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‘Dakuk’ta Uyuyan DEAŞ
Hücreleri Uyanıyor’

“Gelip insanlardan zorla yiyecek
Sizinle Sizin İçin alıyorlar. Geçtiğimiz günlerde bir Arap
aileye saldırıp hepsini öldürdüler.
Aynı olayda bir Türkmen komiser de
şehit oldu. Buna benzer birçok terör
eylemleri düzenleniyor. Son olarak da

2'de

geçtiğimiz gün İmam Zeynel Abdin’de
bir halı sahada sporcu gençlere
saldırdılar ve 7 kişi şehit oldu. Bu
şehitlerin uzaktan yakından siyasetle
ilgileri yok.”

''ERBiLLiLER NEREDE? DiNAZORLAR
GiBi SOYLARI MI TÜKENDi?''
4'te

Erbil'in tanınmış
tarihçilerinden ve bir
dönem gönüllü olarak Erbil
Kalesi’nde müsteşarlık
görevini üstlenen Azam
Abdulkerim

Beşir Haddad: Irak'ın Komşu Ülkelere Yönelik Bir Bağımsız İnsan Hakları Derneği Başkanı:
Saldırı Alanı Olmasına İzin Vermeyeceğiz
Dini ve etnik oluşumlar ihmal edilmiştir

I

rak Meclis Başkan
Yardımcısı Beşir Halil
Haddad, "Erbil ve Bağdat
arasındaki sorunlar üç önemli
dosyadan oluşuyor; birincisi
petrol dosyası, ikincisi bütçe
ve maaş dosyası, üçüncüsü ise
siyasi güvenlik dosyası ki 140.
Madde ile ilişkilidir." dedi

B

Irak Kürdistan Bölgesi
Yönetimi (IKBY) hükümeti
ile Irak hükümeti arasındaki
sorunların çözümüne değinen
Haddad, "Kürdistan Bölgesi
ve Irak Hükümeti arasında
onlarca yıl boyunca var olan
sorunların hepsi çözülemez.
Ancak bütçe ve petrol
sorununun çözümü için iyi
bir irade bulunmaktadır."
ifadelerinde bulundu

ağımsız İnsan Hakları
Derneği Başkanı Ziya Betros,
"Kürdistan Bölgesi'nde dini
ve etnik oluşumların hakları
ihmal edilmiştir." dedi.
Bağımsız İnsan Hakları
Derneği Başkanı, "5.
Numaralı yasa etnik ve dini

3'te

5'te

oluşumların haklarının
korunmasına aittir. Çok
fazla eksik bulunmaktadır
ve yenilenmesi gerekir.
İçerisinde yer almamış
birçok paragraf vardır ve
bunların eklenmesi gerek.
Ayrıca bu yasa şimdiye
kadar uygulamaya geçmedi."
ifadelerinde bulundu.

Lokman Wardi: Kerkük Valiliği için KDP ve KYB'nin
anlaşması yeterli değil

Irak-İran Savaşında Yıllarca Esir
Düşen Şwan Esir: En Fazla Acıyı
Iraklılardan Çektik

Ş

I

rak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY)
Hükümetinin göreve başlamasıyla birlikte,
hükümete katılan siyasi tarafların arasında
çekişmelerin ardı arkası kesilmiyor.
Kısa süre önce medyada Kürdistan Demokrat
Paritisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler
Birliği (KYB) ilişkilerinde sorun olduğu, hatta

wan Esir adlı vatandaş, Birinci Körfez Savaşı’nda
esir düşmüş Irak ordusuna ait bir asker. Kendisi
uzun bir müddet esir kaldıktan sonra Irak'a geri
döndü. Tba mikrofonu aracılığıyla esir düştüğü
dönemi, “Askerliğimi uzun süre yaptım. İlk olarak
1973 senesinde Irak askeriydim. İlk başlarda Ürdün
sınırında askerdim, fakat daha sonra savaşın
başlamasıyla birlikte Muhamere'ye nakledildim. Ayın
şure Günü ya da Aşura
19'unda bölgeye vardım ve 5 gün sonra esir düştüm. Günü hicri takvimin ilk ayı
Aslında savaş Muhamere'de bizi kıskaca aldıklarında olan Muharrem ayının onuncu
başladı.” sözleriyle anlatmaya başladı.
günüdür. İslam inancında bu
günde birçok önemli olay

yaptıkları siyasi anlaşmanın tehlike
altında olduğu yönünde haberler
yer aldı.
Konuyu daha da detaylandırmak
adına IKBY Parlamentosu KYB
Fraksiyonundan Lokman Wardi ile
kısa bir söyleşi yaptık.

7'de

Hz. Nuh Döneminden Günümüze
Kadar Uzanan Gelenek: Aşure

A

8'te

meydana geldiğine inanılır
ve bu güne kıymet
atfedilir. Muharrem
ayında oruç ibadeti de
yapılır.

6'da

‘Yeni bir Irak-Türkiye Petrol
Boru Hattı inşa edilmeli’

T

ürkiye Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih
Dönmez, Başkent Bağdat’ta bir
dizi resmi ziyaretler gerçekleştirdi.

10'da

Vakıflar Bakanlığı: Müezzinler için
hiçbir kural yok

B

ir süredir ezan okuma ve müezzinlik
konuları sıcak bir gündem haline geldi. Bundan
birkaç gün önce paylaşılan bir habere göre ezan
sesinin kısılacağı söylendi.

10'da
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‘Dakuk’ta Uyuyan DEAŞ Hücreleri
Uyanıyor’

K

Haber: Ali Antar / Foto: Çoban Timur

erkük’ün Dakuk ilçesinde, DEAŞ’lı
teröristlerce bir futbol sahasına havan toplarıyla saldırı
gerçekleştirildi.
Dakuk’un Zeynel Abdin köyüne terör örgütü DEAŞ
tarafından düzenlenen havan toplu saldırıda 7
Türkmen hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştı.
Tba ekibi olarak, saldırıların ardından kentte güvenlik
konusunu yerinde incelemek üzere Dakuk’a giderek
yetkili isimlerle görüşmeler gerçekleştirdik.

Bundan önce İftihar köyünde çok sayıda gence
saldırdılar ve birkaçı şehit düştü. Ayrıca geçen gün
İmam Zeynel Abdin’e saldırdılar orda da 7 gencimiz
şehid oldu ve 8 gencimiz yaralandı. Bu insanlar futbol
oynamak için toplanmıştı. Emniyet zaafından dolayı
suçsuz bir şekilde şehit oldular.” ifadelerinde bulundu.

“İlçenin etrafında hala DEAŞ bulunmakta ve
geceleri köylere inip insanlardan zorla yiyecek
alıyorlar”
Kerkük Valisi ve Bağdat merkezi hükümetinden Dakuk
çevresine daha fazla güç göndermelerini rica ettiklerini
belirten Dakuk İlçe Meclisi Başkanı Celil İbrahim
Muhammed, “Çevrede bulunan 100 köyde siper
almış teröristleri uzaklaştırıp, bölgeyi temizlemelerini
talep ediyoruz. İlçe merkezinde sorunumuz yok ama
ilçenin etrafında hala DEAŞ bulunmakta ve geceleri
köylere inip insanlardan zorla yiyecek alıyorlar.
Yardımcı olmayanları da öldürüyorlar.” diyerek ilçenin
çevresinde terör örgütü DEAŞ’ın varlığına vurgu yaptı.

günlerde bir Arap aileye saldırıp hepsini öldürdüler.
Aynı olayda bir Türkmen komiser de şehit oldu. Buna
benzer birçok terör eylemleri düzenleniyor. Son olarak
da geçtiğimiz gün İmam Zeynel Abdin’de bir halı
sahada sporcu gençlere saldırdılar ve 7 kişi şehit oldu.
Bu şehitlerin uzaktan yakından siyasetle ilgileri yok.”
dedi.

“Daha fazla emniyet gücüne ihtiyacımız var”
Hükümete emniyet noktalarını doldurmaları
konusunda çağrıda bulunan Zahir Bekir Muhammed,
“Daha fazla emniyet gücüne ihtiyacımız var. Şimdi
burada bulunan güçler sadece ana yolları kontrol
edebiliyor, ancak bu kadar köyün hepsi terör örgütü
DEAŞ üyeleriyle dolu ve emniyet güçleri hiçbir şey
yapamıyor. Onlarca kez askeri güç talebinde bulunduk
ama kimse bizi dinlemiyor.” şeklinde ifadelerde
bulundu.

Dakuk İlçe Meclisi Başkanı Celil İbrahim Muhammed,
Dakuk’un uzun bir süre güvenli bir bölge olduğunu
belirterek, “Kentte hiçbir sorun yaşanmıyordu.
Dakuk’ta 3 ana millet yaşıyor; Türkmen, Kürt ve Arap.
Bu 3 millet uzun zamandır Dakuk ilçesinde hiç sorun
yaşamadan hayatlarını sürdürdüler.” dedi.
Son bir aydır bölgede emniyet açısından sorun
yaşandığını üzülerek belirten Dakuk İlçe Meclisi
Başkanı, “Bölgeden kastımız Dakuk merkezi değil,
Dakuk’un çevresinde yaklaşık olarak 100 Arap ve Kürt
köyümüz var, sınırları bir taraftan Beşir bir taraftan
da Selahaddin’e kadar uzanıyor ve bu sorunlar o
bölgelerde yaşanıyor.” şeklinde açıklama yaptı.

“Emniyet güçlerinin bölgede sayıları çok az”
“Bölgede uyuyan DEAŞ hücreleri
bulunmakta”
Yaşanan güvenlik sorunlarının kaynağının emniyet
güçlerinin az olmasına dayandıran Celil İbrahim
Muhammed, “Emniyet güçlerinin bölgede sayıları
çok az ve bölge ve köyde kontrol sağlayamıyorlar.
Bölgede uyuyan DEAŞ hücreleri bulunmakta. Kontrol
sağlanamadığı takdirde bu teröristlerin bölgede
faaliyete geçmelerinden korkuyoruz.” diyerek mevcut
durumu anlattı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Dakuk Büro Sorumlusu
Yardımcısı Kanber Dakuklu da mikrofonumuza ilçe ve
çevre bölgelerdeki emniyet durumunu değerlendirdi.
Mikrofonumuza konuşan bir diğer isim Dakuk
İlçe Meclisi Üyesi Zahir Bekir Muhammed oldu.
Dakuk’un köklü bir bölge olduğunu ifade eden Zahir
Bekir Muhammed, “İlçe sakinleri Kürt, Arap ve
Türkmenlerden oluşmakta. Etrafında 100’ yakın köy
bulunuyor ve bu köylerin de 60’tan fazlası Arap köyleri.
Köylerin tamamı boş ve içinde kimseler yaşamıyor.”
şeklinde konuştu.
Zahir Bekir Muhammed, 16 ekimden önce bölgede
Peşmerge güçlerinin emniyet noktaları kurduklarını
ve bölgeyi bu şekilde koruduklarını belirterek, “Şimdi
kontrol noktaları boş ve DEAŞ kolayca geziniyor. Irak
hükümetine buradan seslenmek istiyoruz, boş olan
emniyet noktalarını doldurmaları gerekmektedir. İlçe
merkezinde güçler var ama sadece merkezi korumaya
yetiyor.” ifadesinde bulunarak çevre bölgelerde silahlı
gücün olmadığını vurguladı.

Son iki ay içinde DEAŞ’ın bölgede olduğunu ve 4 eylem
Celil İbrahim Muhammed, emniyet güçleriyle sürekli
gerçekleştirdiğini bildiren Zahir Bekir Muhammed,
iletişim halinde olduklarını dile getirerek, “Onlara
sürekli DEAŞ’ın bölgede harekete geçtiğini bildiriyoruz. “Gelip insanlardan zorla yiyecek alıyorlar. Geçtiğimiz

Kanber Dakuklu, “Dakuk’ta emniyet durumu iyi değil,
bu aralar emniyet bakımından sıkıntılar yaşıyoruz.
Özellikle 16 ekim ve bölgeyi DEAŞ’tan kuşattıktan
sonra. Irak güçleri sadece bölgeyi vurup geçti, tam
olarak temizlemedi. Uyuyan hücreler bölgede kaldı,
şimdi de uyayan hücreler uyandı ve hareket ediyorlar.”
diyerek kentteki yaşama ilişkin ise şu ifadelerde
bulundu:

“Nasıl ki Kerkük küçük Irak’sa, Dakuk da
Küçük bir Kerkük”
“Irak Türkmen Cephesi, Dakuk’ta Türkmenleri temsil
eden tek kuruluştur. Türkmenler siyasi açıdan çok
iyi durumda. Milletler arasında iyi bir bağ var herkes
birbirini kabul ediyor. Nasıl ki Kerkük küçük Irak’sa,
Dakuk da Küçük bir Kerkük. Dakuk merkezde eskiden
halkın yaklaşık olarak yüzde 90’ı Türkmen’di ve
etraftaki köyler Arap ve Kürtler’den oluşuyor. Siyasi
konular hariç hiçbir sıkıntımız yok. Allah’a şükür
milletler birbirleri ile huzurlu bir şekilde yaşıyor.”
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rak Meclis Başkan Yardımcısı Beşir Halil Haddad,
"Erbil ve Bağdat arasındaki sorunlar üç önemli dosyadan
oluşuyor; birincisi petrol dosyası, ikincisi bütçe ve maaş
dosyası, üçüncüsü ise siyasi güvenlik dosyası ki 140. Madde
ile ilişkilidir." dedi.

"

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) hükümeti ile
Irak hükümeti arasındaki sorunların çözümüne değinen
Haddad, "Kürdistan Bölgesi ve Irak Hükümeti arasında
onlarca yıl boyunca var olan sorunların hepsi çözülemez.
Ancak bütçe ve petrol sorununun çözümü için iyi bir irade
bulunmaktadır." ifadelerinde bulundu.

Irak Meclis Başkan Yardımcısı Beşir Halil Haddad, Tba'nın
Bağdat-Erbil ilişkileri, bütçe ve maaş sorunları, İsrail'in Irak
topraklarına gerçekleştirdiği bombardıman ve müzakerelere
ilişkin sorularını yanıtladı.

IKBY ile merkezi hükümet arasındaki ilişkiler
hangi seviyede?
Şu anda Erbil ve Bağdat arasındaki ilişkiler iyi bir seviyede.
Aralarındaki görüşmeler sürüyor, son zamanlarda
Kürdistan Bölgesi'nden üst düzey bir heyet Bağdat'a
ziyaret gerçekleştirdi. Ayrıca Bağdat'tan da üst düzey heyet
Kürdistan Bölgesi'ni ziyaret etti. İki üst düzey heyetlerin
görüşmelerinde, Bağdat ve Erbil arasındaki sorunların yasal
bir şekilde ve Irak Anayasasının kullanılarak çözülmesine
ayrıca ilişkilerin de normalleşmesine değinildi. Bu amaçla
da sorunların izlenmesi için teknik ve uzman komisyonlar
kuruldu.

"

Erbil ve Bağdat arasındaki sorunlar üç
önemli dosyadan oluşuyor; birincisi petrol
dosyası, ikincisi bütçe ve maaş dosyası, üçüncüsü
ise siyasi güvenlik dosyası ki 140. Madde ile
ilişkilidir

"Erbil ve Bağdat arasındaki sorunlar üç önemli dosyadan
oluşuyor; birincisi petrol dosyası, ikincisi bütçe ve maaş
dosyası, üçüncüsü ise siyasi güvenlik dosyası ki 140. Madde
ile ilişkilidir. Komisyonların en kısa zamanda sorunların
çözülmesi için konular hakkında taslak oluşturması ve
gerekli planların yapılması için çalışmalara başlamasına
karar verildi. Ayrıca ortak komisyonlar sorunların çözümü
için öneri vermeli. Daha sonra öneriler, bir karara varılması
için Bağdat ve Erbil'in üst düzey heyetleri arasında
görüşülür. Bu heyet ve komisyonların önümüzdeki günlerde
çalışmalara başlaması ümit ediliyor. Gelecek birkaç gün
içerisinde Kürdistan Bölgesi'nden bir heyet soruları çözmek
için Bağdat'ı ziyaret edecek.

"

Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların aslı
(kaynağı) Irak Devletinin kuruluşu 1920-1921
yıllarına dönüyor

Bölge hükümeti, merkezi hükümete petrol
göndermeye hazır olduğunu belirtti. Acaba bu
adım bütçe ve maaş sorunlarının bazılarının
çözümüne etkisi olur mu?

Bizim, Bağdat ve Erbil arasındaki tüm sorunların sadece
petrol sorunu ile ilişkin olmadığını bilmemiz gerekir.
Sorun bundan daha derin ve fazla. Bunun eski ve birikmiş
bir sorun olduğunu söyleyebilirim. Art arda gelen Irak
hükümetleri, Irak'taki sorunu çözememiştir. Böylece
sorunlar hep bırakılarak artmıştır. Sorunların aslı (kaynağı)
Irak Devletinin kuruluşu 1921-1920 yıllarına dönüyor.
O vakitten beri Kürdistan'daki Kürt, Türkmen, Asuri ve
Keldani oluşumları art arda gelen Irak hükümetlerinden,
siyasi, milli ve kültürel haklarını almak için çalışmaktadır.
2005 yılından önce kurulan tüm kalıcı ve geçici yasalarda
Kürt'ün Irak'ın ulusal bir oluşumunun parçası olduğu

belirtiliyor. Ayrıca Türkmen milletinin de Irak oluşumunun
bir parçası olduğu kaydediliyor. Bunlara yasa olarak önem
verilmiştir ancak siyaset ve uyglama konusunda hayata
geçmemiştir.

Irak Hükümeti, Kürdistan bölgesi ile merkezi
hükümet olarak muamele yapıyor. Bu da yasaya
karşıdır

Şimdi de Irak Hükümeti, Kürdistan
Bölgesi ile merkezi hükümet gibi
muamele ediyor. 2005'ten sonra bu
muamelenin değişmesi bekleniyordu.
Çünkü Irak'ta hüküm ve devlet biçimi
değişti. Merkezi, tek taraflı ve şımuli Irak
değişerek, çok taraflı, ittihat ve federal
Irak oldu ki bunun birkaç bölgeden
oluştuğu ve bu bölgelerde illerin olduğu
ayrıca burada da birkaç oluşumun
bulunduğu, bunların haklarının
verilmesi gerektiği belirtildi. Yasaya
göre, Irak’ın federal bir devlet olması
gerekiyor. Ancak şu ana kadar Irak'ın
Kürdistan Bölgesi ile muamelesi merkezi
bir muamele. Bu başlı başına yasaya
karşıdır. Sorun buradan kaynaklanıyor.
Bu nedenle petrol dosyasını teslim
etmek bu sorunların bir kısmını
çözebilir ancak tüm sorunlar çözülemez.
Bu yüzden Irak'ın genel olarak Kürdistan
Bölgesi ile merkezi bir muamele değil,
yasal bir muamele etmesi gerekir.

Bu üç aylık fark bölge hükümetine borç olarak dönüyor.
Ancak aslında bu borç Bağdat hükümetine aittir ve
onun ödemesi gerekiyor. Çünkü Bağdat 2014-2015-2016
yıllarında maaş göndermiyordu. Şimdi Irak Hükümeti,
bu (ödenmeyen) dönemin maaşını bölge hükümetine ve
memurlara borçlu. Bu sorun heyetler arasında görüşülen
konular arasında. Eğer sen gelirlerimin tamamını sana
teslim etmemi istiyorsan, senin de üzerine düşen tüm
borçları ödemen gerekir. Sen şu ana kadar geçmiş yılların
bütçesini göndermedin. Buyrun siz verin ki ben de petrol
teslim edeyim.

Görüşmelerin sonucu olumlu mu? Bahsedilen
sorunlar yakın gelecekte çözülür mü?

"

Kürdistan Hükümeti, günlük 250 bin varil
petrol gönderme anlaşmasına bağlı kalmalı. Buna
karşılık Irak Hükümeti, Kürdistan Hükümetine
aylık 950 milyar dinar bütçe göndermeli
Irak hükümeti, Kürdistan Bölgesi’ne aylık bir
bütçe gönderiyor. Ancak bölge hükümeti Mayıs
ayının maaşını dağıtıyor ve bu günlerde haziran
ayının maaşını dağıtmaya başlayacak. Irak'ın
gönderdiği bu bütçe hangi ayın bütçesi?

2019 bütçe yasasına göre, birinci aydan (ocak) itibaren bu
bütçe Irak'tan Kürdistan Bölgesi'ne geliyor. Bu bütçenin
yıllık 10,8 trilyon dinar olduğu belirlendi. Eğer bu miktar
bütçeyi o iki aya bölersek aylık 950-970 milyar dinarın
Kürdistan Bölgesi’ne gelmesi gerekir. Bütçe yasasında,
Kürdistan Bölgesi'nin günlük 250 bin varil petrolü Somo
Şirketi'ne teslim etmesi gerektiği belirtiliyor. Bunun
karşılığında da Irak Hükümeti de Kürdistan Bölgesi’ne aylık
bütçe olarak 950 milyar dinar vermeli.
Eğer Kürdistan Bölgesi, herhangi bir nedenden dolayı
Somo'ya günlük 250 bin varil petrol veremezse, Irak
Hükümeti, Kürdistan Bölgesi’ne göndereceği 950 milyar
dinarlık bölge bütçesinden gönderilmeyen petrol
değerindeki fiyatı kesecektir. Şimdi Irak Hükümeti bunu
uyguladı. Kürdistan Bölgesi’ne ayrılan bütçeden 250 bin
varil petrol değerindeki oranı eksiltti. Bu birinci aydan beri
sürüyor şimdi gönderilen bütçe ise sekizinci ayın bütçesidir.

Kürdistan Bölgesi ve Irak Hükümeti arasında onlarca yıl
boyunca süren sorunların hepsi çözülemez. Ancak bütçe ve
petrol sorununun çözümü için iyi bir irade bulunmaktadır.
Eğer bu komisyonlar petrol, bütçe ve 140. Madde sorununu
çözebilirse, sorunların büyük bir bölümü sona erir. Böylece
eski sorunlara geçilebilir ve çözüme kavuşturulabilir. Şimdi
bütçe, petrol ve 140. Madde gibi acil konuların çözülmesi
gerekir.

Bilindiği üzere bir süredir İsrail savaş uçakları,
Irak'taki Haşdi Şabi üslerini bombalamakta.
Acaba Irak'a ait bir gücü bombalamak Irak’ın
egemenliğini düşürmek anlamına gelmiyor mu?
Siz bu olayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Irak topraklarına dışarıdan yapılan herhangi bir
bombardıman, bunun Kürdistan Bölgesi, Bağdat veya
Basra'ya yapılması fark etmiyor, Irak’ın egemenliğinin
düşürülmesi demek oluyor. Irak bağımsız ve Birleşmiş
Milletler’e bağlı bir ülkedir. Bu yüzden diğer ülkeler gibi
egemenliğinin korunması gerekir. ABD ve İran arasında
çekişme ve anlaşazsızlıklar yaşanıyor. Irak'ın tutumu belli,
bu sorunda bir taraf tutmayacaktır.

"

Kürdistan Bölgesine her ay kendi vaktinde bütçe geliyor.
Ancak geçtiğimiz yıllarda Irak Hükümeti, Kürdistan Bölgesine
bütçe göndermediği için bölge hükümeti, petrol geliri ve diğer
gelirlerle bütçe hazırlıyordu ve kendisi memur maaşlarını
eksik ve geciktirerek veriyordu. Bu nedenle memur maaşları
birkaç aylığına gecikti. Hükümet yaklaşık 3-4 ay memurlara
borçlandı. Bu nedenle Bağdat'tan gelen ağustos ayının maaşını
hükümet mayıs ayının maaşı olarak veriyor .

"

Şimdi Irak Hükümeti, bu (ödenmeyen)
dönemin maaşını bölge hükümetine ve
memurlara borçlu

Irak'ın komşu ülkelere yönelik bir saldırı alanı
olmasına izin vermeyeceğiz

Irak, topraklarının hiçbir şekilde başka bir ülkeye saldırı
için kullanılmasına izin vermeyecektir. Bu İran veya başka
bir ülke olabilir. Bu Irak'ın siyasetidir. Biz de Irak'ın,
İran ve komşu ülkelere saldırı amaçlı kullanılmasına
izin vermeyeceğiz. Bu nedenle ülkeler arasında yaşanan
sorunlarda taraf tutmayacağız ve herhangi bir taraftan Irak
topraklarına gerçekleştirilecek olan bombardımanı yasa dışı
bir olay olarak göreceğiz.
Tekrardan, hiçbir ülkenin muhalefetinin Irak topraklarına
gelerek ülkesine saldırı yapmasını ve ülkesinin de bunu
gerekçe göstererek Irak topraklarına saldırmasına izin
vermeyeceğimizi söylüyorum. Irak, sorunların bir parçası
yapılmamalı.

4

facebook.com/tbajansi

Ana Dilde 'Doğru Dürüst'
Eğitim Şart

A

na dilde eğitim,
günümüz dünyasında
en önde gelen ve sıradan
haklardan biri olmaya
başladı. Özellikle Ortadoğu
gibi kozmopolitik ve
farklılıkların yoğun yaşandığı
yerde ana dilde eğitimin
farklı boyutlarda önemini
vurgulamak istiyorum.
Çünkü bu toprakların asıl
güzelliklerinden birisi, farklı
dil ve uyrukların birlikte
yaşamasıdır. Herhangi
bir etnik kimlik köreldiği
ve asimile olduğu zaman,
etniksel
anlamda
bir gül
bahçesini
andıran
Ortadoğu’da
bir gül daha
eksilmiş
olacaktır.

Türkmenceyi korumak adına
hemen hemen hiçbir şey
yapamıyoruz.
Okulların müfredat
açısından eksiklikleri,
öğretmen sıkıntısı ve buna
benzer birçok problem
aslında o okullarda
eğitimin doğru dürüst
verilmesine engel. 'Türkmen
okullarının geleceği yok'
cümlesine katılmıyorum,
ama içerisinde bulunan
eksikliklere baktığımda
evebeynlerin neden bu
okulları az tercih etmelerini
de kestirebiliyorum.

Ziya Uzeiry

herkesçe malumdur. Öyle
ki bu tarihsel derinliği
devam ettirmek için ana
dilde eğitim en önemli
noktalardan biri haline
gelmiştir. Doksanlardan
beri var olan Türkmen
okulları aslına bu
devamlılığı sürdürmek
için zayıf rol üstlenmiştir
veya şöyle söyleyelim, ilk
başlarda çok önemli bir

ziya.m.uzeiry@outlook.com

Dillerin
kaybolması,
etnik
kimliğin
devamlılığı ve bu farklılığı
korumak adına yapılacak
en iyi sistem, ana dilde
eğitimi doğru dürüst
verebilmektir. Türkmenlerin
bu coğrafyada tarihsel açıdan
çok derin kökleri olan asil
bir millet olma özelliği

Her anne ve
baba kendi
çocuğunun
kaliteli
bir eğitim
almasını ve
iyi yerlere
gelmesini
ister. Bundan
dolayı da
çocuklarını
başarılı
okullara
göndermek en doğal hakları.
Çocuklarımızı Türkmen
okullarına teşvik ettiğimiz
zaman göz ardı etmememiz
gereken bir durum var o da
okullarımızın ne kalitede
olduğudur. İnsanları
okullarımıza teşvik edip daha
sonra eğitimsel anlamda
ve kadro bakımından
yerlerde sürünen o okulların
içerisinde sağlıklı Türkmen
öğrencilerin yetişmesini
beklemek çok zor bir şey.
Eğitim sorunları hakkında
daha sonra ayrı bir yazıda
fikirlerimi belgelerle beyan
edeceğimden şüpheniz
olmasın.

Türkmen Eğitim Müdürlüğü
misyon üstlenen bu okullar ve dolayısıyla IKBY Eğitim
Bakanlığının bu konuda
günümüzde pasif hale
gelmiş ve dolayısıyla da ana yardımcı olması gerekir.
Hatta Türkmen Eğitim
dili koruma adına işlevsiz
Genel Müdürlüğümüz
bir hal almıştır.
bu okullarda yaşanan her
sorunun her aksaklığın başta
Türkmen okulları
gelen nedeni ve dolayısıyla

hakkında son zamanlarda
yapılan kampanyaların
tamamını destekliyorum
ve çocuklarımızın en
azından o ortamda
büyümesini ve eğitimini
devam ettirmesini çok
istiyorum. Bende Türkmen
okulundan mezun birisi
olarak bunun aslında
kullanılabilirse çok iyi bir

seviyeye geleceğini biliyorum
ama maalesef biz elimizde
bulunan Türkmen okulları
fırsatını ana dilimiz olan

müsebbibi olarak kaleme
alınacaklardır. İnsanları
okullarımıza teşfik
etmek güzel birş ey, ama
okullarımızı standartların
üstüne çıkartmak daha
güzel bir şey kanımca,
çünkü okuluna önem
verirsek ve eğitim kalitesi
açısından üst seviyeye
çıkarırsak zaten Türkmen
aileleri kendi elleriyle
çocuklarının kaydını
yapacaklardır vesselam..
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''Erbilliler nerede? Dinazorlar
gibi soyları mı tükendi?''

G

Haber: Ziya Uzeiry/ Foto: Çoban Timur

eçtiğimiz günlerde sosyal medya ağlarında
1922'ye ait bir sayım yayınlandı ve türlü türlü
tartışmalara neden oldu. Sayım Erbil Kalesi’nde
bulunan mahallelerde yaşayan halka aitti. Sayımda,
Saray, Tophane ve Tekiye mahallelerinin adı geçiyor
ve sayımda sadece erkeklerin adı var, kadın ve kızlar
kayıt altına alınmamış durumda.
Diğer taraftan yapılan sayımda doğum tarihi ve
meslek belirtilmiş. Konu hakkında daha fazla bilgi
almak adına Erbil'in tanınmış tarihçilerinden ve bir
dönem gönüllü olarak Erbil Kalesi'snde müsteşarlık
görevini üstlenen Azam Abdulkerim ile kısa bir
söyleşi gerçekleştirdik.

Ayrıca Esatlılar ve Yakubiler. Yakubilerin bazıları
Saray Mahallesi’nde değillerdi. Esatlılar Harem
Buruğu (kavşağı) veya sokağında yaşıyorşardı.”
Erbil'de molla ve din müntesibi olan meşhur
ailelerin de olduğunu dile getiren Abdulkerim, “El
Küçük Molla ailesi Erbil'in tanınmış, dine bağlı
ailelerinden birisiydi, bu aileler ağalık etmezlerdi.
Fakat belli başlı bir mirasa sahip varlıklı ailelerdi. El
Küçük Molla ailesinden Reşat Müftü bu ailenin en
tanınmış yüzlerinden birisidir.” bilgisini paylaştı.
Erbil Kalesi’nin etnik kimliğine işaret eden
Azam Abdulkerim, o dönem kalede yaşayanların
asıl olarak Türkmen olduğunu vurgulayarak,
''Sayımdakilerin hepsi Türkmen. Birçoğu ben

1922 yılında yapılan istatistik
hakkında fikrini beyan
eden Azam Abdulkerim,
“Yayınlanan istatistik,
hükümet yetkililerince
yapılan resmi bir kayıttır.
O dönem Kale'nin her üç
mahallesi olan Saray, Tophane
ve Tekiye'de gerçekleştirildi.
Bahsi geçen istatistik zaten
seksenli yıllarda Aydın
Reşit tarafından Erbil
İstatistik Kurumu arşivinden
alınmıştır. İçerik olarak o
dönem ev ev kale halkının
ismi istatistikte mevcuttur.
Hatta evlerde çalışan yardımcı ve uşakların da adı
geçiyor. Ayrıca Erbil'in dışından gelenler örnek
olarak Araplar ve diğer milliyetlerin de adı mevcut.
İstatistik sıralama şeklinde olup Tophane'de
bulunan harem sokağından başlıyor.” şeklinde
açıklama yaptı.

başka yerlerden geldim bahanesine sığınarak
Türkmen olduklarından kaçmaya çalışıyorlar.
Bazıları 'Osmanlı Kalıntısı' olarak bizi görüyor. E
peki biz Osmanlı kalıntısıysak neden Osmanlıca
konuşmuyoruz, veya neden Erbil, Kerkük, Telafer
ve diğer bölgelerdeki Türkmenlerin ağzı veya
lehçesi farklı? Neden hepsi aynı değil? Aslında
İlk olarak sayımın Saray Mahallesi'nin Ağalar
Sokağı’ndan başladığı söyleyen Azam Abdulkerim, bu bize bizim Osmanlı kalıntısı olmadığımızın
ispatıdır. Biz Osmanlı'dan çok daha önce
''İstatistikte adı geçenlerin hepsinin evi birbirinin
yanında bulunuyor. Sayım ilk defa Saray'da bulunan buradaydık ve vardık. Lehçe olarak da Osmanlıca
ile herhangi bir ilişkimiz yok.” değerledirmesinde
Ağalar Sokağı’ndan başlanmış. O sokakta ağalar
bulundu.
ve varlıklı aileler bulunuyordu, evler de çok büyük
metrekarelere sahip, örnek olarak 1000 metre kare
Türkmenlerin Osmanlı kalıntısı olmadığını
hatta 2500 metre karelik evler vardı. O evlerde
tekrardan dile getiren Abdulkerim, ''Osmanlı
bulunan nakış ve işlemeler, İran veya şimdiki
zamanında bu bölgeyi tamamen kendi kontrolü
Türkiye'den gelen ustalar tarafından işlenmiş.”
altına almıştır. Peki neden oralarda Türkmen yok?
ifadelerinde bulundu.
Neden sadece Erbil'de ve diğer bazı bölgelerde var?
Ayrıca Erbil mahallelerinde Kürt kardeşlerimiz
Sayımın belge açısından önemli bir yere sahip
ile Türkmenlerin evleri yanyanaydı, eğer Osmanlı
olduğunu vurgulayan Azam Abdulkerim, “Ayrıca
ile bir ilgisi olsaydı hepsinin dili değişirdi. Başka
yapılan sayım son derece hatasız bir belge.
bir konu ise gelenek ve göreneklerinde görülen
Zamanında bazılarının ev tapuları kaybolmuştu,
biz bu sayım sayesinde bulduk çünkü evler yanyana farklılıklar bize Türkmenlerin çok daha önceden
burada olduklarını gösteriyor. Bu saydıklarımın
olduğundan dolayı sayım'da ona göre yapılmıştır.”
hepsi ispat olarak gösterilebilir. ‘Ben falan
diye konuştu.
köyden geldim’ diyenlere sesleniyorum, nerede
Azam Abdulkerim Kale dışında kalan mahallelerin sizin akrabalarınız? Mezarlarınız nerede?”
diyerekTürkmenlerin varlıklarının Osmanlı’dan çok
sayımı hakkında ise, “Muhakak ki Tacil ve
daha eski yıllara dayandığını kaydetti.
Haneka gibi mahallelerin de sayımı Erbil İstatistik
Kurumu’nda bulunuyordur.” dedi.
Erbil'in meşhur aileleri ve o dönem Erbil'de yaşayan
aileler hakkında açıklama yapan Azam Abdulkerim
şu ifadelerde bulundu:
“Önemli ve meşhur aileler Saray Mahallesi’nde
otururdu. İlk baştan Çelebiler geliyor daha
sonra Hacı Reşit Ağa ve ailesi, daha sonra İhsan
Doğramacı'nın babası olan Ali Paşa Doğramacı.
Erbil'in önde gelen ailelerinden Uzeyriler geliyor.

''Erbillilerin soyu mu Tükendi ?'' diyen Azam
Abdulkerim, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

“Dikkat çekmek istediğim bir konu var. Herkes ben
başka köyden başka yerden geldim diyor, e peki
Erbil'in asıl halkı nerede? Dinozorlar gibi soyları
mı tükendi? Nerede burada yaşayan millet? Aslında
bu tür yorumlar korkudan ve kişisel çıkardan
kaynaklanan bir tür hakikatten kaçış.”
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oluşumlar ihmal edilmiştir

Röp: Ali Antar / Foto: Çoban Timur

ağımsız İnsan Hakları Derneği Başkanı
Ziya Betros, "Kürdistan Bölgesi'nde dini ve etnik
oluşumların hakları ihmal edilmiştir." dedi.
Bağımsız İnsan Hakları Derneği Başkanı, "5. Numaralı
yasa etnik ve dini oluşumların haklarının korunmasına
aittir. Çok fazla eksik bulunmaktadır ve yenilenmesi
gerekir. İçerisinde yer almamış birçok paragraf vardır
ve bunların eklenmesi gerek. Ayrıca bu yasa şimdiye
kadar uygulamaya geçmedi." ifadelerinde bulundu.

de Ortadoğu ülkeleri gibidir.
İnsan haklarındaki ilkeler bir grup kalıplaşmış ilkelerdir
ki tüm ülkelerin bu ilkeleri alması bir görevdir ve
bunu yasa haline getirmeli ve uygulamalılar. Vatandaş
hakkı veya insan hakları anayasada bulunması gerekir.
Gerginlik yaşanmaması ve vatandaşların ülkede
haklarının ne olduğunu bilmesi için tüm ülkelerin
anayasası olmalı. Çünkü anayasa vatandaşların görev
ve haklarını ayrıca hükümetin görev ve yetkisini
belirlemektedir.

Bağımsız İnsan Hakları Derneği Başkanı Ziya Betros
Silve yaptığımız özel görüşmede IKBY'deki insan
hakları durumunu anlattı.

IKBY’de insan hakkları ilkeleri ne
kadar uygulanıyor?
Eğer bir şekilde insan haklarını anlatırsak bu konuyu
iki yön ile anlatabiliriz. Birinci yön ki uluslararası
anlaşmalar ve protokollerde anlatılıyor. Özellikle
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde 10 Aralık 1948
Birinci ve İkinci Dünya Savaşının ardından insanlar çok
değersiz kılınmıştır. İnsanların değerli kılınması için bir
grup beyanname çıktı. Bunun sonucunda da insan hakları
topluluğu oluştu. Bunun merkezi Cenevre’dedir ve insan
hakları topluluğu, Birleşmiş Milletlere bağlıdır.

“Birçok ülkede siyasi haklar uygulanıyor
ancak sivil haklar ihmal edilmiştir”
İkinci anlaşma ise, bu hakların iki ana bölüm

olarak ayrılmasıdır ki uluslararası toplum bunu
uygulamaktadır. Birinci Uluslararası Anlaşmaya göre,
bu iki hak bunlardan oluşuyor; siyasi ve sivil hak ile
eğitim ve insana bağlı olan kültürel hak. Ne yazık ki
birçok ülkede siyasi haklar uygulanıyor ancak sivil
haklar ihmal edilmiştir. Aslında ilk olarak sivil haklar
uygulanmalı. Çünkü, eğer sivil hakkı uygulamazsak
kentsel bir topluluk ve bu toplumda birlikte yaşamayı,
asayişi ve huzurun istikrarlı olmasını, önceliğimizin
yasa üstünlüğü olmasını, tarafsız mahkemeler, yüksek
eğitim ve eğitim bakanlığında eğitim sisteminin
düzgün olmasını, kadının korunmalı olmasını ve
en son ki önemli bir alandır, azınlıkların haklarının
önemsenmesini sağlayamayız.
Özellikle İkinci Dünya Savaşının ardından ki dünya
genelinde değişiklikler yaşandı ve farklı ülkeler
oluştu. Tüm ülkelerde değişiklikler yaşandı. Farklı
dini ve etnik oluşumlar oluştu. Azınlıklar için özel
bir yasanın kurulması gerekli olduğu belirtildi.
Azınlıklardan kastımız o dini ve etnik oluşumlardan
oluşuyor ki sadece sayı olarak diğerlerine göre azdır,
topluluk, insanlık seviyesi, bilginlik ve akıl olarak diğer
milletlerden hiçbir eksikleri bulunmamaktadır.
Dünyadaki insan hakları eksikliklerini anlatmak için
birçok örnek bulunmaktadır. Özellikle Ortadoğu
toplumunda insanlara hiçbir değer verilmemiştir ve
kadınlar kötü şartlar altında yaşam sürdürmektedir.
Azınlık milletler veya etnik ve dini oluşumlar çok acı
bir baskı altında yaşıyorlar. Irak da Ortadoğu’nun bir
parçası olarak insan haklarını ihlal etmekten yoksun
değil. Ayrıca Irak'ın bir parçası olan Kürdistan Bölgesi

İçişleri bakanlığı tenfizi bir bakanlıktır. Yani mahkeme
tutuklama kararı çıkarmasının ardından bunu polis ve
asayiş birimlerine iletir. Onlar da kişiyi tutuklayarak
gerekli incelemelerin ardından mahkemeye teslim
ederler. Bizim burada bir sorunumuz yok. Sorunumuz,
kişinin polis tarafında tutuklu kaldığı süreçtedir.
Her bir kişi, mehkeme suçunu onaylayıp ceza verene
kadar, suçlu olarak hesaplanamaz. Bu kişinin emniyet
kurumları tarafından insani bir muamele görmesi
gerekir. Ayrıca kişi üzerinde diktatör dönemindeki
sistem gibi işkence yapılan aletlerin kullanılmaması
gerekir.
Mahkeme tarafından tutuklanan hiçbir kişiye müdahale
edemeyiz. Biz bir gözetleme derneğiyiz bu nedenle
sadece mahkemeyi gözetleyebiliriz. Mahkeme kararına
ortak olamayız. Toplumun bir ferdi tutuklandığında
tutuklu veya tutuklunun bir yakını bize gelip
yazılı olarak bizden o kişiyi gözetlememizi talep
edebilir. Ancak bize yazılı talep gönderilmediği
taktirde o çalışmayı inceleyemeyiz. Kişinin
yakını incelmelerden ve tutukluk sürecinde özgür
bırakılana kadar veya tutukluluk sürecinden
haberdar edilir. Biz eğer talep olmadan buna
karışırsak kişi belki bize niye benim tutuklama
sürecime karışıyorsunuz diye bilir.

Bağımsız İnsan Hakları Derneği Başkanı'nın Tba ile
yaptığı görüşme şu şekilde:

Ülkelerde sürekli, toplum için insan hakları raporları ve
insanların durumu görüşülüyor, insanların ne tür seviyede
yaşam sürdürdüğünü öğrenmek için incelemeler yapılıyor.
Yapılan sözleşmelere göre, insanlara bir grup haklar verildi.
Bu haklar, ayrım yapılmadan uygulanmalı ve insanların
doğumundan ölümüne ve toprağa verilmesine kadar elinden
alınmamalı.

tutukluların durumunu ne kadar kontrol
edebilir?

“Sürekli sorun yaşayan ülkelerin iyi bir
yasası bulunmaktadır ancak sorun bu
yasaların uygulanmaması”
Tüm ülkeler için iyi bir anayasanın kurulması çok
önemli. Ancak bundan daha önemli olan şey bu
yasaların uygulanması ve insanların haklarının
verilmesi. Sürekli sorun yaşayan ülkelerin iyi bir
yasası bulunmaktadır ancak sorun bu yasaların
uygulanmaması. Yani insan haklarını ihlal etmek bu
nedenlerden kaynaklanıyor. İnsan hakları uluslararası
ilkelere göre uygulanmıyor.

Irak Kürdistan Bölgesi'nde daha önceden
gerçekleşen ihlallere ilişkin hiçbir
istatistiğiniz var mı?
Biz her sene sonunda, yıllık bir rapor hazırlıyoruz.
Son raporumuzu da 2018'in sonlarında hazırladık.
İçerisinde tüm insan hakları ihlalleri ve durumları
açıklandı. Bu raporu parlamento ve bölge başkanlığına
ilettik. Ayrıca bu sorunun çözümü için önerilerimizi
sunduk.
Biz sürekli bilgileri alıyoruz ve komisyonlarımız
gerekli incelemeyi yapıyor. Şüphesiz ki bizim
hükümete ait olan tüm kurum ve birimlerle iyi bir
iletişimimiz var. Örneğin, tutukluların durumunu
öğrenmek için içişleri bakanlığı ile, yargılamalardan
haberdar olmak için adalet bakanlığı ile ayrıca yeni
neslin nasıl hazırlandığını ve nasıl tüm kötü işlerden
uzak tutulduğunu bilmek için eğitim bakanlığı ile
iletişimdeyiz. Çünkü tüm bu alanlar güzel geçim
sağlanmasına ve insan hakları ile bağlantılıdır. Örneğin,
çevre bakanlığı ve çevre temizliği dernekleri ile
iletişimdeyiz çünkü vatandaşların ülkeden temiz bir
çevre isteme hakkı bulunmaktadır.

Bağımsız İnsan Hakları Derneği,

Bahsettiklerimin tümü toplumun fertleri içindir. Yani
topluma etkisi olmayan fertlerdir. Ancak toplumda
önemli bir fert olan ve bir grup kişi tarafından korunan,
bu kişiye zarar verilmesinde toplum içerisinde sorun
yaşanıyorsa, biz direkt inceleme ve tutuklama sürecinde
hazır bulunuruz. Ayrıca bu konu hakkında özel bir
rapor hazırlarız.
Ne yazık ki bizim bazı şeyleri korumak için yasamız
yok. Şimdi çocuk hakları ihlal edilmektedir. Ancak
bizim çocukların hakları için bir yasamız yok. Aynı
şekilde kadın hakları için de yok. Hasta hakları ve
doktorların haklarını korumak için, insan ticaretini
önlemek için bir yasamız yok. Bizim bir grup yasaya
ihtiyacımız var ki en kısa zamanda çıkarılması gerekir.

“Oluşumların hakkı çok ihmal
edilmiştir, kendi isteklerine göre temsilci
seçemiyorlar”
Dini ve etnik oluşumların haklarına özel olan 5.
numaralı yasada çok eksiklikler bulunmaktadır
ve bunun düzenlenmesi gerekiyor. Birçok eksik
paragraflar var ki buna eklenmesi gerekir. Ayrıca bu
yasa şu ana kadar uygulamaya geçmemiştir. Yetkililer
bile bu yasa ve hakkı ihmal ederek uygulamamıştır.
Dini ve etnik oluşumlar ihmal edilerek ülke yetkisine
gerçek bir şekilde katılmamıştır ve siyasi meydanda
onlara danışılmamaktadır. Oluşumların hakkı çok
ihmal edilmiştir, kendi isteklerine göre temsilci
seçemiyorlar. Örneğin parlamentonun son çalışması, o
sorunlardan biridir ki büyük partiler şu ana kadar bunu
uyguluyorlar.

“Büyük partiler ülkenin sermayesi ile
oynuyorlar, tüm mal ve servetler onların
yetkisi altında”
Ayrıca yasaya göre hükümet, partilerin ihtiyacını
karşılamalı ve partilerin diğer ülkeler ile ilişkide
olmaması ayrıca büyük ve yetkili ülkelerin eli altında
olmaması için hükümetten iyi bir para alması gerekir.
Mali krizin yaşanmasından beri küçük partiler hiçbir
maddi destek almamaktadır ancak büyük partiler
ülkenin sermayesi ile oynuyorlar, tüm mal ve servetler
onların yetkisi altında.
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Hz. Nuh Döneminden Günümüze Kadar Uzanan Gelenek: Aşure

A

Derleme: Ali Antar

şure Günü ya da Aşura Günü hicri takvimin ilk ayı
olan Muharrem ayının onuncu günüdür. İslam inancında
bu günde birçok önemli olay meydana geldiğine inanılır ve
bu güne kıymet atfedilir. Muharrem ayında oruç ibadeti de
yapılır.
Aşure/Aşura Arapça’da on anlamına gelen "aşara"
kelimesinden türemiştir. Ayrıca, Aşura günü Musevilik
inancında Büyük Kefaret Günü için kullanılmıştır. Hüseyin
bin Ali (hazreti Ali’nin oğlu hazreti İmam Hüseyin) ve
beraberindeki 72 kişi hicri 61'de Muharrem'in onuncu
gününde (10 Ekim 680) Kerbelâ'da Yezid'in Ordusu
tarafından saldırıya uğramış, şehit düşmüşlerdir.

ON PEYGAMBERE ON İKRAM

tatlısı pişirilerek dağıtılması geleneğini gayet güzel bir
şekilde sürdürmekteyiz.

HZ. NUH (A.S.) İLE
BAŞLADI
Aşurenin varoluş hikayesinin
Hz. Nuh tufanı ile başladığı
rivayet edilir. Hz.Nuh, Hz. İdris
peygamberden sonra gönderilen
peygamberlerden biridir.

Aşurenin hikâyesi ise şu
kıssaya dayanmaktadır:
Hz. Nuh'un oğulları olan Sam, Ham
ve Yasef kendisine iman etmelerine
karşın diğer asi oğlu Kenan ve
kavminden pek çok kimse ona
inanıp iman etmez.
1000 seneden fazla Allah'ın
emirlerini kavmine tebliğ etmesine karşın ne yazık ki
Hz. Nuh (a.s.), çok zulme uğrar ve inanmayanların
alaylarına maruz kalır. Sonunda kavmini Allah'a
şikâyet eder. Allah (c.c.) , Hz. Nuh'a çok büyük bir
gemi yapmasını emreder ve ona yardım etmesi
için Cebrail'i (a.s.) kendisine yardımcı gönderir.
Hz. Nuh (a.s) emre itaat ederek büyük bir gemi
yapar ve kendisine iman eden ne kadar mümin
varsa onları gemiye bindirir. Her cinsten birer çift
hayvanı da yanlarına alır.
Ve Allah (c.c.) sonunda büyük tufanı kopartır.
Gökten yağan yağmurlar ve yerden fışkıran sular
bütün yeryüzünü kaplar. Bu sırada büyük gemi
hareket eder. Sadece gemiye binen müminler kurtulur.
Gemi aylarca suda kalır. Bu zaman zarfında yanlarına
aldıkları yiyecekler tükenmeye başlar. Geriye kalan
yiyecekleri bir kazanda toplayarak bir çorba pişirmeye
başlarlar. İşte o zamanda yapılmış çorbaya bugün 'Aşure'
diyoruz.

Bunun dışında Aşure Günü'nde gerçekleştiğine inanılan
dini açıdan önemli bazı rivayetler bulunmaktadır. Bunlar;
Allah, Hz. Musa'ya (a.s.) bu günde bir mucize ihsan etmiş,
denizi yararak Firavun ile ordusunu sulara gömmüştür.
Hz. Nuh (a.s.) gemisini Cudi Dağı'nın üzerine bu
günde demirlemiştir. Hz. Yunus (a.s.) balığın karnından
kurtulmuştur. Hz. Adem'in (a.s.) tevbesi kabul edilmiştir.
Hz. Yusuf kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan Muharrem
Ayı'nın 10. günü çıkarılmıştır. Hz. İsa (a.s.) bu günde
dünyaya gelmiş ve semâya yükseltilmiştir. Hz. Davud'un
(a.s.) tevbesi o gün kabul edilmiştir ve . Hz.İbrahim'in (a.s.)
oğlu Hz. İsmail o gün doğmuştur. Hz. Yakub'un (a.s.), oğlu
Hz.Yusuf 'un hasretinden dolayı kapanan gözleri o gün
görmeye başlamıştır. Hz. Eyyûb (a.s.) hastalığından o gün
şifaya kavuşmuştur.

Hz. Nuh’tan bugüne Aşure’nin hikayesi
Aşurenin varoluş hikayesinin Hz. Nuh tufanı ile başladığı
rivayet edilir. Aşure tatlısı veya yemeği geleneği, Muharrem
ayına mahsus güzelliklerden birisidir. Millet olarak,
Muharrem ayında ve bu ayın 10. gününden itibaren Aşure

torunu İmam Hüseyin Kerbelâ'da Muharrem ayının onuncu
gününde şehit edilmiştir.

Şiiler Muharrem ve Safer aylarını matem ayları olarak
kabul ederler. İki ay boyunca düğün ve benzeri eğlenceler
yapılmaz, matem günlerinde taziye meclisleri düzenlenerek
mersiyeler okunur, ihsan yemekleri verilir. Bazıları için her
ayın onuncu günü Aşuradır.
Irak’ta Aşure gününü anmak için Kerbela ve ülkenin diğer
bölgelerinde bulunan türbe ve camilerde onbinlerce kişi
toplanır. Bunun yanında ay boyunca kurulan çadırlarda
sürekli olarak insanlara karşılıksız yemekler dağıtılır.
Çadırlar sadece Necef ve Kerbela’da değil, çevre şehirlerde
ve bu 2 şehre giden yolların tamamında kurulur. Irak’ta
yapılan etkinliklere diğer ülkelerden de yoğun bir katılım
gerçekleşmektedir.
Bağdat, Selahaddin, Diyale, Basra ve birçok şehirden
insanlar yürüyerek Kerbela’ya yol alırlar. Yol boyunca
kurulan çadırlarda aşure yemeği ve o aylarda Kerbela’da
gelenek haline gelen kıymalı pilav dağıtılır.

BİR YILIN KEFARETİ
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed
(s.a.v.), aşure günü oruç tutmaya
hem kendisi devam etti hem de bunu
Müslümanlara tavsiye etti ve "Aşure
günü orucu bir yılın kefaretidir.
Sağ olursam gelecek yıl dokuzuncu
günü de inşallah oruçlu geçireceğim.
Dokuzuncu ve onuncu günü oruç
tutup Yahudilere muhalefet ediniz."
buyurdu. Ramazan orucu farz
kılınınca aşure günü oruç tutup
tutmamakta Müslümanlar serbest
bırakıldı. Efendimiz, "Aşure günü
Allah'ın günlerinden bir gündür. O
gün orucunu tutmak isteyen tutsun,
bırakmak isteyen de bıraksın." buyurdu.
Musevilerin de bu günü oruçla geçirdikleri, İslam
peygamberi Muhammed bin Abdullah’ın bu günde oruç
tutmayı tavsiye ettiği, Yahudilere benzememek açısından
orucun Aşure günü ile bir gün öncesi
veya bir gün sonrası ilâve edilerek
tutulması gerektiğine inanılır.
Şii Mezhebinde Aşûre Günü
Muharrem ayının onuncu gününde
İmam Hüseyin’in şehit edilmesinin
anılması, dini törenlere, yiyecek ve
içecek dağıtımı ve merasimlerin
yapılması 1300 yıldan fazla bir
süredir nesiller boyu devam
etmektedir.
Şii mezhebinde Aşûre Günü'ne,
diğer İslam mezheplerinin atfettiği
önemin dışında bir önem verilir. Şii
mezhebinde önemli bir figür olan
İslam peygamberi Muhammed'in

Şiiler, derin üzüntüleri ve taziyelerini farklı yollarla
belirtirler. Kimisi ağıtlar yakar, kimisi şiirlerle duyduğu
üzüntüyü ifade eder. Birçoğu ise zincirlerle sırtına vurarak
taziyesini yaşar.

Aşure Yemeği
Irak’ın genelinde her yıl birçok aile aşure yapıp çevresindeki
evlere ve dar gelirli ailelere dağıtır. Irak’ın bölgeleri arasında
değişen aşure türleri şu şekildedir; bazı bölgelerde Hz. Nuh
zamanında yapılanın aynısı gibi içinde birçok malzeme
eklenerek hazırlanır. Örneğin; kuru üzüm, ceviz, buğday,
pirinç, nohut, kuru fasulye, üzüm, kayısı, fındık ve akla
gelecek her tür besin. Bu nedenle sağlık açısından da çok
önemli bir yemek olarak bilinir.
Aşurenin bir diğer türüyse ‘Harise’ dir. Harise’nin içinde
de çok sayıda besin bulunmaktadır. Ancak ezilerek ve çok
kaynatılarak pişirilmesi sonucunda içinde ne olduğunun
hissedilmesi biraz zordur.
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Lokman Wardi: Kerkük Valiliği için KDP ve
KYB'nin anlaşması yeterli değil

I

Haber: Ziya Uzeiry / Foto: Muhammet Emin

rak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) Hükümetinin
göreve başlamasıyla birlikte, hükümete katılan siyasi
tarafların arasında çekişmelerin ardı arkası kesilmiyor.
Kısa süre önce medyada Kürdistan Demokrat Paritisi (KDP)
ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ilişkilerinde sorun
olduğu, hatta yaptıkları siyasi anlaşmanın tehlike altında
olduğu yönünde haberler yer aldı.
Konuyu daha da detaylandırmak adına IKBY Parlamentosu
KYB Fraksiyonundan Lokman Wardi ile kısa bir söyleşi
yaptık.
Yeni hükümet kabinesinden beklentilerinin büyük olduğunu
dile getiren Lokman Wardi, “Yeni hükümet kabinesinden
beklentilerimiz çok büyük. Geçmişte Kürdistan Bölgesi
birçok sıkıntılı dönemler geçirdi. Bu dönemin atlatılması
ve Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin yapılmasının
ardından halk geçmişte yaşanan sıkıntılar ve zorlukların
giderilmesini istemekle birlikte yeni dönemde yeni
başlangıçların yapılmasını bekliyor. Ekonomik krizden
dolayı Kürdistan Bölgesi’ndeki hizmet projelerinin hemen
hemen tamamı durduruldu. Öyle ki krizin memurların
maaşına bile etkisi olmuş, maaşlar yarıya veya yarıdan
da daha aza indirildi. Bütün bunlara baktığımız zaman
yeni hükümetle birlikte halkın beklentileri çok yüksek,
hükümetin isteklere cevap vermesi ve Kürdistan Bölgesi’nde
daha refah dolu bir hayatın temin edilmesini bekleniyor.
Ayrıca geride kalan ve durdurulmuş projelerin tekrardan
hayata geçirilmesini istiyor.” diyerek, geçmiş dönemde
yaşananlar ve halkın beklentilerini açıkladı.
Lokman Wardi IKBY ile Bağdat merkezi yönetimi
arasındaki ilişkilere ilişkin ise, “Bildiğiniz üzere bizim
askıya alınmış birçok sorunumuz var. Bölge bütçesi
sorunu, petrol sorunu, merkezi hükümet idaresinde
olan Kürdistani bölgeler sorunu, 140'ıncı Madde sorunu.
Beklentimiz bu sorunların tamamının halkımızın oy verdiği
ve Kürt halkının haklarının tescillendiği Irak Anayasası
ışığında çözüme kavuşması. İsteğimiz, merkezi yönetim ile
Kürdistan Bölgesi arasında kurulan ortak diyalog ve istişare
komisyonlarının konu bazında artık daha detaya inmesi.
Böylece özellikle petrol sorunu ve Kürdistan Bölgesi bütçesi
gibi sorunların çözüme kavuşmasını istiyoruz.” dedi.

“Kürdistan Hükümetinin, yolsuzluğa karşı
içeriden mücadele başlatması lazım”
Wardi yolsuzluğa karşı mücadeleye ilişkin sorumuza ise,
“Bana göre Kürdistan Hükümetinin, yolsuzluğa karşı
içeriden mücadele başlatması lazım. Böylece eski hükümet
kabinesine göre daha farklı ve olumlu bir ivme yakalayabilir.
Bunun ışığında siyasi partiler ve Kürdistan halkının çok
büyük bir beklentisi var. Umarım hükümet bu beklentilere
karşılık veririr. Şunu da söylemeliyim, daha şimdiden yeni
kurulmuş hükümetin işlevini değerlendirmek için daha çok
erken.” yanıtını verdi.
KYB fraksiyonu parlamanteri Wardi, KYB ile KDP arasında
hükümete katılım anlaşmasına değinerek şu ifadeleri
kullandı:
“KYB ve KDP bu ülkenin asil iki partisi. Direniş ve savunma
konusunda derin bir geçmişe sahip. İlişkiler anlamında
farklı farklı dönemden geçtiler. Çekişme dönemi, kanlı iç
çatışma dönemi ve son olarak her iki taraf anlaşma sağladı.
Benim bakış açıma göre KYB ile KDP birlikte olmalı.
Geçmişte bunun ispatını gördük, çünkü her ikisi birlikte
oldukları zaman Küdistan Bölgesi ilerlemiş ve ilişkilerimiz
ise komşu ülkelerle üst düzeye çıkmıştır. Aynı zamanda
güvenlik ve istikar sağlanmıştır.”
Wardi KYB'nin KDP ile yapılan anlaşmaya bakış açısından
bahsederek, ''KYB'nin bakış açısında göre KDP ile yapılan
anlaşmada sorun yaratılabilecek hiçbir neden yok. Fakat biz
tek paket halinde Bağdat ile ilişkilerimizi, Kerkük sorunu
ve Kürdistan Bölgesi’nde gerçek ortaklık bazında çalışmak
istiyoruz. Sonuç olarak bunlar üzerine anlaşma yapıldı.
Şüphesiz Kerkük'te bir ve beraber olursak haklarımıza

kavuşma konusunda daha fazla yol katederiz, aynı zamanda
Kürdistan halkının haklarını da daha fazla müdafa etmiş
olacağız. Size bir hakikatten bahsetmeke istiyorum, biz
KDP ile birlikte olduğumuz zaman dostlarımız daha fazla
dost eli uzatıyor, düşmanlarımız ise daha fazla bizden
uzaklaşıyorlar.” şeklinde konuştu.

öngörülüyor.” diyerek bölgenin başka ekonomik krizlerden
geçmemesi adına sözleşmenin en kısa zamanda hayata
geçmesini istediklerini belirtti.

“Kerkük'te yaşayan Arap, Türkmen ve Kildan,
Asuriler ile birlikte haklarımızı almak için ortak
yönetim kurma taraftarıyız”

Memurların maaş sıkıntısına değinen Wardi, konu hakkında
şöyle açıklama yaptı:

KYB Fraksiyonu Parlamenteri Wardi Kerkük sorunu
hakkında ise şu ifadelere yer verdi:
''Kerkük bize göre ve Kürtlere göre önemli bir bölge.
Kerkük'te yaşayan Arap, Türkmen ve Kildan, Asuriler
ile birlikte haklarımızı almak için ortak yönetim
kurma taraftarıyız. Türkmenler
ve Araplarla öyle bir ortak
yönetim modeli kurmalıyız ki
her tarafa örnek gösterilsin ve
her tarafa Kürt yönetimi altında
kendi haklarına kavuşabilme
olanaklarını onlara göstermemiz
gerekiyor. Sonuç olarak anlaşmayı
imzaladıktan sonra şimdilerde
Bağdat'ta koordineli bir şekilde
devam ediyoruz ve birbirimize
yardımlarımız dokunuyor. Şu
anda hükümet kuruldu, geriye
kalan konu ise Kerkük meselesi.
Aramızda yaptığımız anlaşmanın
haricinde Kerkük'te bulunan diğer
etnik oluşumlarla da anlaşmamız
gerekiyor''.

''Kerkük'te diğer etnik gruplar ile birlikte ortak
olmalıyız''
Tayyip Cabbar'ın Kerkük Valisi olarak belirlenmesi ve
Kerkük'te yaşayan etnik gruplar ile aralarındaki ilişkiye
değinen Lokman Wardi, ''Kerkük'teki diğer etnik gruplar
ile diyalog halinde olmalıyız. Çünkü onlar şehirde varlar ve
varlık gösteriyorlar aynı zamanda da etkin bir durumdalar.
Bundan dolayı diğer etnik gruplar ile birlikte Kerkük yerel
yönetiminde ortak olmalıyız. Kerkük valiliği için KDP ve
KYB'nin anlaşması yeterli değil, tüm taraflarla oturulup
konuşulmalı. Şüphesiz Kerkük'te bulunan etnik gruplarla
ilişkilerimiz bulunuyor ve biz etnik grupların haklarının
korunmasından yanayız.” dedi.
IKBY ile Bağdat arasındaki ilişkilerden sorumlu Bölge
Bakanı Halit Şwani'nin görev izninin çıkmaması
konusunda ise Lokman Wardi, “KYB ile KDP arasında
yapılan anlaşmaya göre KYB'nin hükümete katılması için
6 tane bakanlık verildi. Bunlardan birisi IKBY ile Bağdat
arasındaki ilişkilerden sorumlu bölge bakanı. Şimdiye kadar
görev izni çıkarılmamış durumda. Umuyoruz ki bu durum
bilerek yapılmış bir şey değildir, en kısa zamanda görev
izninin çıkarılmasını temenni ediyoruz. Bu iznin çıkarılması
aslında Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi
açısından iyi bir etken olacaktır.” değerlendirmesinde
bulundu.
Bağdat'ta IKBY temsilcilik ofisinin açılması hususnda
ise Wardi, “Bize göre Bağdat'ta Bölge Hükümetine
ait temsilciliğin açılması, IKBY ile Bağdat arasındaki
ilişkilerden sorumlu bölge bakanının yerini alamaz ve bu
boşluk doldurulamaz. KYB olarak bizde bu göreve uygun
bir kişiyi seçtik. Aynı zamanda Irak Cumhurbaşkanlığı
görevinin KYB'de olması da bakanın çalışma işlevinde
kolaylıklar sağlayacaktır. Bakanımızın görev izninin
çıkmasını ve kendi makamında çalışmaya başlamasını, aynı
zamanda da görevlerini yerine getirmesini bekliyoruz.” dedi.
Lokman Wardi, Erbil ile Bağdat arasında petrol konusuna
dair yeni bir anlaşmanın gündemde olduğunu söyleyerek,
“Kulislerde Bağdat ile Erbil arasında petrol konusuna dair
3 yıllık bir anlaşma yapılacağı konuşuluyor. Sözleşmede
her yıl değil, üç yıl olmak suretiyle bir anlaşma yapılması

“Aylık olarak 250 bin varil petrolün Bağdat
yönetimine teslim edilmesi lazım”

“Bana göre aylık olarak 250 bin varil petrolün Bağdat
yönetimine teslim edilmesi lazım, çünkü geçen yıllarda
özerk petrol siyaseti sonucunda Kürdistan Bölge
Hükümetine memurlara vermesi adına yeterli bütçe
ayıramadık. Sonuç olarak Türkiye'den ve diğer ülkelerden
borç alma mecburiyetinde kaldık ve bu borçlar Kürdistan
Bölgesi’nin üzerinde kaldı. Bunlara rağmen Erbil ile

Bağdat arasında bu sorunları halletmek amacıyla çok
ciddi görüşmeler yapılıyor ve bu hususta teknik konuları
konuşmak için komisyonlar kuruldu. Kürdistan Bölgesi
250 bin varil petrolü Bağdat yönetimine teslim ettiği halde
memur maaşlarının yollanacağı kanatindeyim çünkü
biz Irak'ın bir parçasıyız. Umarım kurulan komisyonlar,
sorunları çözme odaklı çalışmalar yaparlar.”
Yolsuzlukla mücadele yasası hakkında fikirlerini bildiren
Lokman Wardi, “Geçen dönem Yolsuzlukla Mücadele
Yasası parlamentoya sunuldu, fakat fraksiyonlar yasa
üzerinde anlaşma sağlayamadılar ve böylece tekrardan
bakanlar kuruluna gönderildi. Yeni hükümet kabinesinde
tekrardan Yolsuzlukla Mücadele Yasasının onanması lazım.
Duyduğuma göre bu husus hakkında bir komisyon kuruldu.
Komisyon, içişleri bakanı, maliye bakanı, bakanlar kurulu
sekreteri, muhasebe kurulu müdürü, bayometri sisteminden
bir temsilci ve siyasi parti fraksiyonlarından da temsilcileri
içeriyor ve böylece o yasa tekrardan gözden geçirilecek.”
dedi.
Wardi, “Yolsuzlukla Mücadele” ile ilgili kurulan komisyonun
çalışmaya önümüzdeki günlerde başlayacağını ve buna bağlı
olarak yeni yasama döneminde parlamentoya sunacaklarını
dile getirdi.
Son olarak Lokman Wardi petrol ve doğal gaz dosyasında
yolsuzluk ile mücadele yürütülmesi gerektiğini savunarak
sözlerine şu şekilde son verdi:
“Yolsuzluk ile mücadele sadece emeklilerin maaşıyla olmaz.
Asıl olarak yolsuzlukla mücadele petrol ve doğal gaz veya
istismar sektöründe yapılması gerekiyor. Özellikle istismar
konusunda birçok kişi yüzlece dönüm araziyi hükümetten
alıp yarısını inşa edip diğerlerini ise bölüm bölüm ayrı
satmıştır. Yolsuzlukla mücadele ayrıca emekli asker ve
siviller konusunda da yapılmalı. Bundan dolayı yolsuzlukla
mücadele sürekli devam etmesi gereken bir konu. Bu proje
hükümetin ve dolayısıyla hükümete katılan siyasi tarafların
projesi. Sonuç olarak herhangi bir siyasi partiye ait değil.
Kurulan komisyon üyelerine baktığınız zaman her taraftan
kişilerin yer aldığını görürsünüz.”
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Iraklılardan Çektik
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irinci Körfez Savaşı, diğer adıyla Irak-İran Savaşı 22
Eylül 1980 yılında başladı. Savaş cephelerde farklı isimler
ile anılıyordu, Irak hükümeti “Saddam'ın Kadisiyesi”, İran
hükümeti ise “Kutsal Savunma” olarak görüyordu. Sonuç
olarak Irak-İran harbi 20 Ağustos 1988 yılında sona erdi.
Savaşın kanlı bilançosuna bakacak olursak, 1 milyon insan
hayatını kaybetti. Ayrıca maddi hasar ise 400 milyar olarak
geçiyordu. Savaş yaklaşık 8 sene sürdü ve böylelikle süre
olarak 20. yüzyılın en uzun süreli ve iki ülke arasında askeri
anlamda en kanlı savaşı olarak tarihe geçti.
Irak-İran arasında patlak veren ve Birinci Körfez Savaşı
olarak bilinen bu savaş, Ortadoğu genelinde çok büyük
izler bırakmıştır. Aynı zamanda İkinci ve Üçüncü Körfez
savaşlarının başlamasına yol açtı.

Savaş, her iki tarafın birbirlerine karşı suçlamalarda
bulunup, hava sahası ihlali gibi karşıt yorumlar ve demeçler
vermesiyle başlamıştır. Daha sonra Irak, 4 Eylül 1980
günü İran’ı, Irak tarafında iki ülke arasındaki sınırları
bombalamakla suçladı. 17 Eylül 1980 günü o dönem Irak'ın
Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin, Cezayir Antlaşmasını
askıya alma kararı aldı ve Arap Körfezinin tamamının Irak
toprağı olduğunu ilan etti. Daha sonra 22 Eylül 1990 yılına
gelindiğinde Saddam'ın aldığı karar ve Irak tarafından
İran'ın egemenliğinin ihlali sonucu olarak Körfez Savaşı
patlak verdi.
Savaş esnasında karşılıklı olarak onbinlerce asker her iki
ordu tarafından esir alındı. Daha sonra stratejik bir anlaşma
sonucu 20 Eylül 1980 yılında savaş sona erdi, fakat 25
Eylül'de ateşkes sağlandı. Her iki taraf, sınırlarının 1970
yılında yapılan Cezayir Antlaşmasına göre yani savaştan
önceki duruma geri dönmesi konusunda anlaştı. Son esir

alışverişi ise 2003 senesinde gerçekleşti.
Savaş, yarım milyon Irak ve İranlı askerin ölmesine neden
oldu. Ayrıca sivil ölümlerin sayısı da yine yarım milyon.
Sonuç olarak Birinci Körfez Savaşı’ndan dolayı her iki
ülkede toplamda 1 milyon kişi hayatını kaybetti. Aynı
zamanda ölüm bilançosuna rağmen her iki tarafın amacı
olan toprak kazanmaya yönelik olmadı ve tekrardan eski
drurumlarına döndüler.
Savaş esnasında her iki taraf birbirlerine karşı ağır silahlar
kullandı. Ayrıca birçok farklı cepheler açarak birbirlerine
karşı geniş bir savaş stratejisi yürüttüler. Tarihi kaynaklarda
yer alan bilgilere göre bir grup ülke tarafından silah ve
finans konusunda Irak'a yardım ediyordu. Amaçları İran'ın
gücünü Ortadoğu'dan silmekti. Ayrıca Saddam Hüseyin
savaş esnasında İranlı askerlere karşı kimyasal (Hardal)
silah kullandı, ayrıca silahtan dolayı sivil insanlar da bu
durumdan zarar gördü.

Askeri güç
1979 yılında Irak ordusunun gücü

1980 yılında İran ordusunun gücü

Ordu: 190 bin kişi

Ordu: 190 bin kişi

Hava kuvvetleri: 18 bin kişi

Hava kuvvetleri: 18 bin kişi

Savaşın bilançosu

Hava savunma: 10 bin kişi
Deniz kuvvetleri: 4 bin kişi

Deniz kuvvetleri: 4 bin kişi

340 bin kişi hayatını kaybetti

730 bin kişi hayatını kaybetti

700 bin kişi yaralandı

1 milyon 200 bin kişi yaralandı

400 bin kişi yerinden edildi

200 bin kişi yerinden edildi

70 bin kişi esir alındı

45 bin kişi esir alındı

değinerek, “Esir düştüğümüzde çok acı çektik. Ama en fazla
acıyı Iraklılardan çektik. Iraklılardan gördüğümüz eziyete
İranlılardan görmedik. Iraklılar (Kürt, Arap, Şii, Sünni,
Hristiyan ve diğerleri) esir düştükleri zaman İran'ın Tevvab
(tövbe) Partisi’ne müntesib olup bizim üzerimize yetkili
oluyorlardı. Bize İranlılardan daha fazla eziyet ediyorlardı.”
diyerek yaşadıkları zorlukları anlattı.
Şwan Esir adlı vatandaş, Birinci Körfez Savaşı’nda esir
düşmüş Irak ordusuna ait bir asker. Kendisi uzun bir
müddet esir kaldıktan sonra Irak'a geri döndü. Tba
mikrofonu aracılığıyla esir düştüğü dönemi, “Askerliğimi
uzun süre yaptım. İlk olarak 1973 senesinde Irak
askeriydim. İlk başlarda Ürdün sınırında görev yapıyordum,
fakat daha sonra savaşın başlamasıyla birlikte Muhamere'ye
nakledildim. Ayın 19'unda bölgeye vardım ve 5 gün sonra
esir düştüm. Aslında savaş Muhamere'de bizi kıskaca
aldıklarında başladı.” sözleriyle anlatmaya başladı.

Şwan Esir, o dönem kendilerini sürekli olarak sorgulamaya
götürüp ilginç sorular sorduklarını söylüyor, sözlerinin
devamında ise “Grup grup bizi götürüp soruşturmaya tabi
tutuyorlardı. Soruşturma esnasında bize ilginç sorular
soruyorlardı. Örnek olarak 'Sünni-Şii arasındaki fark nedir?'
veya 'Körfez Savaşı’nda kim başarılı olur?' gibi. Biz de cevap
olaraka 'Sadece Allah bilir' diyorduk. Bize cevap olarak da
'Hayır, sadece İslam bu savaştan galip çıkacak demelisiniz'
diyorlardı.” diyerek, aslına kendilerini sorgulayan kişilerin
onları cezalandırmak ve işkence yapmak için bahane
aradıklarını söyledi.

Günümüzde otomobil sanayisinde çalışan Şwan Esir,
sözlerinin devamında, “Muhamere'de yakalandığımızda
Ahvaz bölgesine nakledildik. Daha sonra Tahran'a ve
son durak olan Meşhed'e götürüldük. 4 yılı aşkın bir
süre Meşhed'de kaldık. Kaldığımız yer eski Amerikan
karargahlarından birisiydi, sonuç olarak orada esir hayatını
sürdürdük.” ifadelerinde bulundu.

Irak-İran Savaşında esir düşen Şwan Esir, Tevvabilerin
Meşhed'de etkin olmadıklarını, fakat Tahran'da etkin
olduklarını ayrıca esirlere işkenceler edildiğini vurguladı.
Esir, ''Şii ve Sünni arasında hiçbir fark yoktu. Esir olup
sonradan tövbe ettiği zaman diğer esirlerin üzerinde
sorumlu olarak yükselip onları döverdi ve işkencede
bulunurdu.” diye konuştu.

Şwan Esir, sözlerinin devamında ilginç bir noktaya

Şwan Esir, esir kaldığı ve teslim edildiği süreci şu sözlerle

dile getirdi:
“Ben 2 buçuk sene esir kaldım ama ailemin bundan haberi
yoktu. Daha sonra Kızılhaç yanımıza gelip isimlerimizi
kaydetti. Kayıttan sonra ailelerimiz sağ ve esir olduğumuza
dair haber aldılar. Bir müddet sonra esir alışverişi yapıldı.
Biz uçakla geri döndük ve hemen bizi Mahmur'da bulunan
Hüsrev Askeri üssüne gönderdiler. Orada isimlerimizi
kaydettik, daha sonra özel otobüsler sayesinde şehirlerimize
döndük. Tevvablar'ın birçoğu öldürüldü.”
Sözlerinin devamında farklı bir konuya değinen Şwan
Esir, ''Tevvablar asıl olarak Iraklı olmalarına rağmen
tekrardan savaş meydanına dönerek bu sefer Irak'ın
aleyhine savşıyorlardı. Savaşa katıldıkları zaman ölüyorlardı.
Diğer tarftan ise Iranlı esirler de aynı şekilde İran'a karşı
savaşıyordu.” dedi.
Son olarak Şwan Esir, yeme, içme ihtiyaçları ve sağlık
hizmeti konusunda ise şu açıklamalarda bulundu:
“Esir olduğumuz askeri üste özel doktor vardı. Sağlık
konusunda herhangi bir sıkıntımız olduğu zaman yanına
gidiyorduk. Bazen doktorlar bizi kulakardı ediyorlardı.
Ciddi sağlık problemleri yaşadığımız zaman ise toplu olarak
Tahran'a gönderiliyorduk. Yemek olarak da İranlı askerler
gibi günde bir bardak pirinç alıyorduk. Bardak yaklaşık
olarak 10-11 kaşıktan ibaretti.”
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Çevresel Sorunlar
Deşti Mentik, Avyar Derneği Başkan Yardımcısı

T

oplumun gelişmesinin ardından özellikle sanayi
devriminin ardından insanların güzel bir yaşam sürdürmesi
için yeni koşullar yaratma çalışmaları sonucunda bazı
çevresel sorunlar, afetler, toplum için bir sorun kaynağı
yarattı. Bu sorunların oluşum kaynağı dünya üzerinde nüfus
sayısının artması, sanayinin ilerlemesi, tatlı su, enerji ve
doğal kaynaklara isteğin artmasına dönüyor.

Doğal etkenler
İnsanın yetkisi dışındaki nedenleri kapsamaktadır.
Örneğin hava durumundaki değişim, doğal afetler, doğanın
değişmesi gibi çevresel sorunlara neden olan etkenlerdir.
Bazen insani etkenler çevresel dengeyi daha fazla olumsuz
yönde etkilemektedir.

Çevresel sorun, çevrenin bir biriminin bozulması veya çevre
döngüsünün bozulmasında çevrede felaket ve kötü kaynak
haline gelerek insan hayatını etkileme anlamına gelmekte.
Çevre düzenini bozan nedenler şunlardan oluşmaktadır:

İnsani etkenler
İnsanların çeşitli çalışmalarının ardından etkilenerek
oluşmaktadır. Örneğin, tarım, sanayi ve filtreleme gibi
çalışmalar. Bu çalışmalar insanların ihtiyaçlarını karşılama
ve daha iyi bir yaşam sürdürmek için yapılmakta ancak
bu daha fazla çevreyi zarara uğratma ve çevre dengesinde
olumsuz etkiler yaratmakta. Çünkü bu çalışmalarda aşırıya
kaçmak çevresel sorunlara yol açıyor.

kapsamakta.

Bu sistemin denge haline gelmesi ve bugünkü düzene
varması için milyonlarca yıla ihtiyaç duyulmuştur.
Ekosistemdeki varlıkların çalışmalarını anlamak çevredeki
var olan sistemi kirleten unsurları göstermek için iyi bir
nedendir. Çünkü tüm varlıklar birbirine bağlı olarak
birbirleri ile alışveriş halindediler ve her bir unsurda değişim
yaşandığında diğer unsurlar da etkilenmektedir.
Çevresel unsurlar çevrenin dengesini korumak için sürekli
çalışmakta. Her zaman bir unsura bir zarar geldiğinde
ve azaldığında sistemin dengelenmesi için çalışılmakta.
Çevrenin dengesi aslında çevreye aittir ki kısa bir zaman
içerisinde kendisini düzeltebilir. Ancak insanlar çevre
dengesini etkilemede en önemli nedendir.

Çevre sorunu dünyanın tüm bölgelerinde yaşanıyor ancak
bir bölgeden diğer bir bölgeye bir zamandan başka bir
zamana göre değişiyor ve etkisi de toplumun seviyesine göre
değişim göstermekte. Gelişmiş toplumlarda ya da sanayi
ülkelerinde çok fazla çevre kirliliği yaşanmakta ki bunun
başlıca nedenleri sanayi alanlarının fazla olması ulaşım
araçların artması ayrıca çok fazla enerji kullanımıdır. Ancak
çevre kirliğine daha az etkilemek için ekonomi durumunun
yüksek olan ülkelerde gelişmiş fabrikalar kuruluyor ve bu da
çevreye olan olumsuz etkiyi azaltıyor. Ayrıca fabrikalar için
en uygun bölgenin bulunması ve enerjinin az kullanılması
için çeşitli ulaşım araçları kuruluyor. Ama gelişmemiş
ülkelerde ekonomik durumun düşük olması nedeniyle
fabrikalar için uygun bölgelerin bulunmaması ve atıklar için
bir çözümün ortaya konmaması nedeniyle çevre kirliliğine
etkisi daha fazladır.

C
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İlk başlarda nüfus sayısının az olması nedeni ile insanların
doğaya etkisi çok fazla değilmiş. Ateşin bulunması ile
doğaya insani etkilerin başladığını söyleyebiliriz. Ancak
bu etki azdı ve çevrede değişim de azdı. Daha sonra insan
nüfusunun artması, insani çalışmalar, bilimsel ve tekniksel
başarının artması, sanayi ve tarımın artması, enerji, gaz
ve petrolün kullanılması, atom enerjisinin elde edilmesi ile
insanlık yeni bir döneme geçti, ve çevrede birçok değişim
yaşandı. Doğadaki birçok unsurun dengesinin bozulması
ekosistemi çok fazla etkiledi.

Hayvansal etkenler
Özellikle hayvanlar arasındaki ilişkilerden meydana
gelmektedir ki diğer canlılara göre bir canlının artmasına
neden oluyor. Bu da doğal veya insani nedenlerden
kaynaklanmakta belli bir türden çok sayıda bir canlının yok
olmasıyla çevrenin dengesi bozulmakta. Ya da bir bölgeye
bir canlının getirilmesi ki canlının bu bölge ile uyum
sağlayamaması, ya da kimyasal karınca zehirleri ile çevre
kirlenmekte.
Çevre sisteminin çok karışık bir oluşumu bulunmakta
ve birkaç varlığa ayrılmakta ki bunlar canlı ve cansız
varlıklardır ki canlı varlıklar, insan, hayvan, bitki, bakteri ve
tüm canlıları kapsıyor. Cansız varlıklar ise su, hava, yer...vb.

Şu anda insanlar büyük ve genel bir çevresel sorun içerisinde
ki yaşam ve çalışmalara çok fazla etki etmekte. Bu sorunların
en gözdesi su, hava ve yerin kirlenmesi ayrıca çeşitli
canlıların dengesinin bozulması. Birçok canlı yok oldu
ve birçoğu da yok olmak üzere. Birçok yer çöle dönüştü,
birçok yeşil alan yok oldu. Özellikle tatlı su kaynakları
giderek azalmakta. Hava durumundaki değişim nedeniyle
sıcaklık derecesinin artması ile birlikte çöl bölgelerinin
çoğalması insan hayatını etkilemekle birlikte insanları yok
olma korkusuna düşürmüştür. İnsanların çevre sistemine
yönelik olumsuz etkisi sonucu sistemin tekrardan kendisini
düzeltmesi çok zor. Bu nedenle çevreyi koruma, insan
hayatını yok etmekten koruma anlamına geliyor.

Geleceği Gören Harita

oğrafya ve harita uzmanı ünlü Türk denizci Piri
Reis'in 1513’te çizdiği Afrika, Amerika ve Güney Kutbu'nu
gösteren harita, ortaya çıkarıldığı 1929 yılında ortalığı
karıştırdı. Çünkü Güney Kutbu'nun keşfi, haritanın
çizilmesinden çok sonra, yani 1818’de gerçekleşmişti.
Dahası, Piri Reis'in haritası, kıtanın buz altında kalmış sahil
kesimlerini de gösteriyordu. Ancak kıta üzerindeki buzlar,
haritanın çizilmesinden tam 6 bin yıl önce erimişti.
Piri Reis Haritası günümüze kalan, Amerika kıtasını
gösteren en eski haritalardan biridir. Osmanlı Kaptan-ı
Derya'sı (Amiral) Piri Reis tarafından 1513'te çizilmiş olup,
Avrupa ve Afrika'nın batı kıyılarını ve Güney Amerika'nın
doğu kıyılarını gösterir. Aralarında Kristof
Kolomb'a ait bir haritanın da bulunduğu
yirmi kaynağı bütünleştirerek hazırlanmış, 16.
yüzyıl Avrupa ve Müslüman denizcilerinin
coğrafya bilgilerini içeren değerli bir tarihi
belgedir.
Bu madde Piri Reis'in birinci haritası
hakkında bilgi vermektedir. Piri Reis
1528'de Amerika'yı gösteren ikinci bir harita
yapmıştır.
Piri Reis'in Haritasının Tesadüfen Bulunuşu
Harita, 9 Kasım 1929'da Topkapı Sarayı'nda
sarayı müzeye dönüştürme sırasındaki
envanter tespit çalışmaları sürerken tesadüfen
bulundu. Alman bilim adamı Adolf Deismann

(1866-1937), dönemin Milli Müzeler Müdürü Halil Ethem
Eldem'in kendisine verdiği parçaları inceleyip düzenlerken
eline geçen harita takımının içindeki folyoyu o sırada
İstanbul'da bulunan ve Türk denizciliği hakkında uzman
olan Alman bilim adamı Paul Kahle'ye göstermişti. Eseri Piri
Reis'in ilk dünya haritası olduğunu teşhis eden Paul Kahle
oldu.
Prof. Kahle, harita ile ilgili inceleme sonuçlarını 1931 yılında
18. Doğubilimleri Kongresi'nde sundu. Haritanın üzerindeki
notları Hasan Fehmi Bey latin harflerine aktardı. Türk Tarih
Kurumu başkanı Yusuf Akçura'nın 1937 tarihli 'Piri Reis
Haritası' adlı kitabında haritayı yayımladı. Dönemin Türkiye
Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, haritayı Ankara'ya
getirtip bizzat inceledi ve devlet matbaasında çoğaltılmasını

sağladı.

Haritanın kayıp parçalarını arama çabası sırasında Topkapı
Sarayı Müdürü Tahsin Öz tarafından dünya haritası olduğu
sanılan bir başka Piri Reis haritası bulunmuştur.
Atlas Okyanusunda Kanarya Adaları, Kap Verde Adaları
ve Azor Adaları'nın konumları doğrudur ama biraz
orantısızdırlar. Avrupa'da Fransa ve İber Yarımadası iyi
çizilmiştir. İber Yarımadası'nda gösterilen dört nehirden
üçü Tagus, Guadalkivir ve Ebro olarak tanınabilir, ancak bu
nehirlerin yukarı kısımlarında hatalar vardır.
Afrika kıtasında Senegal, Gambia ve Guinea, ve Fildişi
Sahili'ndeki Sassandra nehirlerini tanımak mümkündür.
Nijer Nehri'nin kaynağı olarak, Sahra Çölü'nde
görünen göller vardır. Kuzey Amerikanın ayrıntıları,
gerçek ayrıntılarına hiç uymamaktadır. Hispanyola
olarak adlandırılan ada, kuzey-güney dogrultusunda
çizilip, görünüm olarak Japonya'nın 15. yy'da bilinen
şekline benzer.
Güney Amerikada Brezilya'nın kuzey kıyıları
gerçekle oldukça uyumludurlar. Orinoko ve Amazon
nehirleri, Trinidad adası kolaylıkla tanınabilir.
Amazon'un denize döküldüğü noktanın açıklarında
çizilmiş olan büyük ada ise gerçekte yoktur. Güney
Amerika'nın iç bölgelerinde dağlar görünür. Rio de la
Plata nehri olması muhtemel bir nehrin güneyindeki
kıyı ayrıntıları Brezilya kıyılarıyla çeşitli noktalarda
uymaktadır ama kıyı çizgisinin doğrultusu güney
yerine doğuya doğru uzanır.
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üzerinde yeni bir petrol hattının inşa edilmesidir. Bu boru
hattı ülkenin güney ve kuzeyindeki petrolü taşıyabilecek
kapasiteye sahip Basra-Akabe petrol boru hattıyla da
bağlantılı olacaktır.” dedi.

AA

ürkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih
Dönmez, Başkent Bağdat’ta bir dizi resmi ziyaretler
gerçekleştirdi.

Bakan Dönmez, enerji alanında Türkiye ve Irak arasında
öteden beri ciddi bir iş birliği olduğunu dile getirerek, “IrakTürkiye Petrol Boru Hattı, Irak’ın kuzeyinde üretilen petrolü
piyasalara en güvenli ve en seri şekilde çıkarma imkanı
ve potansiyeline sahip, Ceyhan’daki terminal üzerinden
Akdeniz başta olmak üzere pazarlara açılma imkanına sahip.
Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı sadece Irak’ın kuzeyindeki
petrolü değil, ülkenin diğer bölgelerinde çıkarılan
petrolün de pazara ulaştırılması açısından büyük bir görev
üstlenebilecek durumda.” şeklinde açıklama yaptı.

Bakan Dönmez ilk olarak Bağdat’taki başkanlık konutunda
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, tarafından kabul edildi.
Daha sonrasında Irak Petrol Bakanı Samir el-Gadban ile
Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bir
araya geldi.
Petrol Bakanı Gadban iki ülke arasındaki ticari faaliyetler
ve enerji alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve bunun en
yüksek seviyeye çıkarılmasına odaklandıklarını belirtti.

“Yeni bir Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı inşa
edilmeli”
Gadban, Türk şirketlerinin petrol ve gaz sektöründe büyük
projelere imza attıklarını dile getirerek, “Toplantıda Sayın
Dönmez’e Irak hükümetinin onayı ve teyidiyle Irak Petrol

Bakanlığı’nın niyetini ilettik. Bu niyet, Irak’ın ham petrolünü
Kerkük’ten Türkiye sınırına taşıyacak eski güzergah

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,
Irak Elektrik Bakanı Luey el-Hatib ile de bir araya geldi. İkili
görüşmede, iki ülke arasında elektrik alanında iş birliğinin
geliştirilmesi konusunu ele aldı. İki ülke arasında elektrik
hattının çekilmesi yönünde ortak bir yaklaşımın söz konusu
olduğu bildirildi.

Vakıflar Bakanlığı: Müezzinler için hiçbir kural yok

B

Haber: Ziya Uzeiry

ir süredir ezan okuma ve müezzinlik konuları
sıcak bir gündem haline geldi. Bundan birkaç gün önce
paylaşılan bir habere göre ezan sesinin kısılacağı söylendi.
Söz konusu kararın gerçeklik payını öğrenmek için Irak
Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) Diyanet İşleri
ve Vakıflar Bakanılığı Sözcüsü Nebaz İsmail Kemal
ile iletişime geçtik. Sözcü Kemal, "Site ve sosyal
medyada paylaşılanların hiçbirinin gerçeklik payı
yoktur. Konu abartılmıştır. Ezan okunmasına
hizmet edilmesi için bir proje yapıldı. Konu
tamamen medyacılar tarafından önüne geçildi."
dedi.

Diyanet İşleri ve Vakıflar Bakanılığı Sözcüsü Nebaz
İsmail Kemal, ezan okuyabilmek için bir kuralın var olup
olmamasına ilişkin, "Ezan, kuran okuma ve makamlar için
bir kurs açma gibi bir projemiz var. Projede, ezan okuyacak
kişinin sesinin güzel olması ve makam bilmesi gerektiği
belirtiliyor. Ayrıca sabah ve öğlen ezanını ayırt etmesi
gerekmekte. Ancak şu ana kadar bu proje uygulamaya

Nebaz İsmail Kemal, "Kürdistan Bölgesi'nde 5 bin
560 camimiz bulunmaktadır. Bu sayıdan sadece
465 kişi vakıflar bakanlığında müezzin olarak kayıt
edildi. Oran yüzde 80'den daha azdır. Allah'a şükür
ezan okuma konusunda hiçbir sorun yaşanmadı."
ifadelerinde bulundu.

geçilmedi." diye konuştu.
2016'da IKBY Diyanet İşleri ve Vakıflar Bakanılığı
tarafından, vaazlerin 20 dakika sürmesi gerektiğine
ilişkin bir karar çıkarıldı. Daha sonra bu karar 2017'de
uygulamaya geçti. Konu hakkında Nebaz İsmail Kemal,
"Hutbe süresi, dini hocaların yaptığı bir konferansla
belirlendi. Karar iki senedir uygulanıyor. Şu
ana kadar hiçbir sorun yaşamadık. Vaazın
başlangıç ve bitiş süresinin 20 dakika olması
gerek. Bu süre namaz kılma süresinden
ayrıdır. Tüm camiler düzenli olarak bu kararı
uyguluyor. Her salı günleri cami ve vaaz
verenler için iki konu seçiliyor. Konular şer-i
komisyonlar tarafından belirleniyor. Din
hocaları bu konuları anlatmak için iki konudan
birini seçecektir." şeklinde açıklamalar yaptı.
Diyanet İşleri ve Vakıflar Bakanılığı Sözcüsü
Nebaz İsmail Kemal, son olarak ezanın çok
kutlu bir şey olduğunu ve bu toprakarda çok
önemsendiğini ifade etti.

Norveç'teki Kıyamet Kasası

N

kutularda paketlenerek -18 derecede bin yıla kadar
saklanabilecek.

Derleme

orveç'in kuzeyinde yer alan Svalbard Adası'nda,
donmuş bir dağın altında olası felaketlere ve yeryüzündeki
tüm bitki örtüsünün yok olması olasılığına karşı 4.500.000
( dört milyon beş yüz bin) çeşit bitkinin tohumu muhafaza
ediliyor.
Norveç'in geleceğe yönelik felaketlerle ilgili olarak
düzenlediği tesis, kutuba çok yakın sakin bir adada
hazırlanmış olan devasa silodur. Dünyanın tüm ülkesinin
her köşesinden Norveç'e getirilen tohum çesitleri,
neredeyse yeryüzünde yetişen her tür bitkiyi kapsayacak
çoklukta. Fakat daha çok gıda tedariğine yönelik tohum ve
çekirdeklere önem verilmekte.
-Tohumlar bin yıla kadar saklanabilecek
Norveç'in kuzey kutbunda donmuş bir dağa inşa edilen 6,2
şiddetinde depreme, nükleer saldırılara ve doğal felaketlere
karşı dayanabilen yapının kapasitesi 4,5 milyon tohum
saklanabilecek kadardır. Tohumlar gümüş kaplamalı

Norveç'te bir adada büyük bir felaket yaşanması
ve yeryüzündeki tüm bitki örtüsünün yok
olması ihtimaline karşı tohum bankasının inşa
çalışması 10 milyon dolara mal olmuştur.
Ulaşımı sadece deniz yolu ile olan tohum
bankasının içine girmek için 3 büyük kapıyı
aşmak gerekmektedir. Tohum bankasında
4.500.000 ( dört milyon beş yüz bin) çeşit
bitkinin tohumu muhafaza edilmektedir. Bu
sayı günümüzde yeryüzünde mevcut bulunan
bitki tohumlarının sayısından fazladır.
Tesisin iklim değişikliğine karşı dayanıklı
olması ve "Dünya'nın gen bankalarına gelecekte
de güvenli depolama alanı" sunmak için
yeni soğutucu üniteler, bir erişim tüneli, acil
durum enerjisi için yeni bir hizmet binası ve
yeni elektrikli ekipmanlar sağlanacak. Tesise
su basmasının engellenmesi için geçirmezlik
ekipmanları yerleştirilmiş durumda.
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