık. Çünkü biz taşınıp başka
yere gidemeyiz. Öte yandan Osmanlı
döneminde bu halklar 500 yıl birlikte
yaşadı. Daha öncesinde de Müslüman
halklar 1400 yıl birlikteydi. Şu an bizi
birbirimizi yok etmeye ve birbirimize
karşı olmaya iten nefes, dini ve medeni
bir nefes değil.

"Türkiye’nin Adalet ve
Kalkınma Partisi ile ilişkimiz
var ve 25 Eylül’den sonra sürece
katıldığımız için bize karşı
kırgınlıkları oldu"

Türkmen Basın Ajansı

edip elinize sağlık diyemezsiniz
ama yaptığınız iyiliklerin kötülüğe
dönüşmeme payı kalsın.” dedik.

"Türkiye'ye ziyaretimizin iyi
sonucu oldu"
Aramızda ortak çıkarlar var. Yani Kürt ve
Türkiye arasında ortak çıkarlar var, ayrıca
Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasında
da ortak çıkar var. Allah'a şükür bir
nebze de olsa durum sakinleşmiş halde.
Şüphesiz her zaman herhangi bir yerde
bir sorun oluştuğunda barışı sağlama
çabasında olduk bu bizim ahlakımızda
var. Şüphesiz ziyaretimizin iyi sonucu
oldu çünkü açıklamada bulunduk. 90’lı
yıllarda Erbakan döneminden beri içlidışlı olmamız ve AK Parti başkanları
ile ilişkimizin olmasına göre, onlar için
biz eski dostuz ve güven yeriyiz. Bize
daha çok güvendikleri için gerçekte ne
olduğunu ve ne yapılması gerektiğini
anlattık.

"Türkmenler bölgenin köklü
bir halkı olup Kürdistan ve Irak
toplumunun canlı bir parçasıdır"
1990’lı yılların başından
itibaren Türkmen milleti İslami
Birlik’in büyük destekçisi
olmuş ve bu parti ile samimi
ilişkileri var. Buna karşılık
olarak önemli bir parti olan
İslami Birlik Türkmenlere
ne sundu? Türkmenler sizin
siyasi denkleminizin neresinde
bulunuyor?

Bizim Türkiye’nin Adalet ve Kalkınma
Partisi ile ilişkimiz var ve 25 Eylül’den
sonra sürece katıldığımız için bize
karşı kırgınlıkları oldu, katılmamızın
olağan bir şey olduğu kanaatindeydik.
Daha sonra Türkiye’ye bir ziyaret
gerçekleştirdik ve karar mercii yetkililerle
oturduk, Kürdistan’da Türkiye ve
İran savaşı istemediğimizi açıkladık.
Türkmenler bölgenin köklü bir halkı
Yaşananlar medeni bir talepti ama iş
olup Kürdistan ve Irak toplumunun
büyütüldü.
canlı bir parçasıdır. Bu bir gerçek,
bunu reddeden şoven ve hastadır.
"Türkiye’deki yetkililer bazı tehdit Aynı zamanda Türkmenler arasında
ve laflar kullandı ama
iç anlaşmazlıklar mevcut, Kürt ve
uygulamada Kürdistan Bölgesi’ne Araplar arasında olduğu gibi. Siyasi
yön, köklülük ve köksüzlük her yerde
karşı hiçbir şey yapmadılar"
var. Bunu dile getirmeye gerek yok.
Türkmenlerin Kürdistan’da bir halk
Neden büyütüldü? İnsanların bu işi
olarak gönlü hoş tutulmalıdır. Kürt
büyütmekte menfaati vardı, belkide
siyasi öncüleri Türkmenlerin gönlünü
güç sahibi ülkeler ve komşu ülkeler
hoş tutmalı. Bu sözlerim 90’lı yıllara
olayı büyütmek istedi. Halen Türkiye
dayanıyor.
Kürdistan’da fazıl sahibi.1991 yılından
beri Kürdistan’ın tek çıkış yolu ve
kapısı İbrahim Halil’dir, yani Türkiye.
"Siyasi öncüler, Kürdistan’da ve
Muhalefet döneminden şimdiye kadar
özellikle Kerkük’te Türkmenlere
bu devam ediyor. Türkiye’deki yetkililer
iyi davranmadığını itiraf etmeli"
bazı tehdit ve laflar kullandı ama
uygulamada Kürdistan Bölgesi’ne karşı
"Siyasi öncüler, Kürdistan’da ve
hiçbir şey yapmadılar. Bu da saygıya
özellikle Kerkük’te Türkmenlere iyi
değer bir durum, biz de teşekkür ettik.
davranmadığını itiraf etmeli"
Ayrıca, “Sizin bağımsızlık konusuyla
Kürdistan Cephesi’ne eziyet edildiğinde,
ilgili endişelerinizi anlıyoruz, teşekkür
“Türkmenler muhafazakar, sivil

ve barışçıl insanlardır. Eğer saygı
gösterirsen saygı gösterir. Sen saygı
duy, haklarını ver ki uzak veya yakın
başkalarına medet ummak zorunda
kalmasın.” derdim. Siyasi öncüler,
Kürdistan’da ve özellikle Kerkük’te
Türkmenlere iyi davranmadığını itiraf
etmeli. Çünkü Kerkük’te Türkmenlere
karşı yanlış davranışlar sergilendi.

"Türkmenler Kerkük’te Kürtler
kadar zulüm gördü"
"Kürt siyasiler, daha Kürtleri
memnun edememişken
Türkmenleri nasıl etsin"
Zulüm ve sömürge bakımından
Türkmenler Kerkük’te Kürtler kadar
zulüm gördü. Sadece Kerkük’te değil,
Tuzhurmatu ve diğer bölgelerde de.
Kürt siyasiler, daha Kürtleri memnun
edememişken Türkmenleri nasıl etsin.
Bu yüzden bunlar yapılan ve yaşanan
hatalardı.

"Eğer bu ülkede tek bir Türkmen
de olsa onun varlığı kabul
edilmeli"
Gelecekte çalışmak için şüphesiz şu
gerçeği görmemiz gerek, bu bölgedeki
halklar birlikte yaşamalı, hakları
belirlenmeli ve birbirlerine saygı
göstermeli. Nüfus oranı başka bir şey,
varlık ve kimlik başka. Eğer bu ülkede
tek bir Türkmen de olsa onun varlığı
kabul edilmeli. Aynı zamanda milli
kimliği olduğu kabul edilmeli. Bu
dinimizde de var. Bölge olarak ne yazık
ki bunu çok uygulamadık.

"Yekgirtu’nun kollarında
Türkmenler var ama
başkanlığında yok"
Yekgirtu olarak şoven düşünceye
sahip değiliz. Önceki yıllarda şura
meclisinde ve Erbil bölge başkanlığında

kardeşlerimiz olmuştur. Daha sonra
kendileri başka bir siyasi tarafa
gitme kararı aldılar, bu siyasi taraf
da İslami'ydi. Bizim Türkmenlerin
Yekgirtu başkanlığında bir rolü olmasına
veya Yekgirtu içerisinde herhangi bir
rölü olması konusunda bir engelimiz
yok, çünkü Yekgirtu milliyetçilik
ilkesi üzerine kurulan bir parti değil.
Yekgirtu’nun bazı ilkeleri var, bu
ilkelere razı olanlar partinin üyesi olur.
Yekgirtu’nun kollarında Türkmenler var
ama başkanlığında yok. Eskiden vardı
ama şimdi yok ve kendileri siyasi parti
oluşturdular, başkanlıktaki Türkmen
kardeşlerimiz o partiye katıldı.

"Ekonomik durumumuz çok iyi
değil"
İslami Birlik’in ekonomik
durumu nasıl? Edinilen bilgilere
göre, sizin medya organınızda
çalışan bazı medyacılar işlerinden
uzaklaştırıldı, bu ekonomide
küçülme midir?
Kürdistan’ın ekonomik durumu genel
olarak büyük bir krizde. Şüphesiz
biz de bu gerçeğin bir parçasıyız.
Yapabildiğimiz kadar çözüm üretmeye
çalışıyoruz, çünkü partinin kapasitesi
tüm ekonomik engellerle başa
çıkabilecek türden değil. Bu yüzden
genel olarak kimsenin siyasi durumu iyi
değil, haliyle bizim de öyle. Başkalarının
nasıl olduğunu bilemem ancak biz
Yekgirtu’dan söz ediyoruz, ekonomik
durumumuz çok iyi değil.

Uzun süredir medyadan
uzaksınız, bunun nedeni nedir?
Kendim medyadan haz etmiyorum. Bu
koşullarda tüm gerçekleri söyleyemezsin,
söylemeden de yapamazsın, o yüzden
sessizlik en iyisi. Yani kişisel bir şey değil.
İnsan konuşmak yerine çalışsa daha iyi.
Benim kendi kişiliğim böyle.
Haber: Ziya Uzeiry
Foto: Abdullah Ahmet

Parlamento Seçimlerine Katılan Liste Numaraları Belli Oldu
Irak Yüksek Seçim Komisyonu, 20

listesini oluşturdu. Kerkük Türkmen
Cephesi’nde 18 aday yer alıyor.

Türkmenler seçime Erbil’den 137,
Kerkük’ten 123 numaralı listeyle katılacak.

Erbil’de ise tek Türkmen listesi Irak
Türkmen Cephesi oldu. Listede 5 aday
bulunuyor.

Şubat’ta yapılacak parlamento seçimleri
için liste numaralarını açıkladı.

Kerkük’te Türkmenler tek listede
buluşarak, Kerkük Türkmen Cephesi

Irak Başbakanı Haydar Abadi 12 Mayıs’da
parlamento seçimleri yapılacağını
açıklamıştı.
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Yıl 1987, Bağdat Üniversitesi’nde

4. sınıf öğrencisi iken, bir gün
ders bitimi sonrası Petrol (Neft)
Enstitüsü’nde eğitim gören dayımın
oğlunu ziyarete gittim. Otobüsten
inip, enstitüye doğru yürümeye
başladım. Gideceğim adrese yaklaşık
100 metre kalmışken, yol kenarında
park halinde TR plakalı bir tır
gördüm. Sıcaktan olmalı ki şoför
koltuğunda oturmuş ve kapıyı açık
bırakmıştı. Elinde bir gazete vardı.
Kendimi tutamadım ve “Abi, eski
tarihli bile olsa fazla gazete var mı
yanında?” diye sorar sormaz, sivil
kıyafetli biri sağ arka kolumdan
tutarak, “Ne konuştun bu adamla?”
diye öfkeyle bana bağırdı. Hemen
büyük bir hata işlediğimin farkına
vardım. “Bir şey yok sadece bir
gazete istedim.” diye cevap verdim.
“Hemen def ol git buradan, yoksa
senin için iyi olmaz." deyince, başımla
tamam ifadesini ima ederek sessiz
sessiz yoluma devam ettim. Benim
açımdan masum bir talepten ibaret
olan bu olay, rejim istihbarat adamları
açısından affedilmeyecek büyük
bir suç unsuru idi. Yabancı biriyle
konuşmak, yabancı istihbarat teşkilatı
ile işbirliği yapmak anlamına gelirdi.
Bu ülkeye ihanet derecesine varacak
kadar hayatınıza mal olabilir bir
durumdu. Hele hele bu yabancı Türk
olsa, kelimeyi şahadeti getirmeniz
yapacağınız en doğru iş olur.
Şahsen yaşadığım bu olayı burada
bahsetmemin nedeni, Irak’taki
Türkleri (Türkmenler) Türk
Dünyası’ndan koparmak, ayırmak ve
uzak tutmak için nelerin yapıldığının
yanı sıra, Irak Türklerinin hangi
şartlar altında varlığını korumasını
bilmesinin canlı bir örneğini
aktarmaktır.
Bize hep dediler ki siz Türk değil,
Türkmensiniz. Yani siz farklı, onlar
farklıdır. Özetle, aynı ırk, aynı
soy, aynı kanı taşıdığımız ve aynı
dili konuştuğumuz gerçekleri bir
tarafa bırakıp, kendimizi inkâr
etmemiz isteniyor bizden. Öncelikle
Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan,
Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan,
Doğu Türkistan, Tataristan, İran,
Suriye ve Lübnan Türkleri vs.
dünyanın hangi coğrafyasında
yaşıyorsa yaşasın, Türkler tek devlet
bayrağı altında olmasalar bile tek
millettir. Bunun bizim tarafımızdan
inkâr edilmesini beklemek aptallık
olur. Bundan korkan, bu durumdan
hoşnut olmayan ve hazmedemeyen
her kim varsa, ömür boyu korksun
ve üzülsün. Çünkü bu gerçeği
değiştirecek hiçbir güç yoktur. Irak’ta
yaşadığımız bu toprakların bizim
vatanımız olması da bir gerçektir.
Ancak ve ancak bu bizim de Türk
olduğumuz ve Türk dünyasının bir
parçası olduğumuz gerçeğinden bir
şey değiştirmez. Kaldı ki, çok yakın
bir tarihe kadar zaten tek bayrak
altında ve aynı toprakta yaşıyorduk.
Eğer emperyalist ve İslam düşmanı
güçler olmasaydı bugün yine tek
bayrak ve tek vatanda yaşıyor
olacaktık.

Geçenlerde Erbil’de bir Kürt kanalı,
IKYB parlamentosunda Türkmen
Milletvekili Aydın Maruf bey ile bir
röportaj yapmış. Bu ve benzeri birkaç
kanal, benim açımdan inandırıcılığı
ve tarafsızlığına inanmadığım için
zaten kanal listemde yok. Her neyse
sosyal medyadan bir dostumuzun
dile getirmesiyle konu paylaşıldı. Ben
de bu vesileyle konuya vakıf oldum.
Aslında konuyu önemsememek
gerektiğine inanmama rağmen,
sosyal medyada başta milletvekilimiz
olmak üzere onun şahsında da
Irak Türklerine karşı öyle alçakça,
öyle zalimce bir hakaret, taciz ve
propaganda yapılmaya başlandı ki
susmak da insanı hastalaştırır.
Konu Türkiye’nin gerçekleştirdiği
Zeytin Dalı Karekâtı'yla ve
Türkmenlerin kimin tarafında olduğu
ile ilgiydi. Bir kere mesele Türkiye’yi
savunmak veya savunmamak
değil. Mesele haklının yanında yer
almaktır. Kürt medyası, karşısında
kim olursa olsun Türkiye’nin karşı
tarafında yer almayı bir politika
haline getirmiş. O yüzden doğru veya
yanlışı görememekte ısrar edip, Türk
düşmanlığı bloğunun tarafında yer
almak için gerekirse terörün tarafını
tutmayı tercih ediyor.

Diş Hekimi Çılgın Ressam

Birbirinden değerli tabloların altına

imzasını atan başarılı ressam Attilla Şahin
Ahmet, resmin kendi dünyasının küçük
bir kopyası olduğunu belirterek, "Ben
hiçbir zaman kendimi bir ressam olarak
görmüyorum. Bu adı kendime verirsem bu
maceram burada bitecektir." diye konuştu.
Diş hekimliği fakültesi mezunu olduğunu
belirten Atilla Şahin Ahmet, dişçilik ve resim
arasında bağ olduğunu belirterek, "Çünkü
ikisi de estetiğe sahip." dedi.
Attilla Şahin Ahmet, ülkemizde sanata
verilen değere ilişkin, " Yok diyebileceğim
durumda. Bölgemizde ne sanatın, ne
de sanatçının değeri var." şeklinde
değerlendirmede bulundu.
Başarılı ressam Attilla Şahin Ahmet, sanat
hayatına ilişkin pek çok konuyu Tba'yla
paylaştı.
Öncelikle resim serüveninizi bize anlatabilir
misiniz?

Bir yaşımdan itibaren resim yapmaya aşık
oldum desem yalan sayılmaz. Annem ve
babamın söylediğine göre daha bir yaşımda
annemin rujlarını
alıp duvarda,
aynada, kısacası
evin her köşesini
mahfederek bu yola
başladım. Babam
da ressam olduğu
Hâlbuki bizim derdimiz haklının
için bendeki bu
yanında yer alıp haksızlığa karşı
durumun normal
durmaktır. Türkiye bugün Kürtlere
olmadığını
karşı savaşmıyor. Terörü bertaraf
etmek için mücadele ediyor. Bunu da anlamış, küçük
yaparken emperyalist güçlere karşı tek yaştan itibaren beni
başına yapıyor. Karşı tarafta ise terörü renkli bir dünyayla
tanıştırmış. O
destekleyen ülkeler ve teröristler
günden günümüze
var. Bunu biz anlıyoruz. Ama Kürt
kadar kömür,
medyası anlamak istemiyor. Halkını
kalem ve dünyama
da bu yönde yönlendiriyor. Yani bir
renk katan
algı operasyonu yapıyorlar. 20 Şubat
akşamı tesadüfen kanalları dolaşırken boyalarımla iç içe
yaşıyorum.
GK diye bir kanalda yer alan, kendi
gözümle gördüğüm, okuduğum ve
Kendinizi ne
kulaklarımla duyduğum bir haberde, zaman bir ressam
“Türkiye’de resmi bir fetva ile sol
olarak görmeye başladınız?
elle yemek yemek yasaklandı.” diye
yazıyordu. Böyle bir şeyin olmadığını Daha önce belirttiğim gibi küçük yaşta
resim yapmaya başladım fakat çok
GK kanalı da biliyor, ama yalan
sakin, çok düşünen ve az konuşan bir
haber yayarak Türkiye aleyhine algı
operasyonu yapmak ve halkı galeyana insan olduğum için kendimi insanlarla
paylaşmak istemedim. Yani resimle kendimi
getirmek böyle yollarla olur. Hatta
kendimle paylaşmak istedim. Zaten resim
terörü de teşvik etmek için en ideal
dünyası, oluşan hissiyat sonucu insanların
yol bu gibi yalan haberleri yaymakla
duygularına hitap eder. Resim, kendi
olur.
dünyamın küçük bir kopyasıdır. Ayrıca ben
Aleyhimize söylenen ve yazılan
hiçbir zaman kendimi bir ressam olarak
en ilginç yorum ise, Türkmenlerin
görmüyorum. Bu adı kendime verirsem
nankörlüğünden bahseden bazı
bu maceram burada bitecektir. Kendime
kendini bilmez gerçek nankörler
ressam dediğim andan itibaren kendimi
tarafından oldu. Bin yılı aşkındır
geliştirme duygusunu kaybedip, resim
bu topraklarda yaşadığımız tarih
dünyasının sonsuzluğuna noktayı koyup bir
bile şahitlik yaparken, bizi kendi
daha gelişemem. Ben doğarken üç noktayı
topraklarımızda misafir olarak gören koydum ve bu üç nokta durmadan devam
zavallılara diyorum ki, biz Iraklı
edecektir.
Türkleriz. Bizi Dünya Türklerinden
Resimlerinize bakınca biraz farklı geliyor,
çizilmiş birkaç suni sınır ayıramaz.
nasıl bir yöntem kullanıyorsunuz?
Her zaman vatanımıza sahip çıktık.
Hiçbir zaman yaşadığımız topraklara
Genel olarak insan portresi çizimiyle
ve birlikte yaşadığımız halklara
ilgileniyorum. Aslında yeniden inşa ve
ihanet etmedik. Kendi vatanımızda
sürrealizmin karışımı diyebiliriz. Tamamen
zulme uğradık, zalim olmadık. Tarih
hayal dünyasıyla ilgili bir akım. Var olan
boyunca da Türklerin hiçbir halka
karekteri yeniden inşa etmek veya gerçek
zulmettiği olmamıştır. Buna karşın,
dünyamızda olmayan karekteri yaratarak
hiçbir zaman nankör olmadık. Ama
sürrealizm çizim yoluyla bambaşka bir
maalesef hep nankörlüklere maruz
tablo elde etmek her zaman benim için
kaldık.
vazgeçilmezdir. Sürrealizm nedir diye
Yıllardır Türkiye’nin yardım ve insani sorarsanız, gerçeküstücü sanat. Bu akım
özgür hayal gücünü arttırmak ve bilincin
duruşu olmasaydı bugün IKYB diye
bir şey olacak mıydı? Türkiye en son etkisini azaltmak üzerine kuruludur.
16 Ekim’den sonra sınırı kapatsaydı,
Sanat dünyasında sizin için idol olan veya
Kürt halkı ne durumda olacaktı?
sevdiğiniz, örnek aldığınız şahsiyetler var
Adaletli birinin bu iki soruya vereceği
mı?
cevap ile kimin nankör olduğu belli
olur zaten.
Tabi ki zaten benim hattım, ünlü ressam

Vincent Van Gogh’un hattına yakın, kontrast
ve ışıklarda ise Salvador Dali’nin yöntemine
yakın şekilde çalışmalar yapıyorum. Aynı
zamanda kendi çizgilerimi de çalışmalarıma
yerleştiriyorum. Van Gogh ve Salvador Dali
ikilisi en sevdiğim, beğendiğim ve örnek
aldığım sanatçılar. Aynı zamanda babam
benim için vazgeçilmez bir öğretmen
olmuştur.
Aldığınız eğitim ile icra ettiğiniz sanat
bağdaşıyor mu?
Aslında ben diş hekimliği fakültesi
mezunuyum. Portre ve yakın çalışmalarımın
nedeni ise bölümde aldığım anatomi
dersleriydi. İnsan çizgisi ve vücut ahengi
üzerine odaklandım. Dişçilik ve resim
arasında bağ var çünkü ikisi de estetiğe
sahip. Aslında resim konusunda diş
hekimliği fakültesi bana çok yeni fikirler
kattı ve yöntemler gösterdi. Anotomi dersi
görmüş olmam, çizim yaparken çok kolaylık
sağlıyor.
Neden çoğu çalışmalarınız yaşlı insan veya
bitkin, hayatından memnun olmayan, yoksul
insanlara benziyor?
Tabi ki bu tarz
çalışırım, zaten
ülkenin hali belli.
Savaş, yoksulluk,
insanların temiz
yüzlerini geride
bırakıp, aşırı yorgun
ve çileli hatlara teslim
olmalarına neden
oluyor. Tabi resim de
insanın iç dünyasını
yansıtıyor ve gözüm
neyi gördüyse onu
yapıyorum. Mesele
duygu ve iç dünya
olunca ortaya bu tarz
çalışmalar çıkıyor.
Ülkenin bulunduğu
bu kötü dönemlerde
kalkıp da yalandan
mutlu ve gülümseyen
portreler çizemem,
çünkü gerçekte
böyle bir şey yok. Dikkat ettiyseniz bazı
çalışmalarımda eser tamamlanmamış gibi
görünüyor, aslında o eser tamamlanmış
ama ben o boşluğu esere bakan gözlere
bırakıyorum. Yani o eseri ben çiziyorum ama
ona bakan insan kendi hayal dünyasında
neleri yaşıyorsa öyle tamamlıyor. Bir nevi
ortak çalışma dersek mantıklı olur.
Ülkemizde veya haritayı sınırlı tutup
Kerkük’te sanata verilen değer ne durumda?
Yok diyebileceğim durumda. Daha geçen
gün katıldığım bir sergide babamın çok
değerli bir tablosunu acemilerce yere yakın
asıldığı için vatandaş geçerken yırttı. Oradaki
sorumlu kişilere sorunca bana dönüp, "Neyin
tartışmasını yapıyorsun kardeşim, pazara
götürsen insanlar yanaşmaz bile."diye cevap
veripi saygısızlık edip hatta bana fiziksel
saldırıya bile kalkıştılar. Tekmelerinin izi
daha kotumda duruyor. Hükümet ise zaten
tamamen unutmuş. Kısacası bölgemizde ne
sanatın, ne sanatçının değeri var. Sanatçının
eseri şahsını temsil ediyor, örneğin ben
bir resme bakıyorsam aslında resime değil
ressama bakmış oluyorum.
Haber & Foto: Abdullah Ahmet

5

26 Şubat Pazartesi 2018

Türkmen Basın Ajansı

Ortadoğu’da Kürt Medceziri

Dr. Soran Salahattin Şükür

1. bölüm

Türkmen ve Kürt halkları aynı coğrafyayı paylaşan

bölgenin iki önemli unsurlarıdır. Bin yıllardır iç içe
yaşayan iki milletin birbirleri üzerinde etkisi oldukça
fazla. Sosyal ve kültürel alanda kaynaşan iki halkı
ayrıştıran tek faktör, ayrı kulvarlarda siyaset yapmaktır.
Nitekim bu durumun ikisine de hayrı olmamıştır.
Siyasi karar merkezlerimiz, Türkmen siyasetini dizayn
ederken, sağlıklı sonuç almak için mutlaka Kürtler ile
ilgili gelişmeleri göz önünde bulundurmak zorundadır.
90’lı yılların başında, biri bölgesel ve diğeri küresel çok
önemli iki gelişme yaşanmıştır. Irak’ın Kuveyt’i işgal
etmesi ve sonrasında ABD’nin önderliğinde 30’dan fazla
müttefik ülkenin güç kullanarak işgalin sona erdirilmesi
ile sonlandırılmıştır. Aynı zamanda bu olay daha büyük
ve küresel bir gelişmeyi tetikleyen önemli faktördü. Kendi
bloğunda yer alan Irak’ı savunamayan Sovyetler Birliği
büyük prestij kaybına uğramış, dağılmasına kadar devam
eden sürecin başlangıcı olmuştur. Böylece dünya iki
kutuplu soğuk savaş döneminden tekil güç hegomonyası
dönemine geçmiştir. Yaşanan bu sıcak gelişmeler genel
olarak dünyada ve özel olarak da dünyanın kalbi olan
Ortadoğu’da çok önemli gelişmelere yol açmıştır. ABDKürt ilişkileri bu döneme damga vuran usurlardan belki
de en önemlisidir. Bu bağlamda dünyanın tek patronu
olan ABD’nin Kürt politikasını, duygusal etki ve baskıdan
uzak, gerçekçi şekilde tahlil etmek zorundayız. Bu
yazımızda, ABD’nin yaklaşımını daha iyi anlamak için
Kürtler ile olan ilişkisini tarihsel boyutlarıyla incelemeye
çalışacağız. İki yüz yıllık ABD’nin Kürt ilgi ve politikasın
birbirinden farklı dört döneme ayrılır. Bunlar; araştırma
ve bilgi toplama, bölgesel baskı aracı, bölgesel faktör ve
küresel aktör dönemleridir.
ABD’nin ilk başlarda içine kapanık dış politikasının
sonucu olarak Ortadoğu ile tanışması çok eskilere
dayanmaz. Bölge ile ilk teması 19. yüzyılın başlarında
başlattıkları misyonerlik faaliyetlerinin başlaması ile
paraleldir. O dönem İslam coğrafyasının tek iktidarı olan
Osmanlı, farklı ülkelere mensup misyonerlik teşkilatının
hedefi haline gelmiştir. ABD de Osmanlı coğrafyasında
yürüttüğü misyonerlik çalışmalarına büyük önem
vermiştir. Bu bağlamda, Osmanlı’ya bağlı şehirlerde
ve yüksek ihtimalle devletin çökmesinde büyük etken
olan, Amerikalı misyonerlere ait pek çok kültürel ve
sosyal müessese; okul, hastane, yetimhane, kilise, çocuk
yuvası gibi faaliyetler adı altında rol almıştır. Gelecekte
Asya kıtasını kontrol altına alma planlarını uzaktan ve
soğukkanlı bir şekilde yapan ABD’li uzman stratejisyenler,
Anadolu’yu bu coğrafyanın anahtarı olarak görüyorlardı.
Dolayısıyla bu kurumların çatısı altında faaliyet gösteren
ajanlar, 1820 yılında Osmanlı topraklarına ayak basmış,
uzun yıllar süresince tebaa arasına karışmış, ülkenin;
ekonomik, dini, coğrafi nitelikleri, eğitim durumu,
kültürel ve sosyal yapısı hakkında ciddi araştırmalar
yapmışlardır. Hazırlanan raporlarda bölge insanının dini
değerlere bağlılığı vurgulanmış, bu konuda yapılacak
her türlü müdahalenin başarısız olacağının önemle altı
çizilmiştir. Bu sebeple, başta Kürtler olmak üzere, dilsel
ve İslam dışındaki diğer dini tebaa gurupları öncelikli
ilgi ve hareket noktaları olması gerekliliği hususlarına
dikkat çekmişlerdir. Bu durum bize göstermektedir ki,
ABD’nin Kürtler ile ilk teması ve tanışması 19. yüzyıla

uzanmaktadır. Bu süreçte Amerikalılar Kürtler ile ilgili
ciddi araştırmalar yapmış, topladıkları veri, bilgi ve
incelemeleri rapor ederek merkeze göndermişlerdir.
Genel olarak “Araştırma ve Bilgi Toplama” olarak
değerlendirdiğimiz bu dönem 20. Yüzyılın ortalarına
kadar devam etmiştir.
İkinci Dünya Savaşı’nın ardından ABD ve Sovyetler
Birliği yeni iki kutuplu dünya düzeninin iki ana aktörünü
temsil ediyorlardı. Ortadoğu’yu kontrol altına almak, bu
ikilinin öncelikli stratejilerini oluşturuyordu. Sovyetlerin
Ortadoğu’ya yayılma çabaları, ABD’nin engelleyeci
politikalarıyla karşılık buluyordu. 1956 Süveyş Savaşı’ndan
sonra, Ortadoğu’da küresel liderliğin İngiltere’den ABD
lehine el değiştirmesi, süper gücün bölge ile ilgili plan
ve stratejilerini derinden etkiliyordu. Artık bölgenin
siyasi aktörleri ciddi bir şekilde mercek altına alınmıştır.
Ancak o zamana kadar, ABD’nin bir Kürt politikasından
bahsetmek için henüz erkendi. Türkiye’nin 1952’de
NATO üyesi olması, Irak’ın 1955’te Bağdat Paktı’nda
yer alması ve 1954’ten itibaren İran’da Şah’la kurulan iyi
ilişkiler, ABD’nin bir Kürt politikasının oluşturulmasını
engelleyen temel faktörlerdir. Ancak 1950’li yılların
sonuna doğru komünist düşünce ve örgütlenmenin
yayılması, bazı ülkelerin Sovyetler Birliği’ne kaymasını
hızlandırmaktaydı. Irak ile Sovyetler Birliği arasında
kurulan yakın ilişkiler ABD’yi ciddi bir şekilde rahatsız
ediyordu. Bu dönemde Eisenhower tarafından geliştirilen
“Ortadoğu Doktrini” gereğince bölgedeki dostlara
askeri ve parasal yardım yapılarak Sovyetlerin yayılma
politikalarının durdurulması hedeflenmekteydi. İşte bu
çerçevede Irak Kürtleri ve liderleri Molla Mustafa Barzani
ile temas kurulmaya başlandı. Bu temas, Kürt siyasi
hareketinin bölgesel denklemde “Bölgesel Baskı Aracı”
olarak kullanma döneminin başlangıcını oluşturur.
Körfez Savaşı’na kadar devam eden bu dönemde ABD,
Irak Kürtlerini genel Kürt stratejisinin merkezi olarak
kullanmış, diğer ülkelerdeki Kürtleri de ihmal etmemiştir.
Ancak bu süreçte soğuk savaş dönemindeki güç
dengelerini gözeterek Türkiye, İran ve Suriye’deki Kürtler
ile ilginin sınırlı tutulmasına sebep oluyordu. NATO’dan
müttefiki olan Türkiye’yi kızdırmak istemese de, bu
ülkedeki Kürtler lehine zaman zaman müdahaleleri söz
konusu olmuştur. Bu bağlamda ilk baskı 1960’lı yılların
başında kültürel haklar konusunda baskılar, uyarı şeklinde
yapılmıştır. Türkiye’nin şiddetli tepkisi neticesinde, ABD
bir sonraki müdahalesini, 1980’li yıllarda “insan hakları”
söylemi altında taleplerini genişleterek tekrarlamıştır.
Artık ABD Kürtlerin siyasi ve kültürel hakları konusunda
müspet ve sesli bir şekilde, Türkiye’nin tüm protestolarına
rağmen, dillendirmeye başlamıştır. Türkiye’nin sert
tutumunu kırmak için baskı altına almak gerekiyordu.
Nitekim PKK’nın bu dönemde ortaya çıkması bir tesadüf
değildir. ABD, PKK’ya terörist örgütler listesinde yer verse
de, örtülü bir şekilde desteklediği bilinen bir gerçektir.
İran ve Suriye cephesinde ise, ABD’nin bu iki ülkedeki
Kürtler ile ilgisi daha sınırlı olmuştur. İran’ın jeo-stratejik
konumu ABD’nin bu tutumunda önemli rol oynamıştır.
İran, Ruslar’ın sıcak sulara açılma hayallerine ulaşmasını
engelleyen temel faktördür. Her ne kadar, 1979’da
gerçekleşen İslami Devrimi sonrası iki ülke arasındaki
ilişkiler zaman zaman sıfır derecesine kadar indirgense
de, ABD İran’ı zayıf bırakacak müdahalelerde bulunmayı
tercih etmiyordu. Ayrıca ABD’nin İslam alemini Sünni ve
Şii olarak birbirine zıt iki kutuba ayrıştırma politikasını
uygulamak için, İran’ın Şii İslam Coğrafyası’nın
merkezinde zinde kalmasını önemsiyordu. 20. yüzyılın
ilk yarısında en aktif Kürt siyasi hareketinin başını İran’lı
Kürtler çekmiştir. 1947 yılında Kadı Muhammed’in
önderliğinde gerçekleşen ilk Kürt devleti denemesi olan
“Mahabad Cumhuriyeti” İran Şahı’nın ABD desteğiyle
çökertilmesi buna delil olarak gösterilebilir. Dış destek
yokluğu sonucunda bugün en zayıf Kürt siyasi hareketi
hiç kuşkusuz İran’daki Kürtlere aittir.

kazandırmak için ayrıca çalışmalara başlamıştır. Bu
hedefe ulaşmak için ilk önce, dünya çapında oldukça
geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Amerika’nın
Sesi radyosunda 1989 yılında Kürtçe Bölümü
tesis edilmiş, Kürtler ile ilgili yayın yaparak onları
bulundukları ülkelerde siyasal anlamda yönlendirmeleri
hedefleniyordu. Ayrıca ABD uluslararası düzeyde
dünyanın dikkatini Kürt sorununa çekmek için de
ayrıca faaliyetler organize ediyordu. Paris’te düzenlenen
Uluslararası Kürt Konferansı’na ABD’den önemli
isimlerin katılması, aynı yıl Senato İnsan Hakları
Komisyonu’nda, ABD’nin üst düzey yetkililerinin yanı
sıra Fransa Cumhurbaşkanı Danielle Mitterrand’ın
da katılımıyla “Tehlikedeki Halk: Kürtler” konulu bir
de konferans düzenlenmesi örnek olarak gösterilebilir.
Avrupa’da güçlü Kürt diasporasının oluşması için gereken
koşullar sağlandı. Bu bağlamda çeşitli vesileler ile yoğun
bir Kürt akımının Avrupa ülkelerine doğru gerçekleşmesi
için zemin hazırlandı. Bu göç dalgası günümüze kadar
devam etmektedir. Özellikle Körfez Savaşı sonrası Kuzey
Irak’tan Avrupa’ya açılan kaçak koridoru, yüzbinlerce
Kürt’ün Avrupa’ya sığınmasını kolaylaştırmıştır.
Nitekim Avrupa’da toplanan Kürtler, bulundukları
yerlerde, ülke yönetimlerine karşı ciddi bir kamuoyu
oluşturabilmişlerdir.
Kürtlerin bu dönemde zaman zaman yaşadığı
olumsuzluklar ABD ile ilişkilerinin sorgulanmasına
yol açıyordu. 1974’de Irak-İran arasında imzalanan
Cezayir İttifakı, 1988’de Halebce’nin kimyasal saldırıya
uğraması ve Enfal Harekatı ve 1990 yılında Irak’tan İran
ve Türkiye’ye doğru toplu göç olaylarına ABD’nin sessiz
kalması, Kürtler tarafından ihanet olarak algılanıyordu.
Ancak sonraki gelişmeler bunun böyle olmadığı, aslında
bu gelişmeler ABD’nin yeni Kürt planlarının sadece bir
ön hazırlık çalışmasının alt yapısını oluşturmaya çalıştığı
ortaya çıkmıştır. Çünkü ABD’nin planları arasında
Kürtleri bölgesel baskı araç statüsünden bölgesel aktör
dönemine geçirmek vardı. Bunun için de Kürt meselesine
dünya kamuoyunun desteğini kazandırmak gerekirdi.
Nitekim yukarda saydığımız olaylar, özellikle Halebce
ve Enfal Harekatı uluslarası aktörlerin dikkatini Kürt
sorununa çekmek için yeterli olmuştur.
Irak’ın 1990’da Kuveyt’i işgaliyle başlayan süreçte, ABD
önderliğindeki Koalisyon Güçleri’nin Irak müdahalesi,
Kürtler lehine birtakım önemli gelişmelere yol açmıştı.
Türkiye’ye doğru yaşanan mülteci krizini çözmek
maksadıyla, dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın
önerisiyle BM’de alınan bir karar gereği, ABD, “Kuzey
Irak”ı kapsayan 36. Paralel’in üstünde uçuşa yasak,
güvenli bir bölge oluşturdu. Kürtler, bu bölgede 1992’de
genel seçim düzenleyerek, parlamento, hükümet ve
yargı organı olan ve fiilen bağımsız görünen egemen
bir siyasi oluşumu dünyaya ilan ettiler. Bu tarihi adım
Kürtleri OrtaDoğu’da “Bölgesel Baskı Aracı” döneminden
“Bölgesel Faktör” olarak adlandırdığımız yeni bir
dönemin geçiş sürecinin sadece bir başlangıcı idi.
Kuzey Irak’ta oluşturulan Kürdistan Bölgesel Hükümeti,
Irak Kürtlerini hayallerindeki bağımsız Kürt Devleti
ideallerine bir adım daha yaklaştırdığı kesindir. Giderek
güç ve tecrübe kazanan bölge, artık Ortadoğu’da
gerçek bir aktör olarak hareket ediyordu. İlişkilerini,
güç dengesine uygun ayarlıyor, yeri geldiğinde büyük
ülkelere karşı kafa tutabiliyordu. ABD’nin hedefinde
Kürtleri sadece Saddam Hüseyin’den korumak olarak
düşünenlerin yanıldıkları açıkça ortaya çıkmıştır. Çok
geçmeden ABD’nin bölgeye verdiği önem ve desteğin
stratejik boyutta olduğu açıktı. Hatta bu stratejinin
Iraklı Kürtler ile sınırlı olmadığı, aynı çerçevede diğer
bölgelerdeki Kürtleri de kapsadığına dair ipuçları ve
belirtiler yavaş yavaş gün ışığına çıkıyordu. Nitekim ABD
Irak-Kürdistan bölgesini diğer Kürt bölgeleri için; siyasi,
askeri, ekonomik ve sosyo kültürel yardım ve lojistik
merkezi olarak kullandığı herkesçe bilinen bir gerçektir.

Bu süreçte ABD Kürt meselesine uluslararası boyut

Asırlık Ampül
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Livermore kasabasında bir itfaiyeye kurulan ampul, 117
yıldır yanıyor.

1901 yılında bir işadamı tarafından itfaiyeye bağışlanan ampül bu dönemden beri birkaç
küçük istisna dışında yanmaya devam ediyor.
117 yıldır yanan ampül Guinness Dünya Rekorları Kitabı, "Ripley's Believe It or Not!" ve
"General Electric" kayıtlarında da yerini almıştır.

Ampül kim tarafından üretilmiştir?
El üflemeli karbon filamanlı ampül 1890'lı yılların sonunda Shelby Electric Company
şirketi tarafından Ohio eyaletine bağlı Shelby kentinde üretilmiştir. Zylpha Bernal
Beck, ampülün babası Dennis Bernal tarafından 1901 yılında itfaiye müdürlüğüne
bağışlandığını söylemektedir.

117 yıldır yanan ampül ilk olarak 30 ile 60 wattlık bir ampül kadar enerjiye sahipti. Fakat
ampül günümüzde yalnızca 4 wattlık ışık sağlamaktadır.
Ampülün en az dört ayrı yerde bulunduğu söyleniyor. İlk olarak 1901 yılında açılan
ampül L Street'te bulunan hortum deposunda bulunuyordu. Daha sonra Livermore
yakınlarında bir garaja takıldı. İtfaiye ve polis müdürlükleri tarafından kullanıldı.

Ampülün hikayesini kim farketti?
Ampülün sıra dışı ömrü ilk olarak 1972 yılında gazeteci Mike Dunstan tarafından fark
edildi. Dunstan, "Ampül dünyanın en eskisi olabilir" başlıklı yazısını Tri-Valley Herald
gazetesinde yayınladı. Dunstan ayrıca Guinness Rekorlar Kitabı, Ripley's Believe it or Not
ve General Electric ile iletişime geçti.
Her 3 kurum da ampülün dünyanın en uzun süredir yanan ampülü olduğunu onayladı.

Ampül hiç sönmedi mi?
1976'da itfaiye müdürlüğünün, 6 numaralı itfaiye istasyonuna taşındığı sırada ampülün
de taşındığı söyleniyor. Priz teli, ampülün zarar görmemesi için çıkarılmıştır. Taşınma
sırasında ampül yalnızca 22 dakika süreyle kapalı kalmıştır.
Hazırlayan: Ali Salim Fettah
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Nüfusunun yüzde yüzü Türkmen olan, DEAŞ'tan ve
DEAŞ sonrası dönemde büyük bir yara almış, şimdi
ise kaderine terkedilmiş 15 bin nüfuslu Salahaddin
iline bağlı Türkmen nahiyesi Yengice...

Yengice, 10 haziran 2014'te DEAŞ işgaline uğradıktan
3 ay sonra örgütten temizlenmişti. O tarihten bu yana
nahiye sakinleri bir daha da topraklarına, evlerine geri
dönmedi.

“
“

edilmesinin ardından da ciddi bir hasara uğradığını
belirterek sözlerine şöyle devam etti:

Durumu daha yakından görmek amacıyla Tba Gazetesi
olarak Yengice'ye gitmek için ilk önce Erbil'den
Kerkük'e doğru yol aldık. Kerkük'te ilk olarak Yengice
Meclis Başkanı Adil Abdülaziz ile görüştük.

“

Evlerin yüzde 80'i
kullanılamaz halde

"Biz geri dönmedik, bu yüzden Yengice'de askeri
eylemler çok oldu. Hasar çok büyük, evlerin yüzde
80'i kullanılamaz halde. Hiçbir evde kapı yok, altyapı
çökmüş durumda. Net bir şekilde bu zararı kimin
verdiğini belirleyemiyoruz, çünkü Yengice'ye farklı
güçler girdi, farklı taraflar müdahale etti.''

En çok dikkat çeken detay
ise evlerin hiçbirinin kapısının
olmayışıydı

Meclis Başkanı bizi kendi aracına bindirip Yengice'ye
götürdü. Tuzhurmatu'nun 5 kilometre batısında yer
alan nahiyede neredeyse yıkılmamış, yanmamış veya
zarar görmemiş bir ev bulmak imkansız diyebiliriz. En
çok dikkat çeken detay ise evlerin hiçbirinin kapısının
olmayışıydı. Elektrik direkleri sökülmüş, kablolar
çalınmış, ayrıca halkın tamamı Yengice dışında çünkü
halk başka yerlere göçetmek zorunda kalmış.
Başkan Adil Abdülaziz bizi Yengice'de hem dolaştırdı
hem de bilgilendirdi.

Kurtarma operasyonu
düzenlendiği zaman Yengice'de
sadece DEAŞ vardı

yengice'yi kurtarma operesyonunda sivillerden
yaşamını yitiren ya da yaralanan olmadığını belirten
Abdülaziz, "Siviller DEAŞ'ın buraya girmesinden
birkaç gün sonra göç ettiler. Kurtarma operasyonu
düzenlendiği zaman Yengice'de sadece DEAŞ vardı.
Zaten fazla direnemeyip geri çekildi." dedi.
Halkın geri dönmek için neyi beklediğine yönelik
sorumuza ise Adil Abdülaziz, Başbakan Haydar
Abadi'nin yaklaşık bir ay önce Yengice halkının geri
dönmesini onayladığını vurgulayarak şu ifadelerde
bulundu:

Meclis Başkanı Abdülaziz, nahiyeye ilişkin, "Yengice, 15
bin civarında bir nüfusa sahip. Ayrıca nahiyemizde 2
bin 500'e yakın ev var." bilgisini bizimle paylaştı.

Yengice Meclis Başkanı, nahiyenin DEAŞ'tan tahliye

“
“

"Tuzhurmatu'da emniyet komisyonu oluşturuldu.
Komisyon; Haşdi Şabi, istihbarat, milli emniyet ve
diğer emniyet güçlerinden oluşuyor. Komisyon isimleri
soruşturuyor ve emniyet formu hazırlıyor. Şimdiye
kadar 750 ailenin bölgeye giriş izni çıktı. 2 haftadan
önce biz emniyet güçlerinin yardımı ile Yengice'ye
500 aile götürdük, dönmek isteyenler Tuzhurmatu'da
emniyet formunu doldurup Yengice'ye dönebilir.
Ama evlerin durumu kötü olduğu için ve altyapı
olmadığı için bölgede zor koşullar oluştu. Çocuklarının
eğitiminden dolayı dönemeyen aileler var. Şimdilik
sadece evlerini temizlemeye geliyorlar. Belki okullar
tatile girdiğinde daha çok kişi geri döner."

“

DEAŞ'ın Yengice'yi işgali ve terketmesine yönelik
sürece ilişkin Abdülaziz, "10 Haziran 2014'te DEAŞ
Yengice'ye girdi. Bu tarihten 5-6 gün sonra halk göç
etmeye başladı. Göç edenlerin yüzde 90'ı Kerkük, yüzde
10'u ise Tuzhurmatu ve çevresindeki köylere yerleşti.
DEAŞ'ın nahiyemize girmesinden 3 ay sonra yani 12
Eylül 2014'te Haşdi Şabi ve emniyet güçleri tarafından
bölge örgütten temizlendi.'' açıklamasında bulundu.

Bize ilk yardım eli uzatan
TİKA oldu

Kendilerine yardım etmek amaçlı birçok kurumun
başvurduğunu söyleyen Abdulaziz, "Bize ilk yardım
eli uzatan TİKA oldu. Projeler için bir milyon dolarlık
bir bütçe ayırdığını ve bu parayı 10 proje için

harcayacaklarını söylediler. Projelerin bir kısmını
sunduk geri kalan kısmı için de ihtiyacımıza göre proje
sunmaya devam ediyoruz. Yakın bir zamanda projelere
başlayacaklar. Bu projelerin durmasının sebebi ise
halkın dönmemesidir. Kurumlar gelip boya, beyaz eşya
ve kapı dağıtmak istiyor, ama yardımları teslim alacak
kimse yok. Bundan dolayı insanlarımızdan ricamız
Yengice'ye geri dönmeleri." diyerek, UNICEF ve
Birleşmiş Milletler'den gelen görevlileri eksikleri kayda
aldıklarını ifade etti.

Bölgenin yüzde 100'ü sakin
ve güvenli

Meclis Başkanı Abdülaziz, nahiyenin emniyet
durumundan memnun olduklarını söyleyerek, "Şimdi
emniyet durumu çok iyi. Yerel polis, Hızlı Müdahale
Güçleri ve Yengice civarında Haşdi Şabi güçleri mevcut.
Bu güçlerin hepsi devlete bağlı güçler ve aralarında
iyi bir anlaşma var. Bölge korunuyor hatta kameralar
bile var. Bölgenin yüzde 100'ü sakin ve güvenli." diye
konuştu.

Gelen kurumlar, bölgede
kimse olmadığı için yardımda
bulunmuyor

Son olarak nahiye halkına bir mesajının olduğunu ve
gazetemiz yoluyla bu mesajı iletmek istediğini belirten
Yengice Meclis Başkanı Adil Abdülaziz, Yengicelilerin
birlik içinde olması gerektiğinin altını çizerek, halka
yaptığı çağrıda şu ifadelere yer verdi:
"Yengicelilerin birlik içinde olması gerekiyor,
dedelerimiz nasıl ayrımcılık yapmadan yaşadıysa, bizler
de öyle yaşamalıyız. Fitneden uzak dursunlar, dönüp
evlerini tamir etsinler. Eğer şimdi fedakarlık yapmaz
ve dayanıklılık göstermezlerse, nahiyede hizmetin az
olması nedeniyle dönmezlerse ileriki zamanlarda kimse
onlara fayda sağlamaz''.

“

Dönsünler ki her şey
düzelsin

''Bize gelen kurumlar, bölgede kimse olmadığı için
yardımda bulunmuyor, bölgede halkı görmezlerse
yardımda bulunamazlar. Okullar tamir edildi, sağlık
merkezimiz tadilatta. Millet dönerse işler daha hızlı
ilerler. Onlardan ricam, kimsenin bir başkasının
dönmesini veya hizmetlerin yüzde yüz olmasını
beklememesi. Dönsünler ki her şey düzelsin. Eğer
yüzlerce yıllık bir bölgenin kalmasını istiyorlarsa,
fedakarlık yapmaları gerekiyor."

Haber: Ali Antar
Foto: Abdullah Ahmet
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Bağdat'ın zafiyeti yüzünden birçok insanımız katledildi

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük İl

Başkanı Kasım Kazancı özellikle 16 Ekim
sonrası Türkmenlere yönelik düzenlenen
suikastlere ilişkin Tba'nın sorularını
yanıtladı.

Son zamanlarda özellikle de
16 Ekim sonrası, Türkmenlere
yönelik suikast saldırılarının
arttığı görülüyor, bunu neye
bağlıyorsunuz?

askerlerimiz caddelere inerdi çünkü o
dönem hükümetin elinde silah yoktu.
Böylece askerlerimiz sayesinde büro ve
okullarımızı koruyorduk.
16 Ekim'den sonra devlet bize, silahların
devlette bulunmasına yönelik istek
sundu. Biz de o isteğe saygı duyduk. Tabi
ki silah devlette olmalı ve devlette olduğu
zaman bizim inancımız da ona karşı

"Hedef tahtasında kim var?" diye bir
soru sorarsak, hemen hemen sadece
Türkmenler.
Biz Türkmenler memleketi bölmeye
çalışanlara karşı durduk ve durmaya
da devam edeceğiz bunun da bedelini
ödüyoruz. Sadece Kerkük veya
Türkmeneli değil biz Irak'ın tamamının
bölünmesini reddettik. Şöyle bir tarihe

Bütün Türkmen milletinin malumudur
ki 16 Ekim'den önce Kerkük'te maalesef
ırkçı ve kötü bir idare mevcuttu ve söz
konusu yönetim Türkmenlerin hakkını
çiğniyordu. Çok sayıda gencimizin ve
kadınlarımızın atanması engellendi.
Irak Türkmen Cephesi ve partimize
mensup tüm üyelerimizin temel
ajandası Türkmen milletine hizmettir.
Halkımızın atama meselesini takip
ediyoruz. Hizmete devam edeceğiz ve
asla vageçmeyeceğiz.
Daha önce valinin verdiği Yahyava'da
kurulan göçmen kampı, milletimiz
ve Cephemiz tarafından kuruldu.
Eski döneme dönmek istemiyorum, o
başarısız yönetimin yok olması yeterlidir.
Yanlış bir yönetimdi.
16 Ekim'den sonrası için umudumuz
yüksek bir seviyede. Herkesin kendi
konumuna dönmesini istiyoruz. Bize ait
konum ve pozisyonlarımızın kesinlikle
geri verilmesini istiyoruz. Pozisyondan
kastım; Eğitim Genel Müdürlüğü,
Kerkük İl Meclisi Başkanlığı, istihbarat
ve ilçe meclisi başkanlığı gibi görevlerin
tekrardan bize geri verilmesini istiyoruz.
Buna benzer çok sayıda pozisyon var.
Özellikle güvenlik birimleri ve devletin
bütün kurum ve kuruluşlarında eşitliğin
sağlanmasını istemekteyiz. Bugüne
kadar ne yazık ki bunların hiçbiri
gerçekleşmedi.
Irak İçişleri Bakanı 16 Ekim'den yaklaşık
2 hafta sonra ITC'yi ziyaret etmişti
ve karşılama heyetinde ben de yer
alıyordum. Orada isteklerimizi tek bir
cümleyle ifade ettik. Kerkük'te "yüzde
32" projesinin uygulanması. "Yüzde 32"
uygulandığı zaman Türkmenlerden ve
devletten birer heyet oluşturularak, görev
dağılımı düzenlenecektir.
Bakan, 10 gün sonra tekrar Kerkük'e
geleceğine dair söz verdi ama ne
yazık ki gelmedi. Yeni yıla girdik, hala
hiçbir şey için sorgulama yapılmadı.
Eski dönemlerde Kerkük'te meydana
gelen herhangi bir sorun ile birlikte

tam olacaktır ancak aynı zamanda terör
örgütlerinde de silah olmaması gerekir.
Terör mensuplarında silah olmazsa bu
tür saldırılar da olmaz. Özetle, biz bu
isteğe saygı duyduk ve duymaya devam
ediyoruz ama Bağdat ne yaptı? Ne yazık
ki hiçbir şey yapmadı.
Bir süre önce akşam saatlerinde ITC
Kerkük İl Başkanlığına bağlı Bulava
sorumlumuz, eşi ve 3 çocuğuyla birlikte
evine geri döndüğü sırada silahlı
saldırıya uğradı. Kardeşi yaralandı,
eşinin alnını kurşun sıyırdı ancak şükür
ki herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Bu gibi olaylar yaşanıyorsa, devletin
üzerine düşen bir şeyler olduğu anlamına
gelir. Silah konusu, "teftiş" aramalara
tabi tutulmalı. Kerkük'ün içi ve etrafında
halen daha bazı terör örgütleri mevcut
ve bazı bölgelerde dolaşıyorlar. PKK veya
başka bir örgüt, biz bu memlekette elinde
silah olanları ve terör örgütlerini katiyen
istemiyoruz.
Bağdat'ın zafiyeti yüzünden 16 Ekim'den
sonra çok sayıda vatandaşımız katledildi,
kimisi yaralandı. Çok sayıda halkımız
suikaste uğradı ve rabbime şükürler
olsun ki bazı suikast girişimleri de
başarısızlıkla sonuçlandı. Bir ay önce
Hay El-Askeri'ye bölgesi sorumlumuz
Aladdin Abdulmaksud Ali şehit edildi.
Ardından Kerkük Üniversitesi'nde
öğretim görevlisi kardeşimiz Ali
Elmas, gündüz saatlerinde memleketin
göbeğinde susturucu silahla şehit edildi.

dönüp bakarsak, Sultan Abdülhamit Han
Hazretlerinin adı Filistin'i satmadığı için
tarihe geçti. Biz de Irak Türkmenleri
olarak Irak topraklarının bölünmesinin
karşısında durduk ve bu yüzden tarihe
gireceğiz ve girdik de.

"Silah sadece devlet elinde kalsın"
Bizim devletten talebimiz durumu
gözden geçirmesi. Silah sadece devlet
elinde kalsın ve devlet bu bölgeyi
korusun. Eğer ki bunu yapamıyorsa
bizim bir alternatifimiz var, bölgede
Türkmenlerden oluşan bir güç kurulsun
ve İçişleri Bakanlığına bağlı olsun.
Silahlandırılmaları ve maaşları onlara
bağlı olsun.

"Eğer devlet bizi savunamıyorsa,
biz kendimizi 16 Ekim öncesi gibi
şimdi de savunabiliriz"
Biz Türkmenler bunu yapmaya hazır.
Eğer devlet bizi savunamıyorsa, biz
kendimizi 16 Ekim öncesi gibi şimdi
de savunabiliriz. Biz her zaman bunu
dedik, Irak Türkmen Cephesi olarak
sivil bir partiyiz ve sivil bir milletin
partisiyiz. Demokrasi, insan hakları ve
medeniyetten yanayız. Nitekim bazı
şeyler A planıyla yapılmıyorsa, B planıyla
yapılabilir.

"Biz hükümetin bazı yerlerde açık
verdiğini görüyoruz"

Peki Irak hükümeti bu talebinizi
yani Türkmenlerden silahlı
bir gücün oluşmasını nasıl
karşılıyor?
Irak hükümeti, "biz bölücü tarafları
Kerkük'ten çıkardık" diyor. Devlet
olarak ordumuz var gücümüz var ve
istihbaratımız var. Bizim bu milleti
savunmamız gerekir. Ama biz hükümetin
bazı yerlerde açık verdiğini görüyoruz.
Biz alternatifimizi sunduk, gücümüzün
olması lazım. Devlet yapamıyorsa biz
yapmalıyız. Devlet yardım veya asker
isterse bizim insanlarımızı alması lazım
çünkü bizim insanımız bölgesine ve
yurduna daha hakim. Devlet şu ana
kadar "biz yaparız, biz koruruz" diyor
ama biz de devlete "sizin bazı yerde
açığınız var yapamıyorsanız bırakın biz
yaparız" diyoruz.

Türkmenlere karşı düzenlenen
suikastler sizce kim veya kimler
tarafından yapılıyor?
Bunu devletin bilmesi gerekir. Net
bir şekilde kimin yaptığını bilemeyiz.
Buradan çıkan ve zarar gören bölücü
insanların eli olabilir, başka terör
örgütleri burada dolaşıyor onlardan
olabilir. Hükümetin de zaafiyeti bunlara
yol vermesidir. Net olarak kimin
yaptığını bilsek kendimiz gerekeni
yaparız. Bu tarz olaylara yol açan birçok
şey var, örneğin buradan çıkan başarısız
"fasik" yönetimin adamları hala burada
ve emniyette de çok sayıda çalışanları
var. Hala görevlerinden atılmamışlar,
belki onlarla çalışıyorlar.
Buyurun Tuzhurmatu çevresinde de
DEAŞ bitti ama yeni bir grup çıktı. Bu
nedenle herkesten ve bütün milletlerden
silahlar geri alınmalı ve devlet her yeri
kontrol etmeli, aksi halde bu sorunlar
aynen devam edecektir. Birçok eve hırsız
girdi, bunu kimin yaptığını istihbarat
ve devletin bilmesi gerekir, biz bilseydik
devlete söylerdik zaten. Hükümet
bizleri korusun çünkü biz onlarlayız,
Bağdat'ı destekliyoruz. Biz Türkmenlerin
korunmasını ve haklarını istiyoruz.
Bundan taviz vermedik, vermeyiz de.
Irak Türkmen Cephesi olarak
Türkmenlerin doğru temsilcisi bizleriz.
Bağdat'ta iki milletvekilimiz var,
Kerkük İl Meclisi'nde üyelerimiz, genel
müdürlerimiz var, boşuna buralara kadar
gelmedik. Arkamızda bir millet var.
Bizim de bu milletin yanında durmamız
gerekiyor ama devletle birlikte.
Haber: Ali Antar
Foto: Çoban Timur

Erbil Trafiğinde %99.5 Yasa Dışı Motosiklet
Otomobile oranla fiyatı daha ucuz ve daha az yakıt

harcayan motosikletin Erbil'de gün geçtikçe sayısının
artması, yasa dışı yollarla ithal edilmesi ve ehliyetsiz
kullanımı trafikte büyük bir sorun haline geldi.
Konuya ilişkin bilgi almak üzere Erbil Trafik
Müdürlüğü Sözcüsü Binbaşı Fazıl Hacı Hasan ile
iletişime geçtik. Binbaşı Hasan, plakasız motosikletler
ve bu araçların ithali konusunda yaşanan sorunlara
ilişkin Tba’ya konuştu.

Binbaşı Hasan, "Trafikte var olan motosikletlerin
yüzde 99.5’inin araç bilgileri yok ve yasa dışı yollarla
Kürdistan Bölgesi’ne giriş yapmış durumda. 2013
yılından itibaren motosikletlerin gümrük kapılarından
Kürdistan Bölgesi’ne girişine izin vermedik." dedi.
"Var olan araçlar, Basra’dan Irak’a giriyor daha sonra
da Kerkük’e getiriliyor." diyen Sözcü, "Kerkük’te ise
motosikletler parçalanıp yedek parça adı altında
Kürdistan Bölgesi’ne getiriliyor. Bölge’de de tekrardan
parçalar birleştirilip motosiklet halinde satılıyor.
Biz birçok motosiklete el koyduk ve hepsinin Basra'da
kaydedilmiş araç bilgisi var.” açıklamasında bulundu.

“Yasa dışı motosikletlerin kullanılmasına neden izin
veriliyor?” şeklindeki soruya Erbil Trafik Müdürlüğü
Sözcüsü Hasan, “El koyduğumuz motosikletlerin
hiçbiri sahiplerine geri verilmiyor. "Eğer öyleyse
neden sürekli caddelerde bu motosikletler var?" diye
sorabilirsiniz. El koyduğumuz motosiklet sayısının iki
katı tekrardan ithal ediliyor. Motosikletin fiyatı ucuz
ve insanların bu araca ihtiyacı olduğu için caddelerde
çok fazla görüyoruz. Üç ay içerisinde 2 binden fazla
motosikleti demir fabrikalarına verip erittik. Yani
satmadık, demir fabrikasına verip erittik.” cevabını
verdi.
Haber: Ali Antar
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Bir Erbil Evladı
İhsan Doğramacı
Prof. Dr. İhsan Doğramacı 3 Nisan 1915’te Erbil’de doğdu.

. Yıl Dönümü

Hayatını bilim ve ilime adayan Doğramacı, İlkokulu Erbil İbtidaiyyesi'nde bitirdi.
Ortaokulu 1932 yılında Beyrut Amerikan Kolejin’nde tamamladı.
Doğramacı, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini tamamlayarak 1938’de buradan
doktor olarak mezun oldu. Ankara'da, Profesör Albert Eckstein'ın yanında pediatri
uzmanı olduktan sonra, ABD’de Harvard Üniversitesinde ve St. Louis'teki Washington
Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır.

Ailesi

İhsan Doğramacı, 1942 yılında Bağdat Amerikan Kız Koleji öğrencisi Ayser
Süleyman ile tanışır ve evlenir.
Ayser Süleyman, Osmanlı Ordusu Müşiri Dağıstanlı Mehmet Fazıl
Paşa'nın torunudur. Babası Hikmet Süleyman Bey 1930'larda Irak başbakanı
olarak görev yapmıştır. İhsan Doğramacı ve Ayser Süleyman çifti
Şermin, Ali ve Osman adında 3 çocuk dünyaya getirmiştir.

Ankara serüveni

1947 yılında ailesiyle birlikte Ankara'ya yerleşen Doğramacı, Amerika'da incelediği
kâr amacı gütmeyen özel yükseköğretim kurumlarına benzer yapıdaki üniversitelerin
Türkiye'de oluşturulmasını daha o yıllarda planlamaya başladı.

Süleyman Demirel, Türkiye Cumhuriyeti 9.
Cumhurbaşkanı
Arkadaşlarımla ben karar verdik ki, bu genç profesör,
dünyaca tanınmış hekim, her şeyi biliyor, lisan biliyor,
dünyayı biliyor, bizim başbakanımız olmalıydı. O
genç yaşında, kimsenin reddedemeyeceği başbakanlık
görevini reddetti. Ben kendisini daima bir abide adam olarak
görmüşümdür. Kendisi bizzat heykeldir. Canlı heykeldir. O genç
yaşında kimsenin reddedemeyeceği bir başbakanlık görevini reddetti.

Hızla yükselen bir kariyer

Doğramacı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde hızlı bir mesleki ve akademik
gelişme göstererek 1955 yılında pediatri profesörü unvanını aldı. Aynı yıl, Ankara'nın
yoksul bir semtinde Ankara Üniversitesine bağlı Çocuk Sağlığı Enstitüsünü kuran
İhsan Doğramacı, 1961 yılına kadar bu enstitüye Türkiye'nin ilk Hemşirelik, Beslenme
ve Diyetetik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ve Tıbbi Teknoloji Yüksekokullarını
ekledi.

Haydar Aliyev, Merhum Azerbaycan Cumhurbaşkanı
TÜRK DÜNYASININ GURURU
"Türkler adına, onunla gurur duyuyoruz. Doğramacı'nın
kurmuş olduğu üniversitelerde eğitim alanlar, toprağa
ekilen tohumlar gibidir. Onlar büyüdükçe bilgi ve
kültürde namları gökyüzüne erişecektir."

İhsan Doğramacı, 1963-1967 yılları arasında önce Ankara Üniversitesi Rektörlüğü,
ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevlerinde
bulundu.

Donald J. Johnston, OECD Eski Genel Sekreteri

Türkiye'nin sayılı üniversitelerinden biri olan Hacettepe

YAŞAMIN ÖTESİNDE
Gerçekten de olağanüstü bir Türk! Bu cümle, İhsan
Doğramacı'nın yaşam öyküsünün özeti gibidir. O,
rahatlıkla şöyle de tanımlanabilir: "Olağanüstü bir kişi,
olağanüstü bir insanoğlu, hatta belki İhsan Doğramacı, eşi
benzeri olmayan."

1967 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi ile Çocuk Sağlığı Enstitüsüne bağlı
yüksekokulları birleştirerek yeni bir üniversite oluşturdu: Hacettepe Üniversitesi.
1975 yılına dek, bugün Türk yükseköğretiminde çok önemli bir yere sahip olan bu
üniversitenin rektörlüğünü yürüttü. Rektörlük süresi bittiğinde, Paris Descartes
Üniversitesine pediatri profesörü olarak atanma teklifini kabul etti.

YÖK'ün ilk Başkanı oldu

1980 yılında, Türkiye'deki yükseköğretim sistemini düzenleyecek yeni bir yasanın
hazırlıklarına danışmanlık yapmak üzere Türkiye'den davet aldı. Doğramacı’nın
yükseköğretim reformu önerileri arasında, doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı bir
Yükseköğretim Kurulunun oluşturulması da bulunuyordu. İhsan Doğramacı, 1981 yılı
sonunda bu kurulun ilk başkanı olarak atandı ve 1992'ye kadar bu görevi sürdürdü.
İlk Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı olan İhsan Doğramacı, 10 Aralık 1981 10 Temmuz 1992 tarihleri arasında bu görevi yaptı.

Türkiye'nin ilk özel üniversitesini kurdu

Bilkent Üniversitesi, İhsan Doğramacı Vakıfları kararıyla 20 Ekim 1984’te
kurulmuştur. Doğramacı, Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı görevini
yürüttü.
İhsan Doğramacı, 1993 yılında Erbil'de Türkmence eğitim verilemsinde maddi ve
manevi en büyük katkı sağlayan kişilerden biridir.
Bilkent Üniversitesinin kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı İhsan Doğramacı,
25 Şubat 2010, Perşembe günü, tedavi görmekte olduğu Hacettepe Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesinde vefat etti.
İhsan Doğramacı’nın naaşı Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camisi'nin bahçesinde
hazırlanan anıt mezara defnedildi.
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Halfdan Mahler, Dünya Sağlık Örgütü Emekli Genel
Direktörü
Dünya Sağlık Örgütünde her zaman neden yapılacak
bir şey olmadığını bildiren çok sayıda ehlivukuf
bulunmuştur. Buna karşın, bir şeyler yapacak cesareti
gösterenler de olmuştur-tıpkı senin gibi, İhsan. Çünkü
bence sen, hayatın boyunca, her zaman, yapılacak bir şey
olmadığını değil, mutlaka bir şeyler yapılması gerektiğini gösterdin.

Kofi Annan, Birleşmiş Milletler Eski Genel Sekreteri
BİR DÜNYA VATANDAŞI
Sayın Profesör Doğramacı, siz, Birleşmiş Milletler'in
her ülkede bulunmasını arzu ettiği, gerçekten örnek bir
dünya vatandaşısınız.
Hazırlayan: Eymen Erbiloğlu
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