Nihat Latif Koca: Erbil
Kalesi’nde Horyat Evi Açacağız
6'da

Sayı:52
Tiraj: 2000
500 I.D.
16 Eylül 2019

D

Sizinle Sizin İçin

Erbil Kalesi Yüksek Restorasyon
Komisyonu Başkanı Nihat Latif
ünya kültür merkezi olarak Koca, “Erbil Kalesi, tarih boyunca
birçok miletin mülkü oldu ve
UNESCO tarafından korunan
birçok kültürün sahibidir. Bu
ve 8 bin yıldan fazla tarihi olan
yüzden tüm kütür ve milletlerin
Erbil Kalesi’nin restore çalışmaları simgesi olarak bir merkez haline
devam ediyor.
gelmesini istiyoruz.” dedi.

Aydın Maruf: Eylül Ayı Ortasında Bölge

Bakanlarının İsimlendirilmesi
görevlendirme ErbilBekleniyor “Muhtemelen,
Ankara arasındaki ilişkilerden

Araştırmacı Ali Semin
Güvenli Bölge Mutabakatı ve
Gelişmeleri Değerlendirdi

sorumlu olma yönünde olacak”

4'te

B

“Vatandaşlar yeni hükümetten
çok şeyler bekliyor ve hükümetin
başarılı olacağını da biliyor”

Saldırıların Hedefi Olan ‘Türkmen’
Bürosu Yeniden Kapılarını Açtı

aşarılı araştırmacı Ali Semin,
Güvenli Bölge konusuna ilişkin,
“Türkiye’nin istediği ağır silahların
terör örgütü YPG’nin elinden almak
değil. Türkiye’nin temel amacı
Fırat’ın doğusundaki veya Suriye’nin
kuzeydoğusundaki YPG terör örgütünün
oluşturmaya çalıştığı kanton veya
özerkliğin ortadan kaldırılmasıdır.”
şeklinde açıklama yaptı.

5'te

3'te

Ali Mehdi: Kerkük
Valisinin Değişmesine
İhtiyaç Yok

Muhtaroğlu: Irak’ta nüfusuna
göre en çok şehit veren
milllet Türkmenlerdir 7'de

I

rak Türkmen Cephesi (ITC)
Yürütme Kurulu Üyesi ve Kerkük İl
Meclisi Üyesi Ali Mehdi Sadık, “yüzde
32 projesi”nin uzun vadeli çözüm
olduğunu söylüyor.
Geçtiğimiz günlerde kendi özel aracının
üzerine “% 32” yazdıran Ali Mehdi’nin
başlattığı kampanya, sosyal medyada
büyük ilgi gördü.
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Dr. Nevzat Yahya: Paylaşılan
11 Eylül Saldırıları
Ortadoğu’yu Nasıl Etkiledi? şiir ile yakından uzaktan
alakam yok
4'te
de

Y
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erel saatle
08:46:30 da Amerikan Hava Yolları'na ait
eçtiğimiz
kaçırılan bir yolcu uçağı Dünya Ticaret
günlerde Cihan
Merkezi Kuzey Kulesi 94.-98. katları
Üniversitesi ve Okulları
arasına kulenin kuzey tarafından
çarptı. Bina çarpmadan 102 dakika
Genel Kurulu Başkanı
sonra yıkıld.

Dr. Nevzat Yahya Bacgır'ın
adı ile Türkmen kadınlarına
ağır hakaretlerin yer verildiği
bir şiir sosyal medyada
Türkmen toplumu tarafından
büyük bir tepki görmüştü.
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Kerkük Eğitim Müdürü Yardımcısı :Yüzde 32
kararı hayata geçerse herhangi bir problemimiz
kalmayacak

U

Röp: Çoban Timur / Foto: Muhammet Emin

zun bir süre sonra Irak'ta tekrardan atamalar
konusu gündemde yerini korurken, Kerkük ili için 2841
atama hakkı verildiği medyada geniş yer buldu.

kesimlerin arasında yüzde 32'ye dayanarak paylaştırılması
lazım ve biz bunu kaç sene önce söyledik. Sağlık
kurumlarına 2 ay önce atamalar yapıldı ve bu atamalar
yüzde 32 esasına dayalı olarak dağıtıldı.

Bu atamaların şekli ve dağıtım kıstaslarına ilişkin
Kerkük Eğitim Müdürü Yardımcısı Abdulselam
Bayraktar, “Yüzde 32 kararı hayata geçerse
herhangi bir problemimiz kalmayacak.” diyerek
atamaların Kerkük’te yaşayan başta Türkmenler
olarak diğer etnisitelerin arasında nasıl
dağılacağına dair en uygun yöntemin altını çizdi.
Atamaların nasıl gerçekleşeceği hakkında
konuşmak amacıyla Tba Gazetesinin bu sayısında
Kerkük Eğitim Müdürü Yardımcısı Abdulselam
Bayraktar ile kısa bir röportaj yaptık.

Yüzde 32 kararı hayata geçerse herhangi bir
problemimiz kalmayacak. Hiçbir milliyet
birbirini az atama veya çok atama gibi konularda
suçlamayacaktır. Temennimiz bu meselenin
çözülmesi.

Atamalar Kerkük'ün bütün
kesimlerini ve etnisitelerini
kapsıyor

?

Kerkük’te 2841 kişinin devlet memuru
olarak atamasının yapılacağı duyuruldu.
Bu atamaya kimler başvurabilir ya da
hangi alanlarda atama yapılacak. Konu
hakında daha ayrıntılı bilgi alabilir miyiz
Irak'ın genelinde 8-9 senedir atamalar durdurulmuş
vaziyette. Ama 2016'da 375 kişilik telafi atamalar verildi.
Yeni gelen telafi atamaların sayısı 2841 olarak belirlenmiş
durumda. Bu atama içerisinde öğretmen, katip, mühendis,
hukukçu yer alabilir ve sonuç olarak karma bir dağılıma
sahip. Atamalar Kerkük'ün bütün kesimlerini ve
etnisitelerini kapsıyor. Yani Türkmen, Kürt, Arap veya
Hristiyan, herkes atanmak için sunum yapma hakkına
sahip. Az önce bahsettiğim bölümlerden üniversite,
lise veya enstitüden mezunsa, bu atamaların dahilinde
olabilirler. İki hafta önce biz bir bildiri yayınladık. Bildiri
Kerkük Eğitim Müdürlüğü sayfasında paylaşıldı. Orada
bize gelen bütün talimatları da yayınladık. Kerkük Eğitim
Müdürlüğü olarak Irak Eğitim Bakanlığına müntesibiz.
Oradan gelen emirleri ve yürütmeleri yerine getirmeye
mükellefiz.
Bakanlıktan gelen talimatlarda “atamalar milliyetler
arasında bölünsün” ibaresi geçmiyor. Bize gelen yazıda
genel bir şekilde boşluklar doldurulsun deniliyor.
Atamaların 10 yıldan beri durdurulmasından dolayı biz
anlaşmalı öğretmenler aracılığıyla boş kalan görevleri
yürütüyoruz. Kerkük ilinde 7 binden fazla anlaşmalı
öğretmenimiz var. Sözleşmedeki öğretmenler arasında
Türkmen, Kürt, Arap ve Hristiyan bulunuyor. Herkesin
bölgesine göre karışık bir yapısı var. Ondan dolayı atamalar
bütün tarafları kapsıyor, hedef ise eksiklikleri kapatmak.

Bu sene milliyet seçimini de başvuru
formuna ekledik çünkü yüzde 32'lik
sistem için çalışıyoruz
Buradan milletimize ve mezun olanlara sesleniyorum.
Burada mezun olanların hepsi başvuru yapma hakkına
sahipler. Bazı dedikodular çıktı güya bazı milliyetler
diğerlerine göre daha yüksek puan alıyor. Böyle bir durum
söz konusu değil ve inşallah biz burada olduğumuz sürece
kimsenin hakkının yenmesine izin vermeyeceğiz.

Dağıtımları sadece sayısal açıdan
yapamazsınız, branş olarak dağılım çok
dikkatlice yapılmalı

?

Etnisite ayrımı prosedürde nasıl
gerçekleşiyor
Daha önce Kerkük Eğitim Müdürlüğü resmi sayfasında
paylaştığımız ilanda başvuru formu düzenledik. O formda
milliyet seçeneği bulunuyor. Eğer siyasetçilerimiz yüzde
32 üzerine anlaşmaya varırlarsa o zaman elektronik
olarak hepsini ayırt edebiliriz. Daha sonra 2841 sayısını
milliyetlere göre böleriz. Değinmek istediğim başka bir
konu ise Kerkük'te farklı dillerde eğitimlerin olması. Mesela
Türkmence eğitim, Kürtçe eğitim, Arapça ve Hristiyanca
eğitimleri mevcut. Ama tabii ki herkesin hakkı verilecektir.
Türkçe ve Kürtçe eğitimi liseye kadar devam ediyor.
Örnek olarak Türkçe eğitim alan birisi matematiği Türkçe
okuyor. Bundan dolayı bu bölümlere alanında uzman
öğretmenler atamak gerekiyor. Dağıtımları sadece sayısal
açıdan yapamazsınız, branş olarak dağılım çok dikkatlice
yapılmalı.

Mezun olduğun herhangi bir eğitim
kurumunun puanı atamada etkili oluyor
Atamaların, yüzde 32'ye dayanarak
paylaştırılması lazım
Parlamenterlerle birlikte yaptığımız bir toplantıda şu anda
yüzde 32 meselesi gündeme geldi, konuşuldu. Daha belli
değil ama öyle bir durum mevcut. Kerkük başka illere
benzemez. Bu şehir 4 kesimden oluşuyor. Atamaların bu

2009'dan önce mezun olup atanamayanların puanı üzerine
5 puan ekleniyor. Eğer öğretmen veya herhangi bir memur
sözleşmeli olarak görev yapmışsa, üniversite puanı üzerine
her seneye karşı bir puan ekleniyor. Şehit ailesine mensup
ise özel puan veriliyor. Ayrıca terörden muzdaripse yine
puan kazanıyor. Bu sene yeni bir şart daha eklendi,
eğer başvuru yapan kişinin evebeveynleri eğitimci
olup emekliye ayrılmışlarsa ve başvuru yapan
kişi 2016, 2017, 2018 ve 2019 mezunu ise yine ek
olarak puanı artıyor. Yani üniversite veya mezun
olduğun herhangi bir eğitim kurumunun puanı
atamada etkili oluyor.

?

Size başvuru yapanlar neye göre
atanacaklar? Kıstaslar neler
Başvuru yapanlar, ilk olarak üniversiteden aldıkları
mezuniyet puanı üzerinden değerlendiriliyor. Daha sonra

?

Önceden atamalarda etnisite belirleme
şartı veya şıkkı var mıydı
2016 yılında gelen 375 atama kararı bölgesel olarak
yapıldı. O dönem ben müfettişlik yapıyordum. Altınköprü
Komisyonuna girdim. O dönem 375 atamadan sadece
25 tanesi Altınköprü'ye verilmişti. Altınköprü'de
atamalar yapmak için milliyete bakılmıyordu. Her kim
ki bahsettiğim şartları kendisinde barındırıyor ise bu
başvuruyu yapıp alınıyordu. Bu sene milliyet seçimini de
başvuru formuna ekledik çünkü yüzde 32'lik sistem için
çalışıyoruz. İnşallah siyasilerimiz bu konuda başarıya varır.

Bölgelere göre atamaları yapacağız

?

Ya yüzde 32 meselesi kabul görmezse ne
olacak
O zaman bölgelere göre atamaları yapacağız. Örneğin
Tazehurmatulu olanlar kendi yerlerinde açıkları
kapatmalıdır veya Havice'de olanlar yine kendi yerlerinde
açıkları kapatacaklar. Tabii ki farklı tecrübeleri yaşadık
zamanında. Örnek olarak Havice'ye 5 tane öğretmen
atıyorsun, Kürt veya Türkmen. Ama daha bir senesini
doldurmadan torpil aracılığıyla tekrardan Kerkük'e yani
merkeze dönmek istiyor. Sonuç olarak orada bulunan
eksiklik yine devam ediyor. Ondan dolayı bölgesel olarak
bölge halkını atayacağız ve böylesi daha sağlıklı olacak.
Vakit anlamında da yine daha kazançlı çıkacaktır. Yüzde
32 olsa da yine aynı şekilde bölgesel olarak atamaları
yapacağız. Halk kendi bölgesinde olduğu zaman daha kolay
eğitime katkıda bulunabilir ve yol sıkıntısını çekmez. Eğer
yüzde 32 tatbik edilirse, Türkmen, Kürt ve Araplara 900’er
derece vereceğiz. Komisyon kurulup eksikliklere göre
atamalar dağıtılacaktır.
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Araştırmacı Ali Semin Güvenli Bölge
Mutabakatı ve Gelişmeleri Değerlendirdi
kaldıklarını açıkladılar. Ama Türkiye daha önce de
Amerikalılarla bunu somut bir örnek olarak Menbiç’te
yapmıştı. Özellikler Haziran 2018’de Amerikalılarla Menbiç
mutabakatı konusunda ortak devriye gezme konusunda
mutabakat sağlanmıştı ama Menbiç’teki YPG’liler hala
Menbiç’te bulunmaktadır ve bunlar herhangi bir şekilde
çıkarılmadı. Çünkü Menbiç mutabakatına göre oranın
yönetimi tamamen yerli halka verilecekti. Amerikalılar
buna uymadılar bu nedenle Türkiye şu andaki mutabakatı
özellikle Ankara mutabakatında Amerikalı heyetle daha
temkinli davranmaktadır.

B

Röportaj: Eymen Erbiloğlu

aşarılı araştırmacı Ali Semin, Güvenli Bölge
konusuna ilişkin, “Türkiye’nin istediği ağır silahların
terör örgütü YPG’nin elinden almak değil. Türkiye’nin
temel amacı Fırat’ın doğusundaki veya Suriye’nin
kuzeydoğusundaki YPG terör örgütünün oluşturmaya
çalıştığı kanton veya özerkliğin ortadan kaldırılmasıdır.”
şeklinde açıklama yaptı.
Ali Semin, ABD ile mutabık kalınan konularda ilerleme
olmadığı takdirde Türkiye’nin, Suriyeli mültecilerin
Avrupa’ya gitmesine göz yumarak çoğunu Avrupa’ya
gönderebileceğini belirtti.
BİLGESAM Araştırma Koordinatörü ve Ortadoğu
Araştırmaları Direktörü Ali Semin, Türkiye-ABD
arasındaki Güvenli Bölge Mutabakatını ve gündemdeki
gelişmeleri Tba’ya değerlendirdi.

1.Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,
Birleşik Müşterek Harekat Merkezi’nin iyi bir
başlangıç olduğunu söyleyerek, 5-7 Ağustos
tarihlerinde Ankara’da Türk ve ABD heyeti
ile gerçekleştirdikleri görüşmede terör örgütü
YPG/PKK’nın bölgeden çıkarılması ve ellerinde
bulunan ağır silahların toplanması konusunda
mutabık olduklarını belirtti. ABD’den atması
beklenen adımlara ilişkin değerlendirmeniz
nedir?
Burada Türkiye’nin istediği ağır silahları terör örgütü
YPG’nin elinden almak değil. Türkiye’nin istediği şu;
Fırat’ın doğusunda veya Suriye’nin kuzeydoğusundaki
YPG terör örgütünün oluşturmaya çalıştığı kanton veya
özerkliğin ortadan kaldırılmasıdır. Bunu Amerikalılar
sanki Türkiye ağır silahları YPG terör örgütünün elinden
almak için böyle bir adım attığını düşünüyor veya Fırat’ın
doğusuna operasyon konusunda açıklamalar yapıyor
diye düşünüyorlar. Aslında Türkiye özellikler 20 mil yani
32 km derinlikte Suriye-Irak sınırının Malikiye sınırına
kadar süren bir güvenli bölge oluşturmaya çalışmaktdır.
Bu yüzden de bu tür adımların atılması tek taraflı değil.
Bu tür olaylar, bu tür güvenli bölgenin oluşması düşüncesi
Amerikalılarla varılan mütabakat doğrultusunda değildir.
Şimdi Amerikalıların istediği şudur; 5 km ile 15 km
derinlikte bir güvenli bölge çünkü eğer bu güvenli bölge
oluşturulursa YPG’liler tamamen Amerikalıların koruması
altında kendi bölgelerinde şu andaki özerk ya da kanton
bölge olarak oluşturdukları bölgeleri meşrulaştırmış
olacak. Türkiye onun için bu tür planlara karşı çıkmaktadır.
Amerikalılarla şu ana kadar mutabık kaldıkları 3 konu
var. Onlardan bir tanesi Müşterek Harekât Merkezi’nin
kurulması. İkincisi Türkiye’ye gelen tehditler konusundaki
sorunlar ya da tehdidin ortadan kaldırılması, üçüncüsü
Türkiye’deki göçmenler yani Suriyeli mültecilerin ya
da Suriye’den gelen yeni göç akınının önüne geçilmesi
konusunda mutabık kaldıklarını açıklamışlardır. Ama şu
ana kadar ne Türkiye tarafından ne de Amerika tarafından
kilometre konusunda özellikle derinlik konusunda
herhangi bir açıklama gelmedi. Muhtemelen temel
amaç Amerikalıların istediği dediğim gibi, 5-15 km’ye
kadar derinlikte bir güvenli bölge, Türkiye de buna karşı
çıkmaktadır.
Türkiye özellikle Amerikalıların samimiyetini test etmek
istiyor. Bu nedenle ABD ile üç madde konusunda mutabık

2. Türkiye, ABD ile mutabık kalınan noktalarda
ilerleme olmazsa TSK’nın B ve C planının
olduğunu açıkça dile getirdi. Bu planlara ilişkin
tahminleriniz nelerdir?
Türkiye’nin ABD ile vardığı mutabakat noktaları
konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilmezse Türk
Silahlı Kuvvetleri’nin zaten şu anda sınırda ciddi bir
yığınağı var, Suriye için ciddi bir hazırlık söz konusu.
Bunun için eğer bu mutabakata Amerikalılar sadık
kalmazsa Türkiye’nin B planı var. Aslında A planı şuydu;
Amerikalılarla anlaşıp o bölgeyi tamamen güvenli bölge
ilan edip ve YPG terör örgütünden temizlemektir. B planı
ise şudur; kesinlikle sınır ötesi yani Fırat’ın doğusuna
olası bir askeri operasyondur. Tabi bu B planı olarak da
Türkiye’nin askeri operasyon şu şekilde olabilir; geniş
kapsamlı değil sınırlı alanlara bir operasyon yapabilirler. C
planı ise o bölgeyi tamamen kontrol edip, güvenli bölgeye
dönüştürüp Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin o alana
intikal etmesini sağlamaktır.
Türkiye’nin Suriye’de 3 tane esas stratejisi var. Bunu A,B,C
planı olarak değil hedef olarak söyleyebilirim ve bunlardan
bir tanesi Suriye’nin topak bütünlüğünü sağlamak, ikincisi
Suriye’deki terör örgütleri özellikle YPG/PKK terör
örgütünün Suriye’nin kuzeyinden tamamen çıkarılması ve
o bölgenin tamamen güvenli bölge ilan edilmesi. Üçüncüsü
de Türkiye’de bulunan mültecilerin kurulacak güvenli
bölgeye yerleştirilmesi.
Şu anda Türkiye’de 4 milyona yakın Suriyeli mülteci
var ve Türkiye Suriyeli mültecilere 37 milyar dolar
harcamıştır. Bu durumda, Türkiye büyük ve bir o kadar
da ağır yükün altındadır. Bu yüzden de Türkiye’nin
istediği şu, bu mültecilerin en azından planlanan güvenli
bölge oluşturulduktan sonra yüzde 60 ile 70’inin kendi
ülkelerine geri dönmesini sağlamaktır. Çünkü Suriyeli
mülteciler Türkiye’deki iç kamuoyunda zaman zaman
siyasi bir ihtilafa da dönüşüyor. Ayrıca toplumsal bir kriz
de yaratıyor ve Türkiye, bunun altından şu anda mümkün
olduğu kadar kalkabiliyor ama bu ileride ciddi toplumsal,
güvenlik ve ekonomik sorunlara da yol açacağını bildiği
için şu anda bu güvenli bölge konusunda üçüncü hedefi
Suriyeli mültecilerin en az yüzde 60’ının ülkelerine geri
dönmesini sağlamaktır. Bu üç hedef doğrultusunda eğer
Türkiye herhangi bir netice almazsa bunun sonucunda
büyük bir ihtimalle D planı olarak mültecilerin Avrupa’ya
gitmesine göz yumarak büyük bir kısmını Avrupa’ya
gönderebileceğini düşünüyorum. Ya da bir kısmının
en azından Avrupa’ya gitmesini sağlayabilir. Bu tablo
Türkiye’nin elinde Avrupa’ya karşı önemli bir karttır.

3. Pentagon Sözcüsü Sean Robertson, geçtiğimiz
günlerde bir Türk ve bir Amerikan generalin
aynı helikopterde keşif uçuşu yapmasını
“dönüm noktası” olarak değerlendirdi. Türk
Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ABD Silahlı
Kuvvetleri unsurlarınca ilk ortak kara devriyesi
gerçekleştirildi. Atılan bu adımlar ve sonrakilere
ilişkin değerlendirmeniz nedir?
Amerika özellikle Pentagon’un Sözcüsünün açıklamasında
ortak devriyeyi “dönüm noktası” diye nitelendirmesi,
mutabakatın ilk aşamasının hayata geçtiğini gösteriyor.
Ama bence “dönüm noktası” tanımlamasında amaç
Türkiye’ye karşı “biz orada şu aşamada özellikle askeri
operasyon yapmasının önüne geçtik, ikna ettik” gibi algı
oluşturmaya çalışmalarıdır. Ayrıca ABD’liler Türkiye
bizimle bu konuda hareket ettiğinin göstergesi olarak
bakıyor ve beraber hareket ettikleri için bir dönüm

noktası tanımlaması yapmış olabilir diye düşünüyorum.
Çünkü bilindiği üzere Türkiye çok ciddi anlamda Fırat’ın
doğusuna askeri operasyon, sınır ötesi operasyon hazırlığı
içerisindedir ama bu görüşmelerden sonra bu operasyonu
ilk aşamada biraz ertelemiş görünüyor.
Bir Amerikalının helikopterle Fırat’ın doğusu üzerinde
uçuş yapması önemlidir. Türkiye açısından bu devriyelerin
en önemli noktası o bölgedeki arazileri iyice bilmesi,
görmesi, aslında bunların hepsi keşif uçuşları olarak da
nitelendirilebilir. Zaman içerisinde eğer Amerikalılar
herhangi bir anlaşmaya uymazsa Türkiye’nin, operasyon
yaptığı zaman bu bölgelerin arazi taraması olarak arazide
keşif yaptığı için bu bölgelere daha hâkim olabilecek
güçte olduğunu kabul edebiliriz. Buradaki dönüm
noktası dediği Türkiye’nin “ikna oldu, bize yakınlaştı,
planlarımıza yakın duruyor” gibi gösteriliyor olmasıdır.
Fakat bence Türkiye oldukça rahatsız, çünkü Türkiye’nin
istediği o bölgede YPG’nin tamamen temizlenmesi ve
güvenli bölge ilan edilmesi. Amerikalıların bu konuda
çok fazla samimi olmadıklarını ben şimdiden seziyorum.
Çünkü Amerikalıların, daha önce de Suriye’de farklı
hedefe sahip oldukları ve Suriye’nin en verimli toprakları
olan Fırat’ın doğusunu kontrol ettikleri için böyle kolay
kolay başka ülkelere veya başka aktörlere bırakacaklarını
düşünmüyorum. Ama bu mutabakat daha yeni olduğu
için önümüzdeki süreçte buna ne kadar uyulacak, Türkiye
ne zaman bunların mutabakata uymadığını görüp olası
bir operasyon başlatacak onu da tabi önümüzdeki süreçte
bekleyip görmemiz gerekiyor.
Bence eğer Amerikalılar mutabakata uymazsa Türkiye,
muhtemelen küçük çaplı da olsa askeri operasyon yapabilir.
Belki 5 ile 9 kilometre derinlikte bir operasyon yapması söz
konusu olabilir. Bu nedenle Türkiye’nin ortak kara ve hava
devriyelerini uzun süre sürdürmesini beklememekteyim.

4. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın Rusya’ya yaptığı son ziyaretin
ardından Rusya’nın federal askeri-teknik iş
birliği servisi FSVTS’nin direktörü Dmitriy
Şugayev, Türkiye’yle Rus savaş uçakları Su35 ve Su-57’nin teslimatına ilişkin görüşme
yürüttüklerine ilişkin açıklama yaptı. Bu
durum Türkiye-ABD ilişkilerini “Güvenli
Bölge” açısından nasıl etkiler? ABD’nin F-35
açıklamasından sonra nasıl bir değerlendirme
yapılabilir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Moskova ziyaretine baktığımız
zaman, tabii ki çeşitli görüşmeler yapıldı. Ana gündemi
İdlib’di ama İdlib’in yanında farklı alanlarda iş birliği
konusu görüşüldü. Bunlardan bir tanesi de askeri iş birliği
anlamında uçak veya S-400 konusuydu. İkinci görüşülen
konunun her iki ülke ticaret hacminin 25 milyar dolardan
100 milyar dolara çıkarılmasının söz konusu olduğu
açıklandı. Üçüncüsü de enerji konusu, bilindiği gibi Türkiye
doğalgaz ihtiyacının yüzde 63’ünü Rusya’dan alıyor ve Türk
Akımı gibi farklı enerji yolları projelerinde de iş birliği
yapılıyor. Türkiye’den uçak alımı konusunda henüz net
bir açıklama gelmedi ama Türkiye, S-400’ü Amerika’ya
rağmen aldı mı, aldı. Ödeme olarak 2 milyar 500 milyon
dolar ödedi mi, ödedi. Bunun dışında Türkiye’nin artık
askeri iş birliği konusunda, savunma sanayisi konusunda
Amerika’ya bağımlı olmadığını göstermek amacıyla bu tür
alanları çeşitlendirdiğini görüyoruz. Belki önümüzdeki
süreçte Türkiye belli silahları Çin’den de alabilir. Kendi hava
sahasını korumak amacına baktığımız zaman Türkiye için
bunlar bir ihtiyaç ama Türkiye tamamen Amerikalılarla
hem F-35 konusunda hem askeri anlamda, patriotlar
konusunda tamamen köprüyü yıkmak istemiyor, hala
görüşmeler söz konusu. Eğer bu tür uçakları Türkiye
Rusya’dan alırsa güvenli bölgeye bence etkisi olmaz.
Çünkü Türkiye’nin S-400’leri aldıktan sonra güvenli bölge
konusunda Amerikalılarla görüşme yaptığını ve Ankara’da
mutabık kalındığını gördük. Buradaki en önemli nokta
şudur, Türkiye’nin artık bu bölgede uluslararası ilişkilerine
bakmamız gerekiyor.

Devamı
https://www.tbajansi.com

facebook.com/tbajansi

16 Eylül 2019

4

Aydın Maruf: Eylül Ayı Ortasında Bölge Bakanlarının
İsimlendirilmesi Bekleniyor

I

Röp: Ziya Uzeiry / Foto: Ali Salim

rak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu
Üyesi ve Irak Kürdistan Bölgesi (IKBY) Bölge Bakanı
Aydın Maruf, görevlendirileceği alana ilişkin yaptığı
açıklamada, “Muhtemelen, verilecek olan görev ve
isimlendirme dış ilişkilerden sorumlu ve
özellikle de Erbil-Ankara arasındaki siyasi,
ticari ve eğitim alanındaki ilişkilerden
sorumlu olması yönünde olacak.” dedi ve bu
yönde IKBY Başbakanlığına resmi bir yazı
gönderdiklerini söyledi.

dış ilişkilerden sorumlu ve özellikle de Erbil-Ankara
arasındaki siyasi, ticari ve eğitim alanındaki ilişkilerden
sorumlu olması yönünde olacak. Biz birkaç gün önce
Başbakanlığa resmi bir yazı gönderdik ve bu alanı
teklif ettik. Karşılık olarak olumlu bir cevap aldık,
sonuç olarak Eylük ayının ortasında bölge bakanları

“Vatandaşlar yeni hükümetten çok
şeyler bekliyor ve hükümetin başarılı
olacağını da biliyor”

IKBY hükümetinde yeni bir komisyonda
görev alan Bölge Bakanı Maruf, Irak
hükümetinin 2020 yılında yapmayı
planladığı nüfus sayımının “etnik üzerine
yapılırsa tehlikeli bir adım” olacağını
belirterek, “Biz güvenlik sıkıntılarından
dolayı sayımın yapılmaması taraftarıyız.”
şeklinde açıklamada bulundu.

Önemli olan nokta şu, biz bakan sıfatıyla
hükümet içerisindeyiz ve bir ekip şeklinde birlikte
çalışacağız. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda
bizim de katkımız ve görüşümüz var. Bu da önemli
bir mesele. Hükümette yer almamız önemli bir
adım. Vatandaşlar yeni hükümetten çok şey
bekliyor ve hükümetin başarılı olacağını da biliyor.

IKBY Bölge Bakanı Aydın Maruf, kendisine
verilecek görev ve sonrasına ilişkin Tba
Gazetesine değerlendirmelerde bulundu.

1. Dokuzuncu kabinenin kurulmasından
sonra IKBY Bölge Bakanı görevi ile
Başbakanlıkta göreve başladınız, size
verilmesi planlanan ünvan hakkında son
gelişmeler nedir? Bu isimlendirme ne zaman
yapılacak?
Öncelikle Türkmenlerin 9'uncu kabinede yer
alması önemli bir hadise. Bildiğiniz gibi iki ay önce
hükümet kabinesi kuruldu, yapılan bakanlar kurulu
toplantılarında ve dışında yapılan görüşmelerde de
Erbil'de ve Bölge'de olan Türkmenlerin ve diğer etnik
grupların haklarını savunduk ve her zaman konuştuk.
Ayrıca bakanlık ile ilgili sadece benim değil, diğer bölge
bakanının isimlendirilmesi verilmemiş durumda. Bize
verilen bakanlığın isimlendirilmesi ve ajandası eylül
ayının ortasında verilecektir. Daha sonra bu yönde
çalışmalarımıza başlayacağız.

“Etnik üzerine bir sayım yapılırsa
tehlikeli bir adım olacaktır”
ile özel görüşmeler yapılacak ve isimlendirme
gerçekleştirilecektir. Görevlendirilecek alanlardan biri
etnik gruplarla ilgili bakanlık, diğeri de Irak Kürdistan
Bölgesi ile Türkiye arasındaki siyasi, ticari ve eğitim
alanındaki ilişkiler. Tabi arada iyi ilişkiler var, belki
bizim bakanlığımız sayesinde de bu ilişkiler daha iyi
seviyelere gelebilir.

2.İsimlendirmelerde ihtimali en fazla olan
görev ve ajanda hangisi?
Daha net bir şey olmadığından dolayı bir söz söylemem
doğru olmaz. Önümüzdeki günlerde kesinleşmesini
bekliyoruz. Görevlendirme netleştiği zaman
kamuoyuna gerekli bilgileri sunacağız.

3.Bakanlar 4 yıllık çalışma programını bu
ay içerisinde Başbakanlığa sunacak. Siz de
programınızı sunacak mısınız?

“Muhtemelen, görevlendirme Erbil-Ankara
İsimlendirme belirlendiği zaman bizden de 4 yıllık
arasındaki ilişkilerden sorumlu olma
program istenecektir. Bizim de 4 senelik süre için kendi
yönünde olacak”
programımız ve projelerimiz olacaktır, neticede bu
Muhtemelen, verilecek olan görev ve isimlendirme

küçük bir bakanlık olacaktır. Hem Başbakanlıkta, hem

Dr. Nevzat Yahya: Paylaşılan şiir ile
yakından uzaktan alakam yok

G

Haber: Ziya Üzeiry

eçtiğimiz günlerde Cihan Üniversitesi
ve Okulları Genel Kurulu Başkanı Dr. Nevzat
Yahya Bacgır'ın adı ile Türkmen kadınlarına ağır
hakaretlerin yer verildiği bir şiir sosyal medyada
Türkmen toplumu tarafından büyük bir tepki
görmüştü.
Erbil'in tanınmış ailelerinden birine mensup olan Dr.
Nevzat Yahya Bacgır, söz konusu şiir hakkında Tba'ya
açıklamalarda bulundu.
Sosyal medyayı ayağa kaldıran paylaşımda Türkmen
kadınını aşağılayan ve ahlak dışı söylemlerin
yer aldığı şiir Türkmen camiasında büyük yankı
bulmuştu.

de dışında veya yine Başbakanlık içerisinde bölümleri
ve birimleri olacaktır. Ayrıca müsteşarları, genel
müdürlükleri, siyasi ve yasal müdürlükleri olacaktır.
Önümüzdeki günlerde bakanlığımız yeni bir aşamaya
geçecektir ve bu hafta içerisinde belirlenecektir. İlk
süreçte bakanlıklar arasında devir teslimler yapıldı,
sonrasında 4 yıllık projeler sunuldu. Daha sonra
bölge bakanlığı ayarlanacaktır ve 4 yıl içerisinde
çalışmalarımızı aktif bir şekilde sürdüreceğiz.

Türkmen ve Kürt kadınlarının karşılaştırıldığı şiirde,
Türkmen kadınlarına belaltı hakaretler dizilirken,
Kürt kadınlarının savaşçı olarak vasıf edildiği
görülüyor.
Şiirin yazarı olduğu iddia edilen Nevzat Yahya, şiiri
yazanların saygısızlık yaptığını vurgulayarak şu
ifadeleri kullandı:
“Paylaşılan şiirin benimle yakından uzaktan bir
alakası yok. Bu şiiri yazanlar edepsizlik etmişlerdir
ve benim adımı kullanmışlardır. Buradan tekrardan
duyurmak istiyorum, söz konusu şiir ile hiçbir ilgim
yoktur. Buna ek olarak yalanlama yaptığım yazımı da
kendi sosyal medya hesabımdan yayınladım.”

IKBY Hükümetinde yeni bir komisyonda
görev aldığınız medya tarafından açıklandı.
Komisyonun görevi ne olacak? Kısaca
anlatabilir misiniz?
Irak hükümeti 2020 yılında sayım yapmayı planlıyor.
Eğer bu sadece sıradan sayım ise çok normal bir durum,
fakat etnik üzerine bir sayım yapılırsa tehlikeli bir adım
olacaktır. Gerçekleştirilen son bakanlar kurulunda bu
konu dile getirildi, hem Türkmenler hem de Kürtler
özellikle Kerkük, Musul, Telafer ve bu bölgelerde
sayımın etnisite üzerinden yapılmasına karşı.

“Biz güvenlik sıkıntılarından dolayı
sayımın yapılmaması taraftarıyız”
Sayım siyasi ve güvenlik anlamında istikrar olduğu
zaman yapılır, bu bölgede yaşayan insanlar başka yerlere
taşınmışlar veya başka ülkelerde yaşıyorlar. O yüzden
bakanlar kurulunda bununla ilgili bir komisyon kuruldu,
komisyonda IKBY İletişim Bakanı, Planlama Bakanı, ben
ve Bölge Bakanı Halit Şwani var ve çalışmalar yapacağız.
Biz güvenlik sıkıntılarından dolayı sayımın yapılmaması
taraftarıyız, yapılsa da sadece normal etnisiteye dayalı
olmadan sayım yapılması lazım.
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Haber: Ali Antar/ Foto: Muhammet Emin

ifri’de yaşanan protesto gösterileri sırasında ateşe
verilip yağmalanan Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kifri
Bürosu’nun, yapılan tadilatın ardından çok sayıda siyasi
yetkili ve halkın katılımıyla açılışı gerçekleştirildi.
Açılış törenine ITC Yürütme Kurulu Üyesi ve IKBY Bölge
Bakanı Aydın Maruf, ITC Selahaddin İl Sorumlusu Heysem
Muhtaroğlu ayrıca çok sayıda Türkmen ve Kürt siyasi parti
yetkilileri katıldı.
ITC Kifri Büro Sorumlusu Şahin Türkmenoğlu
Tba’ya yaptığı açıklamada Irak’ın farklı bölgelerinden
gelen misafirlere teşekkür ederek, “Bize gurur katan
Türkmeneli’nin her bölgesinden Erbil’den Tuzhurmatu’dan,
Süleymaniye, Diyale’den gelen herkese teşekkür ederiz.
Bugün azimetimiz daha kuvvetli oldu. Bir bina yakmakla
dava yok olmaz. Yıllarca farklı rejimler hatta bugün de
Irak’ın raklı bölgelerinde Irak Türkmenlerini yok
etmek için çok çaba gösterdiler. Allah’a şükür
milletimizin de desteğiyle bugüne kadar ayakta
durduk.” dedi.
Saldırının üzerinden bir yıl sekiz ay geçmesinin
ardından tekrar ayakta olduklarını belirten
Türkmenoğlu, “Davamıza devam ediyoruz.
Binamız olmazsa çadırda, çadırımız olmazsa
yüreklerde bu dava sürecektir ve bu dava hiç
bitmeyecektir. Bugüne kadar Irak Türkmen
Cephesi’nin bütün teşkilatı aynı zamanada
benimle beraber Kifri’de hiç yılmadan yorgunluk
bilmeden burada çalışan bütün arkadaşlarıma
teşekkürü bir borç biliyorum.” şeklinde
açıklamalarda bulundu.
Saldırının üzerinden uzun bir zaman geçmesine rağmen
onarımın gecikmesinin sebebine ilişkin sorduğumuz soruya
Şahin Türkmenoğlu, “Evet onarım gecikti. Bir müddet
mahkeme devam etti. Teftişler yapıldı. Bu nedenlerden
dolayı yaşanan gecikmeden sonra Irak Türkmen Cephesi,
bize yardımcı oldu ve binalarımızı onardık.” yanıtını verdi.
Açılan davaların sonucuna ilişkin ise Türkmenoğlu,
“Davalardan henüz bir sonuç çıkmadı. Hala devam ediyor.
Sizlerin aracılığıyla Irak Türkmen Cephesi olarak bölgedeki
idari kurumlardan ve hükümetten Irak Türkmen Cephesi
olarak davaların son bulmasını istiyoruz. Canilerin hak
ettikleri cezaları bulmasını talep ediyoruz. Ayrıca buradaki
idari hükümetten meydana gelen zararın telafi edilmesini
istirham ediyoruz.” diyerek yetkililere seslendi.

Tba mikrofonuna konuşan ITC Kifri Bürosu İdari
Sorumlusu Sezgin Beyatlı, “İlk olarak bunu vacip
görüyorum, Tba başta olmak üzere tüm çalışanlarına bizim
sesimizi ilk duyuran, ilk olarak bize yetişen siz olduğunuz
için öncelikle size teşekkür etmek istiyorum. Irak Türkmen
Cephesi, başta Erşet Salihi Bey, Heysem Bey, Nevzat Bey,
Aydın Bey hepsi bize bu görevde çok yardımcı oldular.” dedi
ve sözlerine şöyle devam etti:
“Bu görev ilk önce IKBY Hükümetine düşüyor ama
yapmadılar. Irak Türkmen Cephesi kendisi bunu üstlendi.
Biz de bir yıl sekiz ay sabrettik. Cephe’nin ve sizin
sayenizde gerekenleri yaptık. Yeni bir heyecanla, yeni
bir görev dağılımıyla işlerimizi daha düzenli bir hale
getirmek istiyoruz. Milletimize hizmet ederek görevimizi
sürdüreceğiz.”

ITC Kifri TERT3 Müdürü İbrahim Türkmehmet
kurumlarının tekrardan faaliyete geçmesinden

tekrar açıldı. Çalışmalaraımıza başlayacağız.” diyerek
duygularını ifade etti.

Neler Yaşandı?
19 Aralık 2017’de IKBY’de maaş kesintileri ve hizmet
sorunlarını protesto etmek için kentte gerçekleştirilen
gösterilerde ITC Kifri Bürosu, Kifri Türkmen Kültür
Merkezi ve Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği
binaları bir grup tarafından yağmalanıp eteşe verilmişti.
ITC binalarına yapılan saldırılar sonucunda binalar

büyük hasar görmüş kullanılamaz hale gelmişti.
Olayın üzerinde 1 yıl 8 ay geçmesine rağmen bölge
idaresi tarafından hiçbir tazminat ödenmedi.

gurur duyduğunu belirterek, “Duyduğum sevinci
tarif edemem. Bu yardım daha önce yetişseydi, daha
erken kapılarımızı açsaydık çok daha iyi olacaktı.”
değerlendirmesinde bulundu.

ITC Kifri Bürosu ve diğer kurum çalışanları uzun
süre binalarının bahçesinde kurulan çadırda
faaliyetlerini sürdürdüler.

Şahin Türkmenoğlu daha önce Tba’ya yaptığı
açıklamada ITC binalarının uğradığı hasara ilişkin
“Yaklaşık olarak 60 bin dolar civarında sadece bina
İbrahim Türkmehmet ITC’ye teşekkürlerini belirterek,
zarar gördü. Bunun yanında tahmini olarak 50 bin
“Onların çalışmalarıyla bu yardım bize yetişti ve
dolarlık eşya masa, bilgisayar, televizyon, kamera
binalarımızı onardık. Onarımdan sonra sanki yeni
doğmuşuz gibi hissediyoruz. Bu durum benim için çok gibi malzemeler zarar gördü. Bildiğimiz üzerede
Irak Türkmen Cephesi kurulmasından bu yana
önemli.” dedi.
95 senesinde Erbil’deydi ve 96 senesinde Kifri’de
TERT3 Müdürü İbrahim Türkmehmet, “Geçtiğimiz
kuruldu. O günden bu güne kadar bize gelen
aylarda, günlerde çok acı hasretler çektik çünkü biz
yayın arşivlerimiz, kitaplar, önemli yazılar, okulda
kendimizi sahipsiz hissettik. Çok şükür bu tören bugün okunan maddelerin birer kopyası ve daha nice
gerçekleşti, bu münasebet ile kimsesiz olmadığımızı
değerli eserler o yangınla birlikte hepsi küle döndü.”
gördük. Bizim arkamızda bir Allah bir de milletimiz var. bilgisini paylaşmıştı.
Onun için ne desem az, sevincim çok büyük. Kapımız
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Nihat Latif Koca: Erbil Kalesi'nde
Horyat Evi Açacağız

D

Röp: Ali Antar / Foto: Ali Salim

ünya kültür merkezi olarak UNESCO
tarafından korunan ve 8 bin yıldan fazla tarihi olan
Erbil Kalesi’nin restore çalışmaları devam ediyor.

Bildiğiniz üzere Erbil Kalesi, dünya mirasının bir
parçası olmasının ardından, UNESCO’nun kalenin
onarımında büyük bir rolü bulunmaktadır. Bunu
söylememin amacı UNESCO’nun detaylı bir şekilde
kalenin onarımını takip etmesidir.

Erbil Kalesi Yüksek Restorasyon
Komisyonu Başkanı Nihat Latif Koca,
“Erbil Kalesi, tarih boyunca birçok
milletin mülkü oldu ve birçok kültürün
sahibidir. Bu yüzden tüm kütür ve
milletlerin simgesi olarak bir merkez
haline gelmesini istiyoruz.” dedi.
Erbil Kalesi Yüksek Restorasyon
Komisyonu Başkanı, kalenin restore
projesinde yavaş hareket etmelerinin
nedenine değinerek, “Bu evlerin hepsi,
UNESCO’nun gözetiminde restore
ediliyor. Evlerin yıkılmaması için
kerpiçleri tek tek çıkarıp düzeltmemiz
gerekir.” ifadelerinde bulundu.
Erbil Kalesi’nde Türkmenlere ait özel
bir alanın olmamasına ilişkin Nihat
Latif Koca, “Türkmen kardeşlerimizin
kendilerine özel bir alanları olması gerekir. Bu proje
üzerine şu anda çalışılıyor ve devamlı olarak üzerine
konuşulmaktadır. Yakın sürede bu tür bir projeyi
hayata geçirmeyi umut ediyoruz.” şeklinde konuştu.
Koca ayrıca, “Birçok kişinin gönlünde ve benin
aklımda olan şey, Erbil Kalesi’nde horyat evinin
yapılması.” dedi.
Erbil Kalesi Yüksek Restorasyon Komisyonu Başkanı
Nihat Latif Koca, Tba Gazetesine özel açıklamalarda
bulundu.

Erbil Kalesi Yüksek Restorasyon
Komisyonu Başkanı olarak yeni bir göreve
başladınız. Erbil Kalesi için projeleriniz
nelerdir?

Erbil Kalesi için birçok değerlendirmenin ardından
büyük bir plan hazırlandı. Bu da misafirlerin
konaklanması için evlerin onarılmasının ardından
birkaç otel hazırlamaktı ve bazı bölgelerde restoran,
kahvehane ve birkaç kültürel alan olarak belirlendi.
Erbil Kalesi, tarih boyunca birçok milletin mülkü
oldu ve birçok kültürün sahibidir. Bu yüzden tüm
kütür ve milletlerin simgesi olarak bir merkez haline
gelmesini istiyoruz. Kalede birkaç merkezimiz
bulunmaktadır ancak bunların genişletilmesi
gerekiyor. Günden güne, aydan aya bu projeyi
ilerletmek için tüm tarafların yardım etmesini ve
kalan işlerin tamamlanmasını umut ediyorum.
Kalenin restore edilmesinin kolay bir şey
olmadığını herkesin bilmesini istiyorum.
Bir yıl içerisinde bir ev yapıp bunun ne
kadara mal olacağını bilebilirsiniz.
Ancak kaledeki evlerde sorun var.
Örneğin, bir evin onarımı için
10 bin dolar ayırıyoruz ancak
bazı şeyler ortaya çıkıyor
ve bunun ayırdığımızdan
daha fazlasının gerektiğini
görüyoruz.
Bu evlerin hepsi,
UNESCO’nun
gözetiminde restore
ediliyor. Evlerin
yıkılmaması için
tek tek kerpiçleri
çıkarmamız gerekir.
Erbil halkı ve diğerleri
kalenin onarımının
yavaş ilerlediğini söylüyor.
Bu doğru ancak böyle
ilerlemesinin iki sebebi var;
birincisi daha önce anlattığım
sanatsal ve tekniksel neden, ikincisi

ise maliye nedenidir. Bildiğiniz gibi, Kürdistan
Bölgesi geçtiğimiz senelerde bütçenin bulunmaması
ve DEAŞ işgali nedeniyle ekonomik krizle karşılaştı.
Allaha şükür bu sorun ortadan kalktı, bu sene
gelirimiz var. Avrupa Birliği kalenin
onarımı için gelir sağladı. Ayrıca Erbil’de
bir iş adamına teşekkürlerimizi sunarak
ismini söylemek istiyorum. Şeyh Baz,
kale için büyük bir gelir sağladı. Erbil’de
bulunan diğer iş insanlarının da kalenin
onarımına katkı sağlamalarını umut
ediyorum. Çünkü kale hepimizindir.
Özellikle Erbil’de Erbil Kalesi’nde doğan,
akrabaları kale halkı olan ve kendilerini
Erbil ve kale halkı sanan sermayedarların
onarıma katkı sağlamalarını umut
ediyorum.
Çalışmalarımızın hızlı ilerlemesini umut
ediyoruz. Bilginize, şu anda kalenin
5 alanında çalışmalar sürüyor. Bu
alanlardan biri de tüm Erbil halkının
gönlünde olan kale hamamı eski hali ve
yeni teknikle onarılıyor. Onarımın tamamlanmasının
ardından Erbil halkına sunacağız.

Bildiğimiz üzere Türkmenler, Erbil
Kalesi’nde bini aşkın yıllık bir tarihe
sahiptir. Ancak
kaleye baktığımızda Türkmenlere özel bir
eser bulundurulduğunu göremiyoruz.
Örneğin Kürt kültürü müzesi
bulunmaktadır ancak Türkmenlerin
tarihi ile ilgi özel hiçbir şey kurulmamış.
Türkmenler için özel bir alanın
kurulmasına ilişkin bir projeniz var mı?
Doğru. Benin gönlümde olan projelerde kalede
birkaç yeri Türkmenlerin kültürleri için ayırmaktır.
Daha önce anlatığım gibi kale hepimizin mülkü. Bu
yüzden Erbil Kalesi hepsinin simgesi olmalı.
Erbil Kalesi’nin dünya Kültür merkezi olmasından
dolayı, burada Türkmenlerin de özel bir alanı olması
gerekiyor. Bu proje üzerine şu anda çalışılıyor ve
devamlı olarak üzerine konuşulmaktadır. Yakın
sürede bu tür bir projeyi hayata geçirmeyi umut
ediyoruz. Bu projenin de uygulanacağından yüzde
yüz emin olabilirsiniz.

Türkmenlere özel olan projelerinizi
anlatabilir misiniz?
Erbil halkının ya da Türkmen kardeşlerimizin
kendileri bir proje sunması gerekiyor. Biz de onlar
için bir alan ayırarak yardımcı olabiliriz. Ancak
benim aklımda ve birçok kişinin gönlünde olan ve
çok sayıda Türkmen ve Kürt sanatçıların istediği
üzere, burada bir “Horyat Evi” açma gibi bir plan
bulunmaktadır. Horyat, Erbil şehrinin çok önemli
bir parçası. Bu yüzden bu evi açmayı ve bu projeye
katılabilmeyi umut ediyorum.
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Muhtaroğlu: Irak’ta nüfusuna göre en çok şehit veren
milllet Türkmenlerdir

T

Haber: Çoban Timur / Foto: Muhammet Emin

kanlar bizi toprağımıza daha çok bağladı. Milletimiz
zulüm, türlü türlü oyun, patlama ve çatışmalarda kan
döktü. Seninle aynı memlekette yaşıyor ancak hainlik
yapıyor. Sana bir saat, iki saat içinde 530 havan mermisi
yağdırıyor. Bağdat yoluna çıkıyorsunuz yüzlerce
gencimiz kaçırılıp başları bedenlerinden ayrılıyor.”
diye konuştu.

uzhurmatu’da Türkmen şehitleri, gerçekleştirilen
yürüyüş ile anıldı. Beş yıl önce bir grup Tuzhurmatulu
genç tarafından başlatılan gelenek bu yıl da
gerçekleştirildi.
Tuzhurma’da son beş yıldır Muharrem ayının 5’inde
düzenlenen yürüyüşte 2500 Türkmen şehit anılıyor.
Şehit ailelerinin şehit fotoğraflarını ellerinde taşıdığı
yürüyüş kent merkezinden başlayarak şehitlikte son
buluyor.

“Tuzhurmatu’da Türkmenlerin gördüğü
zulüm hiçbir yerde görülmedi”
Muhtaroğlu, “Tuzhurmatu’da Türkmenlerin
gördüğü zulüm hiçbir yerde görülmedi. Yine
Irak hükümetine, 5 Muharremde erkek, kadın
ve çocuklarımızın nasıl kan ağladığını görün
diyorum. Bize, Türkmenlere haklarını verin. Biz bu
vatan uğruna çok kan döktük. Bu vatanda hakkımız
var. Irak’ta nüfusuna göre en çok şehit veren millet
Türkmen milletidir. Başka milletlerin de şehitleri var
ancak biz, nüfus sayımıza göre daha fazla şehit verdik
ve inşallah biz ne milli çalışmalarımızdan ne de dini
çalışmalarımızdan geri kalmayacağız.” ifadelerini
kullandı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Selahaddin İl Teşkilatı
Başkanı Heysem Haşim Muhtaroğlu, söz konusu
merasime ilişkin Tba’ya konuştu.
ITC Selahaddin İl Teşkilatı Başkanı Heysem Haşim
Muhtaroğlu, “Her şeyden önce tüm İslam alemine ve
Türk dünyasına bu münasebetle başsağlığı dileklerimizi
iletiyoruz.” dedi.
“Biz Tuzhurmatu'da Muharrem ayına çok önem
veriyoruz. Özelikle de 1 ve 10 Muharem’e.” diyen
Muhtaroğlu, “Tuzhurmatu’da halk cami ve tekkelerde
Muharrem ayını ihya etmekte ve son 5 senedir, 5
Muharrem’de Tuzhurmatu şehitleri için 2 saatlik
yürüyüş düzenlenir ve tüm şehitlerin fotoğrafları
taşınır.” ifadelerinde bulundu.
Heysem Haşim Muhtaroğlu, “Bu yürüyüş herkese
bir mesajdır. Tuzhurmatu’da biz mazlumuz diyenlere
Türkmenlerin ne kadar Tuzhurmatu’da mazlum
olduğunu göstermektedir ayrıca memleket, dil ve
toprak için ne kadar kan döktüğümüzün göstergesidir.”
şeklinde açıklama yaptı.

“Dünyanın hiçbir yerinde nüfusu 100 bin
olup 3 bin şehit veren bir memleket yok”

ITC Selahaddin İl Teşkilatı Başkanı Heysem Haşim
Muhtaroğlu, “Eğer Tuzhurmatu’da kaymakamlığı
elde etmişsek bu şehitler sayesindedir. Tekrardan Irak
hükümeti, ne kadar şehit verdiğimizi görüp utansın
diyorum ki Türkmenleri sürekli göz ardı etmektedir.
Göz ardı edilmesinin sebebini şimdiye kadar bilemedik.
Dünyanın hiçbir yerinde nüfusu 100 bin olup 3 bin
şehit veren bir memleket yok. 3 bin şehidin de hepsi 4-5
sene içerisinde verildi.” dedi.
“Tuzhurmatu’nun her bir yerine gittiğinizde bu
toprakların Türkmenlerin kanıyla çoğaldığını
göreceksiniz.” diyen Muhtaroğlu, “Ondan dolayı bu

Tuzhurmatu Şehitler Konvoyunun Sorumlusu Hacı
Ahmet Bayrak, “Bilindiği üzere, 2500 şehidimiz var. Bu
çalışmaya biz 2015 yılında başladık. Burada olmanızdan
memnuniyet duyuyoruz.” dedi.
Tuzhurmatu Şehitler Konvoyunun Basın Sorumlusu
Yasin Paşaoğlu, “Bu yıl bu çalışmanın 5. yılı.
2015 yılından beri çalışmayı yürütüyoruz. 2500
şehidimizi bu memlekette anmak için yürüyüşümüzü
yapıyoruz. Buraya her gelen kişi şehit fotoğrafını
taşıyarak şehitlerimizi anıyor. Şehitlerimizi anmak
bizim görevimiz. Her zaman ve her sene bunu
tekrarlayacağız.” diyerek duygularını paylaştı.

Firsat Sofi, Erbil’in Yeni Valisi Olarak Seçildi

F

Derleme: Tba

irsat Sofi oy çokluğu ile Erbil’in yeni valisi
olarak seçildi.
Erbil İl Meclisi üyeleri, İl Meclis Başkanı Ali Reşit
yönetiminde 12 Eylül 2019 Perşembe günü Kürdistan
Demokrat Partisi (KDP) adayı ve tek aday olan Firsat
Sofi’yi Erbil’in yeni valisi olarak seçmek üzere Erbil İl
Meclis binasında toplantı düzenlendi.
Erbil İl Meclisi’nde gerçekleştirilen oylamada 28
kişiden 27 oy alan Firsat Sofi, Erbil’in yeni valisi
seçildi.
Oturumun ardından basına açıklamalarda bulunan,
Erbil İl Meclisi Başkanı Reşit Hoşnav, “Bugün,
Erbil İl Meclisi’nde gerçekleştirilen oturum
sonucunda, Erbil Valisi adayı 28 kişiden 27 oy aldı
ki bu tüm fraksiyonların oyuydu. Bunun ardından
Erbil Valisi’nin göreve başlaması için resmi bir
yazı Bakanlar Kuruluna ve Bölge Başkanlığına
göndereceğiz.” dedi.
Erbil Valisi olarak ilk basın açıklamasında Firsat Sofi,
“Amacımız ayırım yapmadan tüm taraflara hizmet
sunmak ve biz tüm Erbil halkının valisiyiz. Gelecek
günlerde de Erbil İl Meclisi’nde çalışma programımızı
açıklayacağız.” ifadelerinde bulundu.
Eski Erbil Valisi Nevzad Hadi, 10 Eylül’de istifa
ettiğini bildirerek, “Firsat Sofi, Kürdistan Demokrat

Partisi Erbil Valilik görevine adaydır.” şeklinde
açıklamada bulunmuştu.

Firsat Sofi kimdir?
-Firsat Sofi Ali, 1978 yılında Erbil-Çoman ilçesine
bağlı Gezna Köyünde doğdu.
-Üniversiteyi Hukuk Bölümü’nde tamamladı,
Genel Hukuk Bölümü’nde Yüksek Lisans yaparak,
Selahaddin Üniversitesi Hukuk Bölümü’nde doktora
diplomasını aldı.
-Bir dönem Erbil Politeknik Üniversitesi’nde
akademisyen olarak görev yaptı.
-Irak Kürdistan Bölgesi
Yönetimi (IKBY) 4. dönem
milletvekilliği görevini yaptı.
-Bölge Başkanlık Divanında
Yasal Danışma Kurulu Üyeliği
görevinde yer aldı.
- IKBY Anayasa Hazırlık
Komisyonuna üyeydi.
- IKBY Yüksek Reform
Komisyonu üyelik görevini
sürdürdü.
-IKBY Parlamentosu İç Tüzük
Komisyonu geçici başkanlık
görevinde bulundu.

2020 DİYORUM BAŞKA DA BİR ŞEY
DEMİYORUM

G

konuda yapılan en ufak şey bile
görmedik, duymadık. Özellikle
de Erbil'de siyaset yaptığını iddia
erek kendi köşelerimde,
gerekse sosyal medya hesaplarımda eden bazı Türkmen partiler bu
ve Tba ailesi olarak hazırladığımız konudan ya bihaber ya da pek
önemli bulmuyorlar.
çok sayıda haberde, 2020 yılında
Irak genelinde yapılması planlanan
nüfus sayımına deyindik ve
Ancak o partiler bile şunu
deyinmeye çalışıyoruz.
bilmelidirler, bu sayımda ortaya
çıkacak olan rakam sonucu
Irak haritası içerisinde yaşayan
şu anda üzerine bin bir oyun
bütün kesimler için büyük
kurduğunuz kota meselesi de
önem taşıyor bu sayım. Ancak
tehlikeye girecek haberiniz olsun.
Türkmenler için belkide "tamam
ve ya devam" nitliği taşıdığını
İkinci millet olma iddiamız ve
düşünüyorum.
iddianız da çürüyecek.

erbiloglu@hotmail.com

Bu sayım, Kerkük için ne kadar
Bu nedenle bir an önce "sayenizde"
önemli ise Erbil ve Kifri için en az
milliyetine küsen milletimizin
o kadar kritik bir süreçtir. Ortada
gönlünü alın. Başka başka
bir gerçek var ve bu gerçek bize
nedenlerle kimliğini gizleyen ve
şunu açık bir şekilde gösteriyor.
inkar edenleri aydınlatmak için
Erbil ve Kifri Türkmenlerinin
saha çalışmaları hazırlayın.
bulunduğu sınır, Irak'ın bir parçası
olsa da, Irak'tan bağımsız ve
Kısacası bu iş siz siyasetçilere ve
kendi yasaları çerçevesinde birey
medyacılara düşüyor. Bir iki medya
haklarını tespit eden bir bölgedir.
ağımız var nitekim on üzerinde
Bu nedenle
parti ve parti
Türkmenler Irak
Mehmet F. Erbiloğlu
yetkilisine sahibiz.
içerisinde hak
talep ederken
Hepinize şunu
veya siyaset
söylüyorum,
yürütürken
sayımlar seçimlere
hep iki ayrı
benzemez.
çerçeveden
Başka teknik ve
bakmalılar.
ittifaklarla sayınızı
Biri merkezi
yüksek gösterme
hükümet,
şansınız yok. Bu
diğeri bölgesel
nedenle siz de
hükümet.
aklınızı başınıza
devşirin hiç
İşte bu sayımda
olmazsa kendi
da Türkmenler iki sınavdan
çevrenizi ve ailelerinizi bu konuda
geçecekler. Birisi merkezi hükümet aydınlatın.
içerisinde haklarını tanımlayacak,
diğeri ise bölgesel hükümetteki
HALEN HAYATTA OLAN
yerini ve ağırlığını belirleyecek.
SAYGIN İNSANLARIMIZ
Irak Türkmenlerinin geneli için
Kerkük her zamanki gibi kilit
nokta. Nitekim bölgesel yönetim
içerisinde yer alan Türkmenler için
genel olarak yani Erbil ve Kifri'deki
Türkmenlerin toplam sayısı önem
arz etmektedir.
Yani bölgesel yönetim içerisinde
Türkmen hakları Kerkük'teki
Türkmen sayısına tabi değildir.
Erbil ve Kifri’deki ağırlığı göz
önünde bulundurulur.
Tabii ki yine iş siyasetçilerimiz
ve Türkmen partilerine düşüyor.
Halkı bazı konularda aydınlatmak
ve bu sayımın bir seçim
niteliğinde olmadığını bıkmadan
usanmadan anlatmak gerekir.
Seçimlerde kaybedersiniz
ancak bir sonraki seçime
hazırlanırsınız. Sayımlar ise
aksine, belkide asırlar sonra bile
değerlendirmeler içerisinde yer
bulur ve her millet o sayımlardaki
istatistiklere göre söz konusu
topraklarda var olup olmadığını
ispat edebilir.

Zaman hızla geçiyor ancak bu
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Hayatta olan saygın
insanlarımıza sesleniyorum.
Bakın Allah rızası için bu işi
sadece siyasetçi ve medyacılara
bırakmayın.
Çelebiler, Kasaplar,
Doğramacılar, Arsalanlar,
Terziler, Hamamcılar,
Allahverdiler, Kahveciler,
Uzeyriler, Altıbarmağlar,
Beyatlılar, Küreciler, Sebzeciler
ve diğer bütün saygın ailelere
seslenmek istiyorum. 2020 için
nolur sesinizi yükseltin. Aksi
halde bu millet ayaklar altında
ezilip yok olup gidecek.
Bu mesele siyaset dışı bir meseledir
ve hepimizin üzerine düşen hiç
olmazsa ailelerimize ve çevremize
bunu anlatmamızdır.
Her şeyi bir kenara bırakalım.
Küslükleri, anlaşmazlıkları,
kinleri, nefretleri ve bütün
suçlamaları. Bugün 2020 sayımı
için birleşmiyorsak bile tek
amaç olalım ve Türkmenlerin
varlığını gösterip sesimizi herkese
duyuralım.

Etkiledi?

1991 yılında Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve
sırasında ABD sadece hava lojistik ve hava destek
ardından Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesi olayları
sağlayarak katılmış ve meydanlarda ise Irak,
uluslararası sistemi derinden etkilemiştir. Özellikle Suriye ve milis güçler katılmıştır. Yani Washington
SSCB’ın dağılmasının ardından artık dünya
doğrudan kendi askerini meydanalara göndermek
yavaş yavaş ABD’nin öncülüğünde kapitalizmin
yerine vekaleten savaşı tercih etmiştir.
etkili olması sonucunu beraberinde getirmiştir.
ABD’nin tek kutuplu sistemin başına geçmesi,
dünyada güç dengesinin de lehine değişimine
neden olmuştur. Seksenli yıllarda Washington
yönetimi, SSCB’ye baskı yapmak ve Moskova’yı
zor durumda bırakmak amacıyla bazı radikal
İslamcı grupları destekelmeye başlamıştır.
Bunların başında Taliban hareketi gelmektedir
ki daha sonraki dönemlerde Washington’ın
yardımıyla Afganistan’ın tamamını kontrolü
Dr. Muaffak Adil Ömer
altına alabilecek güce gelmiştir. Fakat SSCB’nın
dağılması ve dünya düzeninin yeniden ABD lehine
şekillenmeye başladığından dolayı Washington
daha önceki dönemlerde desteklediği grupların
aleyhine hareket etme sinyallerini vermiştir. Bu
sinyalin doruk noktası ise 11 Eylül 2001 tarihinde
iç seferleri gerçekleştiren ve ABD havayollarına
ait dört sivil uçak 19 el-Kaide üyesi tarafından
kaçırılmıştır. Saldırılardan sonra dönemin
el-Kaide lideri Usame Bin Ladin 11 Eylül
İkinci değişim ise “ABD’nin Ulusal Güvenlik
saldırılarını üstlenmemiştir. Fakat daha sonraki
Stratejisindeki Değişimdir”. Bu çerçevede
açıklamalarında özellikle 2006 yılında el-Kaide
Bush döneminde ve 11 Eylül saldırılarının
tarafından yayınlanan bir video görüntüsünde,
ardından 20 Eylül 2002 tarihinde yeni Amerikan
el-Kaide 11 Eylül saldırılarını gerçekleştirdiğini
Milli Güvenlik Stratejisi, Bush’un onayıyla
duyurmuştur.
yayınlanmıştır. Bu belge aynı zamanda Bush
doktrini olarak bilinmekte ve çeşitli dış politika
11 Eylül saldırıları ABD’yi içerden hedef alan ve
ilkelerini içermektedir. Ortadoğu bölgesini
3000’e yakın ABD’li vatandaşın ölümüne sebep
ilgilendiren husus ise “Yeni Amerikan Milli
olan saldırı, İkinci Dünya Savaşı sırasında Pearl
Güvenlik” belgesinde yer alan “Potensiyel tehdit
Harbor saldırısından sonra ABD’nin karşı karşıya
oluşturduğu ve ileride problem çıkarabileceği
kaldığı en büyük saldırıdır. Üstelik saldırıyı
düşünülen her oluşum ya da ülkeye karşı nerede
gerçekleştiren taraf devlet değildi ve savaşın da
olursa olsun”; “vurulmadan önce vurma” başka
herhangi belli bir alanı yoktu. ABD, SSCB’nın
bir ifadeyle ABD’ye “Önleyici Meşru Müdafaa
dağılımasından sonra bazı terör saldırılarına
Hakkı” gibi meselelere yer verilmiştir. Aslında
maruz kalmıştır. Ama hiç biri 11 Eylül saldırıları
bu cümlelere bakıldığında hedef kitleye bölgesel
kadar geniş, etkili ve yankı bulmamıştır.
olarak herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. Ama
Washington’ın içeride ve dışarıda maruz kaldığı
bu belgenin ardından Ortadoğu bölgesi doğrudan
saldırıların başında; 26 şubat 1993 tarihinde
hedef seçilmiştir. Böylece ABD Soğuk Savaş
NewYork’ta Dünya Ticaret Merkezi’nin parkında
sonrası dönemde eski SSCB’den sonra karşısına
bir arabanın infilak etmesi, 7 Ağustos 1998
“uluslararası terörizm” adında yeni düşman
tarihinde ABD’nin Darüsselam ve Nairobi’deki
çıkarmıştır.
büyükelçilik binalarında patlamalar, gelir.
ABD ile Ortadoğu ülkeleri arasındaki ilişkiler
11 Eylül Saldırıları, ABD yönetimi tarafından
bakımından da bazı değişiklikler meydana gelmiş
ABD’nin tek süper güç olmadığının sinyali olarak
ve bu değişiklikler ise ABD’nin Ortadoğu’ya
değerlendirilmiş ve artık ABD’nin tek başına
karşı gerçekleştirdiği üçüncü değişim olarak
dünyayı yönetemeyeceği mesajı biçimindeydi.
adlandırabiliriz. 11 Eylül saldırıları ABD’nin
Bu çerçevede ABD’nin stratejisinde Ortadoğu
diğer ülkelerle kurduğu ilişki ve koalisyonlar
bölgesinin önemli bir yere sahip olmasından
üzerinde yapılan değişiklikler bakımından
dolayı da Washington bir yandan dünyada çıkarını bir dönüm noktası sayılmaktadır. Özellikle
korumak amacıyla bu bölgeye daha fazla yönelerek George W. Bush döneminde (2001-2009) bu
Ortadoğulu müttefiklerini destekleyip enerji
olaylar, dönemin ABD yönetimince iyi biçimde
akış güzergahını korumak için ve diğer yandan
değerlendirilmiş ve ABD’nin dünyayı kendi
da Ortadoğu bölgesini terör kaynağı olarak
kontrolü altına almak amacıyla kullanmış ve
göremesinden dolayı terörü ortadan kaldırmak,
dünya düzenini ABD’nin çıkarına hizmet edecek
üçüncü dünya ülkelerine demokrasi getirmek
biçimde şekillendirmek için çaba harcamıştır.
vaatleriyle doğrudan askeri güç kullanarak
Bu çerçevede Washington, Ortadoğu ülkeleriyle
2001 yılının ekim ayında Afganistan’ı ve 2003
ilişkilerini, terörizme karşı mücadele konusunda
yılının Nisan ayında ise Irak’ı işgal etmiştir.
yeniden gözden geçirmiştir. Aslında 11 Eylül
Afgnanistan’ın işgali Usame Bin Ladin’i yakalmak
saldırıları, ABD ve İsrail’e Ortadoğu bölgesini
ve diğer terör gruplarını yok etmek gerekçeleriyle
fiilen kontrol etme aşamasına, terör ve teröristlerle
yapılmıştır. Böylece ABD’nin Ortadoğu
mücadele iddialarıyla geçme şansını tanımıştır. Bu
bölgesine karşı stratejisinde üç önemli değişiklik
bağlamda saldırıların ardından Washington-Riyad
gerçekleşmiştir, bunların ilki “teröre karşı
ilişkileri yaklaşık 20 ay boyunca kötü bir dönem
savaş”tır. 11 Eylül Saldırıları ABD’nin dünyaya
geçirmiştir. Çünkü saldırganların çoğu Suudi
bakış açısını ve izlediği strateji ve dış politikasının Arabistanlı kökenliydiler. Ama o dönem iki ülke
tamamını gözden geçirmesine neden olmuştur.
ilişkilerinin kötüye gitmesi sadece saldırganların
Ortadoğu bölgesi ise 11 Eylül saldırıları sonrası
Suudi Arabistanlı kökenli olmalarından kaynaklı
hedef alınan ilk bölgedir. Çünkü Washington’a
değildi, bölgesel ve küresel düzeylerde stratejik
göre el-Kaide ve diğer radikal İslamcı grupların
dengelerin temelden değişimi, SSCB’nin
ideolojik kaynağının bu bölgde olduğunu ileri
dağılımı, Arap Milliyetçilik söylemlerinin sona
sürmektedir. Hatta bu gruplara mensup insanların yaklaşması, İslam adını kullanan bazı radikal
çoğu Ortadoğu ülkelerindendirler. Bu durum 2014 grupların ortaya çıkması ve Irak’ta rejimin
yılında IŞID terör örgütünün ortaya çıkmasının
devrilmesi gibi hususların da 2001-2009 yılları
ardından devam etti ve şimdi, Irak ve Suriye’de
arasındaki dönemde, ikili ilişkileri olumsuz yönde
ABD’nin öncülüğünde teröre karşı mücadele
etkilemiştir.
devam etmektedir. Ama IŞID ile mücadele
Obama döneminde ise ABD’de yerel düzeyde
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özellikle Irak ve Afganistan’da öldürülen askerlerin sayısındaki artışa karşı muhalefet
sesleri yükselmeye başlamıştır. Burada Washington tekrar dış politikasını gözden
geçirerek bu sefer vekaleten savaş ilkesini uygulamaya başlamıştır. Bunu da İslamcı
cihadist gruplarını ılımlı İslam grupularıyla; Arap ülkelerinde ise İslamcı olmayan Arap
Yönetimlerini İslamcı Arap Yönetimlerine karşı kışkırtarak ABD’nin çıkarını koruyacak
şekilde tansiyonu yükseltmeye başlamıştır. Örneğin bugün Arap Körfezi ülkelerine de
baktığımızda tarihinde görülmemiş biçimde ayrılık ve anlaşmazlıklar yaşamaktadırlar.
Diğer yandan önemli olan başka bir hususa da değinmekte yarar vardır, o da ABD
özellikle 11 Eylül saldırılarından sonraki dönemlerde Sünni Radikal İslamcı gruplarına
karşı İran’ın önderliğinde Şii silahlı grupları ortaya atmıştır. Nisan 2003’te Irak’ın ABD
tarafından işgal edilmesinin ardından Tahran’ın özellikle Ortadoğu ülkelerinde askeri,
siyasi ve ekonomik nüfuzu anormal ve müthiş şekilde artmıştır. Bu da Washington’ın
Sünni-Şii mezhepsel temele dayalı çatışma ve anlaşmazlıklardan karlı çıkan tek ülke
olmasından dolayı böyle bir durumun oluşmasına göz yummuştur. Irak, Suriye, Lübnan
ve Yemen gibi Ortadoğu’nun önemli ülkelerinde yaşananlar ABD’nin gizilice yeşil ışık
yakma doğrultusunda mezhep çatışmanın açık maydanı haline gelmiştir.
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Diğer yandan 2011 yılında ve Arap Baharı olarak anılan yönetim değişiklik dalgaları
da aslında 11 Eylül saldırıları sonrası ABD tarafınca oluşturulmak istediği yeni düzen
çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Bu gelişmeler Washington’ın Ortadoğu ülkelerine
karşı yeni politikaları bağlamında gerçekleştirildiğini iddia etmk yerinde olur. ABD,
Donald Trump döneminde de vekaletten savaş politikasının yanısıra öde-korun anlayışı
çerçevesinde özellikle Arap Körfez ülkeleriyle ilişkilerini yeniden şekillendirmiştir.
Artık ABD, Ortadoğu ülkelerin güvenliğini kendi bütçesinden para harcayarak
sağlamayacaktır, yerine güvenliğini sağladığı bölge ülkeler bu harcamaları karşılamak
zorundalar. Zaten bu konuda ABD’nin Ortadoğu ülkeleri özellikle Arap ülkelerle Trump
döneminde astronomik rakamlarla silah satışı sözleşmeleri imzalamıştır.
Son olarak 11 Eylül saldırılarının bir diğer sonucu ise bugünlerde sıkça dile geitrilen
Asrın İttifakı’dır bu ittifaka göre İsrail’in Ortadoğu’daki konumunu ileri düzeye taşınacak
ve güvenliği korunarak Arap ve Müslüman ülkelerin İsrail lehine taviz vermelerinin
zemini hazırlanacaktır. ABD ile İsrail, Ortadoğu bölgesinde bu yönde ciddi adımlar
atarak çalışmalarına başlamışlardır.
ABD hükümetinin açıklamalarına göre
olaylar şöyle gelişti: 11 Eylül 2001
Salı günü ABD’de dört yolcu uçağının
ikisi New York'taki Dünya Ticaret
Merkezi gökdelenlerine, bir diğeri
Washington D.C.'de Pentagon’a çarptı.
Sonuncu uçak ise yolcular ve uçağı
kaçıranlar arasındaki mücadeleden sonra
150 mil uzakta, Pensilvanya kırsalında
düşürüldü.

x4
11 Eylül 2001’de ABD’de
4 yolcu uçağı kaçırılmış,
uçaklardan ikisi İkiz
Kuleler'e çarpmıştı

İkiz
Kuleler'de
2 bin 606 kişi,
Pentagon'da 125 kişi
ve kaçırılan uçaklarda
ise 246 kişi hayatını
kaybetmişti. Saldırılarda,
19 teröristle toplam ölü
sayısı 2 bin 996 olarak
açıklanmıştı.

98.kat

Yerel saatle 09:02:59
da ikinci bir uçak Dünya
Ticaret Merkezi güney
Kulesi 77.-85. katları
arasına kulenin güney
tarafından çarptı. Bina
çarpmadan 56 dakika sonra
yıkıldı.

9/11
08:46:30
85.kat

94.kat
Yerel saatle 08:46:30 da
Amerikan Hava Yolları'na
ait kaçırılan bir yolcu
uçağı Dünya Ticaret
Merkezi Kuzey Kulesi
94.-98. katları arasına
kulenin kuzey tarafından
çarptı. Bina çarpmadan 102
dakika sonra yıkıld.

77.kat

Saldırı kurbanları sadece
ABD vatandaşı değildi 78
farklı ülkeden oluşuyordu.

Söz konusu olay bazı ülkeler
tarafından ABD’nin bir
senaryosu olarak kaleme
alında. Ancak bu olay ABD
ekonomisini çok etkiledi.
Ayrıca bu olay ABD’nin
terör örgütüne karşı savaş
açıklamasına neden oldu.

Olay ABD’nin
Ortadoğu’daki siyasetine
de etki yarattı ki 2001
yılında Afganistan ve
2003 yılında Irak farklı
nedenlerden dolayı ABD
tarafından ele geçirildi.

Yerel saatle 10:03:11'de
Washington, DC'nin 240 km
(150mil) kuzey batısına,
Pensilvanya Shanksville
kırsalıda dördüncü bir
uçağın düştüğü açıklandı.
Olay yerinde büyük bir uçak
enkazına rastlanmadığı
söylentileri dolaştı. Resmî
makamlarca uçak enkazının
olduğu vurgulanmıştır.
Ayrıca birçok uçak
parçaları da bulunmuştur.

10

16 Eylül 2019

https://www.tbajansi.com

Ali Mehdi: Kerkük Valisinin Değişmesine İhtiyaç Yok

I

Haber: Ziya Üzeiry

rak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu
Üyesi ve Kerkük İl Meclisi Üyesi Ali Mehdi
Sadık, “yüzde 32 projesi”nin uzun vadeli çözüm
olduğunu söylüyor.

Türkiye'de ve bütün ülkelerde savunduk ve Irak'ta
bulunan bütün siyasi taraflarla yapılan görüşmelerde de
bu düşüncenin arkasında durduk.” dedi.

Geçtiğimiz günlerde kendi özel aracının üzerine
“% 32” yazdıran Ali Mehdi’nin başlattığı
kampanya, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

“Yüzde 32 Projesi, uzun vadeli
çözümdür”

“Yüzde 32 projesi, Kerkük için tek
çözüm”
Kendisinin başlattığı kampanyaya ilişkin
Tba Gazetesine yaptığı özel açıklamada, “Biz
2006 yılından beri yüzde 32 projesi’ni dile
getiriyoruz. Bu proje Kerkük'te bulunan bütün
görev ve yetkilerin yüzde 32 esasına dayalı
olarak dağılımını öngörüyor. Aynı zamanda
Kerkük adına bunun tek çözüm olduğunu
görüyoruz.” açıklamasında bulundu.
Uluslararası mahfillerde de proje üzerine durduklarını
söyleyen Ali Mehdi, “Bu projeyi Birleşmiş Milletler'de,

Ali Mehdi son zamanlarda Kerkük Valisinin
değiştirilmesi ve yerine bir Kürt vali atanmasına ilişkin
çıkan haberler hakkında ise, “Şimdilerde Kürt partiler,
Kerkük Valisini değiştirmek istiyor, ama şu anda vali
değişimine ihtiyaç yok. Böyle bir ihtiyaç varsa da
valinin Türkmen olmasını talep ediyoruz.” şeklinde
konuştu.

ITC Yürütme Kurulu Üyesi Ali Mehdi Sadık,
önümüzdeki yıl nisan ayında yapılacak olan
Kerkük İl Meclisi seçimine değinerek sözlerine
şu şekilde son verdi:

“Şu anda vali değişimine ihtiyaç yok,
değişecekse de vali Türkmen olmalı”

“Önümüzdeki yıl nisan ayında yapılması
planlanan il meclisi seçimlerinden de sonra
vali görevinin dönüşümlü olarak iki yıllık
bölümler şeklinde olmasını talep ediyoruz.
Artık Kerkük'te insanlar uzun vadeli çözüm istiyor,
bu uzun vadeli çözüm ise yüzde 32 projesidir.”

Beyin Damarlarından bile Geçebilecek Robotik İplik
Tasarlandı

M

Tasarlandı

malzemeleri kullandılar.

uhteşem yeni robot ‘robotik iplik’. MIT
mühendisleri, beynin labirent gibi dar ve kılcal
damarlarında kayarak ilerleyen ve manyetik olarak
yönlendirilebilen iplik benzeri bir robot geliştirdi.

Kim, bu prosedürün yorucu olabileceğini çünkü
her ne kadar iyi eğitilmiş ve alanında uzman da olsa
cerrahındevamlıfloroskoptan kaynaklı radyasyona
maruz kaldığını söylüyor.

Robotik iplik Neden yapıldı? ve Nasıl bir malzeme?

Gelecekte bu robotik iplik belki de endovasküler
teknolojilerle daha da gelişecek ve doktorlar
robotu uzaktan yönlendirerek, hastalarının beyin
damarlarındaki anevrizma ya da felçe neden olan
lezyon ve tıkanıklıkları hızlıca tedavi edebilecekler.

Kim, “Bu çok titizlik gerektrien bir beceri ve hastalar
için özellikle banliyö veya kırsal alanlarda yeterli sayıda
cerrah yok.” diyor.

Ömer Çelik
https://beyinsizler.net/

MIT (Massachusetts Institute of Technology) Makine
Mühendisliği’nde ve İnşaat ve Çevre Mühendsiliği’nde
Doçent olan XuanheZhao, “Bugün felç geçirmek
engelliliğe neden olduğu gibi Amerika’da 5 numaralı
ölüm nedeni. Ama akut felcin ilk 90 dakikasında tedavi
gerçekleşirse, hayatta kalma oranı önemli ölçüde artar.”
diyor.
“Eğer bu ‘altın süre’ içinde beyindeki tıkanıklık
durumunu tersine çevirebilecek bir cihaz
tasarlayabilirsek, kalıcı beyin hasarını önleriz.
Ümidimiz bu yönde.”
Baş yazar Yoonho Kim ve MIT Makine
Mühendisliği’nde liasansüstü öğrencileri de kapsayan
Zhao ve ekibi, yaptıkları bu yumuşak robotik
dizaynlarını Science Robotics dergisine açıkladı.
Dar Bir Noktada
Doktorların kan pıhtısını temizlemek için izledikleri
endovasküler prosedür, ana arterden ince bir tel
geçirme amacıyla, genelde bacak veya kasığı kullanarak,
küçük invazif bir ameliyat uygulanmasıdır. Cerrah,
beyin damarlarını anlık olarak gösteren bir X-Ray
cihazı olan floroskop yardımıyla, teli manuel olarak
hasarlı damara doğru çevirir. Etkilenen bölgeye ilaç
zerk etmek ya da pıhtıyı almak için bir kateter tüp, tel
boyunca damardan ilerleyebilir.
Beyin Damarlarından bile Geçebilecek Robotik İplik

Bu tür prosedürlerde kullanılan tıbbi kılavuz telleri
pasiftir, yani manuel olarak kontrol edilmeleri gerekir
ve tipik olarak çekirdeği metalik alaşımdan, dış
kaplaması ise polimerden üretilir. Kim telingeçici olarak
özellikle dar bir alanda sıkışıp kalması durumunda
sürtünme üretebileceğini ve damar astarlarına zarar
verebileceğini söyledi.
Ekip, laboratuvarlarında geliştirdikleri teknolojinin
hem bu kılavuz telinin tasarımına hem de doktorların
radyasyona maruz kalmasına ilişkin bu prosedürleri de
iyileştirebileceğini fark etti.
İğneden İplik Geçirmek
Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca, ekip hem hidrojeller
-çoğunukla sudan üretilen biyo-uyumlu malzemelerhem de üç boyutlu basılmış ve manyetik olarak
çalıştırılan, mesela sadece bir
mıknatısın yönünü izleyerek
sürünmesi, zıplaması ve hatta bir topu
yakalaması için tasarlanan malzemeler
üzerine uzmanlık kazanmıştı.

Robotik ipliğin çekirdeği, bükülebilir ve esnek bir
materyal olan nikel-titanyum alaşımından, namı
diğer “nitinol”den yapılır. Elbise askısının aksine,
nitinol büküldüğü zaman şeklini koruyan ve orijinal
şekline dönebilen bir malzeme. Bu yapısı datelin
damarlardan ilerlemesinde daha fazla esneklik sağlıyor.
Ekip, telin nitinolden imal ettiği çekirdeğini, kauçuk
parçacıklarıyla ve manyetik parçacıkları gömdükleri bir
çeşit mürekkeple kapladı.
Son olarak bu yalıtılmış manyetik bileşenlerin olduğu
çekirdeği hidrojel -alttaki manyetik partiküllerin
duyarlılığını etkilemeyen ve tele pürüzsüz, sürtünmesiz,
biyouyumlu yüzey sağlayan bir malzeme- ile kaplamak
için bir takım kimyasal işlemlerden geçirdiler.
Robotik ipliğin hassasiyetini ve aktivasyonunu
göstermek için arka arkaya dizilmiş delikler kullandılar.
Ve kukla gibi yukarıdan asılmış mıknatıslarla robotik
ipliği yönlendirerek adeta art arda iğne deliklerinden
geçirdiler.
Ömer Çelik
https://beyinsizler.net/

Bu çalışmada araştırmacılar, uzun
ömürlü silikon kullanarak beyin
damarlarının kopyasını üretti. Daha
sonra bu damarlardan geçebilecek
kadar ince ve manyetik olarak
yönlendirilebilir bir iplik ya da
kılavuz tel üretti. Bunun için de daha
önceki çalışmalarındaki hidrojelleri
ve manyetizmayla yönlendirilen
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