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"Oluşumları temsil edenlerin birçoğu ne
Türkmen ne Hristiyanları temsil ediyor"

Irak Kürdistan Bölgesi Parlamentosu Değişim

Hareketi (Goran) Grup Başkan Vekili Ali Hama
Salih Tba'nın sorularını yanıtladı.
Salih, IKBY Parlamentosu'nda bulunan Türkmen
ve Hristiyan temsilcilerin aslında bu iki topluluğu
temsil etmediğini dile getirdi.
Diğer yandan, Yeni Nesil
Hareketi (Newey Nwe)
Başkanı'nın önceki günlerde,
hükümet dışında kalan grupların
birleşmesine yönelik yaptığı
çağrıya ilişkin, "Bu adama
güvenmiyoruz." diyerek yanıt
verdi.

Seçimlerin ardından
herkes Değişim
Hareketi'nin muhalefet
olmasını bekliyordu, ancak
daha sonra hükümetin
kurulması için müzakere
masasına oturduğu
görüldü. Bu karar
değişiminin nedeni neydi

?

Değişim Hareketi şu ana kadar ne hükümete
katılma ne muhalefet olma yönünde bir karar
vermiş değil. Geriye kalan, projelerimiz ve elde
edebileceklerimizdir. Şu anda projelerimiz üzerine
görüşmeler yapılıyor ve müzakere ediliyor. Bunun
ardından Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile
elde edeceklerimiz hakkında konuşuruz. Bunların
ardından alınan karar Değişim Hareketi'nin
Politbürosu'na iletilir o zaman son bir karar verilir.
Demek oluyor ki biz şu ana kadar ne hükümette
yer alma ne de muhalefet olma konusunda son bir
karar vermiş değiliz.

“

“

Oluşumları temsil edenlerin birçoğu ne
Türkmen ne Hristiyanları temsil ediyor

“

Şasuvar Abdülvahid'e
güvenmiyoruz

?

Değişim Hareketi olarak, yeni
kabine döneminde 3 başkanlığın
yardımcılarından birer tanesini Türkmen
ve Hrsitiyanlara verilmesine nasıl
bakıyorsunuz
Konular birbirinden ayrıştırılmalıdır. Biz
Türkmenlerin günün birinde kendi hakları ile
kendilerini temsil etmelerini temenni ederdik.
Yani parlamentoda temsilcisi olsun, parlamento,
başbakanlık ve başkanlıkta temsilcileri olsun.
Ancak bu konuda bizim görüşümüz bellidir, ne
yazık ki oluşumları temsil edenlerin birçoğu ne
Türkmen ne Hristiyanları temsil ediyor.

Kendi hakkıyla ve kendi aldığı gerçek oy sayısıyla
Şayet senin hazırladığın proje
parlamentoya girmeyen birilerine verilmesine
gerçekleştiriliyorsa, tabii ki sorumluluk da kesinlikle karşıyız. Üstelik çok az bir oyla gelmiş
olanlar. Bu ister Türkmen ister Hristiyan fark
alırsın
etmez.

?

Medyada sıkça yer verilen haberlere göre,
KDP, Değişim Hareketi'nden hükümete
girdiği takdirde 4 yıl boyunca hükümetten
çekilmeme garantisi istemiş. Böyle bir
isteğin karşısında Goran'ın KDP'den bir
garanti isteği var mı

Acaba 4 yıl kalır mısınız veya hükümetten çekilme
gibi bir konu konuşulmadı. Goran'ın bir takip
projesi var, hükümeti yönetme, silahlı güç ve
diğer birçok şeyle ilgili düşüncelerimiz var. Şayet
senin hazırladığın proje gerçekleştiriliyorsa, tabii
ki sorumluluk da alırsın. Ancak biz hükümete
girdiğimiz zaman, bu projeyi ve planı savunmamız
gerekiyor, her iyi ve kötü şeyi savunmak değil.
Yani o zaman ne olacağını gerçekler belirleyecek.
Eğer halk için kriz yaratılıyorsa bu başka, ama eğer
ki projeler, planlar uygulanıyorsa bu da başka bir
durum.

altında Bağdat'la ilişkiler kopartıldı, söz konusu bu
krizleri gördük. Şimdilerde Irak'ın bütçe yasasının
tartışmaları yapılıyor. Şayet Kürdistan Bölgesi
günlük çıkarmış olduğu 250 bin varil petrolü
Irak'a teslim ederse ve buna karşı aylık belli bir
bütçe Bağdat'tan gelirse, bu şartlarda bütçeyi
topladığımızda tahminen 11 trilyon dinar yapıyor.
O vakit daha çok iş yapılabilir ve idare
edilebilir bir durum ortaya çıkar. Ancak
Kürdistan Bölgesi petrolü Bağdat'ta
teslim etmezse o vakit Bağdat'tan bütçe
gelmesi imkansız. Şayet Bağdat bütçeyi
göndermez ise ve Kürdistan Bölgesi
petrolünü kendisi satmaya kalkarsa,
işte o zaman kriz daha da derinleşir ve
büyür.

“

Kürdistan Bölgesi petrolü vermezse,
Bağdat'tan bütçe gönderilmesi imkansız

?

Açıklamalarınızdan birinde 2019 yılında
Irak Kürdistan Bölgesi'nin ekonomik
krizle karşılaşabileceğini söylemiştiniz.
Bunu neye dayanarak söylediğinizi
açıklayabilir misiniz
Kürdistan Bölgesi, Bağdat ile ne zaman ilişki ve
iş birliği içerisinde olduysa, bölgede ekonomik
istikrar oluşuyor. Bu 2013 yılına kadar böyleydi
ancak ne zaman ki Ekonomik Bağımsızlık adı

Yeni Nesil Hareketi Başkanı
Şasuvar Abdulvahid, geçtiğimiz
günlerde KDP ve KYB'ye karşı,
hükümet dışındaki partilerle bir
araya gelip bir cephe oluşturma
çağırısında bulunmuştu. Şayet Goran
hükümete girmez ise, böyle bir cephede
yer alır mı

?

Öncelikle siyaset ve cephe, medya kanalları
üzerinden yapılmaz, oluşturulmaz. Biz daha önce,
İslami Topluluk ve İslami Hareket partileri ile
buna benzer iyi bir cephe oluşturduk ve başarılı da
olduk. Ancak biz bu adama inanmıyoruz.

“?

Goran tekrar ayağa kalkacak ve daha
güçlü olacak
Goran kurucusu Noşirvan Mustafa'nın
vefatının ardından Değişim Hareketi
toparlanamaz deniyordu. Acaba Goran
şimdi ne durumda
Biz Kak Noşirvan'ın ardından acı bir gerçekle karşı
karşıya kaldık. Bunun örnekleri Ortadoğu'da mevcut.
Bir lider ölür veya uzaklaşır, söz konusu parti dağılır
veya iç sıkıntılara girer. Biz bunları göz önünde
bulunduruyorduk. Bunlar da bir tarafa, diğer yandan
KDP ve KYB tarafından Goran'a karşı derin bir plan
vardı. Halkı umutsuzluğa sürüp sandığa gitmemek
konusunda çalıştılar. Bütün bunlar Goran'ın gözle
görülür bir biçimde oy kaybetmesine neden oldu.
Ancak bu da bir dönemdir. Hiç kuşkusuz Goran
tekrardan ayağa kalkacak ve insanlara yeniden umut
veren bir parti haline gelecek. Bu dönemi atlatmak
gerekiyor. Önderinin sahada kalmaması ağır bir
durum. Başka bir parti olsa belki de dağılırdı. Çünkü
herhangi bir askeri güce sahip değilsiniz, ekonomiye
sahip değilsiniz. Bu nedenle Goran tekrar ayağa
kalkacak ve daha güçlü olacak. Diğer yandan başka
yeni partiler de oluşturuldu ve sahaya indi, onlar da
Goran'ın seçmeninden aldılar. Ancak inanıyoruz ki
Goran bu virajı da aşacak.

Haber: Ali Antar
Foto: Ali Salim
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Ali Mehdi: Kerkük İçin Tek
Çözüm Gerçek Ortak Yönetim

Kerkük İl Meclisi Güvenlik Komisyonu Üyesi

Erbil'de siyasi partilerin çıkıp "Kerkük'ü
Kerküklülerin yönetmesi gerekiyor. Kerkük böyle
Ali Mehdi, Kerkük İl Meclisi'nde bir idari boşluk
kalırsa başarısız olur." dediklerini duyuyorum.
oluştuğunu bu nedenle de Rebwar Talabani'nin
Bundan evvel idare eden kimdi? Bundan önce 15 yıl
görevinden uzaklaştırılması için gerekli yazıları
vali Kürt'tü ve meclis başkanı da 10-12 yıl Kürt'tü.
ilgili makamlara gönderdiklerini belirterek,
"Hakkında tutuklama kararı çıktı ve imza yetkisi de Niye o dönem ortak yönetimi düşünmediler?
Niye o zaman Kerkük'ü Kerküklüler idare etsin
kalmadı." dedi.
demediler? Neden şimdi söylüyorlar? 15 yıl
Kerkük'ü yönetmekte KDP, KYB ve İslami partilerin boyunca Kürt partilerin tamamı başarısız oldu,
KDP, KYB ya da
başarısız olduğunun altını çizen Mehdi, "Kerkük
için tek bir çözüm var o da gerçek ortak yönetim."
şeklinde ifadede bulundu.
Ali Mehdi, "Ortak güç kurulması bizim fikrimizdi."
diyerek, kentte her konuda ortak yönetim hakim
olmazsa başarısız olunacağını kaydetti.

Erşet Salihi, Mesut
Barzani ile görüşmesinin
ardından ortak bir güvenlik
gücü oluşturulması
konusunda hemfikir
olunduğunu bildirmişti
ancak şu anda bazı taraflardan
bunun aksi yönde söylentiler
duyuyoruz. Bahsi geçen ortak
güç kurulabilir mi? Irak destek
veriyor mu

?

Türkmen, Arap ve Kürdistan
Yurtseverler Birliği (KYB) arasında
imza toplandı ve Rebwar Talabani
görevinden uzaklaştırıldı. Bu süreçte
yaşananları bize aktarabilir misiniz

“
“

Kerkük'e en büyük zarar son 5-6 yılda
meclisin aldığı kararlarla verildi
Bazı meclis üyeleri, mecliste oturum yapılmasını ve
mali işler için birinin seçilmesini istedi. Ben buna
karşıyım, çünkü meclisin oturum yapması doğru
bir adım değil. Kerkük'e en büyük zarar son 5-6
yılda meclisin aldığı kararlarla verildi. Mecliste
çoğunluk Kürt'tür, hiç kimsenin fikrini almadılar ve
birçok idari ve siyasi, yaptırım kararı aldılar ayrıca
Kerkük için hiçbir faydaları olmadı.

KDP, KYB ya da İslamiler, hepsi
Kerkük'ü yönetmekte başarısız oldular

Kerkük için seçimler de çözüm değil, tek çözüm
söylediğimiz yoldur. Çünkü Kerkük normal bir il
değil. Kerkük Irak'ın ve Ortadoğu'nun durumunu
etkileyecek konumda. Kerkük konusunda
Türkiye'nin de görüşleri var. Türkiye'nin görüşü,
Kerkük ve Türkmenlerin geleceği açısından
önemlidir. Kerkük önemli bir şehir, bu yüzden
Kerkük'te ortak bir yönetim olmazsa hiçbir zaman
sorunlar çözüme kavuşmaz.

Ortak güç kurulması bizim
fikrimizdi

Kerkük İl Meclisi Üyesi Ali Mehdi, Kerkük'te
son siyasi durum, "ortak güç" kurulması
ve "ortak yönetim" gibi önemli konular
hakkında Tba'nın sorularını yanıtladı.

Her şeyden önce Kerkük İl Meclisi'nde bir idari
boşluk oluşmuştu. Bir yıl 3 aydır Rebwar Talabani
Kerkük'te değil, yasa dışı bir şekilde Erbil'de
yaşıyor ve Kerkük Meclisi'ni idare ediyor, ayrıca
imza yetkisi de var. Bu durum bundan bir hafta
önceye kadar geçerliydi. Biz daha önce de çok
şikayette bulunduk, Irak Parlamento Başkanı'na
yazdık, Başbakanlık ve mahkemeye de yazı yazdık.
Yazılarımızın hepsinde "Bu kişi Erbil'de yaşıyor,
Kerkük'e karşı açıklamalar yapıyor ve Kerkük'ü
ilgilendiren idari ve mali konular için de imzaları
atıyor." şeklinde açıklamamızı yaptık. Maalesef
Bağdat bu konuda gecikti ve bugüne kadar bize
cevap vermedi. Daha sonra hakkında tutuklama
kararı çıktı ve imza yetkisi de kalmadı. Bilindiği gibi
bu olmazsa İl Meclisi'ne bağlı 500'e yakın memur
da maaşsız kalır.

“
“

Kerkük için seçimler çözüm değil

?

İslamiler, hepsi Kerkük'ü yönetmekte başarısız
oldular. Biz bu meclisin oturmasından yana değiliz,
bu meclis oturmayacak. Bağdat, valiye ya da bir
meclis üyesine mali işleri yürütmesi için yetki
verebilir.

“?

Kerkük için tek bir çözüm var o da
gerçek ortak yönetim
Türkmenlerin gelecek dönemde Kerkük'te
olmazsa olmaz dediği şey nedir

Bizim 2005 yılından itibaren projemiz vardı. O
da "Kerkük Bölgesi" projesi. Yani Kerkük'ü ortak
yönetme projesi. Bunu sunduk ve imzaladık. Ama
maalesef Kerkük'teki iktidar Kürt siyasi partiler
ve Bağdat bunu uygulamadı. Kerkük için tek bir
çözüm var o da gerçek ortak yönetim. Gerçek
ortak yönetim nedir? Mesela Kerkük'te 10 genel
müdürlük var. Bu müdürlüklerde 3'ü Türkmen,
3'ü Arap, 3'ü Kürt ve biri Hristiyan olmak üzere
görevlendirme yapabiliriz. Kerkük için bundan
başka çözüm yok. Kerkük 15 yıl Kürtler tarafından
yönetildi. Biz, "Bu sefer valilik görevini bize verin,
bize şans tanıyın, biz de 4 yıl valilik yapalım,
bakalım Kerkük'ün durumu nasıl olacak." diyoruz.

Kerkük'e hizmet eden bütün bu fikirler
Türkmenlerin fikridir. 2005'te biz ortak yönetim
dediğimizde içinde ortak güç fikri de vardı. Yani
Kerkük'ün emniyeti, iktisadı ve siyaseti gibi
konularda ortak hareket edilmesi gerekir. Ortak
güç kurulması da bizim fikrimizdi bunu yine Kürt
siyasi partiler reddetti. 2005 yılından itibaren
reddettiler ve Kerkük'ü bu hale getirdiler. Yine bunu
tekrarlamak istiyorum, Kerkük'te her şey ortak
olmazsa başarısız olunur.

?

KYB-KDP arasında vali konusu sıkıntısı
var yani Kürtler bu görev bizimdir diyor
ama bu iki partinin anlaşması gerekir.
Peki Türkmenler bir kez daha meclis
başkanlığını alabilecek mi

Türkmen, Kürt ve Araplar arasında 2010'da
bir anlaşma yapıldı. 2007 ve 2009'da da birkaç
ittifakımız oldu. Bunlara Irak hükümeti vakıftı
ve uluslararası kuruluşların da haberi vardı.
"Eğer vali Kürt olsursa, meclis başkanı Türkmen,
vali yardımcısı ise Arap olacak" şeklinde bir
anlaşmamız vardı. Bu anlaşmalara KDP, KYB ve
İslami Birlik uymadı. Bunların sonucunda Kerkük
bu hale geldi. Biz Kerkük'ü bozacak kötü bir şey
yapmadık, Kerkük'ü bozanlar yönetenlerdi, vali,
meclis başkanı, emniyet müdürü ve diğer genel
müdürlerdi. Biz sadece seyirciydik, çoğu kez
itirazda bulunduk ama itirazımız kabul görmedi.
Çünkü mecliste çoğunluktular ve her itirazımızı
reddediyorlardı.

Haber: Ali Antar
Foto: Ali Salim
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Şasuvar Abdulvahid: Cephe oluşturursak

KYB ve KDP'ye karşı daha
güçlü oluruz

Yeni Nesil Hareketi (Newey Nwe) seçim

sonuçlarının açıklanmasının ardından kısa bir
süre geçtikten sonra kurulacak olan hükümette yer
almayacağını ve muhalefet olarak parlamentoda
mücadele edeceğini açıklamıştı. Son günlerde
ise söz konusu siyasi hareket hükümette yer
almayacak olan diğer taraflara, söz birliği yapıp,
güçlü bir muhalif ses ortaya koyup böylece
iktidardaki siyasi partilere daha ağır baskı yapma
çağırısında bulundu.
Yeni Nesil Hareketi Başkanı Şasuvar Abdulvahid,
Tba'ya verdiği röportajında, "Bizce Kürdistan
Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler
Birliği (KYB) dışındaki partilerin birlikte hareket
edip daha ağır basmalarını sağlayan bir cephe
oluşturmaları gerekiyor. Böylece daha çok etki
sağlar ve KDP ile KYB'ye karşı çalışabilirler."
şeklinde konuştu.
Abdulhalik Tba'nın sorularını şöyle cevapladı:

Yeni Nesil Hareketi neden seçimlerin
hemen ardından muhalefet olacağını
duyurdu?
Çünkü bizce, Kürdistan'da iktidarı elinde
bulunduran ne KDP ne KYB şu ana kadar ister
siyasi ister idari hiç bir düzeltme ve reform
gerçekleştirmediler, çünkü düzeltme ve reform
yaparlarsa çökerler.
Örneğin eğer Peşmerge güçleri milli bir orduya
dönüştürülürse, herhangi bir partinin üyeliği
olmayıp maaşları belli bir partiye bağlı olmazsa,
korkarlar çünkü peşmergenin onlara yönelik darbe
yapmasından çekinir ve peşmergenin bu kadar
yasa dışı fiillere izin vermeyeceğini bilirler.
Eğer yargıda reform yapılıp yargı bağımsızlaşırsa,
muhtemelen tutuklama kararına çaptırılırlar.
Talabani ve Barzani ailesi de buna dahil.
Ekonomide düzeltme yaparlarsa, bütün şirketler
iflas eder. Sağlık alanında aynı şekilde. Eğer okul ve
üniversitelerimizde iyileştirme reform yaparlarsa o
vakit okumuş akıllı gençlerimiz olur, bu da KYB ve
KDP'nin zararınadır.
Biz onların mutlak bir biçimde reform
yapmayacaklarını düşünüyoruz. Peki hükümette
yer almamızın ne faydası olacak, üstelik bizi
kullanacaklarını da bildiğimiz halde. Bu nedenle
hükümetin dışında olmak ve cesaretli bir
muhalefet olmayı ve hükümete baskı yapmayı
istiyoruz. Halkımıza hizmet etme çizgisinde.

Türkmen Basın Ajansı
x

Teknolojinin
Bizden
Aldıkları

Bir açıklamanızda diğer taraflara yönelik
bir çağırınız oldu. KYB ve KDP'ye karşı
güçlü bir cephe oluşturmak için. Böyle Teknolojinin hayatımıza
bir cephe oluşturmak istemenizdeki amaç kattığı kolaylıklar ve verdiği
rahatlığın yanı sıra, yaşattığı
nedir?

Biz söz konusu bu partilerin bir kısmının daha
vaktiyle KYB ve KDP'nin kurbanı olduğunu
düşünüyoruz. Şimdi bütün Kürdistan veya
Kürdistan halkının büyük bir kısmı üzerinde
elde edilen verilere göre, KYB ve KDP'nin
gerçek oy oranlarının %20 olduğunu gösteriyor.
Bu demek oluyor ki Kürdistan'ın %80'i KYB
ve KDP'ye karşı. Bizce KDP ve KYB dışındaki
tarafların birlikte harket edip ağırlıklarını
koyabilecekleri bir cephe oluşturabilirler. Böylece
daha güçlü olurlar ve önümüzdeki 4 yılda KDP
ve KYB'ye karşı çalışabilir, baskı yapabilirler.
Biz ayrı ayrı tek tek hareket ettiğimizde zayıf,
birlikte hareket ettiğimizde ise güçlü oluruz.
Bu tarafların bu yönde bir karar vermelerini
temenni ediyoruz.

sıkıntılar da bizi hayli
zorluyordur. En basiti ise
şimdi benim yazdığım yazıyı
örnek olarak verebilirim.
20 sene önce bir yazı yazmak
için kâğıt, kalem ve silgiye
ihtiyaç duyuyordum. Şimdi
ise bilgisayarı açarak, yeni
bir word sayfasına girip,
yazıyor, çiziyor, siliyor
velhasıl elimin altındaki
bilgisayarın tuşlarına
basıyor ve istediklerimi ona
yaptırıyorum.

Hâlbuki eskiden el
yazısıyla kâğıda yazmak ve
Hükümette yer alan veya muhalefeti
yanlışlıklarımı silgiyle silip
tercih eden her taraf mutlaka kendisine tekrar yazmamın, gözlerimin
bir yol haritası çizmiş olması gerekir. sağlığı ve el yazımın güzel
Önümüzdeki 4 yıl içerisinde Yeni Nesil olması için ne kadar faydalı
olduğunu hatırlıyorum.
Hareketi'nin yol haritası nedir?
Kazandığım birçok kolaylığın
yanında kaybettiklerimin
Halkımıza doğruyu söylemek, kendimizi
de çok olduğunu anlıyor ve
satmamak, iktidara teslim olmamak, halkımıza
üzülüyorum.
verdiğimiz sözleri tutmak, halk içinde olup halkı
savunmak. Sanırım önümüzdeki 4 yıl içerisinde
bu şekilde başarılı olacağız. Bizim stratejimiz
halkımızın çıkarları doğrultusunda KYB ve KDP'e
üzerine baskı sağlamak. Çünkü iktidara karşı güçlü
bir muhalefet olmaz ise, iktidardakiler halka karşı
sorumluluk hissetmezler. Dünyanın her yerinde bu
şekildedir.

Yine de benim yaptığım bu
iş teknolojinin karıştığı diğer
işlere göre daha ehvendir.
En azından boş bir işle değil,
faydalı bir iş için teknolojiden
yararlanıyorum. Bir nevi
işimde bugünkü şartlara ayak
uyduruyorum.

Şasuvar Abdulvahit, neden şu ana kadar
Çoğu gençlerin hoşuna
parlamentoya gidip yasal yeminini
etmedi. Acaba parlamentoya girmeyecek gitmese de, son yılların en
önemli icatlarından biri olan
mi?

akıllı telefonların hayatımıza
kattığı ve bizden aldıklarına
Hayır, ben parlamentoya katılmayacağım. Ben
değinmeden geçmek doğru
seçim propagandası döneminde de söylemiştim
olmaz.
ve halkıma doğruyu söyledim ve dedim ki
ben başbakanlık için aday olacağım. Hiçbir
Çok fazla olan faydalarına
zaman parlamentoya gireceğimi söylemedim.
karşın, boş işlerle
Başbakanlık için gereken oyu almadığımız için uğraşmaktan tutun, tâ
başbakan adayı olamadık ancak parlamentoya
ahlaksızlığa kadar giden bir
da gitmeyeceğim. Arkadaşlarımız gidecek ve
maceradır akıllı telefonların
mesajımız doğrultusunda orada çalışacaklar.
bizleri sürüklediği yol.
Haber: Ali Antar
Bilimsel olarak teşhis
Foto: Ali Salim
edilen en tehlikeli zararı
ise, beyindeki odaklanma
noktalarını etkileyerek,
insanların kötü alışkanlıklar
edinmelerine neden oluyor.
Bu alışkanlıklar o kadar
yaygın bir hal almış ki artık
küçücük çocuklar bile bu
hastalığa yakalanıyor. Hatta
tıpta otizm olarak bilinen
hastalığın da en fazla bundan
kaynaklanıldığı ispatlanmıştır.
“İnsanoğlunun boş vakti
olmaz. Değerlendirmediği
vakitleri olur.” Bu söz
sevdiğim bir hocamın
muhteşem bir
ifadesidir. Peki, insanoğlu
boşa harcadığı

Diyar Erbil

(değerlendirmediği)
vaktinden hesaba
çekilmeyecek mi sanıyor?
Bir neslin önce kendini,
Allah’ını, peygamberini, dinini
ve kutsal değerlerini hakkıyla
tanımadan, bilmeden, kalkıp
da böyle gereksiz işlerle vaktini
geçirmesinin hesabını kim, nasıl
verecek?
Bırakın çocuk ve gençleri, artık
yetişkinler bile bu oyunlar ve
çoğunun içi boş olan sosyal
medya denen şeylere neredeyse
bütün zamanını ayırıp, şeytanın
aveneleri haline gelmişlerdir.
Adı sosyal ile başlayan,
insanların asosyalleşmesi ile
sonuçlanan bu hastalığın,
durumun vahametinin bilinmesi
açısından yeterlidir. Bu durum
çok tehlikeli ve önü alınmazsa
insanı kötü bir sona götürecek
yolun başlangıcıdır.
Allah (c.c.) Kuran-ı Kerim’in
birçok ayetinde bizim fani
bir dünyanın misafirleri
olduğumuzu, miadımız
dolduğunda fani dünyadan göç
edip, O’nun huzurunda, amel
defterimizde yer alan artı ve
eksilerimizin sonucu cennet
veya cehennemde ebedi bir
hayatı bize vaat ediyor.
“Yoksa siz, bizim sizi boş
yere yarattığımızı ve bize
döndürülmeyeceğinizi mi
sandınız?”(Mu’minun 115)
Ayeti kerimesi ise bunun sadece
bir örneğidir.
Allah (c.c.) yeryüzünü bizim
için imtihan yeri olarak
yaratmış. Bunun idrakinde olup,
attığımız her bir adım, bizce hiç
değeri olmayan her eylemden,
ağzımızdan çıkan ve elimizle
yazdığımız her bir harften bizi
hesaba çekecektir.
Şayet buna inanıyorsak
ki bunun tersi imandan
çıkmaktır maazallah, o zaman
kendimizden, ailemizden ve
çocuklarımızdan başlamak
lazım.
Teknoloji, Allah’ın kullarına
bahşettiği sayısız nimetlerden
biridir. Yeter ki onu kulluk
bilinciyle kullanmayı ve

Rabbimizin hoşnut olduğu
işlerde kullanmasını bilelim.
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TÜRKMEN EVİ'NİN ADI VAR KENDİ YOK

Türkmen Evi projesi 1994 yılında Irak Türkmen Cephesi
(ITC) tarafından kuruldu. Tapusu birkaç Türkmen
yetkilisinin üzerine yapılan yer, daha sonra farklı
gerekçelerle ITC'den mahkeme yoluyla alınmış ve devlet
mülkiyetine geçmişti. Önceleri oradan yol geçeceği dile
getirilmiş daha sonra farklı sebeplerle Türkmen Evi 2003
yılında ITC'den tamamen alınmıştı. Ancak aynı yıl söz
konusu binanın ve alanın Türkmenlere kültür merkezi
olarak verilmesine karar verilmişti. Türkmen Evi 2013'te
Türkmen Kültür Müdürlüğü olarak tekrardan faaliyete
geçmiştir.
Nitekim ilk başlarda faaliyetlerin olduğu Türkmen
Evi özellikle son birkaç yılda giderek sessizliğe
gömülmüştür. Ufak tefek faaliyetlerden başka bir aktivite
gerçekleşmeyen, binası doksanlı yıllardan bu güne kadar
bakım görmeyen, neredeyse sessiz tenha bir yer haline
gelmiştir.
Tba, bu durumu okurlarına daha net bir biçimde
anlatabilmek için 2013 yılından bu güne kadar Türkmen
Evi'nin idaresini elinde tutan ve aynı zamanda Türkmen
Kültür ve Sanat Müdürü olan Geylan Artıparmak ile
görüştü.

Öyle ki, bir dokunun, bin işitirsiniz. Geylan Altıparmak
sorularımızı cevaplarken aslında röportajın tamamını
özetleyecek bir cümle kurdu; ve "Türkmen Evi'nin adı var
ama etkinliği yok" bir diğer değişle adı var kendi yok dedi.
Sözü fazla uzatmadan röportajı aynen olduğu gibi harfi
harfine paylaşalım istedik.

“

Türkmen Evi isminden dolayı
problem yaşadım. Kürt Hükümeti bu ismi
kabul etmyordu

?

Türkmen Evi şu an ne durumda

Şöyle söyleyebilirim, çok kötü durumda ama biz
kapanmasın diye ayakta tutuyoruz, çünkü Türkmen Evi
ne Türkmen partileri tarafından ne Türkmen işadamları
tarafından ne de soydaş Türkiye tarafında maddi ya da
manevi bir destek almaktadır. Ben kendim şahsen maddi
olarak ve yine kendi sağladığım ilişkiler yoluyla Türkmen
Evi'ni ayakta tutmaya çalışıyorum ki kapanmasın diye. Üç
ay Türkmen Evi isminden dolayı problem yaşadım. Kürt
Hükümeti bu ismi kabul etmyordu. Kürdistan Bölgesi
Hükümeti bana diyor ki, "Bu isimi koymayın, örneğin
kültür merkezi koyun ama Türkmen Evi koymayın.".
Türkmen Evi isminin iznini alana kadar çok problem
yaşadım. Sonunda da aldık ve şu an yasal olarak buranın
adı Türkmen Evi'dir bu da
kimsenin yardımıyla olmadı buradaki müdürler ve kendi
kişisel ilişkilerimle yaptım. Biz ayakta tutuyoruz yoksa

“

Türkmen Evi'nin hiçbir şeyi kalmamış.

Türkmen Evi'nin, Irak Türkmen
Cephesi'nin elindeyken maaşı vardı,
bütçesi vardı, profesyonel kadrolar vardı
en önemlisi etkinlik vardı

?

Eskiden Türkmen Evi'nin birçok etkinliği
vardı ama şu an çok az faaliyet yapılıyor,
neden böyle oldu

İki sebebi var birincisi burası Irak Türkmen Cephesi'nin
elinde kalmadı. Kürdistan Bölgesi Hükümeti'ne verildi,
daha sonra hükümet tekrardan bunu Türkmenlere
verdi ama hiçbir bütçe vermeyince ve kimse de destek
olmayınca "Türkmen Evinin adı var ama etkinliği yok"
durumuna geldi. Çünkü bu dönemde tüm etkinlikler
parayla yapılıyor. Örneğin; Türkmen Evi Radyosu'nun
radyo cihazı bir aydır bozuk, kimse gelip alın size
para, gidin cihazı tamir edin ve canlı yayına başlayın
demiyor. Hükümet şu an ekonomik krizde, paramız yok
sadece çalışanlarınızın maaşını verebiliyoruz diyorlar
onu da çeyrek maaşlarını keserek veriyorlar.doğrusunu
söyliyelim, Türkmen Evi'nin, Irak Türkmen Cephesi'nin
elindeyken maaşı vardı, bütçesi vardı, profesyonel
kadrolar vardı, en önemlisi etkinlik vardı ama şimdi
kadroların yarısı kalmadı kalanlar da çalışıyor ama
bütçe olmayınca hiçbir şey yapılamıyor, şimdi radyomuz
çalışmıyor ayrıca Türkmen Kültür Evi'miz vardı; eskidi,
toz altında kaldı bütçe olmayınca hiçbir şey yapamıyoruz.
Kütüphanemiz var ama bu kütüphaneyi temizlemek,
yenilemek arşivini yapmak gerekiyor. Kitapları
sınıflandıramıyoruz çünkü kadroya ihtiyacımız var.
Kadro için de maaşa ihtiyacımız var. Senin için çalışan
bir memur sabahtan akşama kadar geliyorsa, ona bir çay
ya da su almak için bütçeye ihtiyacın var. Bunları da bir
tarafa bırakalım her ay maaş geldiğinde memurun maaşı
400 bin ise şimdi 250 bine düşmüş durumda.

“

3 milyon istedim bir kuruş
vermediler, oysa ki 3 milyar alma
hakkımız var

?

Duyduğumuz kadarıyla Türkmen Genel
Müdürlüğü'nün yılda 3 milyar dinarlık
bütçesi varmış acaba bu doğru mu
Evet doğru hatta resmi yazı olarak da elimde
bulundurmaktayım ama bu parayı alamıyoruz bize bu
parayı vemediler. Bu üç milyar müdürlük için tahsis
edilmiş ama ödenmiyor. Bildiğiniz üzere müdürlüğün de
kolları bulunmaktadır onların da faaliyetini karşılamak
zorundayım ben bu parayı bir yıl içinde tüm kolların
etkinlikleri üzerine bölmek zorundayım, eğer bana bu
parayı verirlerse örneğin 20 milyonluk projem olduğunda
gidip parayı alıp projemi yaparım ya da etkinliğimi ama

şimdiye kadar bir kuruş almadık. Bırakın 3 milyar dinarı,
Ramazan aylarında 30 gün Türkmen gecesi yapıyoruz
misafirlerimiz geliyor harcamalar oluyor, proje yazdım
3 milyon istedim bir kuruş vermediler, oysa ki 3 milyar
alma hakkımız var ama işler sadece kağıt üzerinde var
gerçekte yok, sadece hükümete bağlı memurların maaşını
veriyorlar o kadar.

“

Validen Erbil Kalesi'nde Türkmen
milleti için bir ev istedim ama vermediler

?

Genel müdürlüğünüz için Türkmen siyasi
partilerinden ve hükümetten talepleriniz
var mı

Diğer devlet daireleri gibi bizim dairemiz yeni değil ve
tüm kurumlarımız bir arada. Şimdi burada Türkmen
Kültür Genel Müdürlüğü'nde değiliz, Türkmen Evi'ndeyiz
yani talebimiz radyomuzun ayrı bir binasının olması,
genel müdürlüğümüzün ayrı bir binasının olması
yönünde. Türkmen Kültür Evi'nin üç kamyon eşyası
var Validen Erbil Kalesi'nde Türkmen milleti için bir
ev istedim ama vermediler, ben o evi kendim için
istemiyordum ki, milletimin kültürünü ve folklorünü
orada sergilemek için istiyordum. Tacil Mahallesi'nde
istedim yine vermediler. Benim siyasi partilerden talebim
bize destek çıkmaları, bizi bırakın milletimizin kültürüne,
folklorüne destek çıkın çünkü biz burada görevliyiz,
bugün varız yarın yokuz. Temel talebim Türkmen Evi'nin
yıkılıp yeniden yapılması, çünkü burası 7000 metrekare
üzerine kurulu, yeniden yapıldığında salonlar, spor
yapabilecek alanlar ve birçok şey yapabiliriz. Türkmen
Evi dediğimizde Türkmen gençlerinin, Türkmen
sanatçılarının ve edebiyatçılarının, Türkmen kadınlarının
ve Türkmen çocuklarının binaları, idareleri olmalı. Bunlar
için bütçe sağlanmalı Türkmen milletvekillerinden,
siyasi partilerden ve işadamlarından talebim, hep
birlikte kültürümüzü canlandırmak, Türkmen Evi'ni
canlandırmak çünkü bu kurum Türkmen milletinin göze
çarpacak yerlerinden birisidir.
Erbil'de Türkmenleri sorduklarında göstereceğimiz
yerimiz Türkmen Evi olsun çünkü bir parti milletin
tamamını temsil etmez ama Türkmen Evi Türkmen
milletini temsil etmektedir. Türkmen milletinin devletteki
yeridir. Bence Türkmen partiler tüm faaliyetlerini burada
yapmalı. Eğer Türkmen önderleri toplantı yapmak
isterlerse Türkmen Evi'nde yapabilirler, bu şekilde
Türkmen Evi'ni canlandırabiliriz. Ben bunları kendim
için istemiyorum, ben burada bir memurum ve biz hiç
kimseye engel olmayız, her türlü etkinliklerini burada
yapabilirler. Örneğin geçen sene Başbakan Neçirvan
Barzani Türkmenlerle Türkmen Evi'nde toplandı. Eğer
Başbakan başka bir partinin ofisinde toplansaydı kimse
Türkmenlerle toplandığını söylemezdi. Burası tüm
Türkmenlerin evidir, yurdudur. Burası benim babamın
evi değil, Türkmenlerin evidir. Milletvekillerimizden,
önderlerimizden ricam, tüm görüşme ve toplantılarını
ya da seminerlerini burada yapmaları ki milletimiz de
buraya akın etsin.
Haber: Ali Antar
Foto: Ali Salim
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Tacil Mahallesi'nde boşaltılan evlerin
akıbeti ne olacak?

Erbil Birinci Bölge Belediye Müdürü: Her vatandaş

biçtik. Genel olarak halkın yerleşimini sağladığı ve
hükümetten tazminat parası almasına rağmen evine ev sahibi olunan bölgeleri önemsedik. Tacil'de arsa
sahibi olan kişiler genel olarak çok kar ettiler. Diğer
geri dönerse mahkemeye verilecek
taraftan ise bazı kiracılar mülk sahibinden daha
fazla kar ettiler.'' dedi.
Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkması ve
IKBY'deki ekonomik kriz nedeniyle projelerin
Şemamek bölgesinde dağıtılan arsaların kiracılara
birçoğu askıya alındı veya sıkıntılarla karşı karşıya
kaldı.
Erbil'in Tacil, Hanega ve Arap
Küçesi mahallelerinin istimlak
projesi de askıya alınan projelerden
birisi. IKBY bakanlar kurulu
kararı ile hazırlanan projenin,
5 yıl içerisinde uygulanması
bekleniyordu. Fakat yaşanan
ekonomik kriz ve DEAŞ nedeniyle
proje durduruldu.
Diğer taraftan Tacil Mahallesi'nde
mülk sahibi olan vatandaşlara
mülkleri karşılığında verilen para
miktarından sonra, evler ve yerleşim
alanları herhangi bir tadilata tabi
tutulmadan alındığı gibi duruyor.
Tacil mahallesi'nin etrafında
bulunan evler, mahallenin yıkık
dökük hale gelmesi ve bazı insanlar
tarafından kötü emeller için kullanıldığından
yakınıyor.
Konu hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak adına
Erbil Birinci Bölge Belediye Müdürü Merivan
Şwani, Tba mikrofonuna şu açıklamalarda
bulundu:
''Projenin asıl amacı, adı geçen mahallelerin tarihi
niteliğinden dolayı tarihi ve kültürel yer olmasıydı.
Projenin onaylanmasından sonra o bölgelerde
Kale görünümünü kapatmaması için irtifaklı
binaların inşa edilmesi yasaklandı. Ardından her
üç mahallenin istimlak kararı çıkarıldı ve bu karar
sadece mülk değerinde olan evleri kapsıyordu,
yani ticari binalar bu karardan muaftı. Elimizden
geldiği kadarıyla evleri istimlak ettik. Bu konuda
Erbil Valisi çok ağır bir yükü sırtlamıştır. Böylelikle
sadece mülk sahiplerini değil, aynı zamanda
o evlerde kiracı olan vatandaşlara da Erbil'in
Şemamik bölgesinde arsa verildi.''
Merivan Şwani projedeki aksama sebeplerine
ilişkin, ''Ne yazık ki Kürdistan Bölgesi'nde yaşanan
siyasi ve iktisadi krizden dolayı projede aksama ve
gevşeme yaşandı. Açıkça söylemek gerek, istimlak
projesi bizim açımızdan stratejik bir poje ve aynı
zamanda büyük miktarda maddi destek isteyen bir
iş. Şu anki durumdan dolayı hükümetin ciddi bir
şekilde ilgi vermesi biraz zor, çünkü bundan daha
önemli projeler var." şeklinde açıklama yaptı.
Diğer taraftan halkın tepkilerini dile getiren Şwani,
''Erbil Birinci Bölge Belediyesi Başkanı olarak
diyebilirim ki belediye ve hükümet tarafından mülk
sahibine verilen para, mülklerin normal fiyatının
hemen hemen iki katı. Tacil Mahallesi'nde stratejik
bir arsanın metre fiyatı normalde 600 dolar bile
değilken, biz her metrekare için 1000 dolar fiyat

verildiğini kaydeden Şwani, ''Mülk sahibi
vatandaşlarımıza da Erbil'in her neresinde arsa
varsa verdik. Bu konu belediye müdürlüğümüzün
resmi yazılarında ve makbuzlarında geçiyor.
Tabii ki dağıtılan arsalar belediyenin elindeki
arsalardandı. Genel olarak Park 32 Mahallesi,
Künegürg, Ünesor ve Tobzava bölgelerinden arsalar
verildi. Bu bölgelerden verilmesinin sebebi ise bu
bölgelerin belediyeye ait olması.'' diye konuştu.
Hükümetten arsa veya tazminat (taviz) verilmesine
rağmen tekrardan gelip eski mahallesine yerleşen
vatandaşların mahkemeye verileceğini bildiren
Merivan Şwani, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Şimdiye kadar bahsettiğiniz türde 7 tane olay
ile karşılaştık. 3'ü halloldu ama 4 tanesi daha
devam ediyor. Bahsettiğimiz geri dönme olayların
hepsi Tacil Mahallesi'nde. Kaymakamlık bu
konu hakkında Erbil Araştırma Mahkemesi'ne
gönderdiği yazıda bu tür vakalar olduğu zaman
kişilerin yargılanmasını istiyor. Buna mütevellit,
para veya arsa almasına rağmen tekrardan Tacil,
Hanega veya Arap Küçesi mahallelerine geri dönen
kişiler hakkında yakalama kararı çıkartılacaktır. Bu
durum evden çıkıncaya kadar sürecektir."
Konu hakkında bilgi sahibi olan Erbil İl Meclisi
üyesi İmat Rıfat, mahalleleri baz alarak, "Bu
mahalleler turistik bir mekan haline getirilecekti.
Proje bakanlar kurulu tarafından hazırlanmıştı.
5 yıl içerisinde bitirilmesi beklenen projenin
ikinci yılında duraksama yaşandı ve askıya alındı.
Buradaki asıl amaç, o bölgelerdeki evlerin kafe,
restoran ve kültürel mekanlara dönüştürülmesiydi.
Aynı zamanda konsoloslukların da bu bölgelere

taşınması planlanıyordu. Projenin başlamasıyla
birlikte o mahallelerde mülk sahibi olanlara
hükümet tarafından tazminat para veya arsa
verildi. Projenin durmasından sonra bu olay
yanlış anlaşılmaya mahal verdi. Çünkü halk bu
projenin özellikle ve bilinçli bir şekilde yapıldığını
ve durdurulduğunu konuşmaya başladı. Ama asıl
olarak o proje DEAŞ ve
ekonomik krizden dolayı
durduruldu.'' şeklinde
ifadelerde bulundu.

Son durum hakkında
bilgi veren Erbil İl
Meclisi Üyesi Rıfat, "Şu
anda mülk sahiplerine
arsa veya para ile
tazminat verildi. Fakat
evler alındığı bigi aynı
durumda ve herhangi
bir değişiklik yapılmadı.
Tabi bu durum sıkıntılara
neden oluyor. Sokaklar
tamamen bitkin
durumda." Diyerek,
bu nedenlerden dolayı
projenin tekrar başlaması
ve özel bütçe ayrılması
için yeni hükümet

kabinesinin kurulmasını beklediklerini kaydetti.
Mülk sahiplerine verilen arsa ve para hakında
değerlendirmede bulunan İmat Rıfat, Tacil
Mahallesi sakinleri hakkında şu açıklamalarda
bulundu:
"Bu tür projelerde elbette sıkıntılar ve sorunlar
yaşanabilir. Çünkü kiracı ve mülk sahibi hükümet
tarafından tazminat verildiği zaman ortaya para
isteyen başka kesimler de dahil oluyor. Bu sorunu
halletmek için bir komisyon kuruldu. Komisyon
emlak sektöründe uzman kişilerden oluşuyordu ve
belirlenen bir sistem ile herkes kendi hakkı olanı
aldı."
Son olarakta vatandaşların arasındaki kıyaslama
sıkıntısından bahseden Rıfat sözlerine şu şekilde
son verdi:
"Bu gibi durumlarda vatandaş hükümetten aldığını
kıyaslamaya başlıyor. Yani aralarında 'seninki
çok, benimki az' tartışmasını yaratıyorlar. Genel
olarak iş güzel bir şekilde ilerledi. Birçoğu da ev
veya arsa sahibi oldular. Arsa alan vatandaşların
yüzde 80'i hemen sattılar ve halk genel olarak bu
projeden faydalandı. Tekrar belirtmek istiyorum,
genel olarak büyük bir sorun yaşanmadı, eğer böyle
bir durum olsaydı elbette mahkemeye verilirdi ve
orada hallolurdu. Sıkıntı yaşayan mülk sahipleri
genellikle bahsi geçen mahallelerde iyi ve stratejik
konuma sahip olanlardı. Onların da hepsi karara
bağlandı ve sıkıntıları giderildi."
Haber: Ziya Uzeiry
Foto: Ali Salim
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Kazancı: Siyaset bir takım sloganlar
üzerinden yürümez

Irak’ta son siyasi gelişmeler ve özellikle uzun bir

süreden sonra Adil Abdülmehdi Başkanlığında kurulan
yeni kabinede Türkmenlere herhangi bir bakanlığın
verilmemesi, Türkmen siyasetinde yapılan ve yapılması
gereken durumları, Irak Türkmen Cephesi Türkiye
Temsilcisi Hicran Kazancı ile konuştuk. Irak ve özellikle
Türkmen siyasi sahası, bunun yanında Türkiye’nin
bu sahada etkisini konu alan röportajda Kazancı,
gazetemizin tüm sorularını yanıtladı.

Yeni kabinede Türkmenlere yer
verilmemesi Türkiye-Irak ilişkisinde bir
etki yaratır mı?
Buna biraz daha gerçekçi real politika açısından
bakmamız lazım. Gerek Kürt gerek Arap gerekse komşu
ülkeler, Türkmenlere kabine verilmesini istiyor ama bu
pratiğe gelince gerçekleşmiyor çünkü asıl sorun Irak
Anayasası'nda Türkmenlerin temsil noktasındadır.
Diğer milletlere oranla anayasada Türkmenlerin temsili
yetersizdir. Bunun biraz bizimle de bağlantısı var.
Herkes kendine göre Türkmenleri temsil etmeye
çalışıyor. Bu durumu çözmek için bizi bir arada
toplayan bir Türkmen Meclisi olması lazım. Bütün
bölgelerden istişare heyeti olması lazım. Her bölge
kendi sorununu belirleyip mecliste tartışıp çözüme
ulaştırmamız lazım. Bunları yaptıktan sonra Bağdat’la
yüzleşmemiz gerekir. Bu sadece Bağdat’la değil IKBY
hükümetiyle de aynı şekilde olması gerekir. Yani IKBY
ile nasıl bir politika yürütmeliyiz? İç ve dış meselelerin
bu çatı altında çözülüp gerekli yerlere iletilmesi
gerekiyor.

"Biz bakanlık meselesini çok
büyütüyoruz"
Aslında biz bakanlık meselesini çok büyütüyoruz.
Bizim asıl hedefimiz hem IKBY hem Irak Anayasası'nda
Türkmenlerin hakkını sağlamak olmalı. Eğer Bağdat’ta
bir ağırlığımız yoksa bizim bir veya iki bakanımız olsa
da bir netice elde edemeyiz. Erbil ve Bağdat’ta ciddi
ağrılığımızın olması şarttır.

"Kerkük yerel yönetiminde
güçlenmemiz lazım"
"Siyaset bir takım sloganlar üzerinden
yürümez"
Bağdat’ta güçlü olmamız için önce var olduğumuz
bölgede güçlü olmamız lazım. Türkmeneli’nin merkezi
Kerkük’tür dersek, o zaman Kerkük yerel yönetiminde
güçlenmemiz lazım. Peki Kerkük Valiliği'nde 24
pozisyon varken bunların kaç tanesi Türkmen'indir?
Sadece biri. Tekrar ediyorum Bağdat’la yüzleşmek
için önce yaşadığımız bölgeleri sağlama almamız
lazım. Siyaset bir takım sloganlar üzerinden yürümez
maalesef.

"Hep 'Erbil Türktür Türk kalacak' dedik,
peki ne oldu? Orayı kaybettik, aynı
durum Kerkük için de geçerli"
Zamanında hep 'Erbil Türktür Türk kalacak' dedik,
peki ne oldu? Orayı kaybettik, aynı durum Kerkük için
de geçerli. Bizim önce bunları düzeltmemiz gerekir.
Bakanlık veya Cumhurbaşkanı yardımcısı pek de
önemli değil.
Dikkat ettiysek Irak siyasetinde yeni nesil siyaset
başladı. Bakın Berhem Salih'e, rahmetli Talabani’nin
politikasını daha kapsamlı ve geniş açıyla
yürütmektedir. Eski zihniyet politikalar artık işe
yaramıyor. Bu gibi siyasetçilerin karşısında bu güçte

siyasetçi yetiştirmemiz lazım. Diğer milletler yurt
dışında iyi sağlam insanlar yetiştiriyorlar. Biz de bölge
politikasına ve dünya politikasına hakim insanlar
yetiştirmeliyiz ki Behrem Salih gibi güçlü ve iyi
politikacılar karşısında dengeyi sağlayabilelim.

Siyasette küslük kavramı yoktur. Kürtler 16 Ekim'den
sonra IKBY sınırını korumak için Bağdat hükümetine
yanaştı, keza Arap Sünniler ülkenin batısında büyük
oranda oy kaybına uğradıktan sonra bu sorunu çözerek
yine Bağdat hükümetiyle yakın temasta bulundu. Bizim
de merkezi hükümete küsmememiz lazım. Bu Erbil için
de geçerlidir.

Bize baktığınız zaman Türkiye’de iyi bir nüfusa
sahibiz. Ama biz öncelikle buradaki kurumlarımızı
kurumsallaştırmayı iyi yapmıyoruz. Sivil toplum
kuruluşlarımız işini iyi yapamıyor. Örneğin Türkmen
sahasında bulunan sorunlarla ilgili herhangi bir bilimsel
çalışma yok. O yüzden yetişen müessesemiz yok, bu da
sesimizi iyi yetiştiremememize neden oluyor. Maalesef
Türkiye’de iktidar dahil diğer parti ve kuruluşlarla
kavgalılar. Sadece Türkiye’yi eleştirmek yetmez. Biz
bugün ayakta duruyorsak Türkiye’nin sayesinde
duruyoruz. Yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarımız
Türkmenlerin sesini iyi yetiştiremiyor. Biz hem insan
hem kurumları yetiştirmemiz lazım.

Bizim üç merkezle ilişkimizin
çok iyi olması gerekiyor; Ankara,
Erbil ve Bağdat. Bu üç merkezle
ilişkimizi çok iyi tutmamız lazım.
Türkiye ile ilişkilere değinirsek,
Türkiye’nin devlet politikası
Osmanlı döneminden beri
komşu ülkelerle
barış, iyi niyetli ve istikrar
yaratmak temelinde olmuştur.
Çünkü komşu ülkelerin istikrarı
Türkiye’nin istikrarı demektir.
Bunu Berhem Salih’in Ankara
ziyaretinde açık bir şekilde
gördük.

ITC Türkiye Temsilcisi
olarak Ortadoğu’daki
gelişmeleri göz
önünde bulundurup nasıl bir çalışma
yürütüyorsunuz?
Ankara temsilciliğine ilişkin çalışma iki şekilde
yürütülüyor. Birincisi Irak’ın komşusu olan
ülkelerle ve BM’nin beş daimi temsilci üyesiyle sıkı
temasta bulunarak Türkmeneli ve diğer ülkelerdeki
Türkmenlerin meselesini çözüme kavuşturmak için
çalışmaktayız. İkinci ise Türkiye Cumhuriyeti’nde
bulunan tüm siyasi partilerle işbirliği yaparak
milletimizin sıkıntılarını gidermek için çalışmalar
yürütüyoruz. Tabii ayrılıkçı partiler hariç. Artı burada
bulunan sivil toplum kuruluşlarımızla ortaklaşa
çalışmalarımız oluyor.

Türk basınında Türkmenlere az yer
verilmesi, Türkmen meselesinin
Türkiye’deki siyasi tabakaya
yetişebilmesi fakat Türk halkından uzak
olmasının nedeni nedir?
Burada hem Türk medyasının hem de bizim
eksiğimiz var. Bildiğiniz üzere medya kendi politikası
çerçevesinde çalışır. Özellikle bazı medya organları
Türkmen meselesini istediği şekilde almıyorsa,
yayınlamıyor. Biz burada o medyanın politikası
doğrultusunda değil kendi halkımızın talepleri
doğrultusunda konuşuruz. Bunu da birçok medya kabul
etmiyor. Bir de medyaya konuşmak kolay bir şey değil.
Biri medyaya konuşuyorsa söylediği şeylerin arkasında
durarak söylediklerini gerçek hayata geçirmesi lazım,
aksi halde o medya sadece gündem yaratmak için o
şahsı kullanır.
Diğer soruyu şu örnekle yanıtlamak istiyorum. ABD’ye
baktığımız zaman %2’lik bir oranda Yahudi nüfusu var.
Bu az oranın hedefi, İsrail’in menfaatini, güvenliğini
ve geleceğini korumaktır. İsrail’in çıkarını ABD’nin
çıkarına bağlamışlar. Yani İsrail’e gelen en ufak sıkıntı
ABD’yi etkileyecek. Bu da demek oluyor ki orada
bulunanların tek hedefi İsrail’dir.

"Yurt dışındaki kurum ve
kuruluşlarımız Türkmenlerin sesini iyi
yetiştiremiyor"

Kısa zaman önce ITC Başkanı Erşet
Salihi, Türkiye'nin başkenti Ankara’da
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
ile bir araya geldi. Türkmenlere yeni
kabinede yer verilmemesi TürkiyeIrak ilişkisinde nasıl bir etki yaratır ve
Türkiye bu durum için nasıl bir politika
izler?
Sayın ITC Başkanı Erşet Salihi Türkmenlerle ilgili
her zaman Türkiye Cumhuriyeti ile yakın temas
içerisindedir. Irak’ın ve özellikle Türkmenler
hakkındaki gelişmeleri aktif bir şekilde Türkiye’deki
yetkililere aktarıyor.

"Seçimlerde büyük oranda oy kazanan
Türkmenleri, Bağdat yönetiminden
uzak tutmak acı verici bir durum"
Türkiye Cumhuriyeti, Türkmenlere bakanlığın
verilmesini elzem görmektedir. Çünkü Türkmenlerin,
Irak’ın üçüncü sırada gelen unsuru olarak ülkenin
toprak bütünlüğünü sağlamakta büyük rolü vardır.
Türkiye özellikle 1991 olaylarında IKBY'de kurduğu
güvenli bölgenin kurulmasında ITC’den önce
Türkmen Hareketi daha sonra 1995 yılında ITC’ye
dönüşen bu hareketin barışa karşı attığı adımlar,
Irak’ta her zaman barışı ve bütünlüğü desteklediği
anlamına gelmektedir. Fakat son seçimlerde
büyük oranda oy kazanan Türkmenleri Bağdat
yönetiminden uzak tutmak acı verici bir durumdur.
Bu Irak’ın toprak bütünlüğünü ve o bölgede bir arada
yaşama arzusunun ortadan kaldırmak olduğunu
göstermektedir.
Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman
Irak’ın toprak bütünlüğünden yana olduğu ortada. Bu
sadece Türkmenler için değil, Sünni, Şii ve Kürtlerle
ilgili siyasi sahada sorunlarla karşılaştığında, Türkiye
hep bir çözüm arayışı içinde olmuştur. Bu da Irak’ın
toprak bütünlüğünü sağlamak peşinde olduğunu
gösteriyor.
Haber & Foto: Abdullah Ahmet
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Bu Sene Yağmur Oranları Daha Fazla
Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi'nde (IKBY) bu yıl

önceki yıllara oranla yağışların fazla olması nedeniyle
barajlarda büyük miktarda su depolandı.
Daha önce IKBY Deprem ve Meteoroloji Genel
Müdürlüğü'nden gelen açıklamada, kasım ve aralık
aylarında yağmur oranının geçtiğimiz seneye kıyasla
çok fazla farklılık gösterdiği ve yağmur miktarının iki
kat arttığı belirtildi.

depolanmış suların ve yağmur sularının sulama
projelerinde, yer altı su kaynaklarının canlanması
ve yer altı sularının seviyesinin artmasına katkı
sağlamaktadır." ifadelerinde bulundu.

Ağa, "Barajlar bilimsel bir şekilde inşa ediliyor. Bütün
barajlar 'Spillway' adı verilen bir betonarme yapıya
sahiptir. Bu yapının amacı seller oluştuğunda fazla
suların birikmesini engellemektir. Farklı bir şekilde
anlatmak gerekirse tüm barajların su depolama alanı
sınırlandırılmıştır, böylece barajlar sahip olduğu
kapasitede suyu depolayıp fazla suyu 'Spillway' aracıyla
engellemektedir. Böylece biz küçük, orta veya büyük
boy barajlar daha çok inşa edersek daha fazla fayda elde
ederiz, çünkü barajlarda depolanamayan sular ziyan
olmuş demektir. Yani barajı aşıp barajdan çıkan suya
atık su denir." ifadelerde bulundu.

Baraj ve Su Kaynakları Uzmanı ve Öğretim Üyesi Dr.
Feysal Deham, "Su oranının artması veya yağışların
artması çevrenin korunmasına ve temiz tutulmasına da
büyük fayda sağlamaktadır. Kış mevsiminde yağmur
yağışlarından elde edilen ve depolanan sular yaz
mevsiminde içme suyu, ziraat projelerinde veya yer
altı sularını artırma amaçlı kullanılabilir."
şeklinde konuştu.

Dicle Barajı'nın bir kapısının zarar görmesi konusuna
ilişkin Dr. Feysal Deham Ağa, "Dicle Barajı'nın
temelinde bir sorun var. Yani temelinin iç kısmında bir
sorun var. Su o alana vardığında kayboluyor, böylece
barajdan suyun çıkma oranı artıyor ve kapının kırılma
olayı gerçekleşiyor. Bu nedenle de sorun çözülene kadar
barajda su oranında azalma kaydedilecek." şeklinde
bilgiler paylaştı.

Su kullanımının yönetimine de değinen
Dr. Feysal Deham Ağa, "Kürdistan
Bölgesi'ndeki resmi kurumların su
depolaması için bilimsel yöntemler
kullanmasını umut ediyorum, çünkü
su yönetimi çok önemli bir eylemdir.
Bizim, elimizden geldiğince elde ettiğimiz
sulardan yararlanmamız gerekir, aynı
zamanda gelecek nesileri de düşünerek
Kürdistan Bölgesi'nde su sıkıntısının
yaşanmasını önlemeliyiz." dedi.

Bu konuya ilişkin Tba'ya konuşan Baraj ve Su
Kaynakları Uzmanı Öğretim Üyesi Dr. Feysal Deham
Ağa, bölgede yağmur yağma oranı, barajlarda
depolanan su oranı ve yağmur sularından elde edilen
faydalara değinerek, "Bu sene Kürdistan Bölgesi'nde,
diğer senelere oranla yağmur yağışlarında artış
görüldü. Yağışların birçok faydaları bulunmaktadır bu
faydalardan biri yer üstü sularının artmasında önem
teşkil ederken bu suların büyük bir oranı depolanabilir."
şeklinde açıklamada yaptı.
Dr. Feysal Deham, "Şu anda Dokan ve Derbendihan
barajlarında büyük oranda su depolanmıştır. Su
oranında artış yaşanması bekleniyor. Aynı şekilde
küçük barajlarda da su depolama oranında artış
yaşanmıştır. Orta ve büyük boyutlu barajların yapılması
için adımların atılmasını umut ediyoruz. Çünkü

Suyun elektrik üretimine katkı sağladığını belirten Dr.
Feysal Deham Ağa, "Elektrik üretmenin yollarından
biri de ki en temiz elektrik üretim yolu olarak biliniyor
'Hydropower' yöntemidir. Yani su yoluyla elektrik
üretimi. Şu anda Dokan ve Derbendihan barajlarından
elektrik üretimi sağlanabiliyor. Eğer depolanan suyun
oranı artarsa daha fazla elektrik üretimi yapılabilir.
Bahar mevsimine kadar suyun bu barajlarda en büyük
depolama alanına ulaşılacağını tahmin ediyorum."
şeklinde değerlendirme yaptı.

Dr. Feysal Deham Ağa, Irak ve IKBY'de
suyun nasıl yönetilebilineceğini ve bazı
bilimsel yöntemlerin nasıl kullanılabilineceğini şöyle
anlattı:
"Suyu depolamak için bazı yöntemler bulunmaktadır.
Biz suyun korunması konusunda iki yöntemden
bahsedebiliriz. Birincisi suyun alandaki oranı,
yani depolanan suyun oranı. Bu alan mühendislik
projelerinde ayrıca küçük ve orta boyutlu barajların
inşa etme projelerinde daha fazla su depolamak için
kullanılmaktadır. İkincisi suyun kalite güvencesi
(Quality assurance). Biz sahip olduğumuz suyu
kirlenmesinden korumalıyız. Yani sahip olduğumuz su
kaynaklarını temiz tutmalıyız ki kullanabilelim ve kirli
suların temiz sularla karışmasına izin vermeyelim."

Dr. Feysal Deham Ağa, son olarak hükümetin baraj
projelerine ilişkin, “Baraj projelerinin tamamlanması
için hükümetin bir takım bütçe ayırdığına dair bazı
söylemler var. Hükümetin bu projeleri tamamlaması
için bütçe ayırmasını diliyorum çünkü bazı barajların
suyu depolaması için önemli işlemlerden geçmesi
gerekiyor. Eğer böyle bir işleme kalkışılırsa çok önemli
ve faydalı sonuçlar elde edilir. Kürdistan Bölgesi'ndeki
su yönetiminden sorumlu resmi kurumların, bölgede
suyu iyi bir şekilde vatandaşlara sunabilmesi için suyun
yönetiminde bilimsel yöntemlere önem vermelerini
Haber: Muhammet Aydın
umut ediyorum." dedi.

Barajlarda fazla suyun depolanmasının nelere yol
açabileceğine ilişkin açıklama yapan Dr. Feysal Deham

Foto: Ali Salim

ŞEYTAN KILIĞINDA BİR İNSAN
Papaz Grigori Rasputin (Büyücü, Sahtekar, Ermiş)
Grigori Yefimovich Rasputin, 1869’da Ural Dağları’nın
yakınındaki Pokrovskoye köyünde doğar. Hristiyan
inancının tarihinde, sahtekar sapık bir papaz. Okuma
yazması olan toprak zengini bir ailenin oğlu. Çocukken
kardeşiyle birlikte bir kaza sonucu nehire düşerler ve
kardeşi ölürken kendisi kurtarılır ancak uzun süre evde
harketsiz bir şekilde yatan Rasputin, uyandığında fiziksel
ve ilahi bir güce sahip olarak uyanır. Öyle ki yaşadığı
köyde hasta bir ata dokunarak atı iyileştirir.

Gençlik yıllarında Rasputin, köyde birçok kadınla
ilişkiye girdiği için ona "Sapık" lakabı takılmış. Çünkü
Rasputin sağlam ve ilgi çeken bir vücuda, çok farklı
gözlere ve fizyolojik güce sahipti. Öyle gözleri varmış ki,
sadece kadınlar değil erkekler bile uzun süre bakmaktan
çekinirmiş.
Rasputin, 30 yaşına bastığı yıl evli ve 4 çocuk babasıyken
bir at hırsızlığı suçundan memleketini bırakır başka bir
memlekete yerleşir. Gittiği yerde kendisini ruhani biri
olarak tanıtır. Sonuç olarak Rasputin ismi ilginç imaja
sahip seyyar gezgin biri olarak Rusya'nın tamamına
yayılır. Seyahatleri boyunca yıkanmaz ve özel bir elbise
giyer böylelikle müridlerinin ilgisini çekerdi.

Seyahatleri sırasında sınır bölgelerinde "khallisti" adında
sapkın ve sapık bir grupla karşılaşır. Rasputin seks
yaparken akılalmaz yöntemler kullanan bu grupla uzunca

konuşur ve onları ikna edip, mürit yapmayı başarır.
Burada hitabeti oldukça güçlü ve ikna kabiliyeti yüksek
Rasputin, sapkın ve sapık, zinacı kişilerin tevbe etmesinin
onları Allah'a çok yakın kılacağını, yani eğer ki tevbe
edip pişmanlıklarını dile getirirler ise Allah'a en yakın kul
olacaklarını söyler.
1902 yılında etkinliklerin birinde yaptığı konuşmasında
İsa Hazretlerinin annesi Meryem Hazretlerini rüyasında
gördüğünü ve başkent Petersburg'a gitmesini istediğini
orada Saray'da ona ihtiyaç olduğunu dile getirir.
1907 yılında Çar II.Nikolay’ın oğlu Aleksey, hemofili
hastalığına yakalanmıştır ve doktorlar iç kanamayı
durduramazlar. Çar’a oğlunun yakında öleceğini
bildirirler. Son çare olarak Rasputin Çariçe tarafından
saraya çağrılır şahane bir törenle karşılanır. Hipnotizma
tekniğiyle çocuktaki kanamayı durdurmayı başarır.
Bu olay Rasputin'in hayatını değiştirir öyle ki Çar'ın
eşi Papaz'a aşık olur ve bu durum aralarında ilişki
yaşanmasına kadar sürer.
Rasputin, Rus Çarı'nın mahremine kadar girip, Hristiyan
inancını kullanarak yapılmaması gereken ne varsa yapar
ve Çar'ın en yakın adamı haline gelir. Zamanla Çar'ın
ordusunda onlarca veziri ve yetkilisini etkisi altına alır.
Rasputin, Çar'a kendisini öyle bir anlatmıştır ki yaşanacak
olayları önceden görebildiğinine ikna etmiştir. Rasputin
Çar'a bir mektubunda, "Akrabalarından biri dahil beni
öldürür ise, 2 yıl içerisinde bütün ailen ve yakınların
Rusya halkı elinde öldürülür." der.

Öyleki bu söylediği de gerçekleşir.
Aynı dönemde Rusya, cephelerde I. Dünya Savaşı’nın
zor günlerini yaşarken içeride ise iç karışıklıklarla
boğuşmaktadır. İhtilalin alevi ise tünelin ucunda
parlamaktadır. Papaz, Almanya'ya yakınlığıyla biliniyor
ve kararlarıyla Çar'ı etkiliyordu. İngiltere, papazın
karşılıksız olarak Rusya ve Almanya'yı barıştırmasından
endişe etmeye başlar ve bu endişesini gidermek için önce
köstebek yöntemini kullanır. Bazı kaynaklar, düzenlenen
bir etkinlik öncesinde siyanürlü kurabiyeler ve içine
siyanür katılmış şarap ikram edilirek öldürülmeye
çalışıldığını ve buna rağmen ölmeyen Rasputin'in silahla
ateş açılarak öldürüldüğünü söyler.
Hazırlayan: Brwa Ömer
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Gazeteciler Sendika Başkanı

Türkmen Basın Ajansı

Sendikamızda 8 Binin Üzerinde Üye Bulunmaktadır
Bütün ülkelerde gazeteciler günü farklı tarihlerde

kutlanıyor. Kutlama veya anma etkinlikleri altında
gazetecilere karşı, işkence ve haklarından mahrum
bırakma, ihlaller sürüyor, bir yılda yüzlerce gazeteci
şiddet mağduru oluyor.

ölçüm hazırladık örneğin üye olmak isteyen kişinin
bir kanaldan veya bir kurumdan onay belgesi alması
gerekiyor. Görev yaptığı yerden veya kurumdan
sözleşme alması gerekiyor. Biz bu yolları kullanarak
sorunu çözümeye çalışıyoruz." dedi.

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) Gazeteciler
Sendikası'nın yaptığı son açıklamada şimdiye kadar
gazetecilerin çalışma yasalarının 2007 yılının 35.
Maddesi "Gazetecilerin bilgi alma hakkı" ve 2013
yılının 11. Maddesi "Gazetecilerin emeklilik hakkı"nın
uygulamaya sokulmadığı gazeteciliğin bir görev olarak
görülmediği ve yerine getirilmediği belirtildi.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ile olan
ilişkilerine ve federasyona ihlalleri sunma konusuna
değinen Abdulkerim, şu açıklamalarda bulundu:

Bölgedeki gazetecilerin ve medyacıların son
durumu ve IKBY Gazeteciler Sendikası'na nasıl üye
olunulacağına ilişkin, Erbil'deki IKBY Gazeteciler
Sendika Sorumlusu Sımko Abdulkerim ile iletişime
geçtik.

“Gazeteciler Sendikası, Uluslararası Gazeteciler
Federasyonu'nun bir üyesidir. Bizim, 'Gazetecilerin
Haklarını Koruma Komisyonu' adında bir
komisyonumuz var ve bu komisyon 6 ayda bir
Kürdistan’da gazetecilere ve deklarasyon kanallarına
karşı işlenen ihlallere ilişkin bir rapor hazırlıyor.
Bu raporları kaydederek bir kopyasını Uluslararası
Gazeteciler Federasyonu’na gönderiyor.”

Sımko Abdulkerim, sendikadaki üye sayısına ilişkin,
"Genel olarak Gazeteciler Sendikası'nda IKBY'nin
genelinde 8 binin üzerinde üye bulunmaktadır. Ancak
Erbil için bu sayı 2 bin üstüdür. Çoğu zaman diğer
ülkelere oranla sendikadaki üye sayısının çok olduğuna
dair eleştiriler geliyor." dedi.
Sendika kartlarının yenilenmemesi durumunda
işleyen süreci anlatan Abdulkerim, "Her bir üye yıllık
sendika kartını yenilemeyip bir yılı aşkın sürede
gazeteciler sendikasına başvurmazsa sendikada
üyelik muamelesinden mahrum kalmış oluyor.
Kimliklerini yenileyen ve yıllık aidatını ödeyen üye
aktif üye demektir. Ancak biz bunu da göz önünde
bulundurmalıyız ki ülkede ekonomik durum çok iyi
değil, bu nedenle de aidatlarını ödeyen üye sayısı az.
Bunun da nedeni daha önce gazeteciler sendikasına
üye olan kişilerin, şu anda hiçbir kanal veya kurumda
çalışmıyor veya gazetecilik görevinden uzakta kalıyor
olmalarıdır." şeklinde ifadelerde bulundu.
IKBY Gazeteciler Sendikası Sorumlusu Sımko
Abdulkerim, sendikada üye ölçümüne de değinerek,
"Sendikanın kuruluşunda 1998 yıllarında üyeleri alma
sayısı bir seviyeye kadar düzensizdi, bunun da nedeni
sendikanın yeni kurulmasıydı ki fazla üye toplamak
istiyorduk. Ancak şimdi bu sorunu çözmek için bir

Abdulkerim ayrıca, “Gazeteciler Sendikası'nın görevi
gazetecilik görevinde özgürlük hakkını korumaktır ve
gazetecilerin sahip olduğu diğer hakları korumaktır.
Gazeteciler Sendikası'nın bir diğer görevi gazetecilerin
medya organlarında görevlerini nasıl yapacaklarını
pratiklerle öğrenmelerini sağlamaktır." İfadesinde
bulunarak, bu çalışmaların da gazeteciler için açılan
kurslar ve workshoplar sayesinde gerçekleştrildiğini
ifade etti.

Diğer ülkelerdeki gazetecilik sendikalarında üye olma
durumunun buradan farklı olduğunu vurgulayan
Abdulkerim, “Bu durum diğer ülkelerde ve Avrupa
ülkelerinde ücrete, vergiye ve bu işin gerekliliklerine
bağlıdır. Örneğin bir kişi deklarasyon kurumunda
çalışmaya başladığında sendikadan üyelik talep ediyor
öyle göreve alınıyor. Çünkü yıllık kimlik yenilemede
kişiden fotoğraf isteniyor. Yurt dışındaki insanlar
işlem göstermedikleri bir şey için talepte bulunmuyor.”
diyerek üye olma sürecinde işleyen sürecin ülkeler
arasında nasıl bir farklılık gösterdiğini belirtti.
Sımko Abdulkerim ayrıca, “Önceden üye olanlar
birkaç hakka sahipti örneğin bu sendikadaki birkaç üye
daha önce kimlikleri sayesinde arazi alma hakkından
faydalanmıştır. Ayrıca o zamanlar eğer bir kişi görevli
olmayıp sendikada üye olduğunda ve daha sonra
bir göreve atandığında 10 sene boyunca gazetecilik
görevini vazife haline getirebilir. Bu nedenler çok sayıda
kişinin sendikaya üye olmasına yol açmıştır.” bilgisini
paylaştı.

Abdulkerim ayrıca IKBY Gazeteciler Sendikası'nın
cezaların gazeteciler yasasına göre verilmesi gerektiğini
aktardıklarını belirterek, "Birçok kez mahkemelerde
Kürdistan'daki gazeteciler için var olan yasalar
uygulanmıyor, hakim Kürdistan Gazeteciler Yasası
yerine Irak'ın yasal cezalarıyla hüküm veriyor."
ifadelerinde bulundu.
Dünyanın bütün ülkesinde gazetecilere ayrılan ve
kutlanan bir günün olmasına nasıl baktığına dair
yöneltilen soru üzerine Abdulkerim, "Gazeteciler
için böyle bir günün kutlanması gazetecilere saygı
gösterildiği anlamına geliyor, bu da dünyada birkaç
şekilde kutlanılıyor. Örneğin; gazetecileri koruma veya
tutuklu gazetecilere ve şehit olan gazetecilere saygı
göstermek olarak gerçekleştiriliyor. Ayrıca Dünya Basın
Özgürlüğü Günü adı altında kutlamalar da yapılıyor."
diye konuştu.
Son olarak Abdulkerim, IKBY'de 22 Nisan'da
gazeteciler için kutlama ve etkinlik düzenlendiğini
belirterek, "Bu günün kutlanma nedeni ise Kahire'de
ilk kez Kürtçe bir gazete çıkmasıdır." açıkamasında
bulundu.

Haber: Muhammed Emin
Foto: Ali Antar

Kürecilerle anılan bir kavga aleti 'Darışka'
Küreciler, Erbil'de aşiret olarak

adlandırabileceğimiz ve varlığını, ağırlığını sürdüren
özbeöz bir Türkmen aşiretidir.
Erbil'de yaşayanlar "Darışka"nın Küreci ismiyle
özdeşleşen bir savunma veya kavga aleti olduğunu
bilir.
Öyle ki bu alet yüzlerce hikaye ve eğlenceli fıkralara
konu olmuştur.

Peki Darışkanın ne olduğunu
nasıl yapıldığını biliyor muyuz?

Aynı aletin topuzlarını kimileri ise, asfaltta
kullanılan siyah ve akmayan az yapışık olan siyah
maddeden yapar. Halk dilimizde ona (Qir - ) قير
denir.

Bir nevi savunma silahı olarak kullanılan Darışka ve
Darışka geleneği kayboldu ancak ismi ve hikayeleri
hala dillerde yerini koruyor.
Haber: Muhammet Abdulcabbar
Foto: Çoban Timur

Ancak bu maddeyle yapılan Darışkanın uçlarının bir
süre sertleşmesi için bekletilir ve daha sonra klipsler
çakılır.
Bu alete benzer "qir-paç" diye bir alet daha vardır
ancak onun gövde kısmı ise daha kısa ve sadece bir
tane topuzu olur.
Söylemeye değer ki, Erbil'de Darışka sözcüğünü
Kürecilerden başka kullanan da yoktur. Küreciler
normal sopaya da Darışka ismini verirler. Yani bir
sopa yukarıda anlattığımız işlemlerden geçmese de,
kavga anında sopa demek yerine "hemen darışkayı
getir" diye seslenirler.
Eskiler, Erbil'de çoğunlukla Tacil Mahallesi'nde

i
sil

Darışkanın tıpkı bir balta gibi, gövdesi ağaçtan
yapılır. Bisiklet veya araba lastiğinde bulunan
kullanılmayan eski iç lastikler, bir parmak
genişliğinde uzunca kesilip ardından bir sopanın

yaşayan Kürecilerin bütün kavgalarında mutlaka
ellerinde bu aletten bulundurduklarını anlatırlar.
Evde, dükkanda ve araçlarında muhakkak Darışka
veya qirbaç bulunurmuş.

m
Te

Tabii ki artık bu aleti bulmak zor çünkü, devir
değişti, şartlar değişti insanlar değişti ve bu alet
önemini kaybetti ancak ismini ve değerini kaybetmiş
değil. Bu nedenle yeni nesil, aletin ismini bilse bile de
tam olarak ne olduğunu nasıl yapıldığını bilmez.

her iki tarafında topuz şeklinde, sert ve sağlam bir
biçimde sarılır. Ardından iyice birbirini tutması ve
açılmaması için ateşe yakın tutulur daha sonra ise bu
topuzlara klips çivi çakılır.

Dünyanın Yeni Yedi Harikası
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Türkmen Basın Ajansı

Dünyanın yedi harikası, bilindiği üzere, dünyanın

farklı yerlerinde bulunan ve insan yapımı mimari
eserlerdir. Bu eserler, "Dünyanın Yedi Harikası" ya da
"Dünyanın Yeni Yedi Harikası" olarak revize edilmiştir.
Dünyanın farklı kıtalarında bulunan insan yapımı bu
harikalar, yüzyıllara meydan okuyup günümüze kadar
gelmiş ve medeniyeti etkisi altına almıştır.
İsviçre'de New 7 Wonders Vakfı, dünyanın yeni yedi
harikasını tekrardan belirlemek için cep telefonu ve
internet aracılığıyla bir oylama yapıldı. Yarışmaya 21
finalist eser katılmıştır. 2000 yılında başlayan oylama 7
Temmuz 2007 tarihinde sona erdirilmiştir. Bu sürede
100 milyona yakın kişi oy kullanarak dünyanın yeni
yedi harasını belirlemiştir.

turistlerin üzerinde yürüyüp fotoğraf çektirdiği bir
yerdir. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde de yer alan
Çin Seddi'nin toplam uzunluğu 21.196.180
metredir. Dağlık ve ulaşımı oldukça zor olan bir arazide
inşa edilen Çin Seddi'nin bu uzunluğu günümüz insanı
için bile
şaşırtıcı
olmaya
devam
ediyor.
Üstelik
duvarın

'Dünyanın Yeni Yedi Harikası' sırasıyla şöyledir:
1-Chichen Itza - Meksika
Chichen Itza, Dünyanın
Yeni Yedi Harikası'ndan biri.
Kristof Kolomb'un Amerika'ya
ulaşmasından önce astronomi
ve matematikte ileri bir
seviyeye ulaşan Mayalar
tarafından inşa edilen bu
piramitler günümüzde de
varlığını sürdürmekte. Yucatan
yarımadasında bulunan ve
bir dönem de bölgenin en
önemli dini merkezi olan Itza
kentinde bulunan Chichen Itza, günümüzde Meksika'ya
gelen turistlerin mutlaka görmek istediği yerlerden biri.
Kukulkan Piramidi, 4 tarafındaki 91’er basamağı ve en üst
katmanıyla toplam 365 adet basamaktan oluşuyor ve bu da
yılın günlerini ifade ediyor. Ayrıca ilkbahar ve sonbaharda
ekinoksları sırasında piramide gelen güneş ışıkları
piramidin çıkıntıları sayesinde merdiven basamaklarının
dibinde bulunan iki yılan başına gelip bir gölge oluşturur.
Bu da Maya uygarlığının gök bilimi ve geometri
konusundaki ne kadar ileri olduklarının kanıtıdır. Chichen
Itza'daki piramitlerin ve diğer yapıların tarihi dokuzuncu
yüzyıla kadar dayanmaktadır.

2- Kurtarıcı İsa Heykeli Brezilya
Son olimpiyatlara da ev
sahipliği yapan Rio de
Janeiro sadece Brezilya'nın
değil tüm Latin Amerika'nın
en ünlü kentlerinden biri.
Deve hörgücünü andıran
tepeler üzerine kurulu olan
ve upuzun plajlarıyla ünlü bu
kent aynı zamanda dünyaca
ünlü Kurtarıcı İsa heykeline
ev sahipliği yapıyor. 38 metre yüksekliğindeki heykel,
bulunduğu tepenin 710 metrelik yüksekliği de hesaba
katıldığında kente hakim bir konumdadır. Corcovado
Tepesi üzerine 1931 yılında inşa edilen Kurtarıcı İsa
heykeli, günümüzde Rio de Janeiro'nun simgesidir.

uzunluğu geçmişte çok da fazlaydı.
Çin Seddi'nde bulunan burçların
yüksekliği 14 metreye kadar
ulaşabiliyor.
4- Machu Picchu, Peru
Rotamızı Çin dağlarından bu sefer
Latin Amerika'daki And Dağlarına
çeviriyoruz. Peru denince akıllara ilk
olarak Machu Picchu gelir. Varlığı
batılılar tarafından 20. yüzyılın

5- Petra, Ürdün

Petra antik kenti, insan çabasının ulaşabildiği noktaların
görülmesi açısından çok önemli bir örnek. Ürdün'ün
güneyinde yer alan Petra, tahmini olarak milattan
sonra beşinci yüzyılda inşa edilmiş bir antik kenttir.
Uzun yıllar gözlerden uzak yaşamına devam eden
kentin sessizliği, 1812 yılında İsviçreli ‘seyyah' Johann
Ludwig Burckhardt tarafından bozulmuş. O yıllarda
Osmanlı İmparatorluğu hâkimiyetinde olan bölgede
ﬁam ve Kahire arasında yolculuk yapan Burckhardt,
Wadi Musa Dağları arasına gizlenmiş antik bir kentten
söz edildiğini duyarak Petra'ya gider. Petra'da yaptığı
çizimler ve aldığı notlar daha sonra kitap haline
getirilince Petra Avrupalıların da dikkatini çeker. Antik
Yunanca'da ‘taş' anlamına gelen Petra'ya, yüksekliği 200
metre, genişliği ise 5 metre olan dar bir kaya geçidinden
giriliyor. Yaklaşık 700 metre uzunluğu olan bu geçit
boyunca kayalara oyulmuş
su kanalları, heykel nişleri
ve çeşitli kabartmalar eşlik
ediyor Petra ziyaretçilerine.
Ama asıl çarpıcı sürpriz
geçidin sonunda yaşanıyor.
UNESCO Dünya Mirası
Listesi'nde de yer alıyor.
6- Kolezyum, İtalya
Filmlere, romanlara konu
olan Kolezyum, İtalya'nın
başkenti Roma'nın
simgelerinden biridir. Yüzyıllar önce gladyatörlerin
birbiriyle dövüştüğü, vahşi hayvanların insanlarla
mücadele ettiği bir savaş arenası olan Kolezyum,
milattan sonra 72'de yapımına başlanmış ve İmparator
Titus döneminde 80 yılında tamamlanmıştır. Roma
İmparatorluğu'nun en önemli simgelerinden biri olan
Kolezyum sonrasında inşa edilen pek çok arenaya da
ilham kaynağı olmuştur. Kolezyum, aynı zamanda
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.
7- Tac Mahal, Hindistan

başına kadar bilinmeyen bir gezgin
çoban tarafından tesadüfen keşfedilen
Machu Picchu, İnka Uygarlığı'nın
bugüne ulaşan en önemli mirasıdır.
Deniz seviyesinden 2.430 metre
yükseklikte yer alan Machu Picchu
kenti, hem yapım gizemini hem de
bozulmadan kalabilmesinin sırrını
koruyor.

3- Çin Seddi - Çin Halk Cumhuriyeti
Dünyanın uzaydan görülebilen tek yapısı olarak bilinen
Çin Seddi'nin bu yönü biraz tartışmalı olsa da inşa
edildiği dönem olan milattan önce 3. yüzyıl da hesaba
katıldığında tarihsel önemi yadsınamaz. Hun akınları
karşısında Çinlilerin başkenti ve diğer topraklarını
koruma amacıyla inşa edilen Çin Seddi, bugün artık

Aşkın mabedi olarak

bilinen Tac Mahal,
Hindistan'ın Agra
kentidedir. Babür Şahı
Cihan tarafından vefat eden
eşi Mümtaz Mahal anısına
inşa ettirilen Tac Mahal
aşka adanmış en önemli
eserlerden biridir. 1632'de
inşa ettirilen Tac Mahal, Şah
Cihan'ın vefatının ardından
naaşının defnedildiği yer oldu. Aslen bir cami olan Tac
Mahal, Dünyanın en çok emek ve para harcanan sayılı
yapılarından. Anadolu’dan giden bitkilerin bahçesini
süslediği Tac’ın inşasında kullanılan taşlar Çin, Tibet,
Sri Lanka, Arap coğrafyası ve Afganistan’dan binlerce
fille taşınmış. Tac Mahal’in görünüşü dört açıdan da
tıpatıp aynıdır. Tasarımı çok özel olan bu yapıda kendini
kopyalayan geometrik bir biçim vardır. Tac Mahal
içerisinde camii, konuk evi ve muhteşem bahçelere sahip

17 hektarlık bir alana yayılmıştır. Tac Mahal’in
yüksekliği 171 metredir. Tac Mahal’in inşaası
sırasında malzeme taşımak için 1000’den fazla fil
kullanılmış.
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