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ANA PROJEMİZ TÜRKMEN MECLİSİNİ
TESİS ETMEKTİR
Erbil Türkmen Koalisyonu Listesi Başkanı ve
1 numaralı adayı Dr. Soran Selahattin Şükür
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Temsilde yetersizlik ve siyasi arenada
yaşadığımız pasiflik oluşumumuzun ortaya
çıkmasını tetikleyen temel etkenlerdir

“
Geriye Kalan Bir Yığın

Parlamento, altında halk iradesinin tecelli
ettiği çatıdır, ancak bugüne kadar Türkmen
halkını temsil eden kotanın, bu milletin iradesini
ortaya koymada ciddi bir katkısı olmamıştır

TERT
Türkmeneli Radyo ve Televizyonu
1994
İlk Türkmen Televizyonu

TERT Erbil genelinde
kurulan ikinci yerel
kanaldı.
90'lı yılların en çok ilgi
gören kanalıydı
20 yıllık arşiv çöpe gitti
Kapatılması için büyük
oyunlar döndü
3

Listemiz, adından da anlaşıldığı gibi halkın
oluşturduğu koalisyondur. Yegane destekçimiz,
halkımız

Demir Parçası
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ANA PROJEMİZ TÜRKMEN MECLİSİNİ
TESİS ETMEKTİR

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) parlamento

seçimlerine az bir süre kala, propaganda süreci Yüksek
Seçim ve Referandum Komisyonu tarafından 11 Eylül'de
başlatıldı.
Seçimlerin yapılıp yapılmayacağı konuşulurken, Erbil'de
sanal alemden aktif siyasete katılan ve Erbil Türkmen
Koalisyonu Listesi'ni kurarak "239" numarayla seçime
katılmayı hedefleyen liste, seçim hazırlıklarına son sürat
devam ediyor.
Kendilerini halkçı bir siyasi hareket olarak gören liste,
kota sisteminde bulunan 5 sandalyeden en az 2 tanesini
almayı planlıyor.
Erbil Türkmen Koalisyonu listesi başkanı ve 1 numaralı
adayı Dr. Soran Selahattin Şükür, seçim hazırlıkları,

hedefleri ve seçmenlerine sunacağı projeler hakkında
Tba'ya konuştu

'' Temsilde yetersizlik ve siyasi arenada
yaşadığımız pasiflik oluşumumuzun ortaya
çıkmasını tetikleyen temel etkenlerdir''
Listenizin oluşum sürecini bize anlatır
mısınız?
Temsilde yetersizlik ve siyasi arenada yaşadığımız pasiflik
oluşumumuzun ortaya çıkmasını tetikleyen temel
etkenlerdir. Başka bir değişle, 30 yıldır yapılan büyük
yatırımlara rağmen halk beklentisinin çok uzağında duran
siyasi müesseselerimize karşı halkın medeni isyanıdır.
Son birkaç yıldır çok mütevazi olanaklar ile sosyal medya
üzerinden binlerce asil Erbil Türkmeni bir arada toplayan
grubumuzun ilk başlarda temel hedefi siyasi aktörlerimize
halkın beklentilerini aşılamak ve bu doğrultuda
onları halkın görmek istediği pozisyona yönledirmeye
çalışmaktır.
Bu hedefe ulaşmak için, yapıcı eleştiri ve zaman zaman
siyasi kurumlarımıza karşı uyguladığımız sivil direniş
temel eylemlerimizi olşturuyordu. Ancak, yaptığımız tüm
iyi niyetli girişimlerin karşılık bulamaması bizde hayal
kırıklığı yarattı, aynı zamanda kullandığımız sivil halkçı
mücadele yöntemlerimizin sonuca ulaşmak açısından
sorgulanmasına yol açtı. Hedefe ulaşmak için, sonuca
odaklı daha pratik yöntemler kullanılması gerekiyordu.
Böylece, hiç istemediğimiz takdirde, aktif siyasete katılma
düşüncesi oluştu. Tüm bu etkenlerin yarattığı ortak
kanaat, Erbil Türkmen Halk Koalisyonu'nun oluşmasında
temel tetikleyici faktör olarak rol almıştır. Bu sebeplerden
dolayı ''239'' liste numarası ile yapılması planlanan
seçimlere katılacağız.

''Parlamento, altında halk iradesinin tecelli
ettiği çatıdır, ancak bugüne kadar Türkmen
halkını temsil eden kotanın, bu milletin

iradesini ortaya koymada ciddi bir katkısı
olmamıştır''
Amacınız ve vizyonunuz nedir?

Ortaya çıkış nedenlerimiz aynı zamanda oluşumumuzun
vizyon ve misyonuna da açıkça ışık tutmaktadır.
Daha açıklayıcı olmak gerekirse, parlamentoda aktif
ve Türkmen halkının şanına yakışır ve sonuca odaklı
Türkmen temsil misyonununu oluşturmaktır. Kota sistemi
sayesinde Kürdistan Bölgesi'nde yaşayan Türkmen halkı
beş milletvekili ile yerel parlamentoda temsil fırsatı
bulmaktadır. Kabul edelim ki, bölgenin mevcut siyasal
sınırları içinde yaşayan Türkmen halkının sayısal olarak
tatmin edici olmasa da mevcut koşullarda geçici olarak,
bu aşamda ciddi ve etkin temsil için doğru kullanıldığı
takdirde yeterli olduğunu düşünüyoruz. Ancak herkesce
malumdur ki mevcut
temsilciler oransal olarak
bu sayının çok daha altında
varlık göstermektedirler. Bu
olumsuz durum, Türkmen
temsilcilerin büyük bir
kısmının parlamentoda;
çekingen, utangaç ve oldukça
pasif performanslarıyla
doğrudan bağlantılıdır.
Parlamento, altında halk
iradesinin tecelli ettiği çatıdır,
ancak bugüne kadar Türkmen
halkını temsil eden kotanın,
bu milletin iradesini ortaya
koymada ciddi bir katkısı
olmamıştır.
Ayrıca biz sadece Türkmen
özel meselelerinde değil, aynı
zamanda genel temsil ilkesi
açısından da; genel kurul ve
komisyonlarda halkımıza
yakışır bir milletvekili performansı hedefliyoruz.
Bürokrasideki pozisyonum gereği çalıştığım bakanlıkların
ihtisas alanına giren yasaların komisyon ve genel kurul
görüşmelerine katıldığımda Türkmen temsilcilerinin
düşük performanslarına, bazı nadir istisnalar hariç, bizzat
şahit olmuştum. Tarihi ve medeniyeti açısından Türkmen
halkının, bu pasif temsil misyonunu haketmediğini
düşünüyoruz.

“Türkmen Meclisi'ni yasalaştırıp tesis etmek
ana projemizdir”
Proje bazında neler söyleyebilirsiniz?
Yasama ve yürütme yetkileri ile donatılmış özel bütçeli
''Türkmen Meclisi'' hazırlanması, planlanan Bölge Anayasa
taslağında yer alarak yasalaştırılması ve uygulanması
temel projelerimizden en önemli olanıdır. Kürdistan
Parlamentosu'ndaki genel siyasi temsilin yanında bize
özgü sosyal, kültürel ve eğitim işlerimizi bizzat kendimizin
yöneteceği bir sistem hayal ediyoruz. Tıpkı Brüksel’de
uygulanan coğrafi esasa dayanmayan "korporatif
federalizm" modelinde olduğu gibi. Brüksel’de hem
Famanlar, hem Falonlar hem de Alman asıllı Belçikalılar
bir arada yaşıyor ve her etnik grubun kendine has meclisi
bulunmaktadır. Bu özerk yönetimler federal hükümetin
belli yetkilerini kendileri kullanıyor. Bunlar daha çok
eğitim, sağlık, ulaşım ve çevre politikalarında kendi
kararlarını kendileri veriyor. Bizde neden bu model
uygulanmasın? Partiler üstü bağımsız bir Türkmen
medyası, sağlık ve sosyal alanlarda Türkmen vatandaşların
ihtiyaçlarını karşılamak, Türkmen eğitiminin araç,
gereç, öğretim elemanları ve binaların fiziki koşullarını
iyileştirmek, sivil toplum örgütlenme kültürünü
yaygınlaştırmak bu meclisin temel işlevlerini teşkil
edecektir.
Türkmen Meclisi projesinin hayata geçirilmesi aynı
zamanda, karşılıklı saygı esaslarına dayalı hakiki ve
anayasal bir Türkmen-Kürt ortaklığının kurulması
adına ciddi bir adım teşkil eder. Bu ortaklık iki asil
milletin Irak’ta paylaştıkları tüm coğrafyalarda etkili
olmak suretiyle geniş yelpazeli toplumsal barışın ve
güven atmosferinin tekrardan inşası için iyi bir başlangıç

olacaktır. Bu durumun bölgenin ana unsurları olan
her iki millet için de faydalı olacağını düşünuyoruz.
Oluşumumuz iki halkı temsil eden, aydın ve akil
insanların ortak platformu olacaktır.
Ayrıca objektif millet anlayışının tesisi için bölgede
yaşayan tüm etnik ve dini gruplar ile sıcak bir işbirliği
sürecinin başlamasında temel faktör olarak rol almak
istiyoruz. Bunlar bölgenin milli güvenliği ve geleceği
açısından önemli meselelerdir. Şüpheci ve herkesi tehdit
olarak algılayan milli güvenlik esasları, yerini etnik ve dini
kimliğe bakılmaksızın gerçek ve eşit vatandaşlık esaslarına
bırakmalıdır. Bu ve buna benzer uyarılarımızı bölgedeki
sisyasi iktidarın nezdinde sürekli gündemde tutacağımız
bir konu olacaktır.
Eşitlik ilkesi çerçevesinde Türkmen vatandaşlarına
her alanda, özellikle gelir dağılımı, gençlerimizin
devlet atamaları ve iş fırsatları açısından ayrıca iş
adamlarımıza eşit muamele gösterilmesi ve bunu sağlayan
mekanizmalar üzerinde ciddiyetle duracağımız ve
çalışacağımız bir hedefimiz mevcuttur.
Irak (2005) Anayasasında Türkmenler ile ilgili, başta
Türkmenlerin ağırlıklı olarak yaşadıkları bölgelerde
Türkmence'nin resmi dil olması ve benzeri kollektif
hakları güvence altına alan normların uygulanması için
hem IKBY hem de merkezi Irak hükmeti nezdinde yasal
girişimlerimiz olacaktır.

Bu kadar iddialı projeleri hayata geçirebilecek
gücünüz var mı?
Nitelik ve nicelik açısında güçlü bir tabanımız var
artı, aday profilinin ciddiyeti ve seviyesi bu hedeflere
ulaşmamızı kolaylaştıracak faktörlerdir. Toparlayacak
olursak, milli menfaatlerimizi şahsi menfaatlere kurban
etmeyen, halkımızın iradesini sağlam şekilde meclise
yansıtan farklı ve yeni bir temsil misyonu yaratacağız.

"Yegane destekçimiz, halkımız''
Desteğinizi kimden alıyorsunuz tabanınız ve
destekçileriniz kimler?
Listemiz, adından da anlaşıldığı gibi halkın oluşturduğu
koalisyondur. Yani Türkmen halkının farklı toplum
gruplarının birleştiği platformdur. Dolayısıyla halkçı bir
koalisyonun tek ve yegane destekçisi halktır. Halkımızın
uzun yıllardır yaşadığı ağır baskı bu tip hareketlerin
oluşmasını engelleyen faktör olmuştur. Bu anlamda
oluşumumuz uzun yıllardır beklediğimiz halk uyanışının
ilk meyvesidir.
Haklı olarak bunu algılamakta zorluk çekenler bilerek
ya da bilmeyerek destek kaynağımız hakkında şüphe
uyandıran açıklamalarda bulunuyorlar ve bölgedeki siyasi
aktörleri bize karşı kışkırtmak için olumsuz bir şekilde
kullanmaktadırlar. Bu söylentiler sağlam duruşumuzu
hiçbir şekilde etkilemez. Siyasi sataşmalardan uzak,
projelerin konuşulduğu bir propaganda sürecini geçirmek
temel ilke ve beklentimizdir.

Kaç sandalye kazanmayı hedefliyorsunuz,
sizce kotadaki 5 sandalyeden kaç tanesini
kazanma şansınız var?
Seçimde Türkmen kotası için 8 liste yarışacak. Bunların
çoğu denenmiş ve pek faydası görülmeyen oluşumlardır.
Kimse bu sözümüze darılmasın, hatırlatmakta fayda
var; siyasi müesseselerin temel amacı, proje üretip
uygulanması için iktidara karşı demokratik baskı
araçlarını devreye sokmaktır. Dört yıl boyunca
Türkmenler ile ilgi bir tane proje ortaya koyamadılar.
Aksini iddia eden varsa buyursun, kanıtlasın, biz de
kendisinden özür dileyelim. Bu gerçekleri göz önünde
bulundurarak hedefimizi üç sandalye kazanmak olarak
belirledik. Ancak yapılacak muhtemel siyasi müdaheleleri
de hesaba katarak en az iki sandalye kazanma iddiamız
var. Bu bizim için tatmin edici bir sonuç olamaz, ancak
mevcut koşullarda hatırı sayılır bir başlangıç olur.
Haber: Ziya Uzeiry
Foto: Abdullah Ahmet
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Türkmenlerin ilk Televizyon Kanalı TERT

Türkmen Basın Ajansı, 1994 yılında Erbil'de şehrin

tam ortasında anteni yükselen Türkmeneli Radyo ve
Televizyonu "TERT" hakkında ve özellikle de 1994
yılından 2014 yılına kadar biriktirilen arşiv hakkında 9
yıl boyunca söz konusu televizyonda müdürlük görevini
yürüten Murat Yaşar ile bir röportaj gerçekleştirdi.
Murat Yaşar, Tba'a muhabirinin yönelttiği sorulara yanıt
vermenin yanı sıra, o yıllarda siyasi değişikliklere de
uzunca değinmeyi ihmal etmedi.

Türkmeneli Televizyonu veya daha
sonradan deyişen ismiyle Reform
Televizyonu'nun seyirci kitlesi nasıldı?
Eğer 1994 kuruluş yılından son döneme kadar bakarsak,
farklı farklı seyirci kapasitesi olduğunu görürüz. Malum
insanlar yenilikleri sever. Bu televizyon Erbil'de kurulan
ilk Türkmen televizyon kanalıydı, ayrıca Erbil genelinde
kurulan ikinci televizyondu. Günümüzde çok sayıda yerel
televizyon kanalı bulunuyor ancak bizim televizyonumuzun
Erbil'de ikinci yerel televizyon olması büyük bir anlam ifade
ediyordu.

Peki neden kapatıldı?
Bir çok neden sıralayabiliriz mesela ilk sorunuzun cevabına
dayandırabiliriz. Televizyonunuzun yayın kalitesi ne
kadar düşerse o kadar seyirci kaybına uğrarsınız ve tabi
ki moral bozukluğuna neden olur. Yıllar geçti yönetim el
değiştirdi, bazıları başardı bazıları başaramadı. Bunların
hepsi televizyonu etkiledi. Bu ve bu gibi nedenlerden dolayı
televizyon 2005'te yani ben devraldığımda, 1994 yılındaki
gibi ilgi görmüyordu.
Bunun yanında bazı siyasi gelişmeler ve değişikliklerde
bu televizyonu doğrudan etkiledi. Örneğin Irak Türkmen
Cephesi (ITC) genel merkekezinin 2003 yılında Erbil'den
Kerkük'e taşınması, 2005 senesinde derin bir ayrılığı
beraberinde getirdi. Hala net bir şekilde hatırlıyorum,
2005'te biz rahmetli İhsan Doğramacı'nın daveti üzerine
Ankara'dayken Erbil ve Kerkük arasında bir ayrılık
yaşandığının haberini aldık.
Ayrılığın en büyük sebebi, ITC'de çalışan ve ITC
mensuplarının, "Biz yıllardır bu partide ve kurumlarında
görev yaptık hizmet sunduk, tehdit aldık şehit verdik ancak
merkezin Kerkük'e taşınmasıyla beraber bir kenara itildik"
gibi düşüncelere kapılması veya bunun birileri tarafından
beyinlere aşılanması oldu.
90'lı yılların sonlarında ITC'de çok sayıda yetkili vardı ve
neredeyse her yıl bu yetkililerden biri Cepheyi terkedip
Türkmen adında parti ya da bir siyasi hareket oluşturup
siyaset yapmaya başlıyordu. Böylece ITC'yi zayıflattılar.
Bütün bu yaşananlar televizyonu da etkiliyordu.
Televizyonumuz kan kaybediyordu. Çünkü Cepheden
ayrılan yetkililerle birlikte akrabaları yandaşları da ayrılmak
zorunda kalıyordu. Bunların içerisinde televizyonda
çalışanlar da oluyordu. Bu nedenle televizyonda çoğu kez
tecrübeli insanlarımızı da kaybetmeye başladık. Bunun
yanında Türkmen şuuru ve hissiyatı da zayıflamaya doğru
gitti. Her parçalanmamızda bir o kadar güç kaybına uğradık.
Derler ya "bir elin nesi var, iki elin sesi var" diye; biz de aynı
o duruma düştük çünkü tek elle kaldık.

Seyirci hususuna değinmiş olursak, 90'lı ve 2000'li yıllara
kadar seyirci kitlemiz çok genişti. Özel programlarımıza
büyük ilgi vardı. Örneğin, Hidayet Yolu, TERT Mışko,
Erbil'in Dini Eserleri ve Esnafların Sesi programı büyük ilgi
görüyordu. Bu adını sıraladığım programlar ve benzerleri
ayrı ayrı seyirci kitlesine sahipti. Bizim muhabir ve
kameramanımız bir programı çekmek için Erbil çarşısına
indiğinde diğer kanallardan farklı bir ilgi görürdü. Çünkü
Türkmen halkı birbirlerini gördükleri zaman mutlu olurlar
ve bir araya toplanıp muhabbet ederler. İnsanlarımız halk
arasında yapılan programlara çok destek olurdu. Bu ilgiden
dolayı bazen bir saatte çekilmesi gereken programı 2 saatte
zar zor çekerdik.
Ayrıca, telefon bağlantı hatlarımız mevcuttu. İnsanlarımız
bu hatlardan sıkça kanalımızı arar fikirlerini, önerilerini
ve eleştirilerini bizimle paylaşırlardı. Mesela televizyonun
Erbil'de ne kadar çektiğine bağlıydı. İlk yıllarda
televizyonumuz Erbil merkezinin tamamında ve civardaki
köylerde de çekiyordu. Yıllar geçtikçe antenler ve verici
sistemi eskidikçe, daha az insana ulaşmaya başladık.
Haliyle seyircinin azalması, programları ve çalışmayı
doğrudan etkilemeye başladı. Telefon hattımıza gelen
aramaların yoğunluğundan da o ilginin azalıp çoğaldığını
anlayabiliyorduk. Gerçeklere değinmek gerekirse, Türkmen
Televizyonu'nun en çok ilgi gördüğü yıllar kuruluşundan
itibaren 2002 yılına kadar devam ettiği dönemdi. Bu ilgi
sadece Türkmenler tarafından değildi, her kesimden o
yoğun ilgiyi görüyorduk.

Siz hangi yıllar arasında televizyonun
başına geçtiniz?
Ben 2005 yılında televizyonun başına geçtim. Müdürlük
görevini 2014 yılına kadar sürdürdüm.

Bu olup bitenler sokaktaki insanımıza da yansıdı. Devamlı
bu ayrılıkların neden yaşandığını konuşuyor ve merak
ediyorlardı. Acaba Irak Türkmen Cephesi içerisinde
sistemde mi hata var diye kurcalamaya başladılar.
Gruplaşmalar soruları her gün biraz daha artırdı. Diğer
bir kesimde, Kerkük'e verilen önemin Erbil'e verilmediğini
düşünerek ayrılma kararı aldı.
Bütün sebeplere değinmemiz imkansız. Ancak son
olarak bir noktaya daha değinmek isterim. Televizyonun
kapanma döneminde kimler yetkiyi elinde tutuyordu?
Benim müdürlük yaptığım dönemde televizyonun yetkisi
benim de içinde yer aldığım Türkmen Reform Hareketi
yönetimindeydi. Hani derler ya "doğru insan doğru
mevkide", bu partinin de içinde doğru insanlar vardı,
ama yanlış insanın sayısı daha çoktu. Doğru olanlar da
doğru mevkide değildi. Her kişiyi tecrübesine göre bir yere
koyarsanız o insan başarılı olur. Nitekim tecrübesi olmayan
bir dostunuzu veya bir yakınınızı yerleştirirseniz başarısız
olursunuz. Özellikle de teknik işlerde.
Bizim işimiz televizyondu ve haliyle tecrübe isteyen bir iş.
Televizyonun yanı sıra radyo ve gazetemiz vardı. Bu şahıslar
hepsinin kapanışına sebep oldular. Adım adım radyomuzu,
gazetemizi ve televizyonumuzu kaybettik. İsteklerimiz
yanıtsız kalıyordu. Program sayımız düştü. Teknik ekip
yeni bir program için istek sunardı ama yanıt bulamazdı.
Örneğin; ITC döneminde 40'a yakın programımız varken,
bütçenin azalması ve ardından kesilmesiyle programlar da
azalıp bitmeye yüz tuttu.
2005 senesinde insanlarımızın ITC'den ayrılma nedeni,
"ITC bizi unuttu, önemsemedi" denmesiydi. Bunun
ardından Reform Hareketi kuruldu ve oraya yöneldiler.
Ancak bu ayrılık bize hiç yaramadı. Çünkü ITC'de bir
sistem vardı. Cephe döneminde kimse kimsenin işine
karışmazdı ve herkes kendi işini
yapardı. En başta

bir sorumlu ve kademeli olarak o yetki dağılımı devam
ediyordu. Demem o ki herkes kendi işinden sorumluydu.
Ama o dönemden sonra bir bakmışsınız parti başkanı
sizi arıyıp, şunu yayınla şunu yayınlama diye talimat
vermeye başlamış. Böylece benim televizyonun başında
olmam bir anlamı ifade etmiyordu. Kiralık kalemler gibi
olmuştuk. Onlar bunu yaz, bunu yayınla diyordu ve biz de
uyguluyorduk.
Bütün bu nedenlerden dolayı, 2014'te bir gurup çalışan
ayrılık kararı aldık. Çünkü biz işleri birkaç yıl boyunca
düzeltmek için mücadele ettik ama yapamadık. Bu nedenle
söz konusu partilerden ayrıldık. Onlar iki ayrı partiye
bölündüler. Biz birçok şeyi kaçırdık ve kaybettik. Bu işe
girmekle yanlış yaptığımızın farkına vardık. Ayrıca bir işe
girip de düzeltemiyorsan bırakman en doğrusudur. Biz de
televizyondan ve partiden ayrıldık.
Zaten biz ayrılmadan bir kaç ay önce TV cihazlarımızın
birkaç tanesi bozuldu. Sadece radyo yayını vardı. Biz
ayrıldıktan sonra radyo da durduruldu ve bina sahibine
teslim edildi.

Büyük ve önemli bir arşiv olduğu
biliniyordu, onca arşive ne oldu?
Onca yıl toplanan arşiv bence çöpe gitti. Vaktiyle diğer
kanallardan bize gelirlerdi bazı eski videoları almak için.
Arşivlerin hepsi bizdeydi ve hepsini büyük emekler vererek
topladık. Bu emeklerin hepsini çöpe attılar. Bu arşivler
içinde radyo, gazete ve televizyona ait çok şey vardı ama
hepsi gitti.
Ben bir noktaya daha değinmek istiyorum. Konuşmamın
başında Erbil'de ilk Türkmen Televizyonu olduğumuzu ve
ikinci yerel televizyon olduğumuzu anlatmıştım. Biz ITC
döneminde televizyonda çalışırken bazı taraflardan çok
baskı gördük. Örneğin herhangi bir kutlama olsa özellikle o
dönemler insanlar havaya ateş açarlardı. Nitekim ilk kurşun
bizim binaya nişan alınırdı. Bina üzerinde bulunan anteni
tamir etmeye çıktığımızda, inanması zor ama sadece o
çanakta 20'ye yakın kurşun tesbit ederdik. Dönem dönem
saldırıya uğrardık.
Erbil'de ikinci televizyon olmamıza tahammül edemeyenler
vardı. Çekemiyorlardı bunu. Bizden önce sadece PUK
televizyonu vardı onunla da aramızda sadece birkaç ay fark
vardı. Bu bizim için bir tarihti ve bu televizyonu kapatmak
için devamlı hamleler yapılıyordu. Ne yazık ki sonunda
bunu başadılar. Bizim başımızdaki siyasetçilerin hepsi
bir paraya veya bir mevkiye alınmış. Milliyetçiliklerini
unutmuşlar.
2005 yılında Cepheden ayrılmamızdan sonra televizyonu
kapatmak için uğraştılar ve hep sorun yarattılar. Bunu
burdaki yerel siyasi partilerin Türkmenlerin masasına bakan
kişiler yaptı. İşimize müdahale ediyorlardı, bize birebir
müdahalede bulunmasalar da partimize yaptırıyorlardı. O
partiler bizim partiye gelip bunu böyle yapın diyorlardı.
Bizim çıkarımızda olmayan şeyleri yaptırıyorlardı. Bazı
kişileri işten çıkarıyorlardı. Onlarca yıl tanıyıp beraber
olduğumuz insanları kovdurup hain diyorlardı.
İşinin ehli olmayan insanların başımızda olması sıkıntıydı.
Sokaktan birini getirip başına koyuyorlardı. İşimize
karışmaları televizyonun kapanmasına neden oldu.
Benim şahsi düşünceme göre televizyonun kapanması
işinin arkasında başka bir el vardı. İster ITC döneminde
ister bizim Hareket dönemine kadar, bütün stratejiler bu
televizyonu kapatmaya yönelikti. Bunu da başardılar.

Peki televizyon ve radyo frekanslarına ne
oldu?
Bu iki frekansı paylaştılar, televizyonun frekansı
Kalkınma Partisi'ne, radyonun ise Reform
Hareketi'ne kaldı.

Haber:Ali Antar
Foto: Çoban Timur & Ali Salim
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Seçmen kayıt listesinde büyük farklılıklar
bulunuyor

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi'nde (IKBY) milletvekili
seçimleri 30 Eylül'de yapılacak, ancak siyasi partilerin
çoğu seçim için zamanın uygun olmadığı görüşünde.
Konuya ilişkin IKBY hükümeti, hiçbir tarafın seçimin
ertelenmesine yönelik bir talep sunmadığını belirtiyor.

IKBY Bağımsız Seçim ve Referandum Komisyonu'na
birçok kez seçimle ve işlemleriyle ilgili endişelerini ileten
Demokrasi ve Adalet için Koalisyon, komisyondan
istediği yanıtları alamayınca seçimlere katılmama kararı
aldı.

"Irak parlamento seçimlerinde birçok
sahtekarlık yapıldı"

Irak parlamento seçimlerinde birçok sahtekarlık yapıldı.
Bazı bölgesel ve ülke bazında var olan durumlardan
dolayı bu sahtekarlıkların üzeri örtüldü ve konu kapatıldı.
İşte bu yüzden adayların tekrar tanıtılıp sonra da
hiçbirinin kazanmaması olmaz.
Söz ettiğimiz 900 bin oy, parlamentoda 40 sandalye
demek oluyor. Yani bu 40 sandalye iktidar parti için

Değişim (Goran) Hareketi ile Kürdistan Demokrat
Partisi'nden (KDP) üst düzey yetkililerin bir araya
gelmesinin ardından, Değişim Hareketi Yürütme Kurulu
Üyesi Şoriş Haci, "Seçimler Kürdistan Bölgesi'nde
hoşgörü, birlik ve istikrarın yolunu açmalı. Bizce
Kürdistan Bölgesi halkının sosyal hoşgörüsü ve
birliğini kötüleştirecek, Kürdistan'ın istikrarını
tehdit ve tehlikeye sokacak bir seçimin
yapılmaması daha iyi olur. Seçmen kayıt
listeleri temizlenmeli." dedi.

"Türkmen ve Hristiyanlar için kota
tahsis ediliyorsa temsilcilerini kendileri
seçmeliler, bu başka isimle liste oluşturan
partiler ve oylarıyla olmamalı"
Demokrasi ve Adalet için
Koalisyon'un kota ile ilgili görüşü
nedir?

Seçimin yapılıp yapılmayacağıyla
ilgili söylemler bulunurken, IKBY
Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum
Komisyonu'nun belirlediği tarih olan 11
Eylül'de propaganda süreci başlatıldı.

Demokrasi ve Adalet için Koalisyon olarak,
Hristiyan ve Türkmen kardeşlerimiz
adına kota bulunmasını reddettik.
Bizce Türkmen ve Hristiyanlar için
kota tahsis ediliyorsa temsilcilerini
kendileri seçmeliler, bu başka isimle liste
oluşturan partiler ve oylarıyla olmamalı.
Türkmenlerin Kürdistan'da varlığı mevcut,
Türkmenlerin Türkmenlere oy vermesi ve
Hristiyanların da Hristiyanlara oy vermesi
gerekir.

Demokrasi ve Adalet için Koalisyon
Kurucu Komite Üyesi ve Kürdistan
İlişkileri Sorumlusu Kerim Bahri, 12
Mayıs'ta yapılan Irak genel seçimleri
hakkında, "Irak parlamento seçimlerinde
birçok sahtekarlık yapıldı. Bazı bölgesel ve
ülke bazında var olan durumlardan dolayı
bu sahtekarlıkların üzeri örtüldü ve konu
kapatıldı." ifadelerini kullandı.

"Bizce seçilen kişi Türkmen ve
Hristiyanların gerçek temsilcisi
olmalı, bu yüzden biz kota
konusundan yana değiliz"

Türkmen ve Hristiyanların temsilcileri ile ilgili Bahri,
"Biz seçilen kişilerin Türkmen ve Hristiyanların gerçek
temsilcisi olması gerektiğinden yanayız." dedi.
IKBY parlamentosundaki kota sistemine değinen
Demokrasi ve Adalet için Koalisyon Kürdistan İlişkileri
Sorumlusu Bahri, "Kanaatimizce söz konusu kotaların
hiçbiri Türkmen ve Hristiyanları gerçekten temsil
etmiyor." şeklinde konuştu.
Demokrasi ve Adalet için Koalisyon Kurucu Komite
Üyesi ve Kürdistan İlişkileri Sorumlusu Kerim Bahri,
seçim konusu ve gündeme ilişkin Tba Gazetesi'nin
sorularını yanıtladı.

"Seçmen kayıt listesinde büyük farklılıklar
bulunuyor"
Demokrasi ve Adalet için Koalisyon'un
seçimlere katılmama nedeni nedir?
Koalisyon bir siyasi liste olarak, 100 isimden oluşan
listesini sundu. Seçime katılmak için tüm hazırlıklarımızı
tamamlamıştık. Fakat bizim bir seçim kuruluşumuz var
ve bu kuruluş yerel kanallar yolu ile seçmen kayıt listesi
hakkında denetleme yaptı. Seçmen kayıt listesinde büyük
farklılıklar bulunuyordu, özellikle sahte oyların sayısı
900 bine ulaşmıştı. Bu rakam temizlenmedi ve seçmen
kayıt listesinde bulunuyor. Ölenler, Suriyeli veya diğer
sığınmacılar ayrıca Ninovalı göçmenlerin ismi seçmen
kayıt listesine eklendi.
Buna ilişkin komisyona bir bildiri gönderdik. Bildiride
resmi olarak seçmen kayıt listesinin temizlenmesini
ve şimdi olduğu gibi kalmamasını talep ettik. Bunun
haricinde, sahtekarlığın önlenmesi, halk iradesine
kastedilmemesi ve halkın kendi iradesiyle oy
kullanabilmesi için komisyona birçok yol ve kural
sunduk. Fakat maalesef komisyonun tek kelimelik bir
cevabı dahi olmadı. Bu nedenler, Kürdistan'da seçimlerin
temiz ve kusursuz bir şekilde yapılmasına şüphe düşürdü.

Böyle düşünenler büyük hata yapıyor, çünkü biz KYB'den
ayrılmış bir güç değiliz ve KYB'yi ayırmadık. Dr. Berhem
ile beraber birçok KYB üyesi, İslami ve diğer partilerin
üyeleri birlikte Koalisyonu oluşturdular. Bu yüzden bizim
destekçilerimiz sadece KYB'lilerden oluşmuyor. Bizim
destekçilerimiz, KDP, KYB, İslami, Komünist ve diğer
taraflardan oluşmakta. Çok geniş bir destekçi kitlemiz
var. Birçok tarafsız kişi de Dr. Berhem'in yönetimine
inancı olduğu için bizi destekliyor. Özellikle de Dr.
Berhem bir dönem Bölge'nin Başbakanı'ydı ve insanlar
onun yaptıklarını gördü. Bu yüzden ona çok güveniyorlar
ve iyi bir destekçi kitlesi oluştu.

garanti ki, zaten peşmerge ve asayiş güçleri gibi birçok
kişinin oyları da onlar için garanti. Bunların yanında,
silahlı güç üyesi 50 bin özel seçmenin isminin genel
seçmen kayıt listesinde bulunduğunu da not ettik ve
bunlar 2 kez oy kullanabiliyor. Bunlar seçimlerden
çekilmemize neden olan bazı faktörler.
Seçimlere katılmamamızın bir diğer nedeni ise şu;
halihazırda kendi aramızda birliği sağlamaya ve Bağdat'a
gidip anayasal haklarımızı almaya çalışıyoruz. Yani seçim
kampanyası yapmamız olmazdı. Çünkü hem Bağdat'a
gitme çabasının hem de seçim kampanyalarının aynı anda
yapılması sorunları daha da derinleştirirdi. Bu yüzden
seçim sürecine katılmama kararı aldık.

"Koalisyon'un destekçisi sadece KYB değil
ki, Koalisyon'a oy vermediğinde gidip
KYB'ye versin"
Demokrasi ve Adalet için Koalisyon'un
seçimlere katılmaması, Kürdistan
Yurtseverler Birliği'ne (KYB) oy
bakımından fayda sağlar mı?
Böyle düşünenler çok yanlış düşünüyor. Dr. Berhem
zamanında KYB Genel Sekreter Yardımcısı olduğu için
Koalisyon'un seçmenleri ve destekçilerinin hepsinin
KYB olduğunu ve bu esasla Koalisyon'a oy verildiğini
düşünenlere, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını
belirtmek istiyorum. Koalisyon'da Kürdistan'daki tüm
taraf ve oluşumlar bulunuyor. Koalisyon'da, Kürtler,
Türkmenler, Hristiyanlar, İslamiler, Komünistler, KYB'li
ve KDP'liler bulunuyor. Koalisyon, tüm parti ve tarafların
karışımından oluşuyor. Koalisyon'un destekçisi sadece
KYB değil ki, Koalisyon'a oy vermediğinde gidip KYB'ye
versin.

Kendi partimden olan, Türkmen ve Hristiyan
oluşumlarını gerçekten temsil etmeyen kişilere oy
vermeleri için bürolarıma veya güçlerime talimat vermem
uygun olmaz. Bizim buna inancımız yok. Bizce seçilen
kişi Türkmen ve Hristiyanların gerçek temsilcisi olmalı,
bu yüzden biz kota konusundan yana değiliz. Fakat
bunun başka türlü olması ve kaç kotanın nasıl dağıtılacağı
konusu yasal bir şey. Kürdistan Cephesi döneminde kota
kurulduğunda Aşurilere 5 sandalye verildi. Bu büyük bir
hataydı. Çünkü eğer gerçekten varlıkları bu kadarsa 5
veya 10 sandalye kazansınlar.

"Maalesef iktidar taraflar kotayı
kullanıyor, 5 sandalyenin çoğu iktidara
gidiyor"
Kota bir sandalye elde edemeyen oluşumların
bir sandalye kazanıp parlamentodaki varlıklarını
göstermeleri içindir. 5 sandalye verilmesi uygun değil.
Daha sonra konuya Türkmenler de dahil edildi. Biz dedik
ki, "madem Aşuriler için 5 sandalye ayırıldı, aralarında
adaletli olmak adına Türkmenlere de 5 sandalye ayıralım".
Maalesef iktidar taraflar kotayı kullanıyor, 5 sandalyenin
çoğu iktidara gidiyor. Onlar da siyasi bakımdan bunu
diğer taraflara karşı kullanıyor.

"Söz konusu kotaların hiçbiri Türkmen ve
Hristiyanları gerçekten temsil etmiyor"
Kota temsilcileri halk iradesiyle mi
seçilecek yoksa tekrar müdahale olacak
mı?
Kanaatimizce söz konusu kotaların hiçbiri Türkmen ve
Hristiyanları gerçekten temsil etmiyor. Ne yazık ki onlar,
Türkmen, Aşuri ve Kildani adına kurulan listeleri perde
arkasında destekleyen tarafları temsil ediyorlar.
Haber: Ali Antar
Foto: Abdullah Ahmet
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Cinayet olayları,
sebepleri ve
çözümler E

Erbil'deki Eski
Hanlar

ski dönemde dünyanın birçok yerinde
bir kentten bir diğer bir kente yolculuk
yapanlar için yol üzerinde hanlar bulunurdu.
Yolcular hayvanlarıyla beraber bu hanlarda
konaklayabilirdi.

Dr. Ahmet Seyda

Son dönemde yapılan

gözlemlerde, toplum arasında
cinayet olaylarının büyük
bir oranda artış gösterdiği
belirlenmiştir. Bu durum da
toplum içerisinde tehlike arz
etmekte. Halihazırda bu artış
olması gerekenin üzerinde.
Eskiden insanlar bir yakınını
öldürmeye kıyamazken,
şimdilerde "Şu şahıs babasını,
annesini, kardeşini, veya
damat kayın pederini, kayın
peder damadını öldürdü"
gibi haberleri duyuyoruz. O
yüzden bu konu üzerinde
durmamız gerekiyor.
Öldürmenin her türlüsü
insanlığa karşı işlenen
bir suçtur. Bunu böyle
düşünmek gerekir ve
sadece bir birey veya aileye
zararı olacağı düşüncesine
sahip olmamalıyız. Tüm
toplum bu olayın bedelini
ödemekte. Bu tür hadiselerin
artmasındaki temel neden,
dini, yasal, eğitimsel ve
sosyal bilincin olmaması.
Çünkü söz ettiğimiz bilinçli
olma durumunun her biri,
bu tür hadiselerin azalması
ve bir daha yaşanmamasını
direkt etkiler. Bu yüzden
öncelikle olayların başlama
noktasına dönmemiz gerekir.
Bir katilin, katil olmadan
önce, bir evin oğlu, birinin
kardeşi veya babası gibi
farklı kimlikleri var. Yani
burada olaylara bu kadar
kolay bakamayız ve buna
karşı da kolay bir davranış
sergileyebileceğimizi
düşünemeyiz.
Daha önce söz ettiğim
faktörler, hadiselerin
yaşanmasına bir neden
olur, her birinin kendi
büyüklüğüne göre etkisi
mevcut. Anne ve babalar
çocuklarırın evlilikleriyle
ilgili çok sorumsuzca
kararlar veriyor. Bu konuda
bilinçsiz olan ebeveynler
kız veya erkek çocuklarını
büyüdükleri için evliliğe
sürüklüyor. Fakat onların
sadece bedenleri büyüdü tam
aksine ne akıl ne de kalpleri
büyümüş durumda değil. Bu
yüzden söz konusu kişiler,
hiçbir zaman çocuklarını
eğitecek bir ebeveyn

olamazlar. İnsanların %80'i
anne ve babalığın getirmiş
olduğu sorumlulukları,
çocuklarına karşı yerine
getiremiyor.
Ebeveynler yiyecek, içecek
ve elbise temin etmenin
sorumluluk olduğunu
düşünüyor, ancak bunlar
sadece görev. Sorumluluk
ise, bu çocukları toplum için
eğitip onların asla bireyleri
öldürmek ve yok etmek gibi
şeyleri düşünmemelerini
sağlamaktır. Çocuklar,
yaşam mücadelesine karşı
dirençli ve olaylara karşı
sakin kalacak şekilde
yetiştirilmeli. Sakin kalmanızı
neden söylüyorum? Çünkü
hapishanelerde cinayet
işleyenleri ziyaret ettiğinizde,
"Sinirlendiğim zaman bunu
yaptım." derler. Bu da demek
oluyor ki bu tür olayları
sonlandırmak için örnek
kişilikler yaratmaya yönelik
çalışmalar yapmalıyız. Bu
görev de, ebeveynlere, Eğitim
Bakanlığı ve Yüksek Öğretim
Bakanlığı gibi kuruluşlara
düşüyor. İyi düşünülmüş
bir planla birlikte, şüphesiz
yaşam için uygun kişileri
hayata sokabiliriz. Öte
yandan yasal bilincin
olmaması da başka bir faktör.
Ülkedeki tek cezalandırma
kaynağının yargı olduğu
bilincinde olmayan kişiler,
kendilerinin öc alması
gerektiğini ve yargının yeterli
olmadığını düşünüyor. Ancak
suçu işleyerek kendilerinin
de bir suçlu olacağını
düşünemiyorlar.
Kısacası bilinçsizlik insanları
büyük hatalara sürükler.
Diğer faktörler de aynı
şekilde. Tüm sorunların
diyalog yoluyla çözüme
varacağını düşünmeyen
ve öldürmeyi çare olarak
gören kişiler, büyük hata
yapmakta, çünkü arkasından
daha büyük sorunlar gelir.
Yasalarda suç ile ilgili karar
vermek için suç denklemi
(Suçlu+Suça uğrayan+Suçun
nedeni) önemlidir. Bundan
dolayı cinayet olaylarını
kontrol altına almak için
nedenlerini araştırmak
gerekiyor, çünkü nedenler
yok edilmeden sonuç asla
değişmez.

Tarih boyunca ticaret merkezlerinden biri olan
Erbil'de de bu yapılar bulunuyordu. Kervancılar
ve bu kente misafir olarak gelenler, Erbil'deki eski
hanlarda konaklar, daha sonra yollarına devam
ederdi.
Erbil'in tanınan simalarından Şükür Abdulvahap
Hançerci, Erbil'de bulunan eski
hanlar hakkında Tba mikrofonuna
konuştu.

"Atlara ihtiyaç kalmadığı için hanlar
tarihe karıştı"

Söz konusu hanların hizmet verdiği dönemde
Erbil'deki bazı mahallelerin henüz oluşmadığını
söyleyen Hançerci, "O dönem Tayrava ve
bazı mahalleler yoktu. Daha sonra arabaların
gelmesiyle beraber bu hanlar kapanmaya başladı.
Atlara ihtiyaç kalmadığı için hanlar tarihe karıştı."
diye konuştu.
Hanlardaki barınma ücretleri hakkında bilgilerini
aktaran Hançerci, "Bir dönem kervancılar 10 dinar

Erbil'deki eski hanların kervancı
ve misafirler için bir otel gibi
olduğunu ifade eden Hançerci,
"Tarih boyunca birçok kişi bu
şehre ticaret için gelirdi. Haliyle
bu kişilerin kalacak ve istirahat
edecek yerlere ihtiyacı olurdu.
Erbil'deki hanlar da bir otel gibi
kullanılırdı." dedi.
Şükür Hançerci, hanların
ön kısmında misafirlerin
hayvanlarını bırakması için bir
alan bulunduğunu belirterek,
"Misafirler hanların üst katında
kalırlardı. Ellerindeki malları satana kadar
birkaç gün orada konaklarlardı. Ticaretlerini
yaptıktan sonra da geldikleri yere geri dönerlerdi."
ifadelerini kullandı.
Kentte yaklaşık 10 han bulunduğunu söyleyen
Hançerci, hanlar hakkında şu bilgileri paylaştı:
Beyaz Han ve Hacı Hamdi Alihan Allaf Hanı
şimdiki Bata Caddesi üzerinede yer alıyordu.
Hacı Ahmet Ağa Hanı ise Altı Parmak Camisi'nin
yakınında bulunuyordu. Elekçiler Hanı Sirvan
Çarşısı'nın karşısındaydı. Yunus Saman Hanı da
Şeh Arif Tekesi'nin yan tarafında yer alıyordu.
Mısto Kimını, Hasan Bayram ve Hacı Halil De'on
hanları ise Hanaka Camii yakınındaydı.
Bunların yanında bir de kömürcülerin gelip
barındığı ve kömürlerini oraya getirdiği
Hacı Osman Hanı (Kömür Hanı) vardı. Eski
nalcıların olduğu yerde ise Mustafa Hanı vardı.
Dericilerin olduğu bölümde ise Seyid Aziz Hanı
bulunuyordu."

karşılığında bu hanlarda kalırdı. Fakat daha sonra
pararanın değer kaybetmesi yüzünden bu fiyat da
inmeye başladı." dedi.
Hançerci bahsi geçen hanlarda atların bakımını
üstlenen seyislerin bulunduğunu belirterek,
"Seyisler, atlara su ve yemek verir, onların
bakımını üstlenirdi. Ayrıca handaki nalbullar
da atların nallarını düzeltir, onlara nal yapardı.
Misafirler için hanlarda yemek yoktu, onlar
sadece uyumak ve dinlenmek için gelirlerdi.
Kervancıların atları da hanların yerini bilirdi
ve akşam olduğunda hanlara dönerlerdi."
açıklamasında bulundu.
Erbil'in tanınan simalarından Şükür Abdulvahap
Hançerci son olarak şunları dile getirdi:
"Hanların haricinde Erbil'de ambarlar vardı.
Bu ambarlarda 10-15 ev bulunurdu. Erbil'in bir
mahallesinde yaklaşık 4-5 ambar vardı. Arap
Mahallesi'nde bulunan ambar son dönemlere
kadar yerini koruyordu."
Haber: Ali Salim

Foto: Çoban Timur
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Bu seferki
seçimler nasıl
olacak?
Ali Antar

Irak'ta ve özellikle

Irak Kürdistan Bölgesi
Yönetimi'nde (IKBY) seçim
kültürü, diğer ülkelerden
tamamen farklı. Seçimlerden
söz edildiği zaman, çok
bilinen ve doğruluktan
uzak bir lafı hep duyarız.
Bu da siyasilerin, "Seçim
demokratik bir işlemdir,
vatandaşlar seçim yoluyla
kendi temsilcilerini seçebilir."
şeklindeki sözleridir. Bu
sözler diğer gelişmiş veya
gelişmemiş ülkeler için uygun
olsa da, bu sözler ülkede ve
yaşadığımız bölgede şüphe
uyandırıyor.
Bu seferki yazımda Bölge'nin
seçim sisteminden söz etmek
istiyorum. Irak'ın 12 Mayıs
seçimlerindeki başarısızlığını
anlatmaya gerek yok.
Bölge'den söz edersek, ilk
seçimden son seçime kadar
sahtekarlık ve başarısızlıkla
dolu seçimler geçirmiştir. 30
Eylül 2018 seçimleri de bu
başarısızlıkların bir parçası
olacak.
Şüphesiz ki, önümüzdeki
seçim birçok sorun ve
istikrarsızlığı beraberinde
getirecek. Seçmen kayıt
listesinin temizlenmemesi
halkın sonuçlara karşı
ümitsiz olmasına neden
olacak. Halkın nabzını
yokladığınızda, onların
seçimlerin gerçekleşme şekli
ve sonuçlarından umutsuz
olduğunu görürsünüz.
Bu seçimde de Türkmenler,
Hristiyanlar ve Ermeniler
iktidarda olan partinin
oynadığı oyunun bir
parçası olacak. Tekrardan
bu demokratik süreç,
demokratik bir şekilde
olmadan sona erecek.
İktidar parti tarafından
kurulan Türkmen partiler,
parlamentonun durumunu
olumsuz etkiledi ve durum
şöyle bir hal aldı; ülkenin
sistemini değiştireceğini
söyleyen ve demokrasiyi
uygulamak için kurulan
partiler de, sahtekarlık
yapmaya ve Türkmenler
adına liste oluşturmaya
başladı.
İktidardan bir yetkilinin milli
ve dini oluşumlar hakkındaki
açıklamalarını dinlediğinizde,
"bu kişi olmazsa kimse bu
oluşumları bulundukları
durumdan kurtaramaz"

10 bin yıl boyunca
çalışacak saat üretiliyor
Amazon CEO’su Jeff Bezos, ilginç bir proje üzerine
çalışıyor. Teksas’daki dağların arasına dev bir saat
yerleştirmek isteyen Bezos, bu proje için kazılara
2009 yılında başladı.

gibi bir algı oluşur. Fakat
söz konusu yetkililerin
yaptıklarına baktığımızda,
onların olmaması
durumunda zaten milli ve
dini oluşumların bir sorunu
olmadığını görürüz. IKBY'yi
demokratik bir bölge olarak
tanıtmak ve oluşumlara karşı
bu suçları işlemek iki farklı
eylem.
Bir Türkmen olarak ,
bahsi geçen partilerin,
Türkmenlerin ve ayrıca
dini oluşumların işlerine
müdahale etmemesi
durumunda, parlamento
ve hükümetin çok
güzel bir demokrasi
tablosu yansıtabileceği
kanaatindeyim. Bunun
da onlara hiçbir zararı
dokunmaz. Çünkü hiçbir
zaman Türkmenler veya
Hristiyanlar, Kürtlere ve Kürt
partilere karşı düşmanlık
sergilemedi. Fakat durum
şimdi olduğu gibi devam
ederse, yani Türkmenler
ve Hristiyanların hakları
göz ardı edilirse yetkililerin
"birlikte yaşam" adı altındaki
hitaplarının hiçbir değeri
olmaz ve kimse de bunu
dinlemez.
Toplum içerisine
girdiğimizde, Türkmen ve
Hristiyanların bir bölümünün
iktidar partiden şikayetçi
olduğunu görürsünüz, onlar,
iktidar partinin parlamentoda
kendilerini temsil etmesine
izin vermediğini söylüyor.
İktidar parti bunun yerine
sözde Türkmen temsilciyi
parlamentoya götürüp siyasi
çıkarları için kullanıyor.
Bundan dolayı da Türkmen
ve Hristiyanların bir bölümü,
Türkmen ve Hristiyanlara
oy vermek yerine iktidara
karşı olan partiye oy
vermeyi seçiyor. Onlar kendi
temsilcilerine oy vermenin
faydasız olduğunu, çünkü
iktidarın gerçek temsilcilere
engel olduğunu düşünüyor.
Bu yüzden diğer siyasi
taraflara oy vermeyi daha
olumlu buluyorlar.
Bütün bunlara rağmen bu
seçimden ne beklemeliyiz?
Bu seçim, Bölge durumunda
değişiklik yapar mı? Bence
hayır. Halkın protesto sesleri
yükselse de seçim sonuçları
yine ekonomik ve silahlı gücü
olan tarafların istediği gibi
olacak.

Önümüzdeki 10.000 yılı göstermesi için geliştirilen
saat, tamamen mekanik aksama sahip. Zira
böylesine uzun bir süre kullanılması beklenen
herhangi bir cihazda elektronik aksam kullanması
pek de mantıklı görünmüyor.
Proje, ilk olarak 1986 yılında Danny Hillis adındaki
bir bilgisayar mühendisi tarafından geliştirilmişti.
Projenin amacı ise o dönemde insanların kafasında
oluşan “2.000 yılı = gelecek” algısını kırmaktı.
Hillis, bu büyük projenin
tasarlanma aşamasında 5
ana faktörü göz önünde
bulunduruyor:
1- Gelecekteki
ortam ve şartlar
(İklim ve dünya
şartları) ne
olursa olsun,
saatin tamir
ve bakım

gerektirmeden
sorunsuz
çalışma olasılığı
2- Basit ve
herkesin anlayacağı
bir tasarım olması;
çünkü gelecekte
mekanik teknolojisinin
ne yönde gelişeceği meçhul.
3- Komplike montaj ve çalışma
prensibi olmamalı ki, gelecek nesiller
saatin işletim sistemine aşina olabilsin.
4- Gelecekteki 10.000 yıl içinde saatin geliştirilmeye
imkân sağlaması.
5- Planlanan bu devasa saatin tasarımı, deneme ve
kontrol amaçlı bir prototipinin yapılmasına imkân
sağlamalı.
Böylece, ilk iş olarak Hill, 1996 yılında, 8 feet
(yaklaşık 2.4 m)’lik bir prototipin yapımına başladı
ve Aralık 1999‘da bu saatin yapımını tamamladı.
Saat her yıl sonunda bir kez ve her seferinde farklı
bir sesle çalacaktı. Her yüzyılda, o yüzyılı işaret
eden bir gösterge ilerleyecek ve her milenyum’da da

(1000 yılda) bir guguk kuşu ötecekti. Böylece saatin
genel çalışma prensipleri ve tasarımı bir model
üzerinde denenmiş oluyordu.
Jeff Bezos bu projeyle ilgili şunu söyledi:
“İnsanlar teknolojide o kadar gelişti ki harikalar
yaratabildiği gibi medeniyetleri etkileyecek boyutta
problemlere de sebep olabiliyor. Daha uzun vadeli
düşünmemiz gerekiyor.”
Hiç kimsenin bu kadar uzun zamana tanıklık
edemeyeceğini belirten Bezos, amaçlarının
bu saatin olanlara tanıklık etmesi olduğunu
söylüyor. Dağa açılacak olan 150 metrelik bir
delikte yapılacak olan 70 metre
uzunluğundaki saatin asıl olayı
ise ziyaretçiler olacak. Her
gelen ziyaretçi saatin
kolunu oynatarak,
saatin gösterdiği
zamanı
ilerletecek.
Saat son
gelen

ziyaretçinin
ziyaret
saatini
gösterecek ve
enerji tasarrufu
yapmak için saatin
akrep ve yelkovanı
bir ziyaretçi gelene kadar
çalışmayacak.
Hiçbir ziyaretçi saati ziyaret etmeye gelmezse, dev
saat kendi kendine 10 bin yıl boyunca zamanı
hesaplayabilecek. Dağın içerisine 5 adet özel oda da
yapılacak. Bu odalardan biri birinci yıl dönümü için
olacak, diğer onuncu ve yüz, bin ve on bin olarak
devam edecek.
Saat, enerjisini gece ve gündüz arasındaki sıcaklık
değişimleriyle sağlayacak. Her ne kadar 10.000 yıl
boyunca çalışması beklense de, bu saat 100 yılda
bir bakıma ihtiyaç duyacak. Saat her yıl bir tık
ilerleyecek.
Hazırlayan: Ali Salim
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Kerkük'ten Basra'ya
Su Yardımı
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Basra kentinde kamu hizmeti sunulmadığı, elektrik ve
su sıkıntısı, işsizlik gibi gerekçeler nedeniyle hükümet
karşıtı gösteriler devam ediyor.

Gösterilerin dozunun giderek arttığı süre zarfında
Kerkük'te başlatılan su kampanyası ile şehrin her
kesiminden toplanan yardımlar sayesinden 3 tır dolusu
temiz su, Basra kentinin 3 semtine gönderildi.

Türkmen Basın Ajansı

Başkanı, şu ifadelerde bulundu:

"Irak Türkmen Cephesi'nin kendi bütçesinden de bir
bölümü kampanya için harcandı. Böylece 3 tır su alımı
oldu. Toplamda 108 ton suyu Basra'nın 3 semtine
gönderdik."

Konuya ilişkin El Hilal Sağlık Derneği Başkanı İstabrak
Yazaroğlu Tba'ya özel açıklamalarda bulundu.
Yardım kampanyasının 5 gün sürdüğünü söyleyen
Yazaroğlu, "Irak Türkmen Cephesi'nin talimatı üzerine
Kerkük şehrinde su kampanyasını başlattık. Kampanya
5 gün sürdü, bu 5 gün içerisinde milletimizin
bütün kesimlerinden, derneklerden, sivil toplum
kuruluşlarından her yerden yardımlar aldık." dedi.

3 tır su ulaştı ve sular, en çok ihtiyacı olan ailelere
dağıtıldı. Allah onları muvaffak kılsın ve bu duruşlarını
unutmayacağız."

-Neler yaşanmıştı
Basra’da kamu hizmeti yoksunluğu, işsizlik ve
yolsuzluklar gerekçe gösterilerek, 8 Temmuz'da
başlayan gösteriler uzun süre devam etti. 1
Eylül'de bir grup gösterici Basra Valilik binasını
ateşe verdi. 5 Eylül'de ise göstericiler, güvenlik
güçlerinin oluşturduğu çemberi aşarak Basra
Belediye binasını yaktı.
Suların durulmadığı kentte göstericiler 6
Eylül'de parti binalarını ateşe verdi. Bedir
Örgütü, Asaib Ehlilhak, Yüksek İslami
Konseyi ve Ammar el-Hekim’in lideri olduğu
Ulusal Hikmet Akımı binası yakıldı.

Kampanyada Irak Türkmen Cephesi'nin önemli
bir rolü olduğunu söyleyen El Hilal Sağlık Derneği
Kampanya çerçevesinde toplanan yardımın 12
Eylül Çarşamba günü Basra şehrine vardığını
söyleyen Yazaroğlu, ''Bu bizim ilk tecrübemizdi,
eğer başarılı olursak ve suların dağıtımı düzenli
bir şekilde gerçekleştirilirse bu adımların
devamını getiririz.'' şeklinde açıklama yaptı.
Tba'ya konuşan Basralı bir vatandaş yapılan
yardıma ilişkin şu ifadelerde bulundu:
"Irak Türkmen Cephesi'ndeki kardeşlerimize
bize tatlı ve içme suyunu yetiştirdikleri için
teşekkür ederiz. Allah onlardan razı olsun. Bize

Ayrıca olayın üstüden çok geçmeden kentte
bir grup, 7 Eylül'de İran Başkonsolosluğu'na
girerek, binayı ateşe verdi.
Irak Başbakanı Haydar Abadi, 11 Eylül'de Basra'ya
giderek kentin son durumuna ilişkin görüşmeler
gerçekleştirdi.
Gösterilerin başladığı tarihten bu yana ölen gösterici
sayısı 30'u aştı.
Başbakan Abadi, 8 Eylül'de yapılan olağanüstü
oturumda Basra'daki olayların silahlı çatışmaya
dönüşebileceği uyarısında bulunmuştu.
Haber: Ziya Uzeiry

Tba ÇOCUK 9. Sayısıyla
Minik Takipçileriyle
Buluşuyor
Türkmen Basın Ajansı

konuların işlendiği bir dergi
sizleri bekliyor.

tarafından aylık olarak basılan
Tba Çocuk dergisi okulların
açılmasının yaklaştığı bu günlerde Tba ailesi olarak yeni eğitim
ve öğretim yılında bütün
çocuklarımızla buluşacak.
çocuklarımıza başarılar
diliyoruz...
Yine Türkçemizi öğrenmek için
8. sayıdan sonra geriye kalan
Bizi takip etmeye devam edin.
harflerin, yep yeni oyunların,
eğlenceli boyamaların ve farklı
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Sanal Dünyanın Online Oyun Alışkanlığı

İnternete sık sık giren biriyseniz, online oyunlar

hakkında bir takım şeylere vakıfsınız demektir. Online
oyunlar, internete bağlıyken oynanır. Kimisi sayı
ve istatistiki bilgilerle oynamanıza izin verir, kimisi
stratejik ve savaş oyunları gibi zamanına göre popüler
ve dünyanın her yerindeki oyuncularla beraber oyun
oynamanıza olanak tanır .

olarak rakipleri öldürmek ve haritada yaşayan tek kişi
olabilmek.

Online oyunlar, internet bağlantısının yaygınlaşmasıyla
birlikte hızla büyük bir rağbet görmeye başladı. Bu
oyunları internete bağlı olmaksızın oynamanız söz
konusu değil.

Şu an ülkemizde ve dünyada popüler olan PUBG
oyunu geliştiricileri tarafından açıklanan gelir sizi
de şaşırtacak. PUBG Corp. tarafından açıklanan
istatistikte oyunun gelirleri ilk çıktığı günden bu yana
50 milyon dolar olarak açıklandı.

Çevrimiçi çok oyunculu savaş arenası yani MOBA
(Multiplayer Online Battle Arena) türü dünyada
ilk olarak 2002 yılında SEGA Mega Drive şirketi
tarafından Warcraft 3: Reign Of Chaos adlı oyunda
kullanıldı.
2002’de başlayan bu serüven bu günlere gelene kadar
epey yol kat etmekle beraber hitap ettiği kitle sayısı hiç
küçümsenmeyecek kadar arttı.
Bu tür oyunlar üzerine oyun geliştiricileri veya
dev oyun şirketleri hergün onlarca oyun piyasaya
sunuyorlar. Bu oyunların bazıları genç nüfus tarafından
ciddi beğeni topluyor.
Online oyunlar genellikle aynı zaman diliminde,
aynı ülkede veya yeryüzünün bir diğer ucunda başka
oyuncularla takım kurarak eşzamanlı oynanır.
Warcraft 3: Reign Of Chaos oyunuyla gündeme gelen
online oyunlar her gün yepyeni özelliklerle karşımıza
çıkıyor ki oyun geliştiriciler ve dev şirketler birbiriyle
adeta savaşır gibi rekabet içindeler.
Role Playing Game, Third Person Shooter, CounterStrike ve Clash of Clans isminde sayısı bitmeyen
oyunlar, Irak’ta ve dünyada kısa zamanda 400 milyon
oyuncuyu elde ederek kısa zamanda diğer oyunlara
fark atıyor.

Peki kafelerde, evde, okulda otobüslerde
telefonu elden düşürmeyen PUBG oyunu
nedir?
PUBG oyunu takım olarak veya solo şekilde
oynanabilir. Oyunda bir uçağın içinde toplanmış olan
oyuncular belirledikleri noktalara paraşütle atlayarak
adadaki imkanlarla
verilen görevleri yerine
getirmektedirler. Bir oyuna yaklaşık
olarak 100 kişi dahil olmaktadır.
İniş yapıldıktan sonra
her oyuncu
özgür olacaktır. Bu
oyundaki genel amaç
olabildiğince en iyi
şekilde silah, zırh, kask
gibi donanımlara sahip

Online oyun geliştiriciler oyunları
yaparak ne gibi fayda elde eder? Bu
oyunlar ücretsiz mi dağıtılıyor?

Peki bu oyunlara ücretsiz olarak Google
Play ve İtunes gibi platformlardan ücretsiz
ulaşılabiliniyorsa bu gelirler nasıl elde
ediliyor?
Birden fazla yola sahiptir. Kabaca, geliştirici, oyunu
yaparken oyun karekteri yaratıyor. Oyunlar aşamalı bir
şekilde ilerlediği için oynadığın karekteri geliştirmek
için bir takım çalışmalar yapmamız gerekiyor. Aslında
oynadığınız karekteri daha güçlü ve istediğin şekle
getirmek kısaca güncellemek istiyorsanız ücretsiz
olarak da güncelleyebilirsiniz. Oyunda bazı görevleri
yerine getirerek fakat bu epey zaman alır ki bazen
oyuncu sıkılır. Örneğin PUBG oyununda kendine
özgü yarattığın kahramanı daha güçlü yapmak için,
oyun geliştirici tarafından üretilen ücretli materyalleri
alabilirsin. Zırh, silah, sağlık malzemesi, kıyafet,
araba veya motosiklet gibi daha bir sürü malzeme
üretilmiştir.
Oyunda oynadığınız karakterinin diğer oyuncuların
karakterinden daha güçlü
ve farklı olmasını
istiyorsanız, o malzemeleri
satın almanız
gerekecektir. Birçok
oyuncu daha güçlü
olabilmek için
zamandan tasarruf
ederek, oyun
firması tarafından
sunulan ücretli
malzemeleri
almaktadır.
Bir başka gelir elde etme
içine reklam yerleştirmek.

yöntemi ise, oyun
Bu da bazen

dolaylı bir şekilde ürün amblemini oyunun içinde
araba veya duvarlara yerleştirerek bazen de oyun
oynarken yaklaşık 10 saniye ile 50 saniye kadar rekama
girerek yapılıyor.
Bazı küçük oyun geliştiricilerin yaptığı oyunlar birden
gündemin en popüler oyunlarına dönüşüyor. Bu kez
dev oyun şirketleri, bu oyunlara talip olarak belkide
milyonlarca doları gözden çıkarıyorlar.

Bir genç telefon, tablet veya bilgisayarda
ortalama olarak kaç saat zaman harcıyor?
Çemberimizi daraltmak gerekirse, çevremizdeki
insanları baz alarak bir gencin günde ortalama 4-5
saatini oyun oynamakla geçirdiğini söyleyebiliriz.
Yemekte, iş yerinde, kafede hatta lavaboda.
Örneğin bir PUBG oyun hayranı olan bir gence bu
soruyu sorduğumuzda şöyle bir yanıt aldık:
"Bazen kendimden geçiyorum ve zamanın nasıl
ilerlediğinin farkına varmadan dalıp oynuyorum. Gün
içinde oynadığım zamanlar hariç geceleri saat 11.00’den
sabah saat 5 ile 6’ya kadar durmadan başımı oyundan
kaldıramıyorum. Bu oyunlar bağımlılık yarattıyor.
Bir diğer oyuncu ise, "Kendimi gerçek bir savaş
alanında hissediyorum. O anı yaşıyormuş gibi
oluyorum." şeklinde yanıtladı.
Başka bir oyuncu ise, "Oyunlar beni dış dünyadan
alıkoyuyor. Ailem dahil kimseyle konuşup takılmak
istemiyorum." diye konuştu.
Sanal alemde oyun oynamak hem avantajlı hem de
dezavantajlıdır. Örneğin iyi yönden bakacak olursak,
çocuğun zekasını geliştirip taktik yöntemlerini
geliştirmesine yardımcı oluyor.
Ama şöyle dezavantajlardan da bahsedebiliriz.
Öncelikle ister çocuk ister yetişkin olsun, bir süreden
sonra insanın beyninin gelişimini etkiliyor. Bunun
yanında, gerçek hayattan uzaklaşıp yalnızlaştırıyor, bazı
çocuklar özellikle aksiyon oyunları oynarken çok fazla
etkilenerek oyunda yaptığını gerçek hayatta ailesi ve
arkadaşlarında deneyerek ciddi hayati riskler taşıyan
davranışlarda bulunuyor.
Konu çok uzun, özetlemek gerekirse
sağlıksız sonuçlar
doğurmaması için her şeyin
dozunu kaçırmamak gerekmektedir.
Umarım mesajımız yerine ulaşmıştır.
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