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Kerkük’te İl Meclisi Seçimleri Öncesi Türkmen
2'de
Partiler Ne düşünüyor?
Türkmen Partilerin İttifaklara Bakış Açısı Ne?
Irak Türkmen Adalet Partisi
Başkanı Enver Bayraktar

Diğer milletlerin birleşmesi ve tek
bir liste oluşturması Türkmenlerle
bir rekabet meselesidir
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük İl
Başkanı Hişam Bayraktar

Bütün siyasi partileri ziyaret ettik
ve tek bir liste kuracağımızdan
eminiz bunu başarabiliriz

“Cinayet olaylarının
% 90’ı namus
'Yeni Hükümetin Dopdolu Bir Programı Var'
nedeniyle işleniyor” 'Oluşumlara verilen görevler ikram olarak

5'te

A

4'te

değil, hak olarak verilmeli'

dnan Osman, "Bölgenin
yeni hükümetinin daha önceki
hükümetlerden farkı, dopdolu bir
programının olmasıdır." dedi.

Değişim (Goran) Hareketi Yürütme
Kurulu Üyesi Adnan Osman, Tba ile
yaptığı görüşmede gündeme ilişkin
soruları yanıtladı.

7'de

Türkiye’nin Erbil
Başkonsolosu Hakan
Karaçay: Barış Pınarı
Harekatı, Kürtlere karşı
değil

Fevzi Ekrem: Gösterilere
Türkmenler katılmadı

G

eçtiğimiz haftalarda Bağdat ve ülkenin güney
kentleri, "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği"
nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oldu.
Gösterilerde 110'un üzerinde kişi yaşamını yitirmiş, 6
binden fazla kişi de yaralanmıştı.

6'da

Irak İl Seçimleri
İstanbul’da Değerlendirildi

Gösteriye çıkan kişilerin temsilcileri Cumhurbaşkanı,
Başbakan, Parlamento Başkanı, İçişleri Bakanlığı ve
İnsan Hakları yetkilieri ile görüşmeler gerçekleştirerek
taleplerini dile getirdi.

8'de

İ

stanbul’da merkezi bulunan Irak Türkleri
Derneği, “Türkmeneli’de İl Seçimleri ve
Önemi” adı altında seminer düzenlendi.
Seminere, Türkmen Milliyetçi Harekâtının
Siyasi Danışmanı Mehmet Casim Ağaoğlu
konuşmacı olarak katıldı.

Seminerde Irak Türkleri Derneği Genel
Başkanı Kemal Beyatlı, Irak’ta yapılacak
seçimlerin önemini dile getirerek,
Nisan 2020 de Irak’ta yapılacak İl Meclis
Seçimlerinin önemine de değindi.

Kıldo Ramzi Hürmız:
Ankawa’nın tarihi, Milattan
Önce 3500 yıl öncesine
dayanıyor

Hasret Sevenlerini B
Endişelendirdi
8'de
5'te T

Selam Usta ile
Maziye Bir Bakış

3'te

irçoğumuzun bildiği üzere, Ankawa
nahiyesi Erbil şehrinin kuzey kısmında yer alıyor
ve kent merkezi olan Erbil Kalesi’ne sadece 5 km
uzaklıkta.

ürkmen Edebiyatı'nın
büyük isimlerinden biri
olan Hüsam Hasret,
Türkiye'nin başkenti
Ankara'da önemli bir
mide operasyonu
geçirdi.

Bu nahiye veya bölüm, Hristiyanların simgesi
veya merkezi olarak görülüyor ki Irak’ın asıl
oluşumlarından biridir.
Hristiyanlar, ayrıca Irak'ın birçok bölgelerinde de
yaşıyor, örneğin; Ankawa, Musul, Kerkük, Şaklava,
Bağdat ve diğer birçok bölge gibi.
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Kerkük’te İl Meclisi Seçimleri Öncesi Türkmen Partiler Ne düşünüyor?
Türkmen Partilerin İttifaklara Bakış Açısı Ne?

I

Haber: Ali Antar / Foto: Abdulselam Hişam

rak Meclisi, 22 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirdiği
oturumda, ülke genelinde İl Meclisi seçimlerinin 1 Nisan
2020 tarihinde yapılacağını belirledi.

güçlü bir liste oluşturup milletimizin gönlünü kazanıp
bu seçimlerde büyük başarı elde etmeliyiz. Bu şekilde
Kerkük'te varlığımızı da ispat etmeliyiz.” diye konuştu.

2019’da yapılan Irak genel seçimlerine değinen Enver
Bayraktar, “Tabi Kerkük Türkmen Cephesi Listesi ile
Irak seçimlerine katılmamız çok büyük ve başarılı bir
Seçimlere aylar kala siyasi partileri oy kazanma telaşı sardı.
tecrübeydi. O koalisyon çok büyük başarı kaydetti. Biz
Irak’ta en hassas bölge olarak bilinen Kerkük şehrini de
seçimin ilan edilen sonuçlarına bakmayalım, biz hakikate
heycan kaplamış durumda.
3 sandalye kazanmadık. Bu çok uzun bir hikaye, birçok
bölgede sahtekarlık yapıldı. Milletimiz, 28 gün boyunca
Kerkük’te Kürt siyasi partiler tek liste olarak seçime
bu durumu protesto etti, tekrardan sayım yapıldı,
katılma kararı verdi. Bunun yanında Türkmen ve Arapların
milletimiz 28 gün boyunca sandıkları korudu, çünkü
da kendileri için birer liste kuracağı söyleniyor.
oylarımız o sandıktaydı. Eğer gerçek oylar hesaplanırsa biz
de 5 tane sandalye kazanırdık, ama yapılan sahtekarlıktan
sonra bizim sandalye sayımız üçe düştü.” diyerek konuya
ilişkin açıklamasına şöyle devam etti:

Irak Türkmen Adalet Partisi Başkanı Enver Bayraktar,
Kerkük’te yapılacak seçimlerin Türkmenler için
önemli olduğunu belirterek, “Kerkük seçimleri bizim
için çok önemli. Tabii ki diğer milletlerin de diğer
tarafların da birleşmesi ve tek bir liste oluşturması
Türkmenlerle bir rekabet meselesidir. Diğer kesimler
bütün anlaşmazlıklarını, sorunlarını bir tarafa atıp tek
bir liste oluşturarak nasıl Kerkük'te iktidar oluruz diye
düşünüyorlar. Seçim Komisyonu Yasalarına göre yerel
seçimde en fazla oyu alan liste o ilin valisini seçer. Bu
nedenle diğer taraflar da Kerkük Valiliğini elde etmek için
en çok oyu almak peşindeler.” dedi.
Enver Bayraktar, diğer tarafların tek bir liste ile seçime
katılmalarının millet üzerindeki etkisine değinerek, “Bu da
milletin moralini yüksek tutmak için. Ayrıca onlara küsen,
inancını kaybeden insanların bu yolla tekrar sandık başına
dönmesi için bir fırsattır.” diyerek sözlerine şöyle devam
etti:

“Eğer Kürt kesimini ele alırsak, liste başkanının bağımsız bir
insan olarak seçildiğini göreceğiz, o da eski Vali Abdurrahman
Mustafa'dır. Bu kişi sevilen biri, uzun bir süre valilik yaptı.
Sağlam, insanlar tarafından sevilen bir zat. Sadece Kürtler
tarafından değil hatta Arap ve Türkmenler tarafından da saygı
gören bir kişidir. Onun için diğer taraflar bu konularda kafalarını
çalıştırıyorlar, liste başı olarak böyle bir insanın seçilmesi bunun
bir örneğidir.”
Irak Türkmen Adalet Partisi Başkanı, Kürtlerin tek bir
listede toplanmasına ilişkin “Ayrıca 9 siyasi parti tek bir
liste olarak seçime katılıyor. Bu 9 parti içinden bazılarının
Kerkük'te hiçbir tabanı yok ama onlar yine de liseye iştirak
etmişler. Tabii ki onlar sadece Kerkük'te değil bütün
tartışmalı bölgelerde tek listeyle katılıyorlar. Onun için bu
seçim çok önemli.” şeklinde değerlendirme yaptı.
Seçimlerin Türkmenler açısından önemini anlatan
Adalet Partisi Başkanı, “Biz Türkmenler için de bu seçim
onlarınkinden daha önemli. Bizim için daha fazla önem
taşımakta, çünkü biz sürekli Kerkük'ün sahibi olduğumuzu
öne sürüyoruz. Biz Kerkük'ün asil sahipleriyiz. Bizim
bunu ispat etmemiz için gelecek seçimlerde başarı
kaydetmemiz lazım, sandalye kazanmamız lazım. Bu da
neyle olur? İnsanlarımızın sandıklara akın etmesiyle, çok
sayıda insanımızın oy kullanması ile olacaktır.” ifadesinde
bulundu.
Türkmenlerin siyasi partilerden beklentisini dile
getiren Bayraktar, “Bugün sosyal medyada milletimizin
paylaşımlarına, bu konudaki fikirlerine baktığımızda
milletimiz, ‘eğer bir liste olmazsa biz seçime gitmeyiz”
diye paylaşımlarda bulunuyor. Bu durumda biz de tek ve

“Birleşmiş Milletler, raporunda seçimlerde sahtekarlık
yapıldığını belirtti. Avrupa Birliği gözlemcileri seçimlerde
sahtekarlık yapıldığını açıkladı. Yapılan oyun bizden çok
daha büyüktü. Biz 12 sandalyeden 5 sandalye kazanmıştık
ve bu başarı da birlik beraberlik sayesinde meydana geldi.
Bunun nedeni de Türkmen milletinin diğer kesimlerden diğer
milletlerden daha fazla oy kullanmasıydı. Hatta diyebiliriz
ki Irak genelinde Türkmenler en fazla oy oranını kullandı.
Bunun nedeni ise, milletin düşünceli olması, bu davaya sahip
çıkması. O liste, bu liste, o şahıs, bu şahıs kazansın diye bir
şey yapmıyorlar. Sırf davası kazansın diye bu işi yapıyorlar.
Bunu Kerkük için yapıyorlar. Ama bu seçimlerde büyük
sahtekarlıklar yapıldı buna da herkes şahit.”
İl Meclisi seçimlerinde de bu tecrübeyi tekrarlamak
istediklerini vurgulayan Bayraktar, “Bu tecrübeyi, daha da
büyütüp tekrarlamak istiyoruz. Çünkü bu seçimler bizim
için çok önemli. Bugün herkes Irak genel seçimlerine
katılıp oraya milletvekili gönderiyor. Orada büyük işler
yapıyorlar ama bence Kerkük İl Meclisi'nde görev yapan
il meclis üyelerinin görevi daha ağır ve daha zor. Onlar
büyük bir görev gerçekleştiriyorlar. Çünkü Kerkük'ün
imarı, Kerkük'ün geleceği, Kerkük'ün atamalarının kararı,
hepsi il meclisinden geçiyor. Biz, Kerkük’te hakikaten
yüzde 32 iştirakımız olsun istiyorsak bu seçimlerde Kerkük
İl Meclisinde dört sandalye kazanmamız gerekir.” dedi ve
bu neticeye ulaşabilmek için de tek liste olarak seçimlere
katılmaları gerektiğini bildirdi.
Daha önce tek liste oluşturmak için Türkmen partilerin
toplandığını belirten Bayraktar, “5 Ekim tarihinden önce
Karar Partisi’nde bir toplantı yapıldı. O toplantıya Irak
Türkmen Cephesi (ITC), Karar Partisi, Milliyetçi Türkmen
Hareketi, Adalet Partisi, Türkmeneli Partisi, Türkmen İslami
Birliği ve Vefa Hareketi katıldı. Aslında bu toplantının
gündemi Kerkük konusuydu ama onun yanında Kerkük
seçimleri de eklendi. O toplantıdan bir ittifak ile çıktık, her
7 parti bu tecrübeyi tekrarlama kararını aldı. Yani hepsi
tek liste ile seçime katılma konusunda mutabık kaldı
ama bunun içeriğini daha sonradan görüşmek için başka
toplantılar yapılacağı belirtildi.” açıklamasında bulundu.
Gelecek toplantılarda daha fazla konunun ele alınacağını
ve seçimler hakkında ittifak yapılacağını belirten Irak
Türkmen Adalet Partisi Başkanı, “Gelecek toplantılarda
hangi partiler bizimle seçime katılacak, bu liste nasıl
kurulacak, listenin başkanı kim olacak, listenin adı ne
olacak, bu konuların hepsi konuşulup tartışılacak. Bunun
üzerine bir mutabakata varılıp öyle bir liste hazırlanacak.
İkinci toplantı yapılmadı ama Karar Partisi’nde bir seminer
yapıldı. O seminere şahsiyetler ve Türkmen partiler katıldı.
Biz 5 Ekim'de bu sürenin bitmeyeceğini, uzatılacağını
biliyorduk. Bu nedenle toplantı için acele etmedik. Şimdi
20 Ekim'e kadar zamanımız var, inşallah o süreden önce
oturup her konunun üzerine mutabakata varacağız, güzel
bir liste hazırlayacağız. Biz bu işi yapmak için hazırız, her
zaman diğer partiler ile beraber tek liste için uğraşıyoruz,
çünkü bu bizim için çok önemli.” dedi.
Irak Türkmen Adalet Partisi Başkanı Enver Bayraktar,
sözlerinin sonunda şu ifadeleri kullandı:
“Son olarak şunu söylemek istiyorum, bizim için önemli
olan sadece bir tek liste ile seçime katılmak değildir.

Milletin sandık başına gitmesi için teşvik olaca olan
her noktaya çok fazla önem vermemiz gerek. Onun
için biz geçen seçimde bir tecrübe kazandık. Geçen
seçimde 24 aday verme hakkımız varken sadece 18
aday verdik. Yani toplamda 6 adayımız eksikti, eğer biz
24 aday verebilseydik ve diğer adayların her biri 100
oy toplayabilseydi bizim için çok iyi bir rakam olurdu.
Çünkü seçimde bir oy dahi çok önemli. Bazen 100 oy
yüzünde bir sandalye kaybediyorsun. Bu seçimde bu
hatayı yapmayalım. Ne kadar hakkımız varsa o kadar aday
verelim. En zayıf adayımız 100 oy bile alsa bu bizim için
önemli. Ayrıca insanlarımız genel bir şekilde ne istiyor
diye bir bakmamız lazım. Adayları seçerken tanınan
insanlar yerine sevilen insanları aday vermemiz lazım. Bazı
insanlarımız sürekli televizyonlarda çıkıyor, herkes onu
tanıyor ama belki insanlar ona oy vermez. Ancak sevilen
bir kişiyi aday gösterirsek insanlar ona oy verir.”

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük İl Başkanı Hişam
Bayraktar konuya ilişkin Tba gazatesine konuştu.
ITC Kerkük İl Başkanı, “Biz Öncelikle Irak Türkmen Cephesi
teşkilatı olarak, bir Türkmen kuruluşu olarak Türkmen
milletine en iyi hizmeti vermek istiyoruz. Hedefimiz
insanları refaha kavuşturmak, en iyi hizmetleri sunmak.
Bunun için de elimizden gelenin daha fazlasını yapıp, il
meclisine daha çok kişiyi göndermemiz gerekir. Biz ne
kadar çok aday gönderebilirsek, o grup içerisinde bizi
müdafa edecek insanların sayısı daha fazla olur. Yani ne
kadar fazla insan gönderebilirsek gücümüz o kadar artar.”
dedi.
Hişam Bayraktar, “Siyasette de böyle bir şey var; bir kitle
ne kadar büyük olursa daha fazla rağbet görür, daha fazla
hakimiyet sağlar. Eğer tek başına çalışırsan oraya bir kişi
gönderebilirsin ama eğer dostlarını kardeşlerini, hangi
mezhebe bağlı olursa olsun milletini kurum kuruluşlarını
bir araya toplayıp beraber hareket edersen birden fazla
kişi gönderebilirsin.” diyerek bu yolla daha iyi bir başarı
sağlanacağını kaydetti.
Hişam Bayraktar ITC’nin seçimlere tek liste ile katılması
fikrine ilişkin ise “Irak Türkmen Cephesi bugüne kadar
hep insanları bir araya toplamak için mücadele etmiştir
ve elinden geldiği kadar insanlarımızı en iyi şekilde
yetiştirmeye, hizmet etmeye çalışmıştır. Ama bu da Irak
Türkmen Cephesi’nin ilkelerinden ve duruşundan taviz
vereceği anlamına gelmez. Aslında siyasette her partinin
teşkilatına, boyuna bakıp ona göre kendisiyle muamele
edilmektedir.” diyerek açıklamalarına şu ifadelerle devam
etti:

“Bizim Türkmen partilerimiz var, Allah hepsinden razı olsun ama
baktığımızda hangisi Irak Türkmen Cephesi'nin ağırlığında?
Hangisinin Cephe kadar tabana sahip olduğunu bir sormamız
lazım. Ama Irak Türkmen Cephesi’nin amacı birlik ve beraberlik.
Biz herkesin katılmasını istiyoruz. Irak Türkmen Cephesi
bu birlik ve beraberliği yaratmak için mücadele ediyor. Biz
hiçbir zaman birilerini Cephe’den çıksın diye yönlendirmedik,
herkes kendi iradesiyle çıkmıştır veya gelmiştir ama biz
kendi imkanlarımıza göre herkesle işbirliği ve yardımlaşma
konusunda faaliyet sürdürüyoruz. Devamlı dile getirdiğimiz
gibi, keşke herkes aynı çatı altında toplansa, o çatı da Irak
Türkmen Cephesi’dir. Milletimizin gözünde de Irak Türkmen
Cephesi Türkmenlerin temsilcisi ve siyasi partisi olarak
görülüyor. Tabii ki diğerlerine de saygımız sonsuz. En büyük
Türkmen siyasi parti Irak Türkmen Cephesi’dir.”
2019 seçimlerine değinen Bayraktar, “Dikkat ederseniz biz
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ilk seçimde bir milletvekili çıkarttık, ikinci seçimde bunu
2 yaptık, 3’üncü seçimde bunu 3 yaptık. Bu ne demektir?
Birlik ve beraberlik ile daha da güçlü bir şekilde ortaya
çıkıyoruz ve inşallah bu seçimde de ITC çatısı adı altında
seçimlere katılıp daha iyi bir sonuç elde edeceğiz. Bütün
siyasi partileri ziyaret ettik ve tek bir liste kuracağımızdan
eminiz bunu başarabiliriz. Bunu herkes istiyor, diğer
siyasi partiler de bunu istiyor. Çünkü birlikten güç doğar.”
değerlendirmesinde bulundu.
Mevcut durumda belli bir dereceye kadar ittifakların
sağlandığını kaydeden Hişam Bayraktar, “İttifaklar var,
görüşlerimiz var ama biliyorsunuz siyasette her an için
bir şeylerin değişme ihtimali var. Diğer siyasi partilerin
attığı adımlar ne şekilde olacak, bu sonuçlar da ona
bağlı, diğer taraflar nasıl adım atarsa siz de ona göre
siyasetinizi değiştirirsiniz. Karşınızdaki veya yanınızdaki
siyasi parti başka taraflarla ittifaka girmiş olabilir. Ona göre
siz de adım atarsınız. Yani siyasette son dakikaya kadar

değişiklikler olabilir. Ama siyasette her zaman en büyük
ve en güçlü şekilde ortaya çıkmak önemlidir.” diyerek
önümüzdeki süreçte yapılacak değerlendirmelere vurgu
yaptı.
5 Ekim tarihinden önce tek liste için ittifak yapılmaması
hakkında ise Hişam Bayraktar, “Biz daha önce bir uzatma
ihtimali olduğunu biliyorduk, onun için 5 Ekim'e kadar
anlaşmaları bitirip sonlandırmadık. İşi aceleye getirmek
istemedik. Bir de bugün siyasi saha çok farklı, bu
durumdan önce, bu ittifaklar sağlanmadan önce bir
durum vardı. Şimdi ise Irak'ta bambaşka bir durum var.”
şeklinde açıklamada bulundu.
Irak Türkmen Cephesi’nin diğer Türkmen siyasi partilerden
beklentisinin neler olduğuna ilişkin yönelttiğimiz soruya
ITC Kerkük İl Başkanı, şu yanıtı verdi:

“Bilindiği üzere diğer siyasi partiler aslında Irak Türkmen
Cephesi'nin bünyesinden çıkmış siyasi partilerdir. Ümidimiz
odur ki onlar da aynı doğru siyaseti uygulayabilsinler. Milletin
menfaati için, milletin haklarını savunmak için, bazı şeylerden
taviz vermemelerini ümit ediyoruz. Irak Türkmen Cephesi,
2018 seçimlerinde kendi adaylarından daha fazla başka siyasi
partilerin adaylarını gündeme getirmiştir. İnşallah onlar da bu
konularda anlaşma imkanı sağlarlar. Bizim adaylarımızın şahsi
menfaatine değil, seçimde milletimize hayırlı ve yararlı olmasını
istiyoruz. Her insanın milleti hatrına taviz verme kabiliyeti
olması lazım.”
Türkmenlerin diğer milletlerle ittifak yapma ihtimali
sorusuna ise Hişam Bayraktar, “Siyasette her şeyin bir
imkanı var, hedefe ulaşmak için her şey olabilir. Milletin
menfaatini korumak için her şey yapılabilir.” yanıtını verdi.

Kıldo Ramzi Hürmız: Ankawa’nın tarihi, Milattan Önce 3500 yıl
öncesine dayanıyor
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irçoğumuzun bildiği üzere, Ankawa nahiyesi Erbil
şehrinin kuzey kısmında yer alıyor ve kent merkezi olan Erbil
Kalesi’ne sadece 5 km uzaklıkta.
Bu nahiye veya bölüm, Hristiyanların simgesi veya merkezi
olarak görülüyor ki Irak’ın asıl oluşumlarından biridir.

Mezopotamya halkının Hristiyanlığa ve tek tanrılı inançlarını
kabul etmeleri kolay oldu. Mesih hazretlerinin elçilerinden
biri olan Martoma, Hindistan'a gitmek üzere buradan
geçiş yapmıştır. Bu bölgeye gittiğinde herkesi Hristiyanlığa
getirmiştir. Tarihe göre, Ankawa'daki en eski kilise MarGorgis
Kilisesi'dir. Tarihi, 400 miladi yılına dayanıyor. Bu kilisede iki
taş bulduk, taşların birinde kilisenin yapısının 816 yılında
tekrardan yapıldığı yazılıyor. Bu da bu kilisenin eski olduğunu

Hristiyanlar, ayrıca Irak'ın birçok bölgelerinde de
yaşıyor, örneğin; Ankawa, Musul, Kerkük, Şaklava,
Bağdat ve diğer birçok bölge gibi.
Süryani Mirası Müzesi Müdürü Kıldo Ramzi
Hürmız, Tba ile yaptığı görüşmede Ankawa'nın
oluşum tarihinden söz ederek, "Ankawa'nın
oluşum tarihi, Milattan Önce 3 bin 500 yıl öncesine
dayanıyor. Şüphesiz bu tarih incelemeler, ilk
kez 1945'te Kasra Tepesi’nde yapıldı ve tarihinin
MÖ 3 bin 500 yıl öncesine dayandığı ortaya
çıktı. İnceleme sırasında bu tepenin üst üste 4
bölümden oluştuğu ortaya koyuldu. En eskileri
Asuri dönemine dayanır. Bu nedenle Ankawa'nın
milattan önceki yıllara ait olduğunu söylüyoruz."
dedi.
Kıldo Ramzi, "Biz, eğer Ankawa tarihi hakkında
konuşmak istersek, Erbil Kalesi veya Erbailo
tarihine bağlamalıyız. Bu iki yerin birbirleri ile
güçlü bir tarihi ilişkisi bulunmakta. Bu bölge, Erbil Kalesi ve
Erbailo şehrini korumak için bir kale olarak kullanıldı. Tarihi
kaynaklara baktığımızda Erbil Kalesi etrafında 7 bölgenin veya
koruma noktasının bulunduğunu görüyoruz." ifadelerinde
bulundu.
Süryani Mirası Müzesi Müdürü, Ankawa'nın ismine ilişkin
verdiği bilgide, "Kelimenin kökü Amka'dır. Bazı tarihi
kaynaklar da ismini Amko'dan alındığına değiniyor. Eskiden
Erbil Asur İmparatorluğunun merkezi olduğu zamanlarda
Ankawa'ya Amka deniliyordu. Erbil Kalesi’ne baktığımızda
Ahmediye adında bir kapısının olduğunu görürüz. Bu isim
1920'li yıllarda kurulmuştur, tarihi çok eski değil. Ancak daha
öncesine baktığımızda bu kapının ismi Amka'ydı. Çünkü şimdi
bu kapıyı incelediğimizde yüzü tamamen Ankawa'ya yani
eski Amka'ya bakıyor. Ayrıca Amka, halkın kapısı anlamına
geliyor. Amka, ‘ama’ kelimesinden alınmıştır ki Süryanicede
bu kelimenin anlamı halk demektir. Tarihi açıdan Ankawa
ile Erbailo arasında iyi bir ilişki bulunmaktadır. Bu nedenle
Ankawa'yı anlatırken Erbil'i anlatmamak olmaz." ifadelerine
bulundu.
Hürmız, Hristiyanların Ankawa'da oluşumuna ilişkin,
"Biz Ankawa'nın tarihinin millattan önceye dayandığını
anlatıyoruz. Ancak Hristiyanlık milattan sonra oluştu. Tarihi
kaynaklara göre, Hristiyanlık Ankawa'da başladı ve doğu
taraflarında yayıldı. Yani dinin başlangıcında değil, doğu
bölgelerinde ilk kez Ankawa'da başladı. Hristiyanlık, miladın
birinci yüzyılının ortasında buradan başlayarak diğer
bölgelere yayıldı." diye konuştu.
Bu bölgenin halkının Hristiyanlık dinini erken kabul ettiklerini
belirten Süryani Kültür Müzesi Müdürü Kıldo Ramzi Hürmız,
"Bunun nedeni Mezopotamya halkının Hristiyanlığı kolay bir
şekilde kabul etmesidir. Çünkü onlar Hristiyanlıktan önce
de tek tanrıya inanıyorlardı. Her ne kadar bunlar 4 tanrının
olduğuna inansalar da aynı zamanda bu 4 tanrının tek bir
yaratıcısı ve tanrısı olduğuna inanıyorlardı. Bu nedenle de

Kalesi’ne su getirmek, Senharip’in görevlerinden biriydi ki bu
suyun hattı Ankawa duvarından geliyordu." dedi.
Süryani Kültür Müzesi Müdürü Kıldo Ramzi Hürmız,
müzelerinde bir grup tarihi belge ve yazıların bulunduğunu,
bu nedenle Ankawa'daki Hristiyanların, Irak ve Irak Kürdistan
Bölgesi Yönetimi'ne (IKBY) birçok kültürel hizmette
bulunduklarını ve birçok sanat işlerinin kiliselerden
kaynaklandığını söyleyerek, "Örneğin, 'Meyhane meyhane'
ve " "تراث العراقşarkıları olarak adlandırılan diğer şarkıların
hepsinin müzikleri kiliseden kaynaklanmakta. Ayrıca
Hristiyanların konuştuğu dilde 22 harf bulunmaktadır ve bu
milattan önce oluşmuş ve tarihi milattan önceye dayanıyor.
Süryanice, dünyada şu ana kadar konuşulan ikinci en eski
dildir." ifadelerinde bulundu.
Hürmız, tarihe geri dönerek Hristiyanlar ve Müsülmanlar
arasındaki ilişkileri anlattı. Burada olumlu olaylara
değinilmesinin daha iyi olduğunu çünkü bunun gerekli
olduğunu ayrıca olumsuz olayların iyi olaylara nazaran daha
az olduğunu belirterek şu ifadelerde bulundu:

gösteren bir delil." ifadelerini kullandı.
Remzi, konuşmasının bir diğer bölümünde, "Ankawa’nın
arkasında, yani Duhok yolundan 2 km ilerisindeki bölgeye
Maroda diyoruz. Marodişo, tarihi 200 miladi yılına dayanan
çok eski bir yer. Biz, miladi yılının ilk döneminin birinci
yarısından ve Hristiyanlığın o zamanlarda Erbil ayrıca Hadyap
dediğimiz bölgede yayılmasını anlatıyoruz. Yani, Zap ve
Ninova bölgesinin arasındaki bölgenin hepsi Hadyap'ı
kapsıyor ve Erbil'in başkentiydi." dedi.
Kıldo Ramzi Hürmız, Erbil şehrinin Hristiyan bir şehir
olduğunu belirterek, "1310 tarihine gelindiğinde Erbil
Kalesi ambargo altına alındı ve yavaş yavaş Hristiyanlık yok
oldu. Erbil Kalesi’nde kilise vardı, şimdi camiye dönüştü ve
Hristiyanlara ait birçok yer vardı. Hepsi yok oldu. Bu olayların
gerçekleşmesinin ve Hristiyanlığın zayıflamasının ardından,
tüm Hristiyan halkı Ankawa'da toplandı. Ankawa'nın oluşum
malzemesi, toprak ve çamurdu. Bunun da bizim tarihimizde
özel bir yeri bulunmaktadır. Evlerimizin hepsi, çamurdandı ve
çatılar birbirine bağlıydı. Yani bir mahallede bir evin damına
çıktığımızda bu alan mahallenin sonuna kadar tek parçaydı.
Ankawa'da ilk cadde 1960 yılında yapıldı ki Kasra tepesi'nin
yanından geçiyordu." şeklinde bilgileri paylaştı.
Süryani Kültür Müzesi Müdürü Kıldo Ramzi Hürmız,
Ankawa'nın merkezine ve müzelerin karşısında yer alan Kasra
Tepesi'ne ilişkin daha fazla bilgi aktararak, "1945 yılında bu
tepede bir araştırma yapıldı ve bu yerin eski bir tarihi kalıntı
olduğu ortaya koyuldu. Burada, Selahaddin Üniversitesi Tarih
Bölümü birçok incelemeler yaptı. Tarihi olan her yer genel
mülktür. 4 bölümlü bu tepenin tarihi eski Asuri dönemi, yeni
Asuri dönemi ve Fars dönemine dayanıyor. Bunun isminin
Kasır olması, bu tepenin köşk olduğu anlamına gelmiyor.
Rivayetlere göre, bu isim Kiser'den alınmış. Asuri dilinde kiser
askeri bir rütbe anlamını taşıyor. Bu rütbeye sahip kişiler o
tepede bulunurdu. Çünkü bu tepe Erbil Kalesi’ni korumak için
kullanılıyordu. Ninova'da Kral Senharip'e saldırı yapıldığında,
bu Kral Ninova'dan Erbil Kalesi’ne gelirdi. Bastora'dan Erbil

"Tüm dönemlerde olumlu ve olumsuz olaylar yaşanmıştır.
Ancak Hristiyan ve Müslümanlar arasındaki olumlu olaylar
olumsuzlara göre daha çok. Ankawa tehlike altında olduğu
zaman, Erbil'in birçok ünlü Müslüman aileleri Ankawa'daki
Hristiyanları korudu. Hristiyanlara yardım eden aileler
genellikle Mufti ailesi ve Gerdi aşiretiydi. Onlar her zaman
Ankawa'daki Hristiyanları tehlikelerden korumuştur. Biz
onların iyiliğini unutamayız. Biz sadece iyi şeyleri anlatıyoruz,
çünkü iyi şeylere ihtiyacımız var. Aslında kötü şeyler iyiye göre
daha azdı."
Hürmız ayrıca, Ankawa halkının birçoğunun tarımla
uğraştığını vurgulayarak, onların dedelerinin çiftçi
olduğundan utanç duymadıklarını aksine Ankawa ve
çevresinde yer alan bölgelerdeki tarım arazilerinin
dedelerine ait olduğundan gurur duyduklarını, tarım yoluyla
ürünlerini Irak'ın tüm bölgelerine gönderdiklerini, şu anda
ise arazilerinde binalar yapıldığını ve arazilerinin tazminatını
ödemelerini beklediklerini ifade ederek, konuşmasına şöyle
devam etti:
"Diğer şehirdeki Hristiyanlar da Irak için çok hizmette
bulundu. Hepsi çalışıyorlardı ve çalışmalarını düzgün bir
şekilde yapıyorlardı. Birçoğu çiftçiydi ve ürünleri Irak'ın
geneline satıldı. Ayrıca Ankawa, hasır yapımında da
meşhurdu."
Müzelere ilişkin Kıldo Hürmız, "Müzemiz, Kildani, Süryani
ve Asuri Kültürü Müdürlüğüne bağlıdır. O da Irak Kürdistan
Bölgesi Yönetimi Kültür ve Gençlik Bakanlığı'na bağlı. Müze
2011 yılında yapıldı. 2 ana salondan oluşuyor. İlk salondaki
eşyalar, Irak'ın farklı bölgesindeki Hristiyanların kıyafetleri ve
ev eşyalarından oluşuyor. Diğer bölüm de Hristiyanlara özel
arşiv ve dokümanlardan oluşuyor." dedi.

Konuşmasının sonlarında Süryani Kültür Müzesi Müdürü,
"Son olarak şunu anlatmak istiyorum. Hristiyanlar kendilerinin
bir okula sahip olmasından önce öğretmenler yetiştirerek,
Erbil'deki birçok okula gönderdiler. Tarihe baktığımızda,
1921'de Hristiyanlar için okul açıldı ancak bu tarihten önce de
bizim birçok öğretmenimiz vardı. Erbil ve civarına ayrıca bu
şehrin sınır sonundaki Barzan'a kadar öğretmen gönderdik.
Bunun nedeni, kiliselerimizin bilimi desteklemesine
dönüyor. Erbil'deki eski şahsiyetler de biliyor ki, okullarda
Hristiyan öğretmenler de vardı. Biz bu ülke için çok hizmette
bulunduk." değerlendirmesinde bulundu.
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Fevzi Ekrem: Gösterilere Türkmenler katılmadı

G

Röp: Eymen Erbiloğlu

eçtiğimiz haftalarda Bağdat ve ülkenin güney
kentleri, "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği"
nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oldu.
Gösterilerde 110'un üzerinde kişi yaşamını yitirmiş, 6
binden fazla kişi de yaralanmıştı.
Gösteriye çıkan kişilerin temsilcileri Cumhurbaşkanı,
Başbakan, Parlamento Başkanı, İçişleri Bakanlığı ve
İnsan Hakları yetkilieri ile görüşmeler gerçekleştirerek
taleplerini dile getirdi.

Başbakan Adil Abdulmehdi hükümeti
gösterilerden sonra çok sayıda vaatte
bulundu. Sizce verilen sözler yerine
getirilebilir mi?

Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Başkanlığı
çok iyi vaatlerde bulundu. Bunları yerine getirmek ciddi
manada destek isteyen bir durum. İçişleri ve Savunma
Bakanlığı’nda sözleşmeleri fesh olan kişilerin görevlerine
dönmesi, atamaların yapılması fabrikaların tekrardan
faaliyete geçmesi, Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın işçilere

Hükümet yetkilieri ise göstericilere taleplerine ilişkin çok
sayıda vaatte bulundu.
Hükümet karşıtı gösterilere Erbain törenleri nedeniyle
8 Ekim’de ara verildiği ayrıca, "kamu hizmetlerinin
iyileştirilmesi, iş imkanlarının oluşturulması ve yolsuzluk
yapanların yargılanması" yönündeki taleplerinin
karşılanması için Erbain törenlerinden sonra gösterilere
yeniden başlanacağı aktivistler tarafından duyuruldu.

Düzenlenen gösteriler bir ilk değil. Daha önce de bu tarz
gösteriler gerçekleştirildi. İbraniler, Komünist Partisi, Sadr
grubu her Cuma günü öğle namazından sonra gösteriye
çıkardı. Ancak bu gösteri bambaşka. Bu gösterinin
arkasında devletler vardı, başta gelen Amerika, aynı
zamanda Suudiye, İmarat bu gösterileri desteklemiştir.
14 vilayette bir anda, bir vakitte, bir sözde aşırı bir şekilde
gösteri yapmak kolay değil. Evet içlerinde işsiz gençler
vardı. İş bulamayan, aç insanlar vardı. Açlar devrimidir
diyebiliriz. Bunun arkasında bazı devletler var. Siyasi
durumu zayıflatmak, aksatmak için ayrıca Irak’ı zayıf
göstermek için bu oyunlar oynandı.
Devlete, işsizliğin sonlandırılması, fabrikaların tekrar
faaliyete geçmesini sağlamak, ziraate önem verilmesi ve
aynı zamanda atamaların yapılması yönünde mesajlar
verildi.

Sizce Abdulmehdi hükümeti başarılı olmak
için ne tür adımlar atmalı, çünkü verdiği
vaatler halkı tatmin etmiş gibi görünüyor.
Başbakan Adil Abdulmehdi üzerinde gerçekten büyük
baskılar var. Örneğin bir yıl 11 gündür bu hükümet
kuruldu. Şimdiye kadar eğitim bakanı yok. Yazkları olsun
milyonlarca öğrenci eğitime başladı ama bakan yok. Aynı
zamanda sağlık bakanı da yok. Bir yıldır bu durum böyle.
Halbuki bir yıla ne büyük projeler gerçekleştirilebilirdi.
Ayrıca Abdulmehdi’nin üzerinde baskılar var. Partilerin,
komşu ülkelerin ve kamuoyunun Adil Abdulmehdi
üzerinde baskıları var çünkü Adil Abdulmehdi’nin
parlamentoda bir üyesi yok, bir partisi yok. Seçime
katılmamıştır. Tüm etnik grupları razı etmek için
Abdulmehdi’yi seçtiler. Bu nedenle Adil Abdulmehdi’nin
eli bağlıdır. Bunlara rağmen gerek İçişleri Bakanlığı, gerek
diğer bakanlıklar ayrıca Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento
Başkanlığı bu hükümetin düşmemesi için destek oldu.

Türkmen siyasetçi Fevzi Ekrem, düzenlenen gösteriler ve
sonrasında atılan adımlar ayrıca Türkmenlerin tepkisine
yönelik Tba Gazetesine değerlendirmede bulundu.

Bağdat ve ülkenin güneyindeki kentlerde
düzenlenen gösterlerde meydanda olan
halk nasıl bir mesaj verdi?

Yani Abdulmehdi hükümeti yavaş yavaş bu istekleri
yerine getirmek için çalışıyor. Ama bu gerçekten devrim
gerektiren bir durum. Mesela il ve ilçe meclisleri seçime
kadar donduruldu. Böylesine ciddi kararlar alındı.

en azından 3 ay maaş vermesi ve daha sonrasında iş
bulması, bir de yeni projelere yardımda bulunulması,
ziraate daha fazla önem verilmesi, Saddam Hüseyin
döneminde iptal olan fabrikalar vardı; televizyon, radyo
fabrikaları vardı onların tekrar işletilmesi ve bu gençleri
kucaklayıp, bu yerlerde istihdam etmek Adil Abdulmehdi
hükümetinin üzerine düşen milli görevlerden
sayılmaktadır. Bir de ücretsiz olarak yaşamlarını devam
ettirecekleri araziler vermek sözü de verilen vaatler
arasındaydı.
Savunma Bakanlığı’nda sözleşmeleri fesh olan
1970 asker görevlerine geri döndü. Teker teker bu
alanlarda da iyileştirmeler devam etmekte. Burada
sivil toplum örgütleri devamlı hükümetle görüşmeler
gerçekleştirmekte. Gösteriye çıkan kişilerin temsilcileri
Cumhurbaşkanı, Başbakan, Parlamento Başkanı, İçişleri
Bakanlığı, İnsan Hakları ile görüşmeler gerçekleştirdiler.
İsteklerini ciddi bir şekilde ulaştırdılar ve milletin isteğini
yansıttılar.

Türkmenler bu konuda herhangi net
bir tepki göstermedi. Tecrübeli bir
siyasetçi olarak, Türkmenlerin bu
gelişmenin neresinde olması gerektiğini
düşünüyorsunuz?
Bu gösterilere sadece Türkmenler değil Sünniler de
katılmadı. Anbar, Tikrit, Felluce, Ramadi ve Musul’dan
Sünniler katılmadı. Sadece Şiiler katıldı. Ayrıca Kürtler de
gösterilere katılmadı. Türkmenlerin bir davası var o da
Kerkük’tür, Türkmenelidir. Kerkük’te bir anlaşmazlık olsa,
Bağdat’ta olduğu gibi gösteriler olsa hemen peşmerge,
asayiş tekrar Kerkük’e girer. Bu bizim yani Türkmenlerin
çıkarına değil. Bu nedenle eli bağlı kaldılar, büyük tepkiler
göstermediler. Arzu ederim ki merkezi hükümet Kürt’e
baktığı gibi Türkmen’e de baksın, İklim hükümeti de
Türkmen’e iyi bir gözle baksın. Çünkü Türkmenler İklim’de
ikinci esas unsurdur ve Erbil’de de birinci esas unsur.
Ancak Türkmenlerin varlığı, coğrafyası yok olmaktadır.
Bunun karşısında eli bağlı susukun kalmayacağız. Tüm
kamuoyuna aktaracağız ve anayasaya uygun yollar
önümüzde, açıktır.

Şimdiki Bilgisayarların Yerini Alacak Yeni Bir Cihaz Geliyor

H

er ne kadar sınırlı olsalar da bugün kuantum
bilgisayarlar var. Şimdi ise araştırmacılar ‘olasılıksal
bilgisayar’ için donanım geliştirdiler. Bu bilgisayar orijinal
kuantum bilgisayarlar ile bugün sahip olduğumuz
standart PC’ler ve Mac’ler arasındaki boşluğu kapatmaya
yarayan bir cihaz.
Olasılıksal bir bilgisayarın sahip olduğu numara, kuantum
bilgisayar olmamasına rağmen öyle davranarak kuantum
problemlerini çözebilmesidir. Cihaz bu işlemleri,
araştırmanın arkasındaki ekibin “poorman’squbit” olarak
tanımladığı bir p-bit kullanarak yapıyor. (qubit: kuantum
bit)

İlgili: Kuantum Nedir? Kuantum hakkında
bilinmeyenler
Klasik hesaplama bitleri 1 veya 0 saklayabilse de, kuantum
hesaplama yasaları sayesinde, kıdemler aynı anda olabilir.
Bu da işlem gücünde büyük bir sıçrama anlamına gelir.
Bu arada bir p-bit yalnızca 1 veya 0 olabilir, ancak bu
iki durum arasında çok ama çok hızlı bir şekilde geçiş
yapabilirler.
P-bitler oda sıcaklığında çalışırlar, oysaki qubitlerin
düzgün çalışması için süper-soğuk şartlara ihtiyacı
vardır. Buradan da anlaşılacağı üzere p-bitler normal
bilgisayarlar gibi ortama kolay adapte olabilmektedir.

Manyetik yönelimler
Indiana’daki Purdue Üniversitesi’nden elektrik ve
bilgisayar mühendisi SupriyoDatta, “p-bitlerin de
çözebileceği qubitlerle çözülebilen problem alt
kümeleri var. Bir p-bit’in “fakir birinin qubiti” olduğunu
söyleyebiliriz.
Araştırmanın sonucu, günümüzün bazı bilgisayarlarında
bilgi depolamak için kullanılan değiştirilmiş bir
Manyetodirençli Random-Access Memory (MRAM) cihazı
idi. Manyetik yönelimler, 1 veya 0’ları temsil eden direnç
durumları oluşturmak için kullanılır. (Random Access:
RAM- bilgilerin birbirinden bağımsız şekildede polanması
ve çağrılabilmesini sağlayan elektronik ortam)
Bu özel yapım MRAM p-bit
ünitelerinin sekizi, olasılıksal bir
bilgisayar oluşturmak için bir
denetleyici yongasıyla bir araya
getirildi.
Araştırmacılar daha sonra sayıların
daha küçük katlara bölündüğü
tamsayılı çarpanlara ayırma
problemlerini çözebildiler. Aslında
bu genellikle kuantum bilgisayarların
yapabileceği bir kuantum problemi
olarak kabul edilir. Klasik bilgisayarlar
bunu daha yavaş ve daha az verimli
bir şekilde yapabilir.

Anlaşılacağı üzere bu bilgisayarlar quantum bilgisayarlar
ve günümüz bilgisayarlar arasındaki ortak alanı temsil
ediyor. Araştırmacılar p-bit cihazların çarpanlara
ayırma gibi benzer problemlerin bu cihazlar sayesinde
çözülebileceğini, günümüzdeki bilgisayarlardan daha az
yer kaplayacağını ve daha az enerji harcayacağını iddia
ediyor.
Ayrıca bu bilgisayarlar quantum bilgisayarlar hayatımıza
girene kadar klasik bilgisayarlarınızın yerini alabilirler.
Araştırmacılardan Kerem Camsari, “Yakın gelecekte,
p-bitler bir makinenin bir insan gibi öğrenmesi için daha
iyi yardımcı olabilir veya malların rotasının hangisinin
daha iyi olabileceğini optimize edebilir.” diyor.
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“Cinayet olaylarının % 90’ı namus nedeniyle işleniyor”

B

Haber: Ziya Uzeiry / Foto: Ali Salim

ir süredir, cinayet olayları ile fazla karşılaşıyoruz.
Sosyal medyada cinayet kurbanlarının birçoğunun kadın
ve çocuklar olduğunu duyuyoruz.
Erbil Polis Müdürlüğü Sözcüsü Hogır Aziz, cinayet
olaylarına ilişkin Tba’ya konuştu.
Hogır Ali, “Kürdistan’da cinayetlerin birçoğu planlı değildir,
yani kasten işlenmemiştir. Belki de amaç ve işleme
nedenleri toplum olabilir. Bir ülkede eğer bir sorun varsa
bu anlatılmalı, aksi takdirde konu kendini gizleme kalıbına
girecektir. Sosyal sorunların birçoğu da namusla ilgilidir.
Ülkemizde namus konusu çok derinleşmiştir. Cinayetlerin,
% 90’ı namusu korumadan kaynaklanıyor yani namus
nedeniyle işlendi.” ifadelerinde bulundu.
Hogır Ali, "Cinayetlerin yüzde 10’u sosyal etkilerden
dolayı işleniyor, borç sorunu veya trafik kazaları vb.
gibi nedenler. Diğer % 90’ı ise namus sorunu ve cinsel
istismardan kaynaklanıyor. Bizim toplumuz her zaman
intikamını kendi elleriyle almak istiyor. Toplumumuza,
her zaman yasayı, sorunlarının çözümü için bir kaynak
yapmalarını söylüyoruz. Birçok ülkede yasaların büyük
etkisi bulunmaktadır. Ancak bizim ülkemizde, cinayet
yasasının 405 ve 406’ncı maddesinin Irak Ceza Yasasında
ağır bir cezası bulunmaktadır. Yani tutuklamada, idam
sistemi kullanılsa bile bu uygulamaya geçiyor.” dedi.
Daha önceki istatistiklere değinen Erbil Polis Müdürlüğü
Sözcüsü, “2014 yılından 2016 yılına ve bu yılın sonuna
kadar ayrıca 2017 senesinin başları biraz karışıktı, yani
kargaşa ve cinayetler vardı. Gözle görülür oranda çok
sayıda kişi tutuklandı. Ancak 2017, 2018 ve bu sene
cinayet suçunu azaltmak için bir plan hazırlandı. Bunu
sonlandıramayız ve hiçbir ülkede cinayet suçları yok
olmamıştır. Cinayetler işleniyor ancak bunu azaltabiliriz.”
şeklinde konuştu.

“Erbil’de 2017 senesinde 2 milyon
kişiden, 64’ü öldürüldü”
Polis Müdürlüğü Sözcüsü, “Erbil’de 2017 senesinde 2
milyon kişiden, 64’ü öldürüldü. Eğer biz bu oranı diğer
ülkeler veya şehirler ile kıyaslarsak bunun düşük bir oran
olduğunu görürüz ancak bu olaylar yinede gerçekleşiyor.
2018’de çalışmalarımızı arttırdık. Örneğin silah izinlerini
sınırladık. Turistik alanlarda bulundurulan silahlara el
koyduk. Eğer çarşıya bakarsak yetkililer ve Peşmerge
dışında kimsenin yanında silah olduğunu göremeyiz.” dedi

ve şöyle devam etti:
“Daha önce çarşıya gelip silahla dolaşanlar vardı ancak
şimdi sadece görev zamanında kullanmak ya da başka
zaman kulanılmaması için karar çıkarıldı. Turistik yerlerde
izinli veya izinsiz silah kullanımı yasaklandı. Bu nedenle
2017’den itibaren birçok silaha el koyduk. 196 bin kişiyi
turistik alanda silah taşıması nedeniyle tutukladık ve
silahlarına el koyduk. Silah taşıma cezasının 21. maddesini
uygulayarak cezalandırdık, örneğin bir kişiyi 9 ay boyunca
tutukladık.”
Hogır Ali, “Bu çalışmaların hepsi suç oranının düşmesini
sağladı. 2017 yılına oranla 2018’de cinayet olayları gözle
görülür oranda düşüş kaydederek, 44 kişiye düştü. Yani
Erbil’de 20 cinayet olayı azaldı. Diğer bir bölüm de, tüm
oluşumların sivil topluluk kuruluşları aracılığıyla
halkı bu konuda uyarmaktır. Erbil’e baktığımızda,
burasının sadece Erbilliler için olmadığını
görüyoruz. Ticaretin, siyasi ve sosyal ilişkilerin
bir merkezi olduğunu görebiliriz. Örneğin birçok
parti, cephe ve şirketler bulunuyor.” ifadelerini
kullandı.
Erbil Polis Müdürlüğü Sözcüsü, Erbil’de şu anda
27 farklı dilin konuşulduğunu belirterek, “Bu
şimdiki Erbil ile önceki Erbil’i farklılaştırdı. Daha
önce burada bir olay yaşandığında her yerde
konuşulurdu çünkü ikamet edenlerin sayısı
belliydi. Ayrıca burada yaşayan kişiler tanıdıktı ve
belli kişiler olup birbirleri ile iletişim içindeydiler.
Ancak şimdi Erbil 9 mahalleyken, 57’den fazla
mahalle oldu. Bununla birlikte Erbil büyüdü,
2017-2018 yılları arasında göçmenler hariç nüfus
1 milyon 800 bin kişi oldu. Emniyet kurumları,
tüm olayları kontrol altına alabilmek, özellikle gelenek
haline gelmiş sorunları çözmek için diğer kurumlarla iyi
bir iletişim içerisindeler.” dedi

“Diğer ülkelerden Erbil’e
uyuşturucunun getirilmemesi üzerine
çalışıyoruz”
Erbil Polis Müdürlüğü Sözcüsü Hogır Aziz, “Diğer
ülkelerden Erbil’e uyuşturucu maddelerinin getirilmemesi
üzerine çalışıyoruz. Erbil temiz bir şekilde korunmalı.
Çünkü siyasi denklem ve Kürdistan’ın huzuru Irak’ın geneli
için bir örnektir. Erbil’de sadece bir siyasi taraf şehrin
huzuruna önem vermiyor. Diğer taraflar da şehrin huzura
kavuşması için aynı şeyi yapıyor. Eğer bu kalmazsa o
zaman tüm taraflarda huzur kalmaz.” şeklinde konuştu

“Şu anda Erbil’de gördüğümüz
büyüme oranı, küresel standartlara
göre 2030’da oluşması gereken seviye
durumu”
Sosyalog Yusuf Kemal, cinayet psikolojisi ile şehrin
genişlemesi arasındaki bağlantıya ilişkin Tba’ya konuşarak,
“Şu anda Erbil’de gördüğümüz büyüme oranı, küresel
standartlara göre, 2030’da oluşması gereken seviye
durumuydu. Bu konuya Medeniyetlerin Yayılması (التوسع
 )الحضريkitabında değinilmiştir. Yani Erbil 10 yıl öncesinden
büyüdü ve hızlı bir büyüme sürecinden geçti.” ifadelerinde
bulundu.

Yusuf Kemal ayrıca, “Şehir ne kadar büyürse toplumsal
yapısı daha da karışık olur. Özellikle ekonomik durumu.
Bunun haricinde Erbil’in şu anda iki sınıfa bölünmüş
olduğu görülüyor. Bu iki sınıf arasında, kamu hizmetleri,
sahip olduğu mal ve arazi konularında farklar
bulunmaktadır. Bunların hepsi sorunun oluşması için var
olan nedenlerdir. Özellikle arazi sorunları.” dedi.
Sosyalog Yusuf Kemal, konuşmasının sonlarında sosyal
medyaya değinerek, “Krizlerin oluşumu, sosyal birçok
sorunun oluşmasına neden oluyor. Bu sorunların da
birçoğu ekonomik duruma dönüyor. Bunların hepsi
cinayet olaylarının yayılmasına neden olmaktadır.
Özellikle basın araçlarının artması. Ayrıca sosyal medya
cinayet olaylarının artması için başka bir neden.”
değerlendirmesinde bulundu.

Selam Usta ile Maziye Bir Bakış
E
Haber: Ziya Uzeiry / Foto: Ali Salim

rbil'in meşhur terzilerinde Selam Fazıl Terzi ile kısa
bir söyleşi yapma fırsatı bulduk.
Kendisi Erbil'in en iyi terzilerinden biri olmasıyla
kalmayıp ayrıca hoyrat yazanlar arasında da hatırı sayılır
kalemlerden birisi.

Kendisini Hançılardan sayan Selam Terzi, “Ben Selam
Fazıl Muhammed Terzi, asıl olarak biz hancıyız, rahemtli
dedem hancılık yapmıştır. 1958 yılında Erbil Kalesi’nde
dünyaya geldim. Daha sonra 1962'de Erbil'in Tayrawa
Mahallesi’ne taşındık ve Kale'den indik. Teyrawa'da evimiz
Adnan Usta’nın (Adnan Hacı Salih Terzi) yanındaydı. 1978
yılına kadar orada yaşadık. Daha sonra işler bozuldu
ve Erbil halkı dağıldı. Şoriş, Teyrawa ve Erbil'in diğer
mahallelerinde de bulundum. Daha sonra evlendim.”
diyerek kendisini tanıttı.
1964 senesinden itibaren terzilik mesleğine başladığını
belirten Selam Terzi, sözlerine şu şekilde devam etti:
''İlk terzi ustam Adnan Hacı Salih'ti. 1970 yılına kadar
Adnan Usta’nın yanında çalıştım. Daha sonra mesleği
öğrendim. Tabii ki o dönem çalışmak apayrıydı. O
dönemin terziliği şimdikiyle farklı. 1982 yılından itibaren
kadın terziliği yapmaya başladım ve Erbil'de kadın terzileri

arasında bir numaraydım. 2006 yılına kadar kadın terziliği
yaptım. 2012 yılından itibaren de terziliği, piyasanın kötü
gidişatından sonra bıraktım''.

Erbil'in eski terzilerinden bahsederken duygulanan Selam
Terzi, “Erbil'in eski terzilerine örnek olarak; Bekir Terzi, Zeki
Terzi, daha sonra Celil Terzi, Nurettin Terzi, Yunus Terzi,
Selah Hasan Terzi, Cevat Terzi, Selam Hacı Abdullah Terzi,
Fettah Nadir, Burhan Şakir Terzi olarak sıralıyabiliriz. Tabii
ki bunların hepsi hayatlarını kaybetti.” şeklinde konuştu.
Eski terzilik ile şimdi yapılan terziliğin farklı olduğunu
tekrar savunan Selam Terzi, ''O dönemde basma işlemi
yoktu. Örneğin size pantolon veya ceket geldiğinde
müşterinin üzerine tam oturtman gerekirdi.
Önceden kanoça, oya ve el işleri vardı. El işi her
zaman güzel bir görüntü sergiler. Günümüze
geldiğimizde hepsinin basma işlemleri ile
yapıldığını görüyoruz. Sadece bir ütü yardımı
ile işleri bitiriyorlar.” bilgisini paylaştı.
İlka başta söylediğimiz gibi Selam Terzi'nin
hoyrat hobisi var ve bunun hakkında
mikrofonumuza konuşan Terzi, sözlerini iki
hoyrat ile bitirdi:
“Hoyrat meselesi aslında hobim. Zamanında
Adnan Hacı Salih ustam da hoyrat yazardı.

Daha fazla o, Hüsam Hasret, Burhan Yaralı ve Kemal Latif
hepsi bir arada otururduk. Her birimiz bir cinas okurduk,
daha sonra onun üzerine hoyratlar söylerdik. Bu durum
yavaş yavaş ilerledi, size o hoyratlardan birini okumak
istiyorum:
Al Tutum
Ağaçta var Al tutum
Zeynim böyle kör olup
Yürüyendem El Tutum
Kör yaradı
Sinem kör yaradı
Zaman tersine döndü
Sağ göze kör yaradı
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Karaçay: Barış Pınarı Harekatı, Kürtlere karşı değil

B

Haber: Eymen Erbiloğlu / Foto: Ali Salim

aşkonsolos Karaçay’dan Barış Pınarı Harekatı’na
ilişkin açıklama
Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Türkiye’nin
Suriye’nin kuzeyine başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nın
“Kürtlere karşı değil, sadece terör örgütü PKK ve onun
Suriye uzantısı olan PYD/YPG’ye karşı” olduğunu söyledi.
Başkonsolos Hakan Karaçay, Türkiye’nin Suriye’nin
kuzeyine başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin basın
açıklaması yaptı.
Karaçay, “Suriye’nin kuzeyinde PKK/PYD/YPG 220 kadar
terör eylemi gerçekleştirdi. PKK/PYD/YPG’nin çocuk asker
alımı, muhaliflere yönelik tedhiş, demografik yapının
değiştirilmesi ve kontrolü altındaki alanlarda zorunlu
askere alma gibi insan hakları ihlalleri yaptığına dair
artan sayıda kanıtlar ortaya çıkmakta. Yerel halkın
da PKK/PYD/YPG terör örgütünün zulmüne karşı
şikayetleri ve tepkileri gittikçe artmaktaydı. Burada
hepinizin de bildiği bir hususu tekrar hatırlatmak
isterim. PKK/PYD/YPG’nin baskı, zulüm ve yıldırma
politikalarının bir sonucu olarak 330 bin tane Suriyeli
Kürt kardeşimiz Türkiye’ye sığındı. Bunun aksini iddia
edenlerin iyi niyetli olmadığını düşünüyoruz ve bunlara
da itibar edilmemesini istiyoruz.” dedi.

halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmaktır. Az
önce söylediğim bir şeyi tekrarlamak istiyorum; bu harekat
Kürt kardeşlerimize karşı değildir, bu harekat sadece ve
sadece terör örgütü PKK/PYD/YPG’ye, terör örgütlerine
karşı yapılmaktadır. Bunun böyle bilinmesini istiyoruz.
Bizim Kürt kardeşlerimizle herhangi bir sorunumuz yok.
Bizim mücadelemiz sadece terör örgütleriyle.
Daha önceki harekatlarda olduğu gibi, bu harekatın
planlama ve icrasında da sadece bahsi konu terör unsurları
ile bu unsurlara ait barınak, sığınak, silah, araç ve gereçler
hedef alınmakta. Sivil halkın zarar görmemesi için gereken
her türlü tedbir azami özenle alınmakta. Müttefiklerimize
ait üs ve gözlem noktaları da hedef değildir. Bu noktada
şu konuya da dikkat çekmek isterim. PKK/PYD/YPG terör
örgütü, operasyon başlamasından itibaren Türkiye’deki

Türkiye’nin sınırlarının yanı başındaki teröristlerin varlığına
tahammül etmesinin beklenmemesi gerektiğini de
hep söyledik. Ayrıca ayrılıkçı gündemlere sahip terörist
grupların varlığı Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliğini
tehdit etmektedir. Barış Pınarı Harekatı bu arka planda 9
Ekim tarihinde başladı.

Bu harekatın amacı nedir?
Şu ana kadar da anlatmaya çalıştığım gibi harekatın amacı
Türkiye’nin sınırlarının güvenliğini sağlamak, bölgedeki
teröristleri etkisiz hale getirmek ve bu surette Suriye

Bu harekat uluslararası hukuk temelinde yürütülmektedir
ve Birleşmiş Milletler şartının 51’inci maddesinden
kaynaklanan meşru müdafa hakkımız keza Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyi’nin terörizmle mücadeleye
ilişkin çeşitli karar uyarınca ve Suriye’nin toprak
bütünlüğüne ve birliğine saygı temelinde yürütülmektedir.
Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Harekat
alanı Suriye toprağıdır ve Türkiye, Suriye’nin toprak
bütünlüğüne saygı duymaktadır. Türkiye, Suriye’nin
birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını
istemektedir.
Harekatın süresiyle ilgili olarak şunları
söyleyebilirim. Terör unsurları bu bölgeden
temizlenene, sınır güvenliğimiz tesis edilene ve
Suriye halkı PKK/PYD/YPG ile DEAŞ zulmünden
kurtulana kadar devam ettirmek niyetindeyiz.

Hakan Karaçay basın açıklamasının devamında şu
ifadelere yer verdi:
“PKK/PYD/YPG tehdidine yönelik beklenti ve
hassasiyetlerimiz bugüne kadar Fırat’ın doğusunda, askeri
ve sivil mevcudiyeti bulunan tüm ilgili müttefik ülkeler
nezdinde, her düzeyde defaatle dile getirilmiştir. Tüm
temaslarımızda uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru
müdafa hakkımızı gerektiğinde kullanmakta tereddüt
etmeyeceğimiz vurgulanmıştır.

Bu harekatın hukuki temeli nedir?

sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını hepinizin bildiğini
düşünüyorum. Bulundukları yerlerden Türkiye içindeki
sivil yerleşim yerlerini bombalarla, havan silahlarıyla hedef
almaktalar. Bu, PKK/PYD/YPG terör örgütünün gerçek
yüzünü hala görmek istemeyenler için gözleri açıcı bir
durum teşkil etmekte.
Zaman zaman sosyal medyada ve basında bazı görüntüler
yayınlanıyor. Bunlar sanki hali hazırda düzenlenmekte
olan Barış Pınarı Harekatı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri
tarafından yapılıyormuş gibi takdim edilmeye çalışılıyor.
Ortada bir karalama kampanyası var ve şu an bir karalama
kampanyası yürütülüyor. Yayınlanan görüntülerin
geçmişte başka mekanlarda, başka zamanlarda başka
taraflar arasında meydana gelmiş olayların görüntüleri
olduğu bu işi ciddiyetle yapan basın kuruluşları tarafından
açıkça ortaya kondu ve hala konulmaya devam ediyor.
Sizlerin vasıtasıyla yalan ve kışkırtıcı habelere fırsat
tanınmamasını rica ediyoruz.

Harekat ayrıca yerlerinden edilmiş Suriyelilerin
evlerine uluslararası hukuka uygun olarak ve ilgili
BM kurumlarının koordinasyonunda güvenli ve
gönüllü olarak geri dönüşlerini kolaylaştırmaya
yönelik uluslararası çabaları desteklemeyi de
hedeflemektedir. Yine yapılan birtakım kara
propagandaların aksine Türkiye’nin harekat
alanının demografisini değiştirmek gibi bir planı,
niyeti yoktur. Tam tersine bu terörle mücadele
harekatı etnik temizlik de dahil omak üzere
insanlığa karşı işlenen suç niteliğindeki PKK/PYD/
YPG eylemleri nedeniyle yerlerinden edilmiş Suriyelilerin
geri dönüşlerinin önünü açacaktır.
Harekatın başarıyla sonuçlanmasıyla birlikte, bölgenin
Arap olsun, Kürt olsun, Türkmen olsun asıl sahipleri kendi
evlerine dönebileceklerdir. Türkiye’nin terörle mücadeleye
dönük çabaları Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliğinin
korunmasına da katkıda bulunacaktır. DEAŞ ile mücadele
bağlamında da söylemek istediğim bir husus var. Suriye’de
DEAŞ’a karşı sahada askerleri göğüs göğüse mücadele
veren tek ülke Türkiye’dir. Sadece Fırat Kalkanı Harekatı’nın
sonucunda bile üç binden fazla DEAŞ’lı teröristin etkisiz
hale getirildiğini hatırlayacaksınız zaten.
Bölgedeki DEAŞ tutuklularının durumu önem arzediyor.
Yabancı terörist savaşçılar sorunu uluslararası toplumun
ortak çabasıyla çözülebilir. Tüm yabancı terörist
savaşçıların menşe ülkelerin geri alınmasının sürdürebilir
tek çözüm olduğuna inanmaktayız.''

Başbakan Abdulmehdi Kabinesinde
Kısmi Revizyon
B
AA derleme

aşkent Bağdat ve güney kentlerde, "işsizlik,
yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği" nedeniyle
gösteriler düzenlenmiş ve çok sayıda vatandaş hayatını
kaybetmişti.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, durumun normalleşmesi
için göstericilerin taleplerine ilişkin paketler açıkladı.
Başbakan Abdulmehdi, sonrasında meclisten kabinede
revizyona gidilmesi için kendisine yetki verilmesi
konusunda oylama yapılmasını istedi ve kısmi revizyon
gerçekleştirildi.
Aylardır vekaleten yürütülen Eğitim Bakanlığı koltuğu için
aday gösterilen Suha Halil Hüseyin, Meclis’ten güvenoyu
aldı.
Abdulmehdi hükümetinde kısmi revizyon
Bir süre önce istifasını sunan Sağlık Bakanı Alaadin

el-Alvan'ın yerine Cafer Allavi, İletişim Bakanı Naim
Rubayi'nin yerine Emir Beyatlı (Türkmen), Göç ve
Göçmenler Bakanı Nofel Baha Musavi'nin yerine Hena

Ammanuayl (Hristiyan), Sanayi Bakanı Abdullah
Cuburi'nin yerine ise Abbas Cuburi aday gösterildi.
Gösterilerdeki şiddetin araştırılması için komisyon
kuruldu

Başbakan Abdulmehdi, hükümeti protesto eden
göstericilere karşı yapılan şiddetin araştırılması ve
bunu kullananların yakalanıp yargıya teslim edilmesi
için "Yüksek Soruşturma Komisyonu" kurulduğunu
açıkladı.
Abdulmehdi'nin basın ofisinden yapılan yazılı
açıklamaya göre, Başbakan, göstericilere karşı
şiddetin araştırılması ve bunu kullananların yakalanıp
yargıya teslim edilmesi için ilgili bakanlık ve güvenlik
birimleriyle Yüksek Yargı Konseyi, parlamento ve İnsan
Hakları Komiserliği'nden üyelerin yer aldığı "Yüksek
Soruşturma Komisyonu" kurdu.
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'Oluşumlara verilen görevler ikram olarak değil, hak olarak verilmeli'

A

Röp: Ali Antar / Foto: Ali Salim

dnan Osman, "Bölgenin yeni hükümetinin daha
önceki hükümetlerden farkı, dopdolu bir programının
olmasıdır." dedi.
Değişim (Goran) Hareketi Yürütme Kurulu
Üyesi Adnan Osman, Tba ile yaptığı
görüşmede gündeme ilişkin soruları
yanıtladı.

iyi bir ilişkiye ihtiyacımız var.
Bunun için fiili bir adım atılmalı ve aşamalı olarak
üzerinde çalışılmalı. Bana göre, Goran'ın istekleri yerine
getirilecek. Bizim isteklerimiz, ne kadar fiili adımların
atılacağına, ne kadar ekonomik ve siyasi reform
yapılacağına, halkın yaşamı ve geçiminin ne kadar
düşünüldüğüne bağlıdır.

Goran Hareketi'nin, Irak Kürdistan Bölgesi
Yönetimi'nin (IKBY) yeni hükümetinden
beklentilerine ilişkin Osman, "Kürdistan
halkının, şimdi daha iyi bir yaşama, siyasi
reforma ihtiyacı var. İstikrara, sakinliğe,
emniyete, asayişe ve bu bölgeye daha fazla
hizmet sunabilmek için Bağdat ile iyi bir
ilişkiye ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Değişim (Goran) Hareketi Politbüro Üyesi Adnan
Osman'ın Tba ile gerçekleştirdiği görüşme şu şekilde:

Bölgenin yeni hükümet çalışmalarını nasıl
değerlendiriyorsunuz?
İlk başta hükümetin oluşumu sırasında bazı sorunlar
maydana geldi. Aslında bu süreç uzun zaman
aldı. Ancak hükümetin iyi bir programı var ve bu
programa Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Kürdistan
Yurtseverler Birliği (KYB) ve Değişim (Goran) Hareketi
olmak üzere 3 önemli güç katılıyor.
Hükümetin iyi bir reform programı bulunuyor. Eğer
üzerine ciddi bir çalışma yapılırsa, çok iyi bir adım
atılmış olur. Ancak bu üç taraf arasındaki ilişkilerin
iyi olması gerekir. Şu anda biz bu konu üzerinde
çalışıyoruz. Siyasi ilişkiler iyi olduğunda, hükümet
de daha güçlü ve yetenekli olur. Ancak şu ana kadar,
hükümetin çalışmalar için olumlu ve iyi bir yanıtı
olduğunu hissediyoruz.

Goran Hareketi, şu anki hükümet ile bir
önceki hükümet arasında bir fark görüyor
mu?
Bu fark, şimdiki hükümetin dopdolu bir programının
olması olabilir. Şu anki hükümetin programı, reform ile
ilgili genel bir program olup reform için çalışmakta.

Goran Hareketi’nin beklentileri ne
kadar gerçekleşti? IKBY hükümetinde
Goran Hareketi’nin isteklerinin yerine
getirileceğine ilişkin bir umudunuz var mı?
Goran Hareketi’nin istekleri halkın istekleridir. Kürdistan
halkının, şimdi daha iyi bir yaşama ve siyasi reforma
ihtiyacı var. İstikrara, sakinliğe, emniyete, asayişe ve bu
bölgeye daha fazla hizmet sunabilmek için Bağdat ile

Biz kendi tavrımızı söyledik. Biz gösterileri tamamen
destekliyoruz. Halkın haklarını ve isteklerini
destekliyoruz ve Adil Abdulmehdi'nin sorunların
çözümü için çıkardığı beyannameyi de destekliyoruz.
Çok iyi adımlar içeriyor. Halkın hayatının düzenlenmesi,
emniyet ve asayişin yapılanmasını, işsizlik
seviyesinin düşürülmesini, halkın gelirinin daha
iyi olmasını ve Irak’ın ekonomi temelinin daha iyi
olması için petrol elde edilmesini destekliyoruz.
Bunlar çok iyi işler. Eğer şimdi Adil Abdulmedi
ve hükümeti halkın güzel yaşam sürdürmesi için
çalışma adımı atarsa, biz destekleriz.

Şu anda Goran Hareketi, hükümetin
bir parçası. Şu ana kadar Goran
Hareketi’nin oluşumlara değindiğini
duymadık. Goran Hareketi’nin,
oluşumlar için bir projesi oldu mu veya
olacak mı?

Değişim (Goran) Hareketi Yürütme
Kurulu Üyesi, iç sorunlar ve Irak'taki
gösterilere ilişkin ise "Adil Abdulmehdi
ve hükümetinin, açık ve özgür olması için
hükümetin düzenlenmesi, fiili bir adım
atması ve halkın daha güzel bir yaşam
sürdürmesi için meclisin bir grup önemli
reform yasası çıkarması gerek. Şu anda
bu krizden kurtulmalılar." ifadelerinde
bulundu.
IKBY'deki oluşumların sorunlarına değinen
Adnan Osman, "Kürdistan'daki oluşumların sorunlarının
bir kısmı, benzer partilerin oluşumların istekleri ile
uğraşmak yerine, oluşumların oylarını kendilerine
çekme çabasında bulunmalarıdır. Ne yazık ki bir grup
partiyi, oluşumların adıyla kurdular." şeklinde konuştu.

durumu hakkında tavrı nedir?

Evet projemiz oldu. Siyasi programlarımızda
oluşumlar hakkında çalışıldı. Parlamentoda da
oluşumlarla her zaman iyi bir ilişkimiz oldu ve
oluşumların çıkarına olan her projeyi destekledik.
Biz bölge anayasasını oluşturma komisyonunda
üye olduğumuz zamanlarda oluşumların tüm
haklarını ortaya çıkardık.

Goran Hareketi olarak, Bağdat'ın şu anki
durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Sizce Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, bu
durumu atlatabilecek mi?
Bağdat ve Irak'ın durumu çok kötü. Irak'ta işsizlik
seviyesi çok yüksek. Ancak Irak'ın maddi durumu çok
iyi. Irak, günlük olarak milyonlarca varil petrol ihraç
ediyor. Çok iyi bir geliri bulunuyor ve ekonomik sorunu
yok. Ancak Irak'ta hizmet durumu ve kamu hizmetleri
seviyesi çok kötü. İşsiz sayısı çok fazla, maaş seviyesi ve
halka hizmet çalışmaları çok kötü.
Hükümet, parlamenter ve yetkililer gibi iktidardaki
sınıflarla, zorlanan alt ve orta sınıftaki halk arasında
çok fazla fark bulunmaktadır ve bu sınıftakiler Irak'ta
neredeyse paramparça ve yok olmak üzere. Bu çok
tehlikeli. Irak'ta var olmak isteyen bir hükümet, halka
hizmet ve güzel yaşam sunmayı düşünmeli. Çalışma
olanağının nasıl sağlanacağını ve işsizlik seviyesinin
nasıl düşürüleceğini düşünmesi gerek.
Şu anda gösteriler çok büyük bir işaret. Irak'taki
iktidarlara çok büyük bir mesaj. Halk, Irak'taki
iktidarlardan razı değil, tabanını kaybetti ve kötü
bir durumdalar. Bence Adil Abdulmehdi, diğer
başbakanlardan daha iyi bir şekilde bu sorunlara
olumlu bir muamelede bulunsun. Ayrıca çözüm
bulmak için daha iyi bir niyeti olmalı. Sorunlar sadece
Adil Abdulmehdi ile çözümlenemez. Çok yönlü
bir siyasi iradesi olmalı, tüm taraflar bu hükümeti
düzeltmeyi düşünmeli. Çünkü şu anda bu hükümetin
yerine gelebilecek bir alternatif yok. Bu hükümetin
yerine gelecek olan hükümet karmaşadır. Bu da
Iraklılara daha çok zarar verir.
İyi bir çalışma adımı atmak ve sıkı reform oluşturmak
için meclis, Adil Abdulmehdi'yi desteklemeli. Bence bu
daha iyi bir çözüm. Adil Abdulmehdi ve hükümetinin,
açık ve özgür olması için hükümetin düzenlenmesi,
fiili bir adım atması ve halkın daha güzel bir yaşam
sürdürmesi için meclisin bir grup önemli reform yasası
çıkarması gerek. Şu anda bu krizden kurtulmalılar.

Goran Hareketi’nin, hükümet karşıtı
gösterilere sahne olan Irak'ın şu anki

Bizim, oluşumlarla ilgili iki önerimiz var. Birincisi,
Kürdistan Bölgesi'ndeki oluşumlar Kürdistan'ın birinci
derecedeki vatandaşıdır. Kürdistan'da birinci ve ikinci
derecede vatandaş olmamalı. Hepsi birinci derecedir.
Bunlar Kürt, Türkmen ya da Arap olabilir hiç fark
etmiyor. Hepsinin hakları olmalı ve birinci derecede
vatandaş olmalı.
İkincisi de, tüm bunlar sadece sözde kalmamalı. çalışma
adımına da geçmeli. Birçok diktatör ülkeler sözde her
şeyi söylemekteler, ancak icraate geçildiğinde belki
birçoğu zulüm olarak görülebilir. Bize göre, haklar
sözde kalmamalı.
Kendileri ile tam bir şekilde siyasi katılım yapılmalı.
İdareye katılımda bulunmaları ve coğrafi sınırlarının
korunması gerek. Ayrıca dini ve milli haklarının
korunması gerek. Bölge başkanlığından aşağıya kadar
hazır bulunmalı ve katılımda bulundurulmalılar. Bu
haklar da anayasa ile uygulanmalı.

Şu anda oluşumların durumunu nasıl
görüyorsunuz? Anlattığınız yasalar
oluşumlara verildi mi? Kendileri ile nasıl bir
muamelede bulunuluyor?
Kürdistan'daki oluşumların sorunlarının bir kısmı,
geleneksel partilerin oluşumların istekleri ile uğraşmak
yerine, oluşumların oylarını kendilerine çekme
çabasında bulunmalarıdır. Ne yazık ki bir grup partiyi,
oluşumların adıyla kurdular.
Biz Goran Hareketi olarak, oluşum temsilcilerinin, fiili
bir temsilci olmalarını ve başka partilerin temsilcisi
olmamalarından yanayız. Parti temsilcileri olmasalar
da oluşumların çıkarları için temsilci olsunlar. Biz
de, Goran Hareketi ve diğer taraflar olarak haklarını
desteklemeliyiz.
Şu ana kadar katılımda bulunmaları beklenen seviyede
değil. Katılımlarının olduğunu ve Türkmenlere bir
bakanlık, Hristiyanlara bir görevin verildiğini gördük.
Ancak bu gelenek 1992'den beri var. Bu görevler
onlara ikram veya hediye olarak verilmemeli, hakları
olarak verilmeli ve değiştirmemeli. Tüm oluşumlar,
bölge başkanlığında, parlamentoda ve hükümete ait
kurumlarda yer almalı.

16 Ekim 2019
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Irak İl Seçimleri İstanbul’da Değerlendirildi

İ

stanbul’da merkezi bulunan Irak Türkleri Derneği,
“Türkmeneli’de İl Seçimleri ve Önemi” adı altında seminer
düzenlendi.

de işsizlik had safhada. Türkmenlerin, yıllardır uğramış
oldukları haksızlıklara dur demenin yolu ancak seçimlere
katılımla olur. Seçimler yasal hakları aramanın en doğal
yoludur.” ifadelerinde bulundu.

Irak’ta cereyan eden seçimlerdeki hesaplama yöntemine
değinen Ağaoğlu, Sant Ligo Kriterlerin hesaplama
yöntemini ve alınacak oyların değişik senaryolarını da dile
getirdi.

Seminere, Türkmen Milliyetçi Harekâtının Siyasi
Danışmanı Mehmet Casim Ağaoğlu konuşmacı
olarak katıldı.
Seminerde Irak Türkleri Derneği Genel Başkanı
Kemal Beyatlı, Irak’ta yapılacak seçimlerin
önemini dile getirerek, Nisan 2020 de Irak’ta
yapılacak İl Meclis Seçimlerinin önemine de
değindi.

Semineri takip edenler arasında Kerkük Vakfı Başkanı Erşat
Hürmüzlü ve Türkmen Milliyetçi Harekatı Genel Başkanı
Hüsamettin Türkmen’de hazır bulundu.
Seminerde, soru-cevap kısmında “Türkmen partilerin
birleşip tek bir liste halinde hareket etmelerine” yönelik
fikirler dikkat çeken konular arasındaydı.

Beyatlı, “Irak’ın genelinde işsizlik, kargaşa ve
yolsuzluklar var. Haliyle Türkmeneli bölgelerinde

T

İl seçimleri hakkında söz alan Mehmet Casim Ağaoğlu,
tablolarla ve rakamlarla Türkmenlerin geçirmiş oldukları
önceki seçimleri anlattı. Türkmenlerin lehine ve aleyhine
olan durumlara vurgu yaptı.

Hasret Sevenlerini
Endişelendirdi

ürkmen Edebiyatı'nın büyük isimlerinden biri
olan Hüsam Hasret, Türkiye'nin başkenti Ankara'da

Biz de Tba ailesi olarak büyük şaire geçmiş olsun
dileklerimizi sunararak tekrardan edebiyat
hayatındaki başarılarına kaldığı yerden devam
etmesini niyaz ediyoruz.

Hüsam Hasret Kimdir?
Hüsam Yasin İzzettin, Erbil'in saygın ailelerinden
olan "Kasap" ailesine mensuptur. 1956 yılında
Erbil Kalesi’nin Tekye Mahallesi’nde doğdu. Teknik
Lisesi’nden mezun olan Hasret, evli ve üç çocuk
babasıdır.
1974 yılında Erbil şehrinde açılan Türkmen
Kardeşlik Ocağı'nın kurucu üyelerinden biri olan
şair, hala Kardeşlik Ocağı'nın yönetim kurulunda
bulunuyor.

önemli bir mide operasyonu geçirdi.
Erbilli şair, geçtiğimiz aylarda hızlı bir kilo kaybına
uğradığı görüldükten sonra doktora kontrole gitmiş,
herhangi bir sorunun görülmediği bildirilmişti.
Ancak sağlığından emin olmak için Türkiye'ye giden
Hasret’in, orada midesinde bir sorunun tespit edildiği
ve ameliyat olması gerektiği belirtildi.
Gereken hazırlıklar tamamlandıktan sonra da Hüsam
Hasret, Ankara'da özel hastanede başarılı bir ameliyat
geçirdi.
Doktorlardan ve aile fertlerinden alınan bilgiye göre,
Hasret'in sağlık durumu her geçen gün daha da iyiye
gidiyor ve en kısa zamanda eski sağlığına kavuşması
bekleniyor.
Söylemeye değer ki, şair Hüsam Hasret'in bu
haberi duyulduktan sonra sevenleri sosyal medya
hesaplarından birbirinden güzel geçmiş olsun
dilekleri paylaştı.

Hüsam Hasret’in edebiyata olan ilgisi küçük
yaşlarda başlar. Hasret'in kendi deyimiyle;
"Annemin yanık sesiyle yankılanıp
horyatlarla süslenen ninnileriyle büyümem
beni çocuk yaşta edebiyat meraklısı
kılmıştır. Okuduğum her şiir, işittiğim
her horyat ve duyduğum her masal
beni bir adım daha edebiyat dünyasına
yakınlaştırıyordu. Bendeki yetenek, hızla
beni edebiyat alemine sürüklüyordu.
Ondan dolayı yeteneğimi geliştirmek
zorunda idim. Bunun da en kolay yolunun
okuma olduğuna inandığım için edebiyatla
ilgili elime geçen her eseri okumaya
koyuldum." diyor.

beni horyat yazmaya da özendirdi. 1975 yılından bu
yana horyat denizinin derinliklerinde bir dalgıç olarak
horyat incilerini aramaktayım.".
10 yıl horyat ve şiir yazan Hasret, hiçbir yerde
yazdıklarını yayınlamaz. Ancak neden yayınlamadığını
ise bilmediğini ifade ediyor.
1984 yılından başlayarak Bağdat'ta çıkan Kardeşlik
ve Birlik Sesi dergileriyle Yurt gazetesinde şiir ve
horyatlarını devamlı yayınlamaya başlar.
1991 yılında ayaklanma sonrası, oluşturulan güvenli
bölgenin edebiyatçılar için daha geniş, daha açık
ve daha özgür bir ortam yarattığını, bu fırsatı iyi
değerlendirdiğini vurguluyor.
Bir diğer açıklamasında o dönemi şöyle anlatıyor:
"O dönem ben de Türkmen milletimizin meşru

Hasret daha sonra şöyle devam ediyor:

“Günden güne gelişen yeteneğim beni edebiyat
dünyasının ilk basamağına adım atmaya iletti. İlkin
şiirin kurallarına tanık olmadan şiire benzer bir şeyler
karalamaya başladım. Bir süre sonra bunu farkedince,
bu konuyla ilgili kitaplara başvurarak onları eninde
sonunda öğrenebildim."
Böylece başarılı şair Hüsam Hasret, 1973 yılının son
aylarında şiir yazmaya başlar.
Horyatın her türüne hakim olarak bilinen usta şair
şöyle diyor, "Türkmen halkının horyata beslediği sevgi

haklarını yansıtan yazı, şiir ve horyatlarla, milletimizi
aydınlatmaya özen gösterdim. Aynı zamanda 3 yıl
boyunca Erbil'de basılan Türkmeneli Gazetesinin
Genel Yayın Yönetmenliğini yaptım. Adı geçen
gazetede “Yazıların Dili” adlı köşemde yazılar
yayınladım. Aynı süre içinde Erbil'de çıkan diğer dergi
ve gazetelerde (Ülkü Can, Sağ Er, Erdem ve Görkem)
takma adlarıyla da yazı, şiir ve horyatlar paylaştım.".
Büyük şair çok sayıda şiir, horyat kitabına imza
attığı gibi, çok sayıda kitap derleyip, başka dillerden
Türkçe’ye kitap çevirisi üstlenmiştir.

HEP SONRADAN SONRADAN

B

A

Nitekim bu isimlere yaşadıklarında değer
vermemiz onların daha da önemli eserlere,
çalışmalara imza atmasına vesile olabilir.
Hatta daha rahat ve mutlu bir hayat bile
geçirebilirler.
Her sanatçı, edebiyatçı veya gönlünü bir yola
adamış herkes çok para kazanır gibi bir şart
yok. Bu nedenle kimisi sadece takdir bekler
ve onunla beslenir. Hani derler ya, sanatçıyı
ayakta tutan tek şey alkıştır... İşte tam da o
alkışı esirgemememiz gerekiyor.
Geçtiğimiz günlerde çok değerli bir Türkmen
sanatçısı ile karşılaştım, kendisi uzunca bir
süredir sanattan uzak kalmış bir isim. Bir
dinleyici olarak sitem ettim "Üstad neden bu
kadar uzak kaldınız ya, vallahi sesini özledik"
dedim.

Mehmet F. Erbiloğlu

Cevap aynen şöyleydi; "Ben mi uzak kaldım
siz mi uzak durdunuz. Ama öldükten sonra
bir sürü iyi laf söylersiniz arkamdan. Nitekim
çok önemli bir hastalık geçirsem hiçbirinizin
ruhu bile duymaz. Onca yıl Türkmen sanatına
emek verdim ve karşısında aldığım tek şey
vefasızlıklar oldu.".

07 Ekim
Trump, Twitter hesabında art arda yaptığı paylaşımlarda, "Kürtler,
bizimle savaştı ancak bunu yapmaları için onlara çok para ödendi
ve teçhizat verildi. (Kürtler) Yıllardır Türkiye'ye karşı savaşıyorlar.
Bu savaşı 3 yıl boyunca engelledim ancak bizim için bu saçma,
çoğu aşiret kaynaklı, sonu gelmez savaşlardan uzaklaşmamızın ve
askerlerimizi eve geri getirmenin artık zamanı." ifadesine yer verdi.

07 Ekim
Bu kez Trump Türkiye’yi tehdit
ederek, "Daha önce güçlü bir
şekilde ifade ettim, şimdi
bir kez daha yinelemek
için söylüyorum; Türkiye,
benim derin ve eşsiz
anlayışıma göre, sınırların
dışında olduğunu
düşündüğüm bir şey
yaparsa, Türkiye'nin
ekonomisini mahvederim
ve yok ederim (Bunu
daha önce yaptım)."
ifadelerini kullandı.
Trump, "Türkiye, Avrupa
ve diğer ülkelerle (Suriye'de)
yakalanan DEAŞ savaşçılarına
ve ailelerine göz kulak olmalı."
değerlendirmesinde bulundu.

07 Ekim
Ayrıca Tump, Twitter hesabında, Hudson Enstitüsü Kıdemli Orta
Doğu Uzmanlarından Michael Doran'ın ABD'nin Suriye kararına
destek veren paylaşımlarına yer verdi.
Başkan Trump, Dorian'ın yaptığı "Obama döneminde Kürtlerle
değil, müttefikimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin can düşmanı olan PKK
ile iş tuttuk. Bu politikayla Türk-PKK savaşının tohumlarını ekiyor,
aynı zamanda Türkiye'yi Rusya'nın kollarına atıyorduk." paylaşımını
retweet etti.

Bu sözler beni yaraladı ancak yaralamasının
nedeni bizlerin gerçekten de o değerli
insanlarımıza karşı olan vefasızlığımızdı.
Halbuki günü gelecek onun bugün hissettiği
duyguların aynısını veya daha beterini
birçoğumuz hissedecek ve soluyacak. Belkide
bu usta sanatçı, edebiyatçı yorumcu, yazar,
Trump, "Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum" dedi ve
araştırmacı ve diğer bütün marka olmuş
isimleri o vakit anlayabilir ve empati yapabiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile "iyi ilişkileri" olduğunu
kaydetti ve Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Birçokları
Türkiye'nin ABD'nin büyük bir ticari ortağı olduğunu unutuyor.
Türkmen siyasetinin başlangıcında,
Türkiye, F-35'lerin çelik gövdesini yapıyor. Aynı zamanda İdlib'de
siyasetçilerle el ele, kol kola, iyi ve
çok sayıda hayatın kurtarılmasında bana yardım ettiler." Dedi ve
kötü günde duran sanatçılarımız,
Türkiye’yi övdü.
edebiyatçılarımız ve diğerleri için
siyasetçilerimiz ne yaptı acaba?
Donald Trump, "Türkiye, NATO'nun itibarı olan önemli bir üyesi. O
(Erdoğan) 13 Kasım'da konuğum olarak ABD'ye geliyor." ifadesini
Ben ne yaptıklarına dair bir örnek verebilirim:
kullandı.

08 Ekim

Seksenli ve doksanlı yılların sonlarına kadar
aynı kahvehanede hergün buluşan bu değerli
insanlar, parti sayısı çoğaldıkça parçalanıp
hatta öyleki birbirlerine selam bile vermeyecek
duruma geldiler.

08 Ekim

ABD aslkerlerinin çekilmesine değinen Trump, "Suriye'den çekilme
sürecinde olabiliriz ama hiçbir şekilde (YPG/PKK) Kürtleri terk
Kimisi onları koruma yapıp çalıştırdı, kimisi çaycı, etmiyoruz, onlar özel insanlar ve müthiş savaşçılar. Aynı zamanda
kimisi temizlikçi ve benzeri işlere sokuldu ancak NATO müttefikimiz ve ticaret ortağımız olan Türkiye ile ilişkilerimiz
hiçbiri o kişi veya kişilerin sanatını icra etmek için de çok iyi." dedi ve "Kürtlere, finansal olarak ve silah bakımından
yardım ediyoruz." şeklinde açıklama yaptı.
bir destek sunmadı ve hala daha sunmuyor.
Onlara kıymet verelim aksi halde şairin dediği
gibi "Hep sonradan gelir aklım başıma hep
sonradan sonradan" der dururuz.

9

Trump'tan Çelişkili Tweetler

elkide insanoğlunun geninde vardır
hep sonradan değer bilmek. Çünkü hepimiz
duymuş görmüş veya şahit olmuşuzdur,
Hazırlayan: Eymen Erbiloğlu
değerli bir insanımıza hayattayken yeteri kadar
önem verilmeyip ancak vefatının ardından
BD Başkanı Trump Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki YPG/
metiyeler dizildiğini.
PKK hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin
Beyaz Saray’dan açıklamalar ile Twitter’dan çok sayıda çelişkili
Bu husustan en çok yakınanlar belkide
birçok paylaşımda bulundu.
sanatçılardır. Hayatteyken belki şarkısını hiç
dinlemediğimiz bir sanatçıyı öldükten sonra
Şimdi sırasıyla Trump’ın bu süreçte yaptığı açıklamalar ve
"vay ne büyük bir ses" diyerek dinleyenlerimiz paylaşımlara bakalım:
vardır.

erbiloglu@hotmail.com
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09 Ekim

Suriye ile ilgili kararının doğru olduğunu savunan Trump, "Artık bu
sonu gelmez savaşı bitirmenin zamanı gelmişti." dedi.
Ayrıca YPG için doğrudan PKK ifadesini kullanan Trump, "Obama
döneminde olduğu gibi Türkiye'nin ölümcül düşmanı olan PKK ile
ortaklık yaptığınız zaman, bu son derece zor bir durum olur. Onlar
uzun yıllardır birbirinden nefret ediyorlar." değerlendirmesinde
bulundu.

10 Ekim
Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin uzun süredir
"Kürtlere" saldırmayı planladığını savunarak, "Onlar (Türkiye ve
YPG/PKK) uzun yıllardır kavgalılar. Bizim saldırı alanının yakınında
askerimiz ya da askeri varlığımız yok." şeklinde değerlendirme
yaptı.

10 Ekim
Trump Twitter’dan arabuluculuk yapmak istediğini
belirten şu ifadelere yer verdi:
"Şimdi Türkiye Kürtlere saldırıyor, bu ikili
200 yıldır birbiriyle savaşıyor. Şimdi
bizim üç seçeneğimiz var. Ya oraya
asker göndereceğiz ve askeri olarak
kazanacağız ya Türkiye'yi finansal
olarak ve yaptırımlarla sert bir şekilde
vuracağız ya da Türkiye ve Kürtler
arasında bir anlaşma için arabuluculuk
yapacağız!"

11 Ekim
Kürtler ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirten
Trump, "Umarım Türkiye ve Kürtler arasında
arabuluculuk yapabiliriz." görüşünü tekrar
paylaştı.

12 Ekim
ABD'nin DEAŞ'ı yüzde yüz yendiğini vurgulayan Trump, "Türkiye
ile çok iyi bir ilişkimiz var, onlar bizim NATO müttefikimiz. Türkiye
ile birçok ticaret yaptık. Ama onların birçok insanı öldürmesini
istemiyorum." diye konuştu. Trump, "Yaptırımları zorunda kalırsak,
kullanırız." mesajını verdi.

13 Ekim
Trump, geçen yıl "Irak ile Bölgesel Kürt yönetimi arasında kaldığını"
ifade ederek, bu sefer de "Türkiye ile YPG/PKK arasında kaldığını"
ifade etti.
Trump, "Kürtler (YPG/PKK) Türkiye sınırı boyunca 22 mil, 30
kilometrelik alandan çekilme eğilimdeler ve bu iyi bir şey. Bırakın
onların (Türklerin) sınırları onların olsun." diye konuştu.
YPG/PKK terör örgütünün çekilmesine ilişkin değerlendirmede
bulunan Trump, "Umarım çekilirler çünkü uçağınız yoksa savaş
uçağı olan bir gücü yenmek çok zor." diye konuştu.

13 Ekim
Trump, Twitter hesabından çekilmelerine ilişkin yaptığı
değerlendirmede, “Türkiye sınırındaki yoğun savaşta yer almamak
çok akıllıca.” ifadesini kullandı.
İki yıl önce Irak'ın Suriye'nin farklı bölgesinde Kürtler (YPG/PKK) ile
savaşa gidecekken birçok insanın kendisinden Irak'a karşı Kürtlerin
yanında savaşmalarını istediğini belirten Trump, "Onlara 'hayır'
dedim ve Kürtler savaşı iki kez bıraktı. Şimdi de aynı şey Türkiye
ile oluyor. Kürtler ve Türkiye uzun yıllardır savaşıyor. Türkiye,
PKK'yı tüm terör örgütlerinin en kötüsü olarak görüyor. Başkaları
bu savaşa girip, bir tarafın yanında savaşmak isteyebilir. İsteyen
savaşabilir!" ifadelerini kullandı.
Trump, Suriye'deki durumu yakından takip ettiklerini de
vurgulayarak "Sonu gelmeyen savaşlar!" ifadesini paylaşımına
ekledi.
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Nesli tükenen hayvanlar

Yaşam alanlarının tahribatı, yanlış ve izinsiz avlanma
sonucu nesilleri tükenen canlıları sizler için derledik!

5. Quagga Zebrası

9. Moa

Bu zebra türünün soyu kürkleri için avlanması sebebiyle
19. yüzyılın sonlarında tükenmiştir.

Soylarının 700 yıl kadar önce tükendiği bilinen Moa'lar
Yeni Zelanda'da yaşıyorlardı. Avlanma ve yaşam alanlarının
küçülmesi nedeniyle tamamen yok oldular.

6. Altın Kurbağa

10. İrlanda Geyiği

Kosta Rika'da yaşayan Altın Kurbağa'nın soyunun 1939
yılında tükendiği belirtilmiştir.

Şimdiye kadar varolan en büyük geyik türü olarak bilinen
İrlanda Geyiği'nin soyunun 7700 yıl öncesinde tükendiği
öne sürülüyor.

1.Cava Kaplanı

İzinsiz avlanma ve yaşam alanlarını tahribatı nedeniyle
1993 yılında soyları tükenmiştir.

2. Karayip Keşiş Foku

Bir zamanlar Karayip Adaları'nda yaşayan fok cinsinin 2008
yılında soyu tükenmiştir.

Nesli tükenen hayvanların birkaçı da aşağıda yer almakta

7. Kanarya Adaları Poyraz Kuşu

Siyah Batı Gergedanı
İzinsiz avlanma sonucu soyları 2011 yılında tükenmiştir.

3. Dodo

Pirene Dağ Keçisi
Son Pirene Dağ Keçisi'nin 2000 yılında öldüğü biliniyor.
Büyük Dalıcı Martı
Soyları 19. yüzyılın sonlarına doğru tükenmiştir.
Kanarya Adaları'nda yaşayan bu kuşların soyu 1994 yılında
tükenmiştir.

Mauritius adasında yaşadığı bilinen bu tropik kuşun soyu
17. yüzyılda tükenmiştir.

8. Fildişi Gagalı Ağaçkakan

Meksika Boz Ayısı
Meksika'da yaşayan boz ayıların soylarının 1964 yılında
tükendiği belirtilmiştir.
Tazmanya Kaplanı
Bilinen son Tazmanya Kaplanı 1936 yılında ölmüştür.

4. Tüylü Mamut

Steller Deniz İneği
Kuzey kutbuna yakın Bering Denizi’nde yaşamakta
olan Steller Deniz İneği'nin soyunun 1768'de tükendiği
biliniyor.
Po'ouli
En büyük ağaçkakan türlerinden biri olan Fildişi Gagalı
Ağaçkakan'ın soyu 1994 yılında tükenmiştir.

Soyları 4000 yıl önce tükenen Tüylü Mamut'ların, Asya'nın
kutup bölgelerinde ve Kuzey Amerika'da yaşamış olduğu
biliniyor.
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Havai'de yaşayan bu kuş türünün soyu 2004 yılında
tükenmiştir.
Göçmen Güvercin
İzinsiz ve aşırı avlanma sonucunda soyları 1904 yılında
tükenmiştir.

Bize ulaşın : 0750 261 10 11
0773 343 10 11

Adres : 30 Metrelik Caddesi Erbil
Uluslararası Hotel karşısı
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