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KDP ve KYB ilişkilerini cumhurbaşkanlığı konusundan dolayı
bozacaklarını sanmam
Mecliste belirli bir tarafın savunucusu olmayacağız

Sn. Salih'e daha fazla oy vermelerinin sebebi Arapların
beyninden çıkmayan referandum olabilir
Ben bir Kaleliyim ve Kale her yerde bilinir eskiden beri
Türkmenlerin yeriydi
2-3

Berhem Salih Bu Konuma Göre Biri Değil
Eski Milletvekili Sirva Abdulvahit

“

Irak'ta Sünni, Şii veya Türkmen
bloğu yerine vatandaşlığı baz alma
zamanı gelmiştir

Erbil'de ilk Devlet
Okulu...
Erbil El-Ula
Erbil El-Ula Okulu,
Erbil'in en eski
okullarından biridir öyle ki
Irak'ın krallık döneminden
itibaren eğitim vermeye
başlamıştır.
Uzun yıllar öğrenci
yetiştiren okul

Türkiye Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu, resmi
temaslarda bulunmak
için 11 Ekim'de Bağdat'a
geldi.
Türkiye Dışişleri
Bakanlığı'ndan
yapılan açıklamada
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NASA'nın Yeni
Aracı New York
sokaklarında!

3

4

ÇAVUŞOĞLU: SUYU İLK ÖNCE
TÜRKMENLER TALEP ETTİ

şimdilerde bir müze
olarak halka kapılarını
açtı. Müzede o okulda
eğitim görmüş eski
öğrenciler ve o dönemde
kullanılan bazı malzemeler
sergileniyor.

Irak Meclisi
Başkanlık Heyeti, 7
Ekim 2018 tarihinde
Türkmen Milli
Bayramı'nı kutladı

“

Aday olmam karşılığında
herhangi bir taraftan ve ya gruptan
herhangi bir söz almadım

7

Çavuşoğlu’nun
11-12 Ekim 2018
tarihlerinde Irak ve
Irak Kürdistan Bölgesi
Yönetimi'ne (IKBY)
ziyaret gerçekleştireceği
duyurulmuştu.
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Erbil'de Hamamcılık ve
Hamam Gelenekleri
Külhan o dönemlerde şimdiki kazan dairesi işlevi gören
hamamın alt kısmında bulunan, suyu ve aynı zamanda
hamamıda ısıtan, kapalı ve geniş bir ocak sistemidir.
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Beşir Haddad'le Özel /Birden Fazla Manşet

Irak meclis seçimlerinde Kürdistan Demokrat

Partisi'nden (KDP) aday olan ve kazanan Beşir Haddad,
Irak Meclis Başkanı 2. Yardımcılığı görevine seçildi.
Beşir Haddad, seçim öncesi ve sonrasına ilişkin süreç
hakkında Tba'nın sorularını yanıtladı.

?

Bağdat - Erbil arasındaki ilişkiler şu anda ne
durumda
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sorunuzu
cevaplamadan önce, Türkmen halkının özellikle
Kürdistan ve Irak genelinde 7 Ekim Türkmen Milli
Bayramı'nı kutlamak istiyorum. Bu munasebetin hayır
ve berekete vesile olmasını ve her yıl güzellik içerisinde
kutlamalarını dilerim. Türkmen halkının birlikteliğini
korumasını, Türkmen tarafların birlikteliğini
korumasını ve Kürt ve Arap halklarıyla barış içerisinde
yaşamalarına vesile olmasını temenni ederim.

“

Bu kez Arap taraflar kimin cumhurbaşkanı
olacağını kararlaştırdı"
Biz bunu umuyorduk nitekim daha sonra KDP ve
KYB arasında bir anlaşmaya varıldığını duyduk ve iki
adaydan birinin adaylıktan geri çekileceği ve böylece
tek bir adayın kalacağı duyuldu. Gerçekten iyi bir şey
yapmadılar ve iki adayla meclise gelindi. Bu iki adaydan
birinin seçilmesi Kürdistanlıların yetkisinden çıkmıştı.
Böylece bu kez Arap taraflar kimin cumhurbaşkanı
olacağını kararlaştırdı.

“

KDP ve KYB ilişkilerini cumhurbaşkanlığı
konusundan dolayı bozacaklarını sanmam

Sorunuza gelirsek, Erbil, Bağdat ilişkileri şu anda
normal seyir içerisinde ve günbe gün daha da ilerleme
kaydediyor ve daha güçlü oluyor özellikle de Mayıs
ayında gerçekleşen Irak Meclis seçimlerinin ardından,
Irak'ın siyasi haritasının değiştiğini gördük. Yani büyük
büyük kitleler (grup) kalmadı, daha küçük gruplara
ayrıldı. Böylece parlamento içerisindeki tüm grupların
birbirine ihtiyacı oldu. Bunu cumhurbaşkanı seçiminde
gördük ve aynı zamanda Sayın Adil Abdülmehdi'nin
hükümet teşkil etmesi için görevlendirilmesi de sahada
ilk değişiklik oldu.

Bundan sonra şayet Kürtler veya Kürt taraflar bir
anlaşmaya varamazlarsa ve yine her hangi bir konum
için birisi lazım olursa, tekar onlar devreye girecek
ve bir Kürt getirerek istedikleri konuma oturtacaklar.
Bizim beğenmediğimizi
onlar beğenip aday
gösterirler. Çünkü bu
koltuk veya konum
Kürtlerindir, herhangi
bir taraf veya partinin
değil. Bu nedenle konu
istişare ile halledilmeliydi.
Ne yazık ki artık olan
oldu. KDP ve KYB'nin
ilişkilerini bu husustan
dolayı bozacaklarını
sanmam ve Kürdistan
Bölgesi'nin huzurunu
istikrarını sarsacaklarını
düşünmüyorum çünkü bu
mesele siyasi bir mesledir.

Biz ilişkilerde, şahısların değişimiyle birlikte ilişkilerin
de ilerleyişini sağladığını görüyoruz. Her iki tarafın
(Erbil – Bağdat) süreci, sakince ve büyük bir sabır
içerisinde daha iyi idare etmesini umut ediyoruz.
Umuyorum Bağdat, anayasaya daha çok bağlı kalır
çünkü daha önce Bölge ve Bağdat arasındaki sıkıntılar
oradan baş göstermişti. Bu nedenler biz Bağdat'ta
anayasanın uygulanması için çaba gösteriyoruz, şayet
anayasa uygulanırsa sıkıntılar da son bulur.

KDP'nin KYB'ye şu
anda bir sitemi olabilir.
Ancak siyasi bir şekilde muhtemelen hükümetin
oluşturulmasında, Bölgesel hükümetin yetki
dağılımında veya Bağdat'taki diğer konumlarda bunu
karşılayabilir. Yani siyasi bir mesele olarak bakabilir.
Çünkü bu meselenin halk arasına inmesinin KYB
ve KDP arasında bir gerginliğe sebep olacağına
inanmıyorum.

“

Irak Meclis seçimlerinin ardından, Irak'ın
siyasi haritasının değiştiğini gördük

?

Cumhurbaşkanı seçimi ve iki parti arasında
yaşanan bazı anlaşmazlıklar sonrası, Kürt
partiler mecliste birleşebilir mi
Biz Kürt grupların (partilerin) tek bir aday üzerinde
uzlaşmaları ve anlaşmalarını umuyorduk. Bunun
için çok uğraştık özellikle de Sn. Mesud Barzani'nin
öncülük edip Kürt gruplardan 2 adaydan birini
seçmelerini istemesi, aynı zamanda KYB'nin üst düzey
yetkililerinden biri olan Hero İbrahim Ahmed'in de
bu görüşü onaylamasının ardından biz birkaç kez Kürt
gruplarıyla bir araya geldik ve kendilerine artık bu top
bizim sahamızda dedik. Kürdistan Demokrat Partisi
ve Kürdistan Yurtseverler Birliği üzerlerindeki görevi
bize devretti. Bizim de bu iki değerli isimden birini
seçmemiz gerekiyor. Bu ister Dr. Berhem veya Dr. Fuat
olsun. Ancak ne yazık ki bazı gruplar bu çağrımıza
gelmedi ve yardımcı olmadılar.
Bu gruplar kendi siyasi merkezlerinden çıkacak olan
kararları bekliyorlardı. Belli ki onlara da yeşil ışık
yakılmamıştı ki bizimle oturup durumu bir karara
bağlayamadılar. Bunun için çok uğraştık ve kendi
aramızda bir aday üzerine anlaşalım istedik. Çünkü
Kürdistan'ı ilgilendiren böylesi önemli bir hususta Arap,
Şii ve Sünni grupların karar vermesini istemiyorduk.

“

Sn. Salih'e daha fazla oy vermelerinin sebebi
Arapların beyninden çıkmayan referandum
olabilir

?

Malum cumhurbaşkanı meclis tarafından
oylamaya tabi tutulduğunda Sn. Berhem
Salih'e ilk turda daha fazla oy geldi. Sizce
KDP adayının daha az oy almasının nedeni
neydi
Açıkçası çok fazla neden var, onlardan biri muhtemelen
Şii ve Sünni Arapların beyninden çıkmayan KDP'nin
gerçekleştirdiği referandum olabilir ve bu onların
beyninde çok büyük bir meseledir bu nedenle bu
konuyu akıllarından böyle erken çıkarmazlar. Bu
iki taraf arasında gövdesel bir duvardır. Bu yüzden
sanırım onlar şöyle söylüyor; "Biz KDP'nin adayını
destekleyemeyiz çünkü KDP bu işi yaptı.". Üstelik KDP
adayının cumhurbaşkanı olmasının ardından, tekrar
bir ayrılığa gidilmeyeceğinin de bir garantisi yoktur.
Zannımca bunlar ana nedenler olabilir. Bunun yanında
muhtemelen hükümetin kurulmasıyla ilgili KYB
adayının Şii ve Sünni taraflarla arasında bir ittifak da
sağlanma ihtimali var veya bu adaya oy versinler diye
başka ittifaklar da olabilir.

Siz KDP listesinden aday olmuştunuz.
Nitekim bağımsız bir aday olarak seçimlere
girdiğinizi defalarca dile getirdiniz. Bunun
yanında yine KDP'nin adayı olarak Meclis
Başkanı 2. Yardımcısı olarak aday oldunuz
ve bu göreve geldiniz. Peki Meclis Başkanı
2. Yardımcısı olarak Sn. Beşir Haddad, o
görevde bağımsız bir düşünceyle mi çalışacak
yoksa KDP'nin talimatlarına uygun ve o
çizgide mi ilerleyecek

?

Şüphesiz ki benim fikrim, bu koltuk veya konum,
belli bir partiye tahsis edilmiş bir konum değildir. Ne
KDP'nin ne de KYB'nin konumudur yani bir partiye
tahsis edilmiş değil. Bu konum Kürt ve Kürdistan'ındır.
Bu nedenle o konuma gelen Kürdistan'ın bütün
milletlerinin ve halklarının çıkarlarını korumalıdır. Bu
nedenle biz bu konuma geldiğimiz ilk günden itibaren
bütün oluşumlarıyla birlikte Kürdistan'ın temsilcisiyiz.

“

Mecliste belirli bir tarafın savunucusu
olmayacağız
Birkaç kez grupları (kitleleri) ziyaret ettik ki siyasi
istişarelerde bulunalım diye, özellikle de Türkmen
kitlesi. Çünkü birden fazla gruplar var ve onlarla
görüşüp kendilerine biz sizin de temsilciniziz dedik.
Bizim yapabileceğimiz her hususta hizmetinizdeyiz ve
Irak genelinde Türkmen milletinin haklarını korumayı
öncelikli görevlerimizden biri olarak görüyoruz. Bu
ister Kerkük, ister Telafer, Teze, Beşir veya Erbil'de
olsun. Biz Kürdistan halkı olarak bütün tarafların
haklarını savunacağız ve orada bütün taraflarla aynı
mesafede olacağız ayrıca orada sadece belirli bir tarafın
savunucusu olmayacağız.

Mecliste Türkmen vekillerden oluşan bir
kütle var, onlara yaklaşımınız ne türlü
olacak çünkü malum, siz her ne kadar
defalarca Türkmen olmadığınızı söyleseniz
de, Türkmenler'in hatta Kürtlerin de size o
gözle bakmadığını özellikle son zamanlarda
sosyal ağlarda gördük. Bu nedenle nasıl bir
yaklaşımınız olacak

?

Bazı kesimler KDP bir Türkmen'i kendi için seçmiş diyor,
Türkmenler Beşir Hoca Türkmen değil diyor. Ben de
diyorum ki ben Kürdistanlıyım, Kaleliyim, Türkmenim,
Kürdüm, Şiiyim, Sünniyim, Arab'ım ve bu ülkede her ne
kadar millet varsa ben oyum. Her kim ki benim miletimi
düşünüyorsa ben de onun milletini düşünürüm.

3
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Ben bir Kaleliyim ve Kale her yerde bilinir
eskiden beri Türkmenlerin yeriydi
Ben bir Kaleliyim ve Kaleliler her yerde bilinir ve
görünür ki eskiden beri Türkmenlerin yeriydi ve
bu şehrin asıl sakinleri orada yaşarmış. Ancak bu
başkalarıyla inatlaşmamız anlamına gelmez. Ben
Kürdistanlı biriyim ve Kürdistan'ın hepimizin çabasına
ihtiyacı var. Türkmen, Kürt, Müslüman hatta Hristiyan
kardeşlerimizin çabalarına da ihtiyacı var.

“

Ben bütün grupların hizmetindeyim özellikle
de Türkmen grubunun

var. Çünkü günümüzde sadece bir Türkmen veya
bir Kaleliye Erbilli denmiyor. Erbil'i seven ve Erbil
için çalışan Türkmen, Kürt, Arap ve Hristiyan her
kimse ben onlara Erbilli derim. Çünkü Erbil'i sevdiği
için çünkü Erbil'e hizmet ettiği için. Bu nedenle ben
bütün grupların hizmetindeyim özellikle de Türkmen
grubunun.
En son parlamentoda bir Türkmen ve bir Hristiyan'ı
parlamento Karar Verici (Kanun ve Kararlar Başkanı)
için aday göstermek istiyorlardı. Duydum ki Türkmen
grubundan Hatice Hanımı bu konum için aday
gösterecekler. Ben kendisine bu görev için sonuna
kadar destek olacağımı bildirdim. Dediğim gibi ben
Türkmenim, Kürdüm Arabım. Bu meseleye de burada
son vermek adına diyorum ki Beşir Hoca Kürdistanlıdır
ve hepinizin hizmetindedir.

Kültürüm, eğitimim, kalbim Türkmendir. Annem
Allah rahmet eylesin, vefat edinceye kadar Kürtçe'yi
iyi bilmezdi. Ailem içerisinde hala Türkmence
konuşuluyor. Ancak biz Kürdistanlıyız ve Kürdistan
halklarına hizmet vermemiz gerekiyor. Bırakalım ve bu
ayrımcılığı yapmayalım. Ben Türkmenim sen Kürtsün.
Ellili yıllarda bu nedenle çok fazla zarar gördük, KürtTürkmen veya Kürt-Arap arasında düşmanlık inşa
edildi. Hatta Türkmenlerin kendi içlerinde de bu gibi
düşmanlıklar ortaya çıktı. Bu nedenle bu meseleyi
diriltmek bize zarar verir. Ayrıca biz kendini Türkmen
bilen ve Türkmen partisi oluşturan kişilere de saygı
duyarız. Arap kardeşlerimiz için de aynı şekilde
düşünüyoruz.

“
Irak Meclisi Başkanlık

Eskiden o kişilere Erbilli denirdi ki Türkmen ve Kaleli
idi. Ancak bence artık bu tanımın değişikliğe ihtiyacı

Röportajın tamamına
www.tbajansi.com dan ulaşabilirsiniz
Haber:Ali Antar
Foto: Çoban Timur

Kültürüm, eğitimim, kalbim Türkmendir

Heyeti, 7 Ekim 2018
tarihinde Türkmen Milli
Bayramı'nı kutladı

Irak Meclis Başkanı ve Yardımcıları
Türkmen Milli Bayramı'nı Kutladı

7 Ekim

Irak Meclis Başkanı Muhammed El-Halbusi, 7
Ekim Türkmen Milli Bayramı'nı sosyal medya
hesabından kutladı.
Halbusi, yayımladığı kutlama mesajında, "Irak'ın
toprak bütünlüğünü savunmak hususunda
önemli bir duruş sergileyen Türkmen halkını bu
önemli münasebetten ötürü kutlarım." ifadesini
kullandı.
7 Ekim Türkmen Milli Bayramı'nı kutlayan ilk
Irak Meclis Başkanı olan Halbusi'nin ardından
her iki yardımcısından da kutlama mesajı geldi.
Bu olay sosyal medyada hızla yayılmaya
başlarken, büyük bir kesim tarafından iyi

yorumlarla paylaşıldı.

Konuya ilişkin, Tba mikrofonuna
konuşan Türkmen aktivist Ömer
Beyoğlu, "Biz Türkmenler olarak
ilk kez üst makamlardan, yasama
yetkililerinden bu tür bir tebrik
alıyoruz, Türkmenlerin milli
bayramını tebrik ediyorlar. Bu
sevindirici bir olay. Demek ki bu
Irak'ın yeni hükümetinin her etnik
grubun hakkını vereceği anlamına
gelmekte.'' ifadelerini kullandı.
Beyoğlu, Türkmen
milletvekillerinin diğer taraflarla
temasına değinerek, "Aynı zamanda Bağdat
meclisinde başta başkanımız Erşed Salihi
olmak üzere, milletvekillerimiz bütün siyasi
taraflara Türkmenlerin sorununu
anlatıp haklarını talep etmiştir.
Bu da önemli bir meseledir.''
açıklamasında bulundu.
Türkmen aktivist, sözlerine şöyle
devam etti:
''Tabii ki Türkmen meclis
kitlelerinin her zaman Irak'ın
üst düzey yetkilileri ile temasları
devam etmektedir. Özellikle
bu yeni hükümet kabinesinde
Türkmenlerin hakkını almak için

her tarafa ziyaret gerçekleştirdiler."
Son olarak Ömer Beyoğlu ''İlişkiler iyi bir şekilde
ilerliyor ama, bizim temennimiz Türkmenlere,
yeni hükümette haklarının verilmesidir.
Örneğin, cumhurbaşkanı ve başbakan yardımcısı
görevlerini Türkmen'e verebilirler. Onlar da iyi
niyetlerini gösterdiler. Ama iyi niyetli olmaları,
bu söz ve hakları Türkmenlere verdikleri zaman
belli olacaktır.'' dedi.
Söylemeye değer ki, Meclis Başkanı ve
yardımcılarının göreve başladıkları ilk hafta
içerisinde sergiledikleri bu davranış, büyük
bir kesim tarafından iyi bir başlangıç olarak
yorumlandı.
Haber: Ali Antar
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Berhem Salih'e fırsat verilmeli

Sirva Abdulvahit: Eğer Kürt taraflar tek bir

adım atar ve o kararı gerçekleştirirler.
Buna karşılık KYB'nin 18 koltuğu
muhtemelen oy kullanmazdı bile.
Diğerlerinin Berhem Salih'e oy
vereceği kesin değildi. Bu kez
sadece KYB aldı bu koltuğu.
Herhangi bir Kürt vekilden
Berhem Salih'e oy verdiğini
duydunuz mu veya
açıklandı mı? Bana kalırsa
bu koltuk veya konum,
Kürt veya Kürdistan
Bölgesi'nin değildir
sadece KYB'nindir. Eğer
bir Kürt koltuğu olsaydı
o vakit Kürtlerin üzerinde
anlaşacağı bir seçim olurdu.

aday üzerinde anlaşabilseydi, Berhem Salih
en az oyu alırdı
Irak Meclisi eski parlamenteri ve aynı
zamanda Irak Cumhurbaşkanlığı adayı
Sirva Abdulvahit muhabirimizin
sorularını içtenlikle cevaplayarak Tba
gazetesine açıklamalarda bulundu.

“

Yakın bir gelecekte kendime
ait bir projem olacak

“

Irak Cumhurbaşkanlığı adaylığından
sonra, Sirva Abdlulvahit şimdilerde
ne yapıyor?
Şu an hiçbir parti, hareket ve
gruba bağlı olmaksızın bağımsız bir
şekilde siyasi sahada çalışmalarımı
sürdürüyorum. Ancak kuşkusuz yakın
bir gelecekte kendime ait bir projem
olacak. Siyasette amaç sadece siyasi bir
partide çalışmak değil, amaç toplum üzerinde
ne kadar etkili olduğumuz ve ne kadar değişiklik
yapabildiğimiz. Yani vatandaşların isteklerini ve sizin
bu doğrultuda ülkenin siyasi kararlarında ne kadar
etki olabildiğiniz. Ben Irak'taki siyasi sistemde ve
yolsuzluğu gidermekte ne kadar etki oluşturabileceğimi
düşünüyorum.

“

Aday olmam karşılığında herhangi bir
taraftan ve ya gruptan herhangi bir söz
almadım

?

Kendisinizi aday gösterme nedeniniz neydi
ve sizi destekleyen taraflar kimdi? Örneğin
herhangi bir siyasi taraftan bir söz almış
mıydınız
Öncelikle ben cumhurbaşkanlığı sürecinin nasıl
işlediğini biliyorum. Aynı zamanda 2014 yılında
parlamentoda olduğum için siyasi ittifakların nasıl
oluştuğunu da bilirim. Açıkçası herhangi bir taraftan
ve ya gruptan herhangi bir söz almadım. Ayrıca
hiçbir tarafla görüşmedim sadece karşılaştığım bazı
parlamento üyeleriyle konuşuyor ve amacımı aktarmaya
çalışıyordum. Ama siyasi grupları ziyaret etmedim.
Ben adaylığımla 2 mesaj taşıyordum. İlki artık KDP
ve KYB'nin Irak'taki bütün görevlere el koyup, Kürt ve
Kürtçülük adına elde edip, bunu siyasi ve parti amaçları
doğrultusunda kullanmalarına yeter demek istedim.
Üstelik Kürdistan Bölgesi için hiçbir yararları da
olmadı.

“

Adaylığım sürecinde bana yapılan
baskının daha önce başka birine yapıldığına
inanmıyorum
İkincisi ise bir kadın olarak adaylığımı koyduğumda
Zaho'dan Basra'ya kadar tüm Iraklı siyasetçilere, bir
kadın da aday olabilir ve sizinle yarışabilir, sizinle göğüs
göğüse mücadele edebilir demek istedim. Sanırım her
iki mesajımı da ulaştırabildim. Adaylığım sürecinde
KYB ve KDP tarafından da bana yapılan baskının daha
önce başka birine yapıldığına inanmıyorum. Adaylıktan
çekilmem için çok çaba gösterdiler. Ama devam ettim
ve adaylığımı geri çekmedim. Tek bir oy çıksa bile
benim için önemli değildi, zaten herhangi bir grup
veya taraftan bu yönde bir söz ve destek almadım ve hiç
kimse açık bir şekilde beni destekleyeceğini söylemedi.
Çünkü ben artık ne milletvekiliydim ne de siyasi bir
tarafça destekleniyordum. Elimde olan sadece birkaç

Irak'ta Sünni, Şii veya
Türkmen bloğu yerine
vatandaşlığı baz alma
zamanı gelmiştir

bayan milletvekiliyle arkadaşlığım vardı. Açıkçası
kadın vekillerin çoğunun oyunu almayı bekliyordum.
Ancak ne yazık ki Irak'ta bir de böyle bir sorunumuz
var, kadın kadını desteklemez. Televizyon kanallarına
çıktıklarında kadın haklarını vs.. savuduklarını dile
getirirler ancak böyle bir görev için bir kadın kendini
aday gösterdiğinde hiç biri arkasında durup destek
vermez.

?

Irak Cumhurbaşkanı seçimi içerisinde siz
birebir yer aldınız. Süreç hakkında çok şey
söylendi. Sirva Abdulvahit o gün hakkında
ne söylemek ister? Süreç hakkındaki
görüşleriniz nelerdir
KYB ve KDP Irak'ta bu koltuğu elde etmek için bütün
güçlerini ortaya koydu. Sert bir mücadele verdiler.
Örneğin, bir tarafta KDP heyetinin başında Gelen
Neçirvan Barzani ve diğer tarafta KYB heyeti içerisinde
yer alan Pavıl Talabani veya Lahor Şeyhcengi, Bağdat'a
gelmiş ve her iki aile bu koltuğu kendisi için almak
istiyordu. Ancak KDP'nin adayı Fuad Hüseyin Irak
tarafından o denli rağbet görmedi ve bu nedenle
cumhurbaşkanı koltuğunu elde edemedi. Diğer yandan
sanırım KDP Irak'ta ağırlığını ve gücünü kaybetmiş
durumda. Bu nedenle Iraklı siyasi merciler üzerinde
etki oluşturamıyor. Eğer Irak'ta bir kez daha söz
sahibi olmak istiyorsa siyasetini gözden geçirmesi
gerekiyor. Şayet anlamış ise, bu seçim KDP için bir
mesaj taşıyordu. Diğer taraftan ise KYB'nin Bağdat'ta
bir operasyon odası kurduğu ve Iraklı milletvekillerine
para ve daire dağıttığı söyleniyordu fakat şahsen bu
söylenenler hakkında herhangi bir belgem yok ve
herhangi bir şey de görmedim. Ancak bu orda burda
konuşulanlardı.

?

KDP devamlı Kürdistanlı tarafların tek
bir aday üzerine anlaşma sağlanmasını
vurguluyordu. Sizin açısızdan böyle bir
ittifakın sağlanma imkanı var mıydı

Böyle bir şey olması için çaba gösterdiler. Ancak bu
gerçekleşseydi en az oyu KYB'nin adayı alırdı. Çünkü
25 koltuğun sahibi KDP'dir. KDP grubunun özelliği
ne zamanki bir karar alındı hepsi aynı doğrultuda

Sanırım bu Kürt,Şii, Sünni
bölüşmelerinden kurtulmamız için bu
yol en iyi yoldu.Sünni, Şii, Türkmen vs... değil
vatandaşlığı baz alma zamanı gelmiştir. Iraklı bütün
vatandaşların eşit olması gerekiyor. Şayet daha önceki
dönemler gibi KDP ve KYB bir aday üzerinde anlaşma
sağlarsa ve Sirva Abdulvahit kendini aday gösterseydi,
arkasından bin bir söylenti çıkarırlardı ve derlerdi ki,
bir Taha Muheddin Maruf daha ortaya çıktı. Bunlar
Kürt'e sormadan Bağdat'a gidenlerdir. Ancak bu kez
kendileri meseleyi bu duruma getirdikleri için, böyle
şeyleri onların yapması helaldir. Kürdistan Bölgesi'nde
KDP'nin bir, KYB'nin iki numaralı güç olduğu algısı
yaratılmış ve diğerleri de onların dediklerine uyuyor.
Nitekim diğer tarafların bu meseleyi kurcalamaları
lazımdı çünkü milli bir söylem içeriyordu.

“?

Berhem Salih'e fırsat verilmeli

Seçim yapıldı ve Dr. Berhem Salih
Irak'ın yeni Cumhrubaşkanı konumunu
elde etti. Sirva Abdulvahit olarak nasıl
değerlendiriyorsunuz
Henüz Dr. Berhem Salih hakkında hüküm veremem.
Eğer daha önce yaptıkları üzerinden değerlendirmeye
kalkarsam, bence bu konuma göre biri değil.
Davranışlarında değişiklik meydana gelmiş ve çok
sayıda insanı topluyor sonra da ortada bırakıp gidiyor.
Bizzat kendim olarak ben ona güven duymuyorum.
Ancak kendisine fırsat verilmeli ve ne yapacağını
görmemiz gerekiyor. Bana kalırsa Dr. Berhem
Salih hiç olmazsa bazı alanlarda başarılı olabilir.
Birincisi medyatik ve kendini sergilemekten hoşlanır.
Bu nedenle bazı illeri ziyaret edebilir ve önceki
cumhurbaşkanlarından daha farklı bir iş yapmış
olur. Ayrıca diplomasi ilişkileri iyidir ve bu yönden
Kürdistan Bölgesi ve Irak arasındaki sıkıntıları genel
olarak giderebilir. Bunları yaptığı takdirde, işte o zaman
kendisini değerlendirebiliriz.

?

Şayet kendiniz aday olmasaydınız Dr. Fuad
Hüseyin ve Dr. Berhem Salih ikilisinden
hangisine oy verirdiniz
Oyumu hiçbirine vermez, kağıdı boş bırakırdım.
Röportajın tamamına
www.tbajansi.com dan ulaşabilirsiniz

Haber: Ziya Uzeiry
Foto: Çoban Timur
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Matematiksel
(=+-÷≠)

Türkmen Basın Ajansı

Erbil'de ilk Devlet Okulu... Erbil El-Ula
Erbil El-Ula Okulu, Erbil'in en eski okullarından biridir

öyle ki Irak'ın krallık döneminden itibaren eğitim vermeye
başlamıştır.
Uzun yıllar öğrenci yetiştiren okul şimdilerde bir müze
olarak halka kapılarını açtı. Müzede o okulda eğitim görmüş
eski öğrenciler ve o dönemde kullanılan bazı malzemeler
sergileniyor.

Dr. Ahmet Seyda

Eğitim sistemi içerisinde, çoğu kez birey

eğitimi üzerinde hocaların (öğretmenler)
bilimsel yönden üzerlerine düşen görevi çok
iyi bir şekilde ifa ettiklerini görürüz, öyle
ki ders verdikleri alanda en zirveye kadar
çıkabilmeleri mümkündür. Ancak ne yazık ki
birçoğunun farkında bile olmadığı bir husus var
o da, "çok az bir kısmı hariç" öğrettiklerinin,
öğrencilerinin hayatında fiile dönüşmediğini
fark etmiyor olmaları. Ben burada belirli
bir yöne dikkatinizi çekmek istiyorum.
"Matematiksel" başlık ile hazırladığım bu yazı
serisinde toplumdaki bireyleri genel olarak,
üzerinde çalıştıkları matematik (sayılar,
matematik kuralları, matematik formülleri)
problem çözümlerinde hangisinin daha önemli
olduğunu anlatabiliriz. Acaba sayılar sonuçları
değiştirebilir mi veya kurallar ya da formüller?
Ben diyorum ki bu konunun üzerinde çok uzun
konuşmamız gerekiyor ancak benim amacım
burada sadece bir çerçeveye bakmanızdır
ki umarım eğitimciler beni, amacımı ve ne
yapmak istediğimi anlar ve ilerde ne yapmamız
gerektiğine ışık tutar.
Konuya daha çok açıklık getirmek için aşağıda
bir matematiksel örnek vermek istiyorum ki
içerisinde matematiksel bütün ihtiyaçlar yer
alıyor.
Örneğin:
5X5=25
5+5=10
5-5=0
5÷5=1

"Ula" kelimesi Arapçadır ve "ilk" anlamına geliyor. Okulun
isminin de şehirde açılan ilk devlet okulu olmasından geldiği
söyleniyor. Okul, 2000 yılına kadar hizmet vermeye devam
etmiş nitekim şehrin tam merkezinde bulunması, çarşının tam
ortasında oluşu hasebiyle ayrıca çok fazla araç ve gürültüden
dolayı okulun o tarihten sonra merkez polis binası olarak
kullanılmasına karar verilmiş.
Erbil Eğitim, Müze ve Arşiv Müdürü İsmail Berzenci Tba'aya
verdiği röportajda, okul binasının 2012 yılında müze olarak
faaliyete geçtiğini vurguladı.
Erbil Eğitim, Müze ve Arşiv Müdürü İsmail Berzenci, okulun
tarihçesi hakkında bazı bilgileri gazetemizle paylaştı.

Erbil El-Ula Okulu'nun kuruluşu hangi tarihe
dayanıyor?

Ne yazık ki okulun ilk müdürünün kim olduğuna dair
herhangi bir kayıt olmadığını söylemem gerekiyor. Ancak
ikinci müdürü ise Ahmet Naci Hoca'dır. Erbil Öğretmenleri
Yönetim Kurulu, Erbil ve Erbil dışındaki il ve ilçeler
ayrıca Musul ve başka illerden oluşmuştu. Aynı zamanda
öğretmenler Türkmen, Kürt, Arap ve Hristiyanlarda
oluşuyordu. Yardımlaşma sloganıyla eğitimlerini öğrencilerine
aktarıyor ve onları yetiştiriyorlardı.

Okulun müzeye çevirilmesi fikri nasıl ortaya
çıktı? Bu fikri kim ortaya attı?
Ben eğitim alanında çalışan biriyim ve bu fikir benden
çıktı. Aynı zamanda Eğitim Bakanlığı'nda Basın İşleri
Müdürü'ydüm. Bu fikrim, o dönem Eğitim Bakan'ı olan Sn.
Sefin Dizayi ve Erbil Valisi Nevzat Hadi tarafından onaylandı
ayrıca bütçesinin de valilik tarafından karşılanması sağlandı.
Ancak son yıllarda yaşamış olduğumuz ekonomik sıkıntılar
nedeniyle bizde de bazı eksiklikler oldu. Bazı kişiler kendi
ceplerinden gerekli malzemeleri alıp yardımcı oluyor. Bazı
aileler de akrabalarından kalan eşyaları burada sergilenmek
üzere bağışlıyor. Müzeyi temizleyip düzeltiyorlar. Masrafları
onlar karşılıyor. Bize düşen onlar için bu eşyaları sağlam bir
şekilde korumak.
Erbil El-Ula Okulu hakkında biraz daha bilgi edinmek için,
bu okuldan mezun olan Ahmed Fake Yusuf Hoca'ya da soru
yönelttik.
Ahmed Hoca 45 yıldır öğretmenlik yapıyor. 1948-1951 yılları
arasında Erbil El-Ula Okulun'nda öğrenciymiş.
Ahmed Fake, eğitim gördüğü o yılları çok güzel yıllar diye
tanımlıyor. Öğretmenlerinin Yahudi, Hristiyan ve Kürtlerden
oluştuğunu söylüyor. O zamanki sistemde öğretmenlerin
öğrenciler arasında herhangi bir fark gözetmediğini anlattı.
Öğrenciye destek ve yardım edildiğini ayrıca öğretmen ve
öğrenci arasında büyük bir saygının olduğunu aktaran Ahmed

Erbil El-Ula Okulu Irak hükümetinin kurulmasından hemen
sonra Erbil'de ilk devlet okulu olarak yapılmış. Tabii ki daha
öncesinden Erbil Kalesi ve çarşısı yakınında. Osmanlı'ya ait
okullar mevcuttu. Aynı zamanda o dönemlerde din eğitimi
veren okullar da vardı. Ancak Erbil El-Ula Okulu Irak
hükümetinin resmi olarak masraflarını karşıladığı ilk devlet
okuludur.

Irak Devleti 1921 yılında kuruldu. İlk devlet yöneticisi
Birinci Faysal Şah'dı. Diğer taraftan büyük şair Abdulcebbar
Eğer verdiğimiz örneklere bakarsak görüyoruz Ağa Doğramacı'nın (Kani) şiirlerine göre, okul 1939'da inşa
ki bütün işlemler iki adet (5) sayısıyla başlıyor. edilmiş ve adı da Erbil El-Ula konulmuş. Ancak şehirde insan
Ancak elde ettiğmiz sonuçlar birbirinden
nüfusunun artmasıyla birlikte okulun bulunduğu mekanın
farklı. Şayet matematiksel formülleri kullanmış sesli ve gürültü olması nedeniyle 2000 yılında boşaltıldı,
olmasak o vakit hepsinin sonucunun 5 sayısıyla sonrasında polis merkezi olarak kullanılmaya başlandı.
bitmesini beklerdik. Ancak burada sormamız
gereken acaba sayılar mı sonucu değiştirdi
Hangi milletlere mensup öğrenciler vardı?
yoksa formüller mi? Elbette burada mesele
formüllerdir (=+-÷≠).
Görüldüğü gibi Erbil içinde çeşitli milletleri ve dinleri
barındırıyor. Erbil, hoşgörü ve birlikte yaşama şehriydi.
Şüphesiz konu içerisinde formüller başroldeydi. Bu okulda da çok sayıda Kürt, Türkmen, Hristiyan ve
Yahudi eğitim görmüş. Aynı zamanda eğitim kalitesinin
Şayet bu matematiği biz bir eğitimci
yükselmesinde gözle görülür bir katkı sağlamışlar. Ayrıca
olarak okullarımızda ve okul atmosferinde
Ermeniler de vardı, dediğim gibi hepsi birlikte verilen eğitimin
uygulamaya koyabilirsek aynı sonucu elde
sürekliliğini sağlamışlar. Bu okulun başka bir özelliği ise,
ettiğimizi göreceğiz.
o dönemde meydana çıkan, sanatçı edebiyatçı, siyasetçi ve
eğitimli kesimin bu okuldan mezun olmasıdır.
Örneğin; bir öğretmen öğrencilerine veya bir

baba çocuklarına ya da bir işveren çalışanlarına
hayatın bütün evresinde aynı düzeyde
davranıyorsa o bireyler tıpkı (5) sayısı gibidir.
Yani şayet sonuçları değiştirmek istiyorsak
o vakit davranışlarımızdaki formülleri
değiştirmemiz gerekiyor, "-" kullanırsak eksik,
"+" kullanırsak fazla elde ederiz. Aynı durum
diğer formüller için de geçerlidir. Evet bilim
öğretmemiz gerekiyor ancak daha önemlisi
öğrendiklerini hayatlarına nasıl yansıtacaklarını
öğretebilmektir. Bu nedenle her zaman
matematiksel düşünmemiz gerekiyor.

Başta da bildirdiğim gibi Irak Devleti'nin ilk resmi
okulu olması ona farklı bir özellik kazandırmıştır. O
dönem halk yoğun bir şekilde bu okula yöneliyor
ve söylemeye değer ki, okulda eğitim alan
çocukların büyük bir kısmı Erbil Kalesi'nde ve
etrafına oturuyordu. Daha sonra köy ve ilçelerden
de aileler çocuklarını göndermeye başlamış.

Kesinlikle eğer Allah fırsat verirse, gelecekte bu
konularda daha çok yazı paylaşacağız.

Erbil El-Ula Okulu'nun ilk müdürü
kimdi?

Erbil El-Ula Okulu'nun başka ne gibi özelliği
var, yani onu diğerlerinden ayıran husus
nedir?

Hoca, o dönemde verilen eğitim kalitesinin şimdikine göre
daha iyi ve yüksek seviyede olduğunu da dile getirdi.
Kendisi 45 yıldır Arapça öğretmenliği yapıyor. Ana dili
haricinde Arapça, Türkçe, Farsça ve Rusça biliyor. Şimdilerde
emekli olan Ahmed Hoca, arada bir eski okulunu ziyaret
ettiğini ve eski anıları tazelediğini söyledi.
Ayrıca Ahmed Hoca, okulun bu şekilde muhafaza edilmesinin
kendisine mutluluk vediğini vurguladı.
Haber: Muhammet Abdulcebbar
Foto: Muhammet Amin
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Erbil'de Hamamcılık ve Hamam Gelenekleri

Kültürümüzde önemli bir yeri olan hamamların tarihi
oldukça eskilere dayanır. Arkeolojik çalışmalarda farklı
tarihlere uzanan hamam kalıntıları bulunmuş olsa da,
günümüz hamamlarına çok benzer işlevler gören, içi
ısıtılan, sıcak su akan binaların yaygın olarak ilk kez
M.Ö. 5. yüzyılda Atina'da kullanıldığı kabul edilir.
İlk başta farklı bir banyo türü olarak ortaya çıkan
hamamlar daha sonra kurumsallık kazanarak kendi
geleneğini oluşturur. Buna rağmen bu kültür belkide
en çok Osmanlı döneminde dünyanın ve özellikle
de Ortadoğu'nun bir çok ülkesine yayılmış. Türk
hamamının dünya çapında bilinmesinin nedeni de bu
olsa gerek.

biri olduğunu vurgulayan Süleyman, "Hamamları çok
severdi. Erbil'deki birçok hamamı o inşa ettirdi. Babam
da yaklaşık kırk yıla yakın bu zatın hamamlarında
çalıştı." dedi.
Süleyman, bu iki hamamdan sonra yine Hacı Abdullah
tarafından Teyrava Mahallesinde Atlas Hamamı'nın
açıldığını ancak bu hamamın da artık orada
bulunmadığını söyledi.
İlerleyen yıllarda Hacı Abdullah tarafından Hacı
Abdulkadir Hamamı ve Moda Hamamı adında 2
hamam daha yaptırıldığını dile getiren Süleyman
konuşmasına şöyle devam etti:
"Eski hamamlardan sadece
Sirvan Sineması'nın yanında
bulunan Şifa Hamamı kaldı
ama artık o da kapalı sadece
bina olarak duruyor. Son
zamanlarda yapılan hamamlar
ise Selahaddin Hamamı, Sadun
Hamamı, Muhtar Hamamı,
Behal Hamamı, Çınar Hamamı,
Sirvan Hamamı. Sirvan
Hamamı'nın Hacı Abdullah
tarafından yapıldığını da
belirtmek isterim."
Celil Halil Süleyman "Külhan"ın
ne olduğuna ilişkin bilgiler
paylaştı.

Hamam geleneği Erbil'de de çok yaygın ve kültürel bir
miras haline gelmiştir.
Eskilerden evlenme çağına gelen birçok kız,
kaynanasıyla belkide ilk kez hamamda tanışmıştır.
Damat düğün öncesinde hamama götürülür ve
Küreken Taşı'na oturtulurdu.
Artık bu geleneklerin birçoğu yok olmaya yüz tuttu bu
nedenle Tba'a olarak Erbil'de uzun süre hamamcılık
yapan ve işin erbabı olan Celil Halil Süleyman ile
görüştük.
Erbil'de uzun yıllar hamamlarda çalışan Celil Halil
Süleyman, hamam ve hamam kültürüne ilişkin pek çok
konuyu bizimle paylaştı.
1955 yılında Arap Mahallesi'nde dünyaya gelen Celil
Halil Süleyman, çok küçük yaştan itibaren babası ile
birlikte Hacı Abdulkadir Hamamı'nda çalıştığını ifade
etti.
Daha sonraki yıllarda Kale Hamamı'nda da çalıştığını
söyleyen Süleyman, "Kale Hamamı'nda Ahmet Ağa'nın
yanında yaklaşık 4-5 ay çalıştım. O bana külhanı
öğretiyordu." dedi.
Külhan o dönemlerde şimdiki kazan dairesi işlevi
gören hamamın alt kısmında bulunan, suyu
ve aynı zamanda hamamıda ısıtan, kapalı ve
geniş bir ocak sistemidir.
Celil Halil Süleyman, bir zamanlar
çalıştığı Kale Hamamı'nın şimdilerde
tarihi bir eser olarak sergilendiğini
söyledi.
Eski yıllarda Erbil'de sadece iki hamamın
bulunduğunu bildiren Süleyman,
"Hanaka Camii yanında biri erkekler,
diğeri kadınlar için 2 hamam bulunuyordu.
Büyük olanı erkekler, küçük olanı da kadınlar
kullanırdı. Bu iki hamam da Hacı Abdullah adlı
kişiye aitti." şeklinde açıklama yaptı.
Hacı Abdullah adlı vatandaşın tanınmış ve zengin

Hamamın altında büyük bir
dinamonun olduğunu ve
onun yanında petrol havuzunun yer aldığını belirten
Süleyman, "Havuz içinden bir boru, dinamonun başına
kadar uzatılırdı ve petrolün damla damla akması
sağlanırdı. Dinamonun gücüyle ateş kuvetli bir şekilde
külhanın içine giderdi." diyerek, hamamı ve suyunu
ısıtan sistemi şöyle anlattı:
"Oradada üç büyük demirden yapılan silindirler vardı
ve bu silindirler her yıl değiştirilirdi. O dönem bu
silindirleri Faruk Borucu diye
bir usta ve yanında çalışan

bir Arap yapardı. Her yıl bu silindirler değiştirilirdi
çünkü delinebilir ya da yer yer ezilmeler olurdu."
Süleyman, "İlerleyen yıllarda Faruk ve Namık usta bu
silindirleri değiştirme kararı aldı ve onun yerine boru
kullanmayı tercih ettiler." diyerek bu boru sisteminin
daha sonra yapılan bütün hamamlarda kullanıldığını
ifade etti.
Hamamlarda bulunan külhan bölümünün temizliğini
yaptıklarını anlatan Süleyman, "Külhanı temizlemek
için külhanın içine girer, içindeki isi temizlerdik "halk
dilinde his denir" ve işimizi bitirince ordan başka bir
hamama gider yıkanırdık. Bunun karşılığında para
alınmazdı çünkü eskiden esnaflar birbirini sever ve
ayrımcılık yapmazdı, yardımlaşırdı." diye konuştu.
Hamamda yıkanmanın karşılığında ödenen ücrete
değinen Süleyman, "Hamamda yıkanmanın ücreti bir
dirhemdi. Ancak birde hamamda yemek yiyenlerde
vardı. O zaman fiyat değişir ve iki dirhem olurdu.
Hacı Abdulkadir Hamamı'nın karşısında kelle paça
dükkanı vardı, bazı müşteriler orada yemek yer öyle
hamama gilirdi. Bazıları da hamama gidip yıkanırdı
ve daha sonra hamamcıdan yemek isterdi. Ben de
karşı dükkandan yemek getirirdim. Hamamda oturup
yerlerdi." diye içli içli anlattı.
Hamama gitmeden önce yapılan hazırlığa ilişkin
Süleyman, "Eskiden biri hamama gitmek isteseydi
hamam bohçasını annesi ya da eşine hazırlatırdı.
Bohçasına da peştamal(havlu), iç çamaşırı, elbise ve
sabun vs… konurdu ve o bohça alınır öyle hamama
gidilirdi." dedi.
Erbil'de artık bu geleneğin bittiğini kaydeden
Süleyman, bu anlattıklarının yeni nesile tuhaf geldiğini
de kaydetti.
Haber: Ali Salim
Foto: Çoban Timur
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Çavuşoğlu: Suyu İlk Önce Türkmenler Talep Etti

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt

Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak
için 11 Ekim'de Bağdat'a geldi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan
açıklamada Çavuşoğlu’nun 11-12 Ekim
2018 tarihlerinde Irak ve Irak Kürdistan
Bölgesi Yönetimi'ne (IKBY) ziyaret
gerçekleştireceği duyurulmuştu.
Ancak ziyaretten bir gün önce Dışişleri
Bakanı Çavuşoğlu'nun IKBY'ye yapmayı
planladığı ziyaretin iptal edildiği
öğrenildi.

Çavuşoğlu'nun yoğun görüşme
trafiği
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Uluslararası
Bağdat Havalimanı’nda Irak Dışişleri
Bakanlığı Vekili Hazim Yusuf tarafından
karşılandı.
Çavuşoğlu Başkent Bağdat'ta, Irak'ın
yeni Cumhurbaşkanı Berhem Salih,
hükümeti kurmakla görevlendirilen Adil
Abdulmehdi, mevcut Başbakan Haydar
Abadi, Meclis Başkanı Muhammed
el-Halbusi, Ulusal Hikmet Akımı lideri

Ammar el-Hekim, Bedir Örgütü lideri
Hadi el-Amiri, Irak Türkmen Cephesi
(ITC) Başkanı Erşet Salihi ve Türkmen
toplumunun temsilcileriyle bir araya
geldi.
Bağdat temaslarının ardından aynı gün
içerisinde Çavuşoğlu Necef ’e hareket etti.
Çavuşoğlu, Sadr Hareketi lideri Mukteda
es-Sadr ile görüşme gerçekleştirdi.

Erşet Salihi ve heyetinin Ankara
ziyaretinde su konusunu görüşmüştük.
Hem Halbusi hem Türkmenler su
konusuna değinirken, suyu kendi
yaşadıkları bölgeler için değil başka
bölgeler için istediler. Bu da bizi
gayet mutlu etti. Bu çağrıları cevapsız

olarak toplantı düzenledik. Irak ile
Türkiye arasında olan su sıkıntısı
çözümünün, bizim yani Türkmenlerin
sayesinde gerçekleştirdiklerini de
söylediler."
Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, 9

Dışişleri Bakanı, Sadr ile yaptığı
görüşmenin ardından Necef ’te Hazreti
Ali’nin türbesini de ziyaret etti.

İki Ülke Arasındaki Su Meselesi
Çavuşoğlu, Irak Meclis Başkanı
Muhammed el-Halbusi ile Irak meclis
binasındaki görüşmede basına açıklama
yaptı.
Erdoğan'ın İstanbul'da Halbusi'yi kabul
ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, ErdoğanHalbusi görüşmesinde iki ülke arasındaki
bırakamazdık. Cumhurbaşkanımız
su konusunun da ele alındığını kaydetti.
konuyla ilgili bize talimat verdi.
Güvenlikten ekonomiye kadar Irak
Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
halkının yanındayız."
ITC Başkanı Salihi de Dışişleri Bakanı
"Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı
Çavuşoğlu ile Bağdat'ta gerçekleştirdiği
görüşmenin ardından sosyal medya
hesabından açıklamada bulundu.
Salihi, görüşmede Çavuşoğlu'nun iki
ülke arasında yaşanan su sıkıntısının
çözümünün, Türkmenler sayesinde
gerçekleştirdiklerini söylediğini ifade
etti.
Salihi Twitter'dan paylaştığı mesajda şu
ifadelere yer verdi:
"Dışişleri Bakanımız Sayın @
MevlutCavusoglu’nun Bağdat ziyareti
sırasında kendileri ile Türkmen heyeti

Ekim'de Asya-Avrupa Meclis Kongresi'ne
katılmak için Türkiye'ye gitmiş, kongre
sonrasında Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşme
gerçekleştirmişti.
Meclis Başkanı Halbusi, Türkiye'deki
temaslarının ardından iki ülke arasında
yaşanan su meselesine ilişkin açıklama
yapmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
Irak’a daha fazla su bırakılmasını kabul
ettiğini duyurmuştu.
Halbusi konuya ilişkin yaptığı
açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, başta Basra olmak üzere
Irak’ın tüm vilayetlerine su ulaşmasını
sağlamak amacıyla talebimizi kabul etti."
ifadesinde bulundu.

NASA'nın Yeni Aracı New York
sokaklarında!

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars gezegenine
göndereceği yeni uzay aracı InSight'ı New York'ta görücüye çıkardı.

NASA'nın Mars görevinde kullanmaya hazırlandığı araç New York
sokaklarında dolaşırken görüntülendi. Devasa araç sıra dışı görüntüsüyle tüm
dikkatleri üzerine çekti.
InSight'ın özel grafik çalışmaları sonucu ortaya çıkan görüntüleri aracın
görkemini de gözler önüne seriyor.
NASA’nın Güneş Sistemini keşif için ilk hedefi Mars’a insanlı görev olarak
belirlendi ve bu görev için araştırma geliştirme çalışmaları tüm hızıyla
yürütülüyor.
NASA'nın uzay aracı New York caddelerinde dolaşırken caddedeki insanları
da şaşırtmayı başardı.
Floridalı özel bir şirket tarafından geliştirilen araç geçtiğimiz yıl
KennedyUzay Merkezi’nde prototip olarak tanıtılmıştı. Mars görevinde
gezegenin yüzeyindeki çalışmalarda kullanılacak olan ve geçtiğimiz yıl
Batman filmindeki "Batmobile"e benzetilen araç, altı tekerlekli ve elektrikli
motordan gücünü alıyor.
NASA'nın 2016 yılında tasarımına başladığı InSight, turkuaz-siyah renk

Hazırlayan: Eymen Erbiloğlu

tasarımıyla da ilgi çekiyor.

Tasarımına 2016 yılında başlanmıştı
Hollywood filmlerine araç tasarlayan Shannon ve MarcParker kardeşler
tarafından 2016 yılında tasarlanmaya başlayan araç NASA’nın radarına girdi.
Gelecekte Mars araçlarının temelini oluşturacağı belirtiliyor.
NASA, söz konusu aracı ilk etapta ABD turuna çıkarıp Mars projesine desteği
artırmayı planlıyor.

Hazırlayan: Ali Salim
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IRAK'IN YENİ CUMHURBAŞKANI

BERHEM SALİH
43 gün sorgulanıp
işkence görür

Berhem Salih,
1960 Süleymaniye
doğumludur

Liseyi 96 ortalamasıyla
bitirdi
lisans
Cardiff Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi

Liverpool Üniversitesi'nde
genel mühendislik üzerine
doktora eğitimi aldı

80'lerin başından 1992'ye
kadar KYB'nin Londra
Sorumlusu olarak görev yaptı

Milli Koalisyon
Partisini kurdu

2006'da Süleymaniye
Amerikan Üniversitesi
kurdu

1992 Celal Talabani'nin isteği
üzerine partisinin Washington
Temsilciliği görevini üstlendi
Hazırlayan: Eymen Erbiloğlu

Berhem Salih, 1960 Süleymaniye doğumludur.
Babası Süleymaniye mahkemelerinde hakim olarak
görev almış ancak Baas Partisi'ne karşı bazı çıkışları
nedeniyle ailecek ülkenin güneyindeki Nasıriye kentine
sürgün edilmişlerdir. 1975 Kürt ayaklanması sırasında
Salih, henüz lise öğrencisiyken dönemin emniyet
güçleri tarafından götürülür ve Kerkük'te bulunan
hapishanelerden birinde 43 gün sorgulanıp işkence
görür.
Salih, serbest bırakıldıktan sonra lise eğitimini büyük
bir azimle sürdürür ve okulu 96 ortalamayla bitirir.
Kariyerine İngiltere'de Cardiff Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi'nde lisans eğitimini alarak devam etti ve
1983'te mezun oldu.

Liverpool Üniversitesi'nde genel mühendislik üzerine
doktorasını tamamlayan Salih, bir dönem Avrupa'daki
özel şirketlerde danışman mühendis olarak çalıştı.
Salih, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile
İngiltere'ye gitmeden önce temas kurarak, 80'lerin
başından 1992'ye kadar KYB'nin Londra Sorumlusu
olarak görev yaptı.
1992 yılında Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi'ne (IKBY)
dönen Salih, aynı yıl KYB'nin Başkanlık Konseyi Üyesi
seçildi ve KYB'nin kurucu lideri Celal Talabani'nin
isteği üzerine partisinin Washington Temsilciliği
görevini üstlendi.
Salih, 2001-2004 yıllarında Süleymaniye'de KYB
tarafından kurulan idarede başbakanlık makamına

denk gelen bir göreve atandı. Salih, Saddam Hüseyin'in
devrilmesinden sonra Bağdat'ta Ayad Allavi'nin
başbakanlığında kurulan geçici hükümette de bir yıl
Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı.
2006'da Süleymaniye Amerikan Üniversitesi'ni kuran
Salih, halen söz konusu üniversitenin Yönetim Kurulu
Başkanlığını yürütüyor.
KYB lideri Celal Talabani'nin ardından parti için
bazı çekişmeler sonrası köşesine çekilen Salih, kendi
liderliğinde Milli Koalisyon adında bir parti kurdu.
Salih, Irak Cumhurbaşkanlığı adaylarının
belirlenmesiyle birlikte ani bir kararla eski partisi
KYB'ye geri döndü ve KYB tarafından aday gösterildi.
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