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Sizinle Sizin İçin
2019'da dünya gündemine da

TKO'nun Kuruluş Yıl Dönümünde
2'de
Sanan Ağa'yla Söyleşi

Türkiye'nin Otomobili tanıtıldı...
Türkiye'nin Otomobili Girişim
Grubu'nun, 2022 yılında üretimine
başlayacağı yerli otomobil Gebze'de
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin
Otomobili'ni test etti.

Mardin Gökkaya: Tek bir taraf 5'te
Kerkük'ü idare edemez
I

rak Türkmen Cephesi (ITC) Siyasi Teşkilat
Dairesi Başkanı Mardin Gökkaya, “Biz
her zaman Kerkük’te tek taraflı siyasetin
başarılı olmayacağını dile getiriyoruz. Tek
bir taraf Kerkük'ü idare edemez.” şeklinde
açıklamada bulundu.

Kimliği Belirsiz Silahlı Grupların
Hedefindeki Aktivistler4'te

I

I

Kerkük'te meydana gelen atama sıkıntısı,
Araplaştırma politikası ve Irak Meclisinden
çıkan seçim maddeleri hakkında
değerlendirmelerde bulunması için ITC
Siyasi Teşkilat Dairesi Başkanını ziyaret
ettik.

İmam Muhammed Mezarlığı
ve bir Osmanlı geleneği olan
'Nakip Eşraflar'

Türkmenlerin 5'te H

İsteğine Bazı Kürt
Parlamenterlerden Destek

rak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) Parlamentosu, 24 Aralık
2019 tarihinde “Türkmenlerin resmi günleri” yasa tasarısının
parlamentonun iç tüzüğündeki 87, 88, 89. Maddelerine göre, ikinci
okumasını gerçekleştirmek için toplandı.

6'da

er ne kadar mezarlıklar canlılık
anlamında negatif etkiye bir işaret olsa
da tarih açısından çok önemli bir belge
niteliğindedir.

En eski yerleşim alanlarından biri olarak kabul
edilen Erbil Kalesi ve şehri, çok eski tarihlere
ait mezarları kendinde barındırıyor.

DOĞU TÜRKİSTAN
ŞARKİ TÜRKİSTAN

10'da

rak'ta halkın 1 Ekim’de yolsuzluk, yetersiz kamu hizmeti,
işsizlik ve İran’ın Irak’ın içişlerine müdahale etmesini protesto
eden gösterilerin üçüncü ayına girmek üzereyken sivil
bilanço artmaya devam ediyor.
Gösterilerin başladığı başta başkent Bağdat olmak üzere,
ülkenin Şiilerin yoğun olduğu güney kesiminde büyük
çapta gösterilerin merkezi oldu.

Baba Yadigarı 1938 Model
Chevrolet'ine Gözü Gibi
Bakıyor
6'da

Sosyal medya platformu Saçlarını Boyatan Kadınlar
TikTok hakkında neler Dikkat?! Saç Boyası Meme
Kanserine Yol Açıyor..
biliyorsunuz?
de
9'da

8'

El Titremesinin
Sebebi ve Tedavisi

9'da

1933'te Kaşgar'da
kurulan Doğu Türkistan
Cumhuriyeti ve 1944'te
Gulca'da kurulan Doğu
Türkistan Cumhuriyetleri ile
yakın tarihimizde iki defa
bağımsız devlet olmuş bir
bölge
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TKO'nun Kuruluş Yıl Dönümünde
Sanan Ağa'yla Söyleşi

T

Röp: Ziya Uzeiry / Foto & Video: Teknik ekip

ürkmen Kardeşlik Ocağı'nın kuruluş yıl dönümünde
ocağın kurucularından biri olan Sanan Ahmet Ağa ile
uzunca bir söyleşi yaptık. Tba takipçileri röportajı video
halinde bu akşam saat 20:00'de www.tbajansi.com
sayfasından ve facebook hesabından izleyebilir.

Türkmen Kardeşlik Ocağı-Erbil Kolu (TKO) kuruluşunu
ve sizi ocağı açma mecburiyetine iten etkenleri anlatır
mısınız? Sizinle beraber yola çıkan arkadaşlar kimlerdi?

kendisini düşünmeye başladı. Öyleki Kürtler'e Kürdistan
ve Büyük Kürdistan'ı kurma hakkına sahip olduklarını
söylediler, nitekim süper güçler isteseydi, ülke sınırlarını
kurdukları zaman Kürtler için de bir devlet kurabilirdi.
Araplara ise "Hilafet neden Türklerde? Sizde olmalı.''
dediler. Oysa ki savaş bitti hilafet hayata geçirilmedi ve
hepsini tek haritada parçaladılar.

Osmanlı toprağına baktığınız zaman Araplar da
aynı topraktaydı, Kürtlerin de bölgeleri aynı toprak
içerisindeydi. Herhangi bir parçalama yoktu. Bu
nedenlerden dolayı "Irak'ta Türkmen yok" diyerek bizi
inkar ettiler. Musul vilayeti sorunu hala var ve anlaşmaların
ne olduğunu da herkes biliyor.
Bütün bunlara karşı Türkmen milleti varlık mücadelesini
vermeye başladı. Irak devletinin kuruluşundan bu yana
yürüttüğü politika ve strateji Türkmen'i inkar etmek.
Türkmenler ise bunun mücadelesini hep vermiştir.
Bizim ağabeylerimiz kendi durum ve imkanlarına göre
bunu savunmuştur. 1959 yılında Kerkük Katliamı olduğu
zaman devlet Türkmen Kardeşlik Ocağı'nda (Nadi Axa
Turkmani) bir radyo evi açtı. Arapçada "Nadi" olarak
geçiyor, yani kulüp. Ama bizim ağabeylerimiz iç tüzüğünü
örgüt olarak yazdılar. İç tüzük milli davanın savunucusu
rolünde. Daha sonra kulüpte talebe teşkilatları kuruldu,
kültürel faaliyetler başladı ve Kardeşlik Dergisi hayata
geçirildi.

Davamız
bugünden başlamıyor veya 1974'ten de
başlamamakta. Zaten birinci ve ikinci dünya savaşından
sonra devletler kuruldu, Osmanlı toprağı parçalandı. Irak
devleti kurulduğu zaman, süper güçler diğer milletlerin
başkaldırıp "ben varım" dememesi için bir strateji
geliştirdiler. Bu uzun bir konu, fakat konumuz ile ilgili
olduğu için özet geçmek faydalı olacaktır.
Osmanlı toprakları devletlere bölündüğü zaman biz
İngilizlerin hakimiyetindeki bölgeye düştük, İngiliz
yöneticiler Irak hükümeti kurulmadan önce geldiler.
İngilizler, Irak'ta Arap milliyetçiliğine dayanan bir hükümet
kurma siyasetini uyguladı. Fakat ülke ayrı oluşumlardan
oluşuyordu, Araplar, Kürtler, Türkmenler, Asurlar ve
diğerleri. Vatandaşlık düşüncesi yerine, o dönem hükümet
başında olanlar Arap milliyetçiliğine odaklandı. Bu
nedenle vatandaşlık kimliği ikinci safhaya geriledi, bunun
tersine milliyetçilik kimliği ilk safhaya yerleşti, artık herkes

Biz bu Arapça ismini Türkmence'ye çevirdiğimizde "Ocak"
olarak kullandık, kulüp demedik. Hükümet bize izni kulüp
olarak verse de ağabeylerimiz bunun çevirisini "ocak"
olarak yaptı.
Aslında her iki taraf bunun farkındaydı ama susmayı
tercih etti. Seneler geçti ve 1970 yılında Türkmen İlerleme
Hareketi rahmetli Abdüllatif Benderoğlu'na verildi. O
zaman Benderoğlu dil, milli dava ve tarih konularında
kusursuz bir çalışma yürüttü, aynı zamanda da gazete
basıldı.
1974'te kendimizi toparlamak adına bir fırsat doğdu, parti
açıp milleti ikiden üçe bölmektense Erbil'de Türkmen
Kardeşlik Ocağı'nın açılmasını tercih ettik. O dönem Yurt
gazetesi ile bağlantımız vardı, Türkmen davasını kim
destekliyor ve yürütüyorsa, bayrağı kim kaldırmışsa ona
destek ilkemizdi. Grupçuluk bizde yoktu, aynı zamanda
bölgecilik de yoktu, sadece "biz" vardı. Türkmene yararı
dokunan her çalışmayı destekledik. Ama zıtlaşmadan
korunduk ve bu halen devam ediyor. İlk idare heyeti

birlikte çalıştık, biliyorsunuz kartal kanatlarıyla uçar, ama
kanatlarında tüy olmazsa uçamaz. O dönem ağabeylerimiz
vardı, örneğin idare heyetinde Hurşit Arslan abi, Hamza
Ağa (Hurşit Arslan'ın kardeşi), Salah Merdan, Haydar Seyit
Garip, Cemal Efendi, Hacı Kareni, Muhsin Efendi, Fahrettin
Muhittin Bey ve ben.
İlk idari heyet 1975'te kuruldu, iznimiz ise 31 Aralık
1974'te çıkarıldı. İlk aydan itibaren faaliyete başladık.
Üstelik henüz çalışmalarımız için ev bile bulamamıştık.
Dönemin kanunlarına göre eğer 1 ay içerisinde
çalışmalara başlanılmasaydı, izinler geri alınıyordu. Bu
nedenle çalışmalara avukatlık büromda başladık. Şöyle
enteresan bir olayı anlatmak istiyorum; o yıllarda ofisime
90 yaşlarında birisi geldi. Üzerinde Murat Han kıyafeti
cebinde köstekli saat, adı Derviş Ahmet'ti. Ben önce
hukuki bir davası olduğunu sandım, kendisini buyur ettim,
herhangi bir davasının olup olmadığını sordum, döndü
dedi ki, ''İşittim Türkmenlerin adını yazıyormuşsun, Ocak
kurmuşsun, ben de adımı yazmaya geldim.''. Bu çok güzel
bir tabloydu, Allah meftah olanlara rahmet eylesin.
Burada bir konuya değinmek zorundayım, milli dava
ayrı, particilik ayrı şeyler. Milli dava geniş bir yelpaze ve
particiliğin üstündedir. Milli dava dediğin zaman bütün
Türkmen'e sahip çıkıyorsun. Türkmen'e sahip çıkıyorsan,
bütün halka sahip çıkman gerekiyor. Türkmen yararına bir
şey yapmak istiyorsan, diğer milletlerle dostluk oluşturan
bir ortam kurman gerekiyor. Eğer dostluk, empati ve
birbirini kabullenme olmazsa, o zaman Türkmen'e ve
milletine herhangi bir faydan dokunmaz. Aynısı diğer
milletler için de geçerli.
O nedenle biz bunu geniş bir alan olarak tuttuk, milli
davada parti ve dernekler olur, fikir tartışmaları yaşanabilir
ve aynı zamanda herkes birbiri ile rekabete girebilir.
Fakat milli düşünceye sahip olanlar için bu tür şeyler söz
konusu değildir. 11 Kasım 1969 yılından beri kurucusu
olduğum Kurtuluş ilkelerinin biri, ''kim olursan ol, nerede
olursan ol, yeter ki milli davanın yanında ol''. O nedenle
bizim için partiler arasında herhangi bir fark yok. İster
ITC'de olur veya dışında olur, ister bağımsız olur. Atılan
adım milletimizi ve davamızı ispat etmek içinse biz onu
destekleriz.

Şüphesiz ki TKO-Erbil Kolunun kuruluş tarihi hassas bir
dönemdi, karşılaştığınız siyasi ve sosyolojik sıkıntılar
nelerdi?
Irkçılık her millette olduğu gibi muhakkak Türkmenlerde,
Kürtlerde, Araplarda ve Hristiyanlarda da vardır. Bizim
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hükümet Arapçılık yapmaya başladığı zaman Kürtler
de kendilerini savunma amacıyla aynı şeyi yaptılar. Aynı
zamanda içlerinde olan bazıları Türkmenleri onların
varlığına tehdit veya iktidara ulaşmalarına tehdit olarak
gösterdi. Biz bu baskıları gördük çünkü bizleri, Musul
vilayetini Türkiye'ye bağlamak istiyorlar diye suçladılar.
Bizim bütün dünya Türkleri ile ırkımız birdir. Zaten o
dönemde Türkiye harpten çıkmıştı ve henüz kendi ayağı
üzerinde duramamıştı.

Başkanıydı, Ferit Çelebi ise Türkmen Bağımsızlar Hareketi
Başkanıydı, yine de Mustafa Kemal Yayçılı ve Riyaz
Sarıkahya ile arasında Erbilli-Kerküklü çatışması başladı.
O çatışmada birisi yaralanarak yatalak oldu, bir kişi de
hayatını kaybetti ayrıca 17 kişi yaralandı. Biz o dönem
bu çatışmayı da engelledik. Bu bizim için gurur yeri. ITC
başkanlığını teslim aldığımız zaman bizden önce 3 kez
Cephe'ye saldırı oldu, yağmalandı ve insanımız öldü.
Hamdolsun ki biz bunların hepsini önledik ve herkesle
kardeş olduk, fakat kimsenin ne kölesi olduk ne ona tabii
olduk ne de kimseyi kendimize köle ettik. Eşitlik insan
olarak hakkımız, biz bu hakkı savunuyoruz.

baktığınız zaman partilerin yaptığı işler Ocak'ın yapacaklar
listesindeki bir bölümü, ama hükümete katılmak için
partiler konu olmuştur, Ocak daha fazla kültürel bir
durum kazanmıştır. Yine de bu Ocak'ın parlamentoda
aday çıkarması için bir engel değil, fakat ikisini aynı kefeye
koyamazsınız. Bazı insanlar partizanlıktan kaçınırlar, peki
onlara ne yapacaksınız? Ancak Ocak'ı bırakırsan, açık bir
şekilde bunu yapabilirsin.

Siz kurulduğu yıldan itibaren 1996 yılına kadar TKO Erbil
Kolu başkanlığını yürüttünüz. Halk tarafından bilinen
bir gerçek var, aslında Ocak'ın kültürel faaliyetleri yanı
sıra, her zaman siyasi bilinçlendirmelerinin de olduğu
görülüyor, siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Buna karşılık biz de onlara Arap ülkelerini örnek gösterdik
ve onların da aynı ırk olduklarını hatırlattık. Aynı zamanda
bizim de dünya Türkleri ile aynı ırk olduğumuzu fakat Iraklı
olduğumuzu belirttik. Daha sonra 1960'lı yıllardan sonra
biz ''milli kimlik altında siyasi ve milliyetçi haklarımızı
savunuyoruz, sınırımız Irak sınırıdır, bayrağımız Irak
bayrağıdır'' ilkesini savunduk. Bu şekilde biz devletin
uyguladığı baskı ve asimilasyonları savurduk. Yine de
bazı insanlarımız şehit oldu, bu olaylar suç mahiyetinde
işlendi, zaten her etkinin bir tepkisi vardır. Keşke bunlar
yaşanmasaydı ve anlaşılabilinseydi. Esasen milliyetçi bir
parti olmayan komünist partisi, Erbil ve Erbil bölgelerinde
Kürtçülük yapmaya başladı.

Aslında biz bu meseleyi her zaman dile getirdik ama
sanki biraz anlaşılamıyor. Ocak milletin yeri, bütün
siyaset ve milletin geleceği ayrıca varlığıdır. Örnek olarak
Türk Ocakları, Türk dünyasında particilik olmadan vardı.
Partilere ve derneklere baktığınız zaman aslında onların
ocaklardan geldiğini görüyoruz. Türkmen Kardeşlik Ocağı
aslında Türk Ocaklarından bir ocak. Ocağın da işi, bir anne
gibidir, dernekler ve partiler ise bu annenin evlatlarıdır.
Ocağın düşüncesi bağımsızdır, fakat siyasi veya bağımsız
partileri ve dernekleri kucaklar mücadele yolu gösterir.
İstedik ki Ocak kimliğinde kalsın, o dönemde bizim
arkadaşlar IMTP ile hem partide, hem de Ocak'ta üye
olsunlar diye anlaştılar. Bu durum bizim düşüncemize ters
düştü, çünkü Ocak bağımsızlığını ve Ocak olma sıfatını
kaybeder ve partileşir.

Biz hiçbir zaman Kürtleri inkar etmiyoruz, her kim ki kendi
varlığını ispatlama peşindeyse başkasını inkar etmemeli.
Biz kendi içimizde olan ırkçılığı ve herkesi reddedenlere
karşıyız. Aynı zamanda Türkmen'i reddeden ister Arap ister
Kürtlere veya Hristiyanlara da karşıyız. Bizi inkar edenlere
kendimizi belgeler ve tarihsel bilgilerle ispat ettik. Bizim
ilkelerimizden birisi, ''madem ki her savaşın sonu barış
ise, biz barıştan başlarız''. Savaşla bir yere varılamaz,
zaten süper güçler bütün milletleri savaştırır ki kendisi
hakimiyetini sağlasın. Irak devletinin kurulmasından bu
yana bunun faturasını ödedik, devletimiz var ama sadece
isim olarak çünkü devlet kurumlarımız yok.

O 6 bin ailenin belgeleri halen mevcut. Herkesin
kütüphanesinde olması lazım. Bugün çocuklarımız geldiği
zaman bakıyor ki babası veya dedesi Ocak üyesiymiş.
Niye bu örtbas olsun? Neden silinsin? Bu Türkmenlere ve
Ocak'ın çalışmalarına karşı yapılan bir haksızlık.

Ocak dediğimiz zaman yukarıdadır fakat partiler aşağıda
çünkü fikirler ocaktan çıkar. Biz ITC'yi kurduğumuz zaman
Ocak'a benzetmek istedik ki herkese kucak açsın, o ayrı
bir konu onu zamanı geldiğinde tartışırız. O nedenle
bizim arkadaşlarımız her iki tarafta olmayı ısrar ettiler,
partide olduğun zaman sen o partiye üyesin ve kararlarını
uygulamak zorundasın, diğer taraftan Ocak'tasın ve eğer
alınan siyasi karar Ocak'ın düşüncesine ters gelecekse
nasıl değerlendireceksin? İkilem olmasını istemedik ve
bizim amacımız davaya hizmet etmek, kim ''ben daha iyi
hizmet ederim'' diyecekse buyursun alsın bayrağı, fakat
yanlış yaptığı zaman bu yanlışı söyleme cesareti de olmalı.
Ondan dolayı 1996 yılında dedik ki buyurun siz devam
edin ama biz hatasıyla sevabıyla içinde olmayacağız, daha
sonra bir bildiri yayınladık ve konuyu anlattık.
Neden şimdi herkes birbirini kesiyor? Kimin için kesiyor?
Birbirleri için mi yoksa dışarıdan gelen güçler bu insanları
emrivaki ile bu duruma getirerek birbirlerini kabul
ettirmiyor? Biz bunu her zaman söylüyoruz, biz güvence
rolünü üstlendik, Türkmen-Türkmen veya Türkmen-gayri
Türkmen kan davasını engelledik. Türkmenleri birbiriyle
kan davalı yapmak için çok çalıştılar, ama biz buna engel
olduk.
Örnek olarak Irak Milli Türkmen Partisi'nin (IMTP) içinden
Birlik Partisi ayrıldı ve sonuç olarak aralarında silahlı
çatışma yaşandı. Birlik Partisi Başkanı Riyaz Sarıkahya'ydı,
diğer taraftan IMTP'nin Başkanı ise Muzaffer Arslan'dı
fakat mevcut olarak Yaşar İmamoğlu vardı. Silahlı çatışma
Erbil'in İskan semtinde yaşandı ve orada Cevdet Neccar
yaralandı. Daha sonra ITC'nin kuruluşunda yine bir
güçlenme hareketi başlattık, o dönem Sinan Çelebi ITC

Ocak'ta sadece siyasi meseleler değil, yardım kolu,
edebiyat kolu ve teşkilatımız da vardı. Biz bağımsız
Türkmen Yardım Örgütü'nü de kurduk ve 6 bin üstü öz
Türkmen aile kayda geçirdik. Birileri bunu örtbas etmek
istiyor ama hayır. Bu kayıtlar üç bölümden oluşuyordu,
birincisi ailede kadın ve erkek Türkmen'di. İkinci bölüm,
erkek Türkmen ve kadın ise Kürt'tü. Son ve üçüncü
bölüm ise erkek Kürt'tü ama kadın Türkmen'di. Buna ek
olarak 47 aile belirledik ki bu insanlar büyük babaları
zamanında Erbil'de doğmuştu. Aynı zamanda yandaşlar
vardı ki bunlar Türkmen değillerdi, Hristiyanlar, Ermeniler
vardı. İlk dünya savaşından Erbil'e gelenler ve kendilerini
Türkmen sayanlar vardı ve Kürt kardeşlerimiz de vardı. Bu
arşivler çürümesin diye adaylara ve örgüte kitap haline
getirmelerini söyledik ama ne yazık ki şimdiye kadar bunu
yapmadılar. Bazıları ellerinde belgeleri yok ama iddiaları
var, fakat bizim elimizde belge var ve bu belgeler Ocak
heyetinde, umarız ki buna sahip çıkarak ve kitap haline
çevirirler.

Eğer bu meseleyi ben-sen yaparsak birbirimize karşı
gelmemiz gerekiyordu. Bu nedenle de diğer Arap partiler
gibi koltuk adına rekabet ediyor durumuna düşecektik,
hayır bunu yapmadık ve dedik ki buyurun hepsi sizin için.
Ama ne yazık ki o günden sonra hem IMTP hem de Ocak
çöküşte ve hala düzelmedi. Biz buna üzülüyoruz, elbette ki
arkadaşlarımıza da üzülüyoruz çünkü onlar bizden.

Uzun bir süre TKO-Erbil Kolu başkanlığını yürüttünüz, sizin
düşüncenize göre TKO-Erbil Kolunun kültürel kimlikten
siyasi kimliğe geçmesi doğru muydu? Sizce bu doğru bir
strateji miydi?
Siyaseti partiler yapıyor, bu partilerin iç tüzüğüne
bakarsak millete sahip çıkmayı, eğitimleştirmeyi,
savunmayı ve hedefine ulaştırmayı görürsünüz. Ocak'a da

DEAŞ Erbil'e gelecek dendiği günlerde dönemin Bölge
Başkanı Mesut Barzani ile bir telefon görüşmeniz olmuş, o
konuşma nasıl cereyan etti?
Sayın Mesut Barzani
Mahmur'dayken
ben kendisini
telefonla
aradım, hazır
olduğumuzu,
"Mahmur'a
gelerek,
sizinle beraber
memleketimizi
korumaya
hazırız." dedim.
İkinci gün ihtiyaç
dahilinde bana
haber vereceğini bildirdi. Ayrıca Erbillilere Erbil'i terk
etmemelerini söylememi istedi. Ben de "Hayır Erbilliler
çıkmayacaklar ve şehri de bırakmayacağız, herkes Erbil'de
şu anda." dedim. Bu bizim görevimiz, Irak'ta durum
aynı. Niye insanlar kesilsin, biçilsin, aç kalsın? Muhalefet
geldiği zaman iktidarı kesiyor, niye biz bu düşünceden
kurtulmayalım? Ne zamana kadar birbirimizi keselim? O
iktidar da Iraklı, muhalefet de aynı şey. Sen git destek ol,
ayna ol, o zaman iktidar da seni kabullenmek zorunda.
Büyüklerimizin dediği gibi "İki akıl bir akıldan iyidir",
iki ayna aracılığıyla kafanın arkasını görebilirsin, fakat
bir ayna ile sadece önünü görürsün. Ayna olmazsa
göremezsin.
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Kimliği Belirsiz Silahlı
Grupların Hedefindeki
Aktivistler

BİRKAÇ SAYFA
BİRKAÇ DERS

K

im ağzını açsa birlikte yaşamaktan söz
ediyor. Öyle ki geçtiğimiz haftalarda Türkmenlerin
özel günü olması istenen ve yeterli vekil imzası da
alan çok ama çok sıradan kültürel bir hakkı içeren
projenin mecliste okumasının yapılmasını bile
imzalamayan IKBY Meclis Başkanının, tam bir gün
sonrası katıldığı bir etkinlikte kürsüye çıkıp birlikte
yaşamaktan söz etmesi gerçekten bu sözcüğün içinin
ne kadar boş olduğunun bir kanıtıdır.

Aktivist M.Z.J Tba’ya konuştu
Dün kültürel bir günün bile resmileşmesi için bana
destek vermeyen bu ve bunun gibi zatlar, yarın diğer
gün Kerkük'te gelip anlaşma talep eder. O talebi
Haber: Abdullah Erfani
reddettiğinizde ise hemen karşınıza kukla partiler
çıkartır ve sizi asıl onların temsil ettiğini en gür
rak'ta halkın 1 Ekim’de yolsuzluk, yetersiz kamu hizmeti,
sesiyle duyurur, hatta ve hatta gerçek temsilcileri
işsizlik ve İran’ın Irak’ın içişlerine müdahale etmesini protesto
hain, çevre ülkelerin piyonu olarak itham eder.
eden gösterilerin üçüncü ayına girmek üzereyken sivil bilanço
artmaya devam ediyor.
Gerçek ve iyi niyeti bize gösterme zamanı
gelmiştir diye düşünüyorum. İyi polis, kötü polis
Gösterilerin başladığı başta başkent Bağdat olmak üzere,
senaryolarından vazgeçip gerçekten bizimle
ülkenin Şiilerin yoğun olduğu güney kesiminde büyük çapta
yaşamak isteyip istemediğinizi gösterme zamanı
gösterilerin merkezi oldu. Başkent Bağdat’ın merkezinde
gelmiş ve geçmiştir.
yer alan, bakanlık, devlet kurumları ve yabancı misyonların
bulunduğu Yeşil Bölge’ye girmek isteyen vatandaşlar, emniyet
Birlikte yaşamak gün geçtikçe siyasi alanda
güçlerinin sert müdahalesine maruz kaldı. Protestoculara,
genişliyor, ilginç olan halk içerisinde didişme ve
baskıya dönüşüyor. Öyle ki küçük çocuklar bile
göz yaşartıcı bomba, tazyikli su, gerçek mermi, ses bombası
birbirini kabul etmez olurken bir çocuk diğerine çok kullanılırken, tüm bunların yanı sıra göstericiler keskin
rahatça baskı yapabiliyor, hatta küçük görebiliyor.
nişancıların hedefi haline geldi. Hükümet, gösterileri
bastırmak için medya organlarını sustururken, diğer bir
yandan ise yandaş medya organları göstericilere ilişkin kara
Mehmet F. Erbiloğlu
propaganda kampanyası yürüttü.

erbiloglu@hotmail.com

I

Gösterilerde yaşanan olayları dış dünya ve kamuoyuna
aktarmak üzere ön safa çıkan sivil aktivistler, ülkenin farklı
yerlerinde kimliği belirsiz silahlı grupların hedefi haline geldi.
Konuyu yakından takip etmek için Bağdat gösterilerinde
yer alan aktivist M.Z.J, aktivistlere karşı başlatılan suikast
eylemlerine ilişkin Tba mikrofonuna konuştu.
M.Z.J, göstericilere karşı suikast eylemlerini beyaz araba
ve motosiklet kullanan kişilerin, aktivistlerin gösteri
alanlarından evlerine geri dönerken susturucu tabancayla
gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ben bir Türkmen olarak basit bir öneri ortaya atmak
Suikastçiler genellikle motosiklet kullanır
istiyorum.
Daha önce birkaç kez Türkmen tarihi okutulsun gibi Gösterilerde ön saflarda bulunan ilk şehit düşen aktivistler
Hüseyin Adil ve eşi Sara Basra. Hüseyin ve Sara, gösteri
başlıklar gündeme atıldı. Kim, ne yaptı o konu için
bilemem ancak bundan daha kolay hazırlanabilecek alanından evlerine döndükleri sırada motosiklet kullanan
tek sayfalık "BİRLİKTE YAŞAMAK GÜZELDİR"
veya buna benzer bir başlıkla tüm okullarda
özellikle de ilkokul ve ortaokul sınıflarında
geliştirilerek anlatılan tek birkaç sayfa metin
hazırlanmalıdır. O metinde bu topraklarda kimlerin
var olduğu, yıllarca nasıl bir arada yaşandığı
anlatılmalı, en önemlisi bütün milliyet ve etnik
grupların eşit ve değerli olduğu vurgulanmalıdır.
Bunun için uzmanlar harekete geçmelidir. Birkaç
bilimsel işlenmiş sayfanın hazırlanması büyük
bir zorluk çıkaracağına inanmıyorum. Aksine bu
birkaç sayfa belkide çocukluktan itibaren kardeşliği
pekiştirir ve bu farklı renklerin keyif vermesini
sağlar.
Bu veya buna benzer projeler üretilmeli. Hiç kimse
kendi kimliğini saklayacak kadar psikolojik baskı
altında yaşamamalı. Sadece dilde ve sloganlarda
değil, gerçekten samimiyetle BİRLİKTE YAŞAM
demeli ve bunu sahada, gerçek hayatta uygulayıp
başkaları tarafından uygulanması için de gerekenler
yapılmalı.
Evet bunları bana yazdıran şeylerin sayısı çok ancak
kin ve nefret uyandırmamak için örnek vermeksizin
bu yazıyı sade bir şekilde yazıp mesajımı iletmek
istedim. Umarım birileri kale alır ve buna benzer
adımların atılması için çaba gösterir.
Unutmayalım "birlikte yaşam demekle, birlikte
yaşanılmaz" bunun için niyet ve amel lazım.

saldırganların ateş açmasıyla hayatlarını kaybetmiş ve ilk
suikast eylemi gerçekleşmişti.
Irak İnsan Hakları Komisyonu yaptığı açıklamada, suikaste
uğrayan aktivistlerin sayısının 26 olduğunu bildirirken, aktivst
M.Z.J ve ekibi ise yaptığı çalışmalar sonucu bu sayının 97
olduğunu iddia ediyor.
M.Z.J’nin aktardığı verilerde, illere göre aktivistlerin ölü sayısı
şöyle: Kerbela 16, Necef 7, Hile 9, Bağdat 32, El-Nasiriye 15,
Diyale 4, Semava 3 ve Meyan 11.
Verilerin nasıl toplandığını sorduğumuzda M.Z.J. söyle
konuştu:
"İllere göre gösteri alanlarında gözlemci noktamız var.
Aktivistlere karşı yapılan bir eylemden emin olmak için olay
yerindeki üyelerimizden bilgi alarak ve bu bilgiyi hastanelerde
olan kaynağımızın teyidi sonucu raporlarımıza dahil ederiz.
Toplumsal eylemlerde genellikle ölü ve yaralılarla ilgili
gerçek rakamlar verilmez. Irak hükümeti de gerçek rakamları
gizlemektedir. Biz aktivistler olarak hükümetlerin dünyadan ve
kamuoyundan gizlediği bilgileri açığa çıkarmakla mükellefiz.
Dünyanın her yerinde olduğu gibi, Irak’ta da yıllardan beri sivil
aktivistler silahlı grupların hedefi haline gelmiştir."
Evime gidiyordum beni kaçırmaya çalıştılar!
Kendisinin de gösteriler sırasında kaçırılmaya çalışıldığını
belirten M.Z.J, "Bağdat’ın el-Tahrir Meydanı’ndan eve
gidiyordum. Gece vaktiydi yolda yürürken takip edildiğimin
farkına vardım. Peşimden arabayla geldiler ve ben ara
sokaklarda kayıplara karıştım. Şimdi Bağdat’a gitmek
istiyorum, rahmetli babamın vefatının üçüncü ayı, ama hayati
tehlikeden dolayı gidemiyorum. Umarım en kısa zamanda
hükümet kurulur ve düzen yerine oturur. O zaman ben de
evime gidebilirim. Ülkede yaşanan bu zulmü haykırmamız
gerek. Aksi halde bizi öldürmeye devam edecekler. Olsun,
bir ölür bin diriliriz, ama sesimizi yükselterek ölelim." diyerek
konuşmasını sonlandırdı.
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Mardin Gökkaya: Tek bir taraf
Kerkük'ü idare edemez

I

Röp: Ali Antar / Foto: Çoban Timur

rak Türkmen Cephesi (ITC) Siyasi Teşkilat Dairesi Başkanı
Mardin Gökkaya, “Biz her zaman Kerkük’te tek taraflı siyasetin
başarılı olmayacağını dile getiriyoruz. Tek bir taraf Kerkük'ü
idare edemez.” şeklinde açıklamada bulundu.
Kerkük'te meydana gelen atama sıkıntısı, Araplaştırma
politikası ve Irak Meclisinden çıkan seçim maddeleri hakkında
değerlendirmelerde bulunması için ITC Siyasi Teşkilat Dairesi
Başkanını ziyaret ettik.
ITC Siyasi Teşkilat Dairesi Başkanı Mardin Gökkaya Tba’nın
sorularını yanıtladı ve yaşanan sıkıntıları siz okurlarımıza bu
şekilde aktardı:

Kerkük'te bir takım atama kararı verildi ve
Türkmen taraflar atamaların yapılış şekline
itirazda bulundular. Bu itirazlar nerden
kaynaklandı?

politikası vardı. Baas döneminde Arap kimliği taşıyan ve
Araplaşan Türkmen ve Kürtlerin ataması yapılırdı. Bu da Arap
çoğunluğu oluşturma politikasıydı.

Maalesef 2003’ten sonra aynı politika Kürtler tarafından yani
KDP ve KYB tarafından Kerkük'te izlendi. Dolayısıyla 16 Ekim’den
sonra, Kerkük içerisinde bütün etnik grupların temsilcileri
Kerkük içerisinde yapılcak olan dağılımların yüzde 32 sistemi
ile eşit bir şekilde dağılması üzerine karar alındı. Yani yüzde 32
Türkmen, yüzde 32 Kürt, yüzde 32 Arap ve kalan yüzde 4 de
diğer etnik gruplar için olacak şekilde ve bu bütün dairelerin
bütün kademelerinde atamalar yapılacaktı.
Biz bunu sağlık dairesinde gerçekleştirebildik, maalesef
bunu eğitim müdürlüğünde yapamadık. Arap olan eğitim
dairesi müdürü maalesef bunu gerçekleştirmedi. Bize "Gidin
Bağdat'tan Genel Sekreterlikten bir yazı getirin ve bakanlığa da
onaylatın, ancak o şekilde istediğiniz gibi yaparım." dedi. Biz de
kendisine Kerkük içerisinde bir anlaşma olduğunu söyledik. Vali,
Türkmen, Kürt ve Arapların temsilcisi de bu anlaşma içerisinde
yer alıyor.
Kerkük'te yapılacak atamaların yüzde 32 mekanizması
ile milletler arasında dağılımı yapılmalıdır. Buna dair
Bağdat'tan bununla ilgili resmi yazı da var. Yazıda petrol
şirketi, eğitim müdürlüğü, sağlık müdürlüğü ve bütün
diğer alanlarda yüzde 32 mekanizması ile dağıtım
yapılmasından bahsediliyor. Ama Kerkük İl Eğitim
Müdürü şu ana kadar bunu engelliyor, gelecek günlerde
bunun ilan edileceğinden bahsediliyor ama belli olduğu
gibi yüzde 32 meselesi göz önünde bulundurulmayacak.

Son zamanlarda Kerkük’te ciddi bir
Araplaştırma politikası yürütüldüğü
söyleniyor. Bunun hakkında bize bilgi
verebilir misiniz?
Biz yıllardır Kerkük içerisinde yapılan atamalarda sıkıntılar
yaşıyorduk. 2003 yıllından önce Kerkük'te bir Araplaştırma

I
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Biz her zaman Kerkük’te tek taraflı siyasetin başarılı
olmayacağını dile getiriyoruz. Tek bir taraf Kerkük'ü idare

edemez. Ama maalesef bu durum yine gerçekleştiriliyor. Biz
16 Ekim'den sonra Kerkük şehrinin yeni bir aşamaya girmesi
yönünde umutlandık. Ama maalesef Kerkük Valisi 16 Ekim’den
6-7 ay sonra yine aynı zihniyetle çalışmaya başladı. Bunu açık bir
şekilde ifade ettik.
Kerkük'ün emniyeti gerçekten de çok iyi bir durumda. Ama
idari açıdan ciddi sıkıntılarımız var. Çünkü şimdiki vali tek
başına karar alıyor. Bildiğiniz üzere kendisi zamanında vali
yardımcısıydı, eski Vali Necmettin Kerim kaçarken bu yerine
geldi. Şimdiki vali hiç bir konuda Türkmen yetkililerle istişare
etmiyor. Birçok dairede Araplaştırma yaşanıyor ve birçok
dairede Türkmen müdürlerin yerine Arap geçiyor.
Şimdi Kerkük’te duruma baktığımızda birçok arazi üzerinde
Araplar tarafından yasa dışı ihlaller var, birçok dairede Türkmen
çıkıp yerine Arap getiriliyor, Bağdat'tan birçok atama imkanı
sağlanıyor ve bunun birçoğu Araplara veriliyor. Bu yapılanlar
çok sayıda soru işareti oluşturuyor. Biz nasıl 13 sene boyunca
Kürt valiyi eleştirdiysek, aynı şekilde Arap valiyi de eleştirip dile
getireceğiz. Çünkü Kerkük hiçbir zaman tek taraflı bir idareyi
kabul etmez. Bu daha büyük sorunlara yol açacaktır.

Irak Meclisi seçim yasasının 15. ve 16.
maddelerini onayladı. Her 2 madde Kürtler
tarafından boykot edildi. Türkmenlerin bu
konu hakkında düşüncesi nelerdir?
Aslında gerçekten bu siyasi partilerin değil de göstericilerin
talepleriydi. Birçok siyasi parti bunu kabul etmiyorsa bile,
göstericilerin isteği olduğu için kabul ediliyor. Dolayısıyla bu
yasa Kerkük içerisinde ve civarında bizim için iyi olmayabilir.
Her ne kadar yasa çıkmış olsa da ve bizim menfaatimize olmasa
da biz milletimizi sandık başına götürmek için birkaç yöntem
bulmak zorundayız. O yöntemleri elde ettiğimiz takdirde,
oranları elde edebilir ve sandalye sayısına ulaşabiliriz. Yine
de bizim tahminimize göre bu yasa Türkmenlerin yararına
olmayacaktır.

Türkmenlerin İsteğine Bazı Kürt Parlamenterlerden Destek

Hazırlayan: Ali Antar

rak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) Parlamentosu,
24 Aralık 2019 tarihinde “Türkmenlerin resmi günleri”
yasa tasarısının parlamentonun iç tüzüğündeki 87, 88, 89.
Maddelerine göre, ikinci okumasını gerçekleştirmek için
toplandı.
Açık bir şekilde gerçekleşen parlamento toplantısına, IKBY
Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf resmi olarak
katıldı.
“Türkmenlerin resmi günleri” yasa tasarısı hakkında yapılan
müzakerelere tüm taraflar katılarak birtakım öneriler sunuldu.
Parlamento başkanının fikri değişmedi ve yine parlamentonun
oturum programını imzalamadı. Ancak, görüşme sırasında
birçok parlamenter Türkmenlere desteklerini belirtti.
Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Grup Başkanı Umed
Hoşnav, parlamento oturumunda önerilen karara ilişkin
yaptığı açıklamada, "Ortaya atılan öneri karar, kesinlikle
Türkmen oluşumunun isteğidir ki Kürdistan Parlamentosunda
temsilcilikleri var ve bunu sundular. Bu da diğer milletler ve
farklı taraflardan 17 parlamento üyesi tarafından desteklendi."
dedi.
"Türkmen oluşumunun isteği hakkında en az müzakere
yapılmasını ve üçüncü okumada da en fazla desteğin
gelmesini öneriyorum"
Söz konusu öneri kararını desteklediğini belirten Umed
Hoşnav, "Bu saygın parlamento, Kürdistan Bölgesi'nin birlikte
yaşama kaynağıdır. Bu nedenle, bu talep onların isteğidir,
onlar kendi günlerini belirlemiş ve desteklenmiştir. Bu saygın
parlamentoda da hepimizin gurur duyduğu birlikte yaşama
çerçevesi altında Türkmen oluşumunun isteği hakkında en az
müzakere yapılmasını ve üçüncü okumada da en fazla desteğin
gelmesini öneriyorum. Tekrarlıyorum, bu saygın parlamento
birlikte yaşamın kaynağıdır. Bizde Türkmen oluşumundaki
kardeşlerimizin isteklerini destekliyoruz. İkinci okumada

istekleri hakkında en az müzakere yapılmasının daha iyi
oldacağını düşünüyoruz." ifadelerinde bulundu.
Azat Listesi Fraksiyonu Başkanı Muhyeddin Hasan Yusuf, öneri
kararın onaylanmasını desteklediğini belirterek, "Türkmen
oluşumu" sözcüğünün "Türkmen Milleti" olarak değiştirilmesi
talebinde bulundu.
"Türkmen oluşumu' sözcüğünün 'Türkmen Milleti' olarak
değiştirilmesini öneriyorum"
Muhyeddin Hasan, parlamento oturumunda yaptığı
konuşmada, "Ben bu yasa projesinin onaylanmasından
yanayım. Ancak ben, Türkmen Oluşumu sözcüğünün Türkmen
Milleti olarak değiştirilmesini öneriyorum. Çünkü Türkmen
milleti ve Kildani, Süryani, Asuri ve Hristiyanlar bu yurdun
gerçek milletleridir. Bu nedenle oluşum sözcüğünün millet
olarak düzenlenmesinin daha iyi olduğunu düşünüyorum."
ifadelerinde bulundu.
KDP Parlamenteri Veysi Sait Veysi, Türkmenlerin "Kürdistan
özgürlükçü hareketinde belirgin bir rolünün
olduğunu belirterek, bir günün Türkmen
şehitler günü olarak belirlenmesi gerektiğine
vurgu yaptı.
"Kesinlikle Türkmen kardeşlerimizin,
Kürdistan özgürlükçü hareketinde belirgin
bir rolü vardı"
Parlamenter Veysi Sait Veysi, "Madem ki
Türkmen oluşumu için kültür ve dil gününü
ayrıca Türkmen gazetecilik günü belirledik,
kesinlikle Türkmen kardeşlerimizin, Kürdistan
özgürlükçü hareketinde belirgin bir rolü vardı.
Türkmen şehit gününün de belirlenmesini
öneriyorum." diye konuştu.
Parlamento oturumunun bir diğer bölümünde
İslami Topluluk Partisi (Komel) Milletvekili
Osman Ali İsmail, Türkmenler için bir günün

belirlenmesinin Türkmenlerin özünü azaltmak olduğunu
vurgulayarak, Türkmenlerin Erbil'de çoğunluk olduğunu, azınlık
olmadığını kaydetti.
"Türkmen oluşumu, özellikle Erbil'de çoğunluktur, azınlık
değil"
Osman Ali İsmail, "Türkmenler için bir günün belirlenmesi,
Türkmen kardeşlerimizi garipsemek ve yabancılaştırmak
için olmasın. Türkmenlere bir günün belirlenmesi bence
Türkmenlerin özünü azaltmaktadır. Bütün saygılı üyelerin
bilgisine, Türkmen oluşumu özellikle Erbil'de çoğunluktur,
azınlık değil. Bu nedenle halkın bize laf etmemesi için bir
gün olmamasını talep ediyorum. Kürt kıyafeti için bir gün
belirlediğimiz gibi ki bu Kürt kıyafetine büyük bir saygısızlıktır."
değerlendirmesinde bulundu.
Söz konusu karar hakkında parlamento çalışma programının
ikincisinde müzakerelerin tamamlanmasının ardından,
sonbahar döneminin süresi 30 gün uzatıldı. Bu da reform yasa
projesinin hazırlanması ve onaylanması için yapıldı.

H

İmam Muhammed Mezarlığı ve bir
Osmanlı geleneği olan 'Nakip Eşraflar'
Haber: Ziya Uzeiry / Foto: Ali Salim

er ne kadar mezarlıklar canlılık anlamında
negatif etkiye bir işaret olsa da tarih açısından çok
önemli bir belge niteliğindedir.
En eski yerleşim alanlarından biri olarak kabul edilen
Erbil Kalesi ve şehri, çok eski tarihlere ait mezarları
kendinde barındırıyor.
Bu mezarlar tarih boyunca şehirde yaşayan insanların
bir belgesi olmuş, bir ansiklopedi gibi hepsini
kaydetmiştir.
İmam Muhammed Mezarlığı veya Seyit Ahmet
Mezarlığı Erbil'in sembolü haline gelmiş ve onlarca alim
ve takva sahibi Erbillinin defnedildiği yerdir.
Mezarlık içerisinde hem İmam Muhammed'in hem de
Seyit Ahmet'in mezarı kubbe altında defnedilmiştir.
Erbil Kalesi'nde gönüllü olarak istişare heyetinden
bulunan Azam Abdulkerim Efendi söz konusu mezarlık
hakkında Osmanlıdan kalma bir geleneği hatırlatarak,
''Osmanlı devletinde bir kural vardı. Hükmettiği her
bölgede veya şehirde Peygamer Efendimiz’in (S.A.V.)
neslinden olan bir kişiyi orada bulundururdu. Böylece
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Mekke'den aileler bölgelere yollanırdı birer veya
ikişer kişi olarak. Bu gelen kişiye 'Nakip Eşraf'
denirdi yani şehir veya bölge eşrafının başkanı
veya öncüsüydüler. Bu kişilerin Peygamber
Efendimizin neslinden gelen birisi olması şarttı.''
şeklinde açıklama yaptı.
Diğer taraftan Seyit Ahmetli ailesine değinen Efendi,
“İmam Muhammed denilen zat Seyit Ahmetliler
olarak bilinen bir aileye mensup ve dedeleri Seyit
Ahmet zamanında Suudi Arabistan'dan getirilerek
Erbil'e yerleştirilmiştir. Kendisi Peygamber torunu ve
onun neslindendir. Şu anda bulunan İmam Muhammed
Mezarlığı ve etrafındaki arsalar da onlara ait. Zamanında
bu arsayı mezarlığa dönüştürmüşler. Seyit Ahmetliler’in
şu anda torunları bulunuyor ve Erbil'de yaşıyorlar. Bu
aileye mensup olanlar da hepsi İmam Muhammed
Mezarlığında defnedilmiştir. Ayrıca Arap Mahallesi de
yine bu ailenin topraklarıdır.” dedi.
Son olarak İmam lakabına değinen Azam Abdülkerim
Efendi, ''Muhammed adlı kişiye imam kelimesinin
takılması, bu zatın imam olması veya dini bir
kişilik olmasından kaynaklanıyor. Kendisinin
mezarı bir kubbe altında ve Erbil'in 30 Metrelik
Caddesi üzerinde bulunan İmam Muhammed
Mezarlığındadır.'' bilgisini paylaştı.

Baba Yadigarı 1938 Model
Chevrolet'ine Gözü Gibi Bakıyor

H

Haber: Ali Salim/ Foto: Çoban Timur

alil İbrahim Muhammed Motorcu, yıllara
meydan okuyan baba yadigarı 1938 model otomobile
gözü gibi bakıyor.
Rahmetli İbrahim Muhammed Pençerçı, ekmek teknesi
olarak kullandığı 1938 model Chevrolet marka aracının
tüm bakımını kendisi yapıyordu. Kendisi vefat edince
bu görev oğlu Halil İbrahim Motorcu’ya kaldı.
Halil İbrahim Motorcu, babasından kendisine kalan
klasik otomobile ilişkin Tba mikrofonuna konuştu.

Halil İbrahim Motorcu, babasının vefat ettikten
sonra otomobilin bütün bakımıyla kendisinin
ilgilendiğini belirterek, “Otomobilin bakımını
babam gibi ben de kendim yapıyorum. Hala daha
eskisi gibi çalışıyor hiç bir sorunu yok, sadece
boyası eskimişti biraz onu da kendim yeniledim.”
dedi.

Bağdat, Süleymanye ve Erbil’e bu otomobille
gittiğini belirten Halil İbrahim Motorcu, “Otomobile
geçtiğim yerlerden çok fazla ilgi gösterildi. Hatta
Erbil-Kerkük arasındaki kontrol noktasındaki
görevliler bile büyük ilgi gösterdiler.” diyerek
konuşmasına şöyle devam etti:
“Ayrıca o anda basına haber verip orada röportaj
yaptılar ve trafik polisleri de arabanın tüm yasal
işlemlerini kontrol etti, hepsi tamamdı. “Bağdat
günü” gösterisi için Bağdat’a da gittim ve orada bu
arabayla gösteriye katıldım.”
Halil İbrahim Motorcu, otomobil dışında
motosikletlere de meraklı olduğunu belirterek,
“Rahmetli babam arabaya meraklı olduğu gibi
ben de motosiklet meraklısıyım, burada beni Halil
Motorcu demezseniz kimse tanımaz.” şeklinde
açıklama yaptı.

Halil İbrahim Motorcu, otomobile ilişkin verdiği
bilgide, “Otomobil 1938 modeldir, rahmetli babama
aitti. Kerkük Tren İstasyonunda toplu taşıma aracı
olarak kullanıyordu. On, onbir kişiyi alıp Ahmet Ağa’ya
yol alırdı ordan da Şorca’ya giderdi ben de babamla
beraber çalışırdım. Bu arabanın tüm bakımını babam
kendisi yapardı.” ifadelerinde bulundu.
“Hala daha eskisi gibi çalışıyor”

Erbil’de Hacı Kanebi adında bir kişiden bahsederek,
“O da motosikletten iyi anlayan biridir. Rahmetli
Kör Haydar vardı o da meraklıydı. Ama Hacı
Kanebi, motorların modelini iyi tanır. Maclis, Bez,
Traif gibi modellerden hepsinden var bende
1945, 1951, 1957, 1962 vs… Bu modellerden on,
onbir motorsikletim var, bunların hepsine gözüm
gibi bakarım ve bakımlarını da kendim yaparım
çünkü eski eşyaların bakımını yapmazsanız bir
ara sonra yıpranır, eskir ve değeri kalmaz.” diyerek
konuşmasını sonlandırdı.
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2019'da Neler Yaşandı?

2020 yılına sayılı günler kaldı. Yeni yılın heyecanı her yeri sararken geçen yıl dünyada önemli olayların yaşandığı bir sene oldu. Protestolar, şiddet
olayları, siyasi krizler, terör saldırıları, salgın hastalıklar ve doğal afetler, 2019'da dünya gündemine damgasını vurdu. Ne yazık ki dünya yine
olumsuz birçok haberle sarsıldı.

İşte 2019'da dünya gündemini meşgul eden olaylar...
Hazırlayan: Eymen Erbiloğlu

23 Ocak
- Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ülkede
düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde kendisini
"geçici devlet başkanı" ilan etti.
4 Şubat
- Avrupa Birliği (AB) üyesi 10 ülke Venezuela Ulusal
Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı"
olarak tanıdığını açıkladı.
7 Şubat
- Birleşmiş Milletler (BM), Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
cinayetinin, Suudi Arabistan yetkilileri tarafından
planlandığını ve Suudi Arabistan'ın Türkiye'nin cinayeti
aydınlatma çabalarını ciddi bir şekilde baltaladığını
kaydetti.
26 Şubat
- Hindistan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının
Pakistan hava sahasını ihlal ettiği ve bomba bıraktığı
bildirildi.
27 Şubat
- Pakistan ile Hindistan karşılıklı olarak savaş
uçaklarının düşürülmesinin ardından çok sayıda kentte
havaalanlarını kapatarak sivil uçuşları durdurdu.
15 Mart
- Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye,
cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı terör
saldırısında 51 kişi öldü, 49 kişi yaralandı.
18 Mart
- Çin hükümeti, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde
2014'ten bu yana 13 bin kişinin gözaltına alındığını
bildirdi.
21 Mart
- Irak'ın Musul kentinde feribotun batması sonucu 103
kişi hayatını kaybetti.
25 Mart
- ABD Başkanı Donald Trump, "Golan Tepeleri üzerinde
İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan
eden başkanlık kararına imza attı.
23 Ocak

28 Mayıs

9 Ekim

8 Nisan
- ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları
Ordusunun (DMO), ABD'nin yabancı terör örgütleri
listesine eklendiğini duyurdu. İran Milli Güvenlik
Yüksek Konseyi, buna karşılık, ABD Merkez Kuvvetlerini
(CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını açıkladı.
15 Nisan
- Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame
Katedrali'nde çıkan yangında çatı tamamen çöktü.
23 Mayıs
- Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın işlediği suçları soruşturan
Birleşmiş Milletler (BM) ekibi 12 toplu mezar ortaya
çıkardı.
28 Mayıs
- IKBY Parlamentosu, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP)
adayı Neçirvan Barzani'yi oy çokluğuyla yeni başkan
olarak seçti.

1 Ekim
- Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini
protesto etmek amacıyla başlayan gösterilerde en az
450 kişi öldü, 19 binden fazla kişi yaralandı.
9 Ekim
-Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Türk zırhlı araçları
ile komandoların Barış Pınarı’nda kara harekatına
başladığını bildirdi.
15 Kasım
- İran'da benzine yüzde 300 zam yapılmasının üzerine
birçok kentte başlayan ve 3 gün süren gösterilerde
kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip
edildi, marketler yağmalandı. 7 bin kişi gözaltına alındı,
Uluslararası Af Örgütü gösterilerde en az 208 kişinin
öldüğünü açıkladı.

10 Haziran
- IKBY başkanlığına seçilen Neçirvan Barzani, yemin
ederek resmen göreve başladı.

28 Kasım
-IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, göreve geldikten sonra
ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirdi. Barzani,
resmi temaslarda bulunmak için gittiği Ankara’da
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

11 Haziran
-Mesrur Barzani, IKBY Parlamentosunda güvenoyu
alarak başbakan seçildi.

30 Kasım
-Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, istifasını resmi olarak
meclise sundu.

15 Haziran
- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde zanlıların Çin'e
iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemenin askıya alındığı
açıklandı.

1 Aralık
-Irak Meclisi, Başbakan Adil Abdulmehdi’nin istifasını
kabul etti. Meclisten yapılan açıklamada, oturumda
hazır bulunan milletvekillerinin katıldığı oylamada
Abdulmehdi’nin istifa kararı kabul edildi.

10 Temmuz
-Mesrur Barzani, IKBY Parlamentosu'nda Kürdistan
Bölgesel Yönetimi 9. kabinesinin Başbakanı olarak
yemin etti.

10 Aralık
-Türkmenlerin özel günlerinin resmi statüye alınması
talebine ilişkin okuma kabul edildi.

17 Temmuz
- Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen
silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda
görevli bir diplomat ile bir Irak vatandaşı öldü. Saldırıyı
düzenleyen terörist 3 gün sonra yakalandı.

7 Şubat

n

11 Hazira

30 Kasım

15 Mart

24 Aralık
-Irak’ta hükümet karşıtı gösterilerde başlıca talepler
arasında dile getirilen “yeni seçim yasası” mecliste kabul
edildi.
-IKBY Parlamentosunda Türkmenlerin resmi günleri yasa
tasarısının ikinci okuması yapıldı.

21 Mart

10 Temmuz

1 Aralık

17 Temmuz

10 Aralık

15 Nisan

1 Ekim

24 Aralık

8
Sosyal medya platformu
30 Aralık 2019

+964 750 261 10 11

‘Göz ardı edilmiş bir
TikTok hakkında neler
millet’
G
öz ardı edilmiş bir millet var burada,
zararı olmamasına rağmen sevilmeyen, kabul
edilmeyen, reddedilen bir millet var. Medeni,
kültürlü ve sakin bir millet olmasına rağmen
istenilmeyen bir millet var burada. Erbil'in
en asil unsuru olmasına rağmen yabancı
muamelesi görüp dışlanan Türkmenler var
burada. Dünya ne zaman Türkmenleri de
görecek? Ne zaman çıkıp bizim de haklarımız
hakkında konuşacaklar acaba!
Suçumuz medeni olmamız ise, bu
medeniyeti Türk kökenli Sümerler binlerce
yıl milattan önce burada kurmuş olmasaydı,
şimdi bizi istemeyenler de burada yaşayıp
bizi dışlayamazdı. İnşa ettiğimiz medeniyetin
kalıntısı olarak bilinen Erbil şehrinde
yabancı muamelesi görmek, bu büyük Sümer
medeniyetinin sahibi olan Türkmenler
(Türk)ler için çok üzücü bir durum.
Medyalar dünyaya hiç bir zaman gerçekleri
doğru bir şekilde yansıtmamıştır. Hep
haklarımız koruma altında, asimile
olmuyoruz, isteklerimiz yerine geliyor,
temsilcilerimiz var gibi görünüyoruz. Bu
nedenle uluslararası toplum Türkmen
davasına yakınlaşmıyor ve Türkmenlerin
genel olarak Irak'ta ve özellikle Erbil'de
günden güne nasıl eridiğini göremiyor.

başkanı olduğu bölgede yaşayan iki millet
arasında birlikte yaşama isteği olmayan bir
başkan, acaba hangi ülkenin hangi milletleri
arasındaki birlikte yaşamayı kast ediyordu?
İkinci örnek olarak da son zamanlarda
tekrar gündem olan bir video meselesi
var. Geçen yıl bir Kürt magazin kanalı
Türkmen ses sanatçısı Yunus Tütüncü ile
bir röportaj yapmıştı. Röportaj sırasında
kanalın muhabiri Türkmen sanatçıya
milleti hakkında birkaç rahatsız edici soru
sormuştu. Sanatçının “Ben Erbilliyim ve
Türkmenim” demesi üzerine, kendisine
“Erbilliler Kürt değil mi?” diye soru soran
muhabir, sanatçıdan "Ben Erbilliyim
Türkmenim. Nasıl bazı sanatçılarımız
Kürt kardeşlerimizden bazıları da Arap
kardeşlerimizden ise ben de Türkmenim."
cevabını aldı. Yaklaşık 1 yıl önce çekilen
program yayınlandığı zaman toplum içinde
büyük bir krize neden olmuştu. Şimdi ise
sosyal medyalarda aynı video tekrar tekrar
paylaşılıp, üzerinde Türkmen hakkında
dışlayıcı sözler yazılıyor.

En yakın dostlarımız, en yakın
arkadaşlarımız bu videoyu alıp üzerinde
"Bu adam nasıl ben Kürt değilim diyor?
Neden bu adamı Erbil'de barındırıyorsunuz?
Türkmenler iyi bir cezayı hak ediyorlar.
Türkmenler hayinler." gibi ve
ağıza alınmayacak ağır sözler
yazarak paylaşıyorlar.

Her ne kadar 2 seçimde de toplanan oylar
Türkmen milletinin hakiki oy oranı olmasa
da bölgede bulunan siyasi partilerin kendi
amaçları için Türkmenlere oy verdiğini
bilsek de, 8 yıl içerisinde Türkmen
siyasi partilerinin ve Erbil'de Türkmen
seçmenlerinin oy oranının ne kadar
düştüğünü kolaylıkla farkedebiliriz. Bu da
Türkmenlerin medyalarda bahsedildiği
gibi rahat bir yaşam sürdürmediğinin bir
kanıtıdır.
Türkmenlerin istenmediğinin başka bir
kanıtı da görmemiz için çok yakın zamanda
yaşanan birkaç olayı örnek olarak sizlere
sunacağım. Irak-Kürdistan Parlamentosu
Başkanı son iki oturumda Türkmenlere karşı
ne kadar büyük bir nefret beslediğini açıkça
ortaya koydu.
Uzun yıllar sonra Türkmenlere verilecek
olan çok basit bir hakkı yasa tasarısı olarak
parlamentodan geçirmek için Türkmenlere
destek vermeyip yasa tasarısının da
programa alınmaması için çalışan bir
parlamento başkanı, yasa tasarısının ilk
okunması yapıldığı günde Halepçe'de
katıldığı bir merasimde birlikte yaşamaktan
bahsediyordu. Parlamento başkanının
bahsettiği birlikte yaşamayı hala anlamış
değilim! Acaba başkan hangi birlikte
yaşamaktan bahsediyor? Parlamento

ali.salam.antar@gmail.com

Ali Antar

Irak-Kürdistan
Parlamentosu 1992
yılında kuruldu,
kuruluşundan 13 yıl
sonra seçim yoluyla
2. dönemine geçti.
2005 yılında kota
sistemi olmadan
parlamentoya
birkaç Türkmen
üye katılmıştı.
Üzerinden 4 yıl
geçmesinden
sonra 2009 yılında
Türkmenler bölge
seçiminde sadece Erbil'den 29 bine yakın
oy toplamayı başardılar. Ama eğer dikkat
edersek 2018 yılındaki seçimlerde Erbil de
Türkmenler 10 bin oy aldılar. Yani oyların
toplamında 19 bine yakın bir düşüş yaşandı.

Bu örnekten bahsetme sebebim
Türkmenlerin ne kadar da çaresiz
ve devamlı asimileye uğramış bir
millet olduğuna açıklık getirmek
istediğimdendir. Birçok taraf
açık bir şekilde hem Türkmen
siyasi partilerini hem de genel
olarak Türkmen milletini düşman
olarak görüyor. Oysa ki yüzlerce
yıldır Kürtlerle beraber yaşayan
Türkmenler hiçbir zaman
Kürtlere zarar verecek bir adım
atmamıştır.
Dünya, Türkmenlerin bu durumla karşı
karşıya kaldığından habersizdir, ya
da haberdardır ama göz yumuyordur.
Türkmenlerle çok iyi geçindiğini
gösteren hükümet ve siyasi partiler
aslında göründükleri gibi olmayabilir.
Son zamanlarda göründüğü gibi hem
parlamentoda hem de hükümette
Türkmenlere destek veren birkaç grubun
olduğunu görüyoruz, ama ben şahsen bu
siyasi tarafları pek de samimi bulmuyorum.
Çünkü benim görüşüm de Türkmenleri zaafa
uğratan ve bu duruma getiren sebeplerden
biride bu siyasi partilerdir. Türkmenleri bir
çukura atıp daha sonra kendisine yardım eli
uzatan bir taraf olarak görünmeye çalışan
siyasi partiler de uluslararası toplumun
önünde Türkmenlerin çok rahat bir yaşam
sürdüğünü öne sürmektedir. Oysaki
uluslararası toplum sadece Türkmenlerin
değil çoğu Kürtlerin de bölgede rahat, özgür
bir yaşam sürdürmediğinin farkında değil.
Türkmenler için bölgede samimi şekilde bir
karar verilmesi gerekir ve kararların da doğru
düzgün şekilde uygulanması gerekmektedir.
Bölge hükümeti birlikte yaşam ve bölgede
yaşayan oluşumların haklarını göz ardı
etmek yerine, birlikte yaşama daha fazla
önem vermeli ve bu birlikte yaşamı bozmak
isteyen kişi, siyasetçi ve siyasi partileri yasal
yollarla cezalandırılmalı. Böylece dünyaya
gösterildiği gibi güzel bir birlikte yaşam,
güzel bir tablo hayalde değil de gerçekten
ortaya konulmuş olacaktır.

Ç

biliyorsunuz?

Hazırlayan: Abdulselam Hişam

in’de üretilen ve çok sayıda
kullanıcıya sahip olan sosyal medya
platformu TikTok, farklı ülkelerdeki
kullanıcılarına müzikli video paylaşımı
olanağı tanıyor. Uygulama 2016’da
Çinli internet teknolojileri şirketi
ByteDance’nin kurucusu Zhang Yiming
tarafından üretildi. Günümüzde
Ortadoğu'da TikTok uygulaması, video
paylaşımlarının gözdesi haline geldi.
TikTok uygulaması, hızlı bir ilerleyiş
içerisinde olup, 2018’de akıllı
telefonlardaki uygulama indirme
alanında ilk sırayı aldı. Ayrıca dünyada
müzikli video paylaşımında en fazla
kullanıcısı olan en büyük uygulama
haline geldi ki günlük 150 milyon ve aylık
500 milyon aktif olarak video paylaşan
kullanıcıya sahip.
Sadece 2018 ilk çeyreğinde TikTok
uygulamasını indiren kişilerin sayısı 45.8
milyon kişi oldu. Ayrıca ilk yılında dünya
genelinde 100 milyon kullanıcıya sahip
olmayı başardı.

paylaşabilme fırsatını tanıyor. Ayrıca
kullanıcılar, istediği herhangi bir
sesi videolarına ekleyebiliyor. Ayrıca
videolarını kendileri düzenleyebiliyorlar.
Çektikleri videoları isteklerine göre yavaş
ya da tam tersi hızlı yapabiliyorlar.
Uygulamada videolarda düzenlemeler
yapılabiliyor. Videoların daha ilgi
çekici olması için renk değiştirme, özel
efekt filtreleri, etiketler ve çıkartmalar
bulunuyor.
Söz konusu programın bir başka özelliği
de 15 saniyeden daha uzun video
paylaşımı yapılmamasıdır.
TikTok’ta "Özel hesap" (private account)
seçeneğini aktif yaparak istediğiniz
kişilerin videolarınızı görmesine izin
verebilirsiniz ya da “herkese açık hesap”
(Public account) seçeneğini aktifleştirerek
videolarınızın herkes tarafında izlenebilir
olmasını, indirilmesini, yorum ve
mesajların gelmesini sağlayabilirsiniz.

TikTok’u en çok kullanan ülkelerin
sıralaması

2018 yılının ardından 150 ülkede
ve 75 farklı dilde TikTok uygulaması
kullanılmaya başlandı. Böylece çok
sayıda kullanıcı sahibi olmayı başararak,
Facebook, İnstagram, Youtube gibi diğer
sosyal medya uygulamalarının önüne
geçti.

Hindistan, en çok TikTok kullanan
ülkelerin başında gelmekte. Ülkede TikTok
kullanan kişi sayısı 119.3 milyondur.

TikTok’un kurucusu ByteDance şirketi,
TikTok'u daha geniş kitleye sahip
edebilmek için 2017 yılının kasım ayında
1 milyar dolara müzik paylaşımına
odaklanan ve aynı zamanda ABD’de de
ofisi bulunan sosyal medya platformu
musical.ly’i satın aldı. ByteDance,
TikTok ile musical.ly uygulamalarını tek
bir uygulamada birleştirerek böylece
kullanıcı sayısını daha da geliştirdi.

Türkiye ise 28.4 milyon kullanıcı sayısıyla
listenin üçüncü sırasında yer alıyor.

Bu uygulamanın başarılı olmasının bir
başka nedeni de dünya genelindeki
ünlü yıldızların katılımı oldu. Birçok farklı
alanlardaki yıldızlar TikTok'ta özel sayfaları
olup, müzikli kısa video paylaşımında
bulunuyorlar. Bunun dışında Tiktok’un
başarılarının bir başka sebebi de geniş
kapsamlı reklamının yapılmasıdır.
TikTok programının özellikleri
TikTok uygulaması, kullanıcılarına, kendi
kısa videolarını oluşturup,

TikTok’u en çok kullanan ülkeler arasında
ikinci sırasda ABD, geliyor. ABD’de TikTok
kullanıcı sayısı 39.6 milyondur.

TikTok'u en çok kullanan ülkeler listesinin
4. sırasında ise 24.3 milyon kullanıcıyla
Rusya yer alıyor.
Meksika, 19.7 milyon kullanıcıyla listenin
beşinci sırasında bulunuyor.
TikTok uygulaması Irak ve bölgede de
iyi bir kullanıcı kitlesine sahip. Özellikle
genç kesim tarafından kullanılmaktadır.
TikTok’ta kendi özel hesaplarından video
paylaşan bir grup kişi program sayesinde
ün kazanmış durumda.
Dünyanın en çok takipçisine sahip olarak
bilinen Liza ve Lena adlı iki Alman kız,
açtıkları ortak bir hesapta 31,5 milyon
TikTok takipçisine sahipler.
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Saçlarını Boyatan Kadınlar Dikkat?! Saç
Boyası Meme Kanserine Yol Açıyor..

ayınlanan yeni bir çalışma saçları boyamak ve
bakım yapmak için kullanılan saç ürünlerinin içindeki
binlerce malzemeden bazılarının risk altında olan
kadınlarda meme kanserinin başlamasına neden
olabileceğini iddia ediyor.
Çalışma yazarlarından biri olan Ulusal Çevre Sağlığı
Bilimleri Enstitüsü‘ndeki (NIEHS) epidemiyolog Alexandra
White araştırmacıların uzun bir süredir saç boyaları ile
kanser arasındaki ilişkiyi araştırdıklarını ancak elde ettikleri
sonuçların istikrarsız olduğunu söylüyor.

olarak belirlendi

NIEHS’in yürüttüğü kız kardeş çalışması araştırmacıları
bu sefer daha büyük bir örnek kitlesiyle soru sormaya
yöneltti. Çalışmaya Amerika ve Porto Riko’nun her
yerinden gelen ve birbirinden farklı geçmişleri olan
katılımcılar katıldılar ve onlara yöneltilen sorulara ne
sıklıkla saç ürünleri kullandıkları bilgisini de içerecek
şekilde cevap verdiler.

Bu araştırmada, araştırmacılar ailelerinden meme kanseri
görülmüş yani yüksek risk altında olan gruplar üzerinden
ilerlediler.

Katılımcıların yaklaşık onda biri Afrika kökenli Amerikalı

E

Ancak istatistikleri anlamayı başarabilmek için sonuçların
arkasına bakmalı ve diğer bazı sayısal verileri de
eklemeliyiz. Verilen bu yüzdeler tümü mutlak riski değil
göreceli riski yansıtıyorlar.
Mutlak risk genelde çok çok küçük bir sayıdır. Bu vakada,
kadınların hiçbirine daha önceden meme kanseri teşhisi
konulmamıştı. Ancak, çalışmaya katılanların hepsinin
ailesinde teşhis konmuş birileri olduğundan, genel nüfusa
oranla bu hastalığa yakalanma ihtimalleri zaten daha fazla.

ABD’deki her 8 kadından 1’inde invasif bir tümör oluştuğu
görülüyor.

Aslında bu yeni bir konu değil, geçmişte de oldukça çok
irdelenmişti. Ancak, çoğu zaman olduğu gibi potansiyel
sağlık riskleri söz konusu olduğunda araştırmalar bu
duruma da açık bir cevap veremedi.

Son zamanlarda yapılan bazı çalışmalar, koyu renkli
boyaların ve düzleştirici maddelerin kullanımının, meme
kanseri gelişme ihtimaliyle bağlantılı olduğunu gösterdi.
Ancak bazı epidemiyolojik çalışmalarda bir ipucu
bulunamadığı için, bu konu henüz tatmin edici bir şekilde
çözülmedi.

İki ayda bir saç düzleştirici ürün kullanmanın katılımcıların
ırkı fark etmeksizin meme kanseri ihtimalini %30 arttırdığı
görüldü.

2008 yılında, kız kardeşlerine meme kanseri teşhisi
konmuş 23,000’den fazla İsveçli kadın üzerinde yürütülen
bir çalışmada, bu kadınların toplumun geri kalanıyla
karşılaştırıldığında 2 ile 6,5 kat daha fazla risk altında
oldukları bulundu.

Kuzey Karolina Üniversitesi ve NIEHS’den araştırmacılar
kız kardeşlerine meme kanseri teşhisi konmuş yaklaşık
47,000 kadının arasında saçlarını sıklıkla boyatan ve bakım
yaptıranlarda hastalığa yakalanma ihtimali oranında
önemli bir artış fark ettiler.

Ancak saç ürünlerinin potansiyel endokrin engelleyici
ve kanserojen maddeler arasında yer alması gerçeği
araştırmacıları sağlığa olan kötü etkilerini araştırmaya
yöneltti.
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Katılımcıların yaklaşık onda biri Afrika kökenli Amerikalı
olarak belirlendi ve araştırmacıların numuneyi farklı ırk
gruplarına ayırmalarına izin verdi.
Katılımcılar arasında beyaz olarak tanımlanan ve en az her
beş ila sekiz haftada bir kalıcı saç boyası kullananlar ve
herhangi bir saç ürünü kullanmayanlar karşılaştırıldığında,
kullananların %8 daha fazla risk taşıdıklarına ulaşıldı.
Afrikan – Amerikan olarak tanımlananlar ve düzenli
bir şekilde saç boyası kullananlarda sıçrayış %60’lara
ulaşıyordu. Konu saç düzleştiricilere geldiğinde ırksal
gruplar arasında belirgin bir ayrım yoktu.

ABD’deki her 8 kadından 1’inin yaşamının bir döneminde
göğüslerinde invasif bir tümör oluştuğu görülüyor. Bu
geniş insan grubunda bile, vücut kitlesi, aile geçmişi ve
yaş gibi faktörlere bağlı olarak daha büyük ve daha az risk
altında olan alt gruplar var.
Bu durumda, göreceli kanser riskindeki farkın kesin
nedenini ya da bağlantının nedensel olup olmadığını
sadece sonuçlara dayanarak söylemek mümkün değildir.
Ancak, Farklı grupların saç ürünlerini nasıl kullandıklarına
dayanarak çıkarımlar yapılabilir.
Bu ve daha önceki çalışmaya dayanarak saç boyayıcı
kimyasallara maruz kalmanın bu durumun üzerinde bir
etkisinin olduğunu söylemek hala mümkün ancak bu yine
de kesin bir kanıt olarak görülmemeli.
Bu araştırma Uluslararası Kanser Dergisi’nde yayınlandı.

El Titremesinin Sebebi ve Tedavisi
Derleyen: Abdulselam Hişam

l titremesi hemen herkesin hayatının bir bölümünde
tecrübe ettiği, istemsiz ve ritmik bir kas hareketidir. Bu
durum çoğunlukla heyecan, öfke ve korku gibi ani duygu
değişimleri, stres, yorgunluk, metabolik eksiklik, aşırı çay
ve kahve tüketimine bağlı olarak görülür.
Mevcut ruh hâlinin değişmesi ya da istirahat sonrasında
el titremesi şikayeti tamamen ortadan kalkar. Fizyolojik
tremor olarak adlandırılan bu durum, tamamen normal
olup herhangi bir sağlık probleminin belirtisi olarak
tanımlanmaz ve sağlıklı her kişide görülebilir.
Burada, el titremesinin en yaygın olan nedenleri
anlatacağız.
1. Genlerde oluşan bozukluklar nedeniyle oluşur, bir
hastalık değildir. Eğer anne ve babada varsa bunun
çocuklara da geçme ihtimali vardır.
2. Aşırı aktif tiroid bezi
3. B12 vitaminin eksikliği
4. Kanda şeker oranın düşmesi
5. Damarların zayıflaması veya işlevini kaybetmesi ki
bunun sebepleri de şeker hastalığı ve beyin krizi
6. Multipl skleroz yani MS hastalığı
7. Dopamin maddesi içeren ilaçları kullanma
8. Aşırı duygusal ya da bedensel baskı ve endişe
9. Çay ve kahve gibi aşırı kafein içeren içecekleri tüketme
10. Alkollü içecekler tüketme
11. Çevre, su ve havanın kirlenmesi
Daha çok 40 üstü yaşlarda görülür

El titremesinin tedavisi

1. Çoğu zaman stres ve endişe el titremesine yol açar.
Bu iki duygunun yaşanması adranelin hormonunun
salgılanmasına neden olur, böylece damarlarda
kan akışı hızlanır ve bu da ellerin titremesine yol
açar. Bu nedenle de günlük stresten uzak durup
ellerinizin titrememesi için kendinizi günlük işlerinize
vermenizde fayda var.
2. Aşırı kahve tüketimi: Eğer günlük olarak fazla kahve
tüketiyorsanız kesinlikle el titremesine yakalanırsınız.
Çünkü fazla oranda kafein kana iletiliyor. Kafein de
damarların zarar görmesine neden oluyor. Kafein, el
titremesinin dışında vücutta başka etkiler de yaratır.
Örneğin, endişe, kalp atışında düzensizlik, baş ağrısı
ve aşırı terleme.
3. Alkol tüketimini bırakma: Alkollu
içecekleri bırakmayı deneyiniz. Çünkü
aynı şekilde el titremesine neden
olmaktadır. Ancak alkol tüketimini
birden bire bırakmayın tüketimi
azaltarak başlayabilirsiniz daha sonra
tamamen bırakınız. Birden alkol
tüketimini bırakma, vücutta birçok
olumsuz etkiler yaratabilir. Örneğin, sık
sık terleme, kalp atışının hızlanması,
baş ağrısı, kusma ve kabus görme.
Bu nedenle adım adım alkol tüketimi

azaltılmalı, birden bırakılmamalı. Çünkü alkol tüketimi
birden bırakılırsa vücutta söz konusu etkiler oluşur.
4. Tiroid bezinin fazla salgılanması: Tiroid bezi
boynun ön kısmında yer alıp vücudun birçok işlevini
düzenleyen hormonların üretiminden sorumludur.
Aynı şekilde tiroid bezindeki hormonun düzensizliği
ellerin titremesine neden olmaktadır. Tiroidin çok
çalışması duumunda vücutta birçok belirtileri
bulunmaktadır. Örneğin, istemsizce kilo kaybı, stres,
kalp atışında düzensizlik, aşırı terleme ve uyku
düzensizliği. Bu hormonu dengede tutmak için
birçok ilaç bulunmaktadır. El titreme olayı da aynı
şekilde tiroid bezlerindeki düzensizliğe bağlıdır.
Tiroid hormonunun düzensiz çalıştığı bazı hastalara
ameliyet yapılıyor. Eğer sürekli olarak eliniz titriyorsa
gerekli tedaviyi görmek için doktora başvurmanız
gerekir.
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DOĞU TÜRKİSTAN-ŞARKİ TÜRKİSTAN
1933'te Kaşgar'da kurulan Doğu Türkistan Cumhuriyeti ve 1944'te Gulca'da kurulan Doğu
Türkistan Cumhuriyetleri ile yakın tarihimizde iki defa bağımsız devlet olmuş bir bölge
Derleyen: Abdullah Erfani

Yüzölçümü 1.828.418
1933'te Kaşgar
1944'te Gulca'da

KOMŞU ÜLKELER
Mogolistan

Pakistan

Çin

İki kere Cumhuriyet ilan edilmiş
40 Milyon nüfusa sahip

Kırgızistan Kazakistan

Doğu Türkistan yeraltı ve yerüstü kaynakları:
Petrol doğalgaz, altın, gümüş, uranyum her türlü
madenin bulunduğu çok zengin bir coğrafya.
"Doğu
Türkistan,
tarihte
Türk
milletinin
var olduğu bir yer. Hunların, Göktürklerin,
Uygurların, birçok imparatorluğun ve devletlerin
kurulduğu bir coğrafya. Türk isminin ilk defa
zikredildiği bir coğrafya. Bütün Türk dünyasının
ortak
kültür
ve
medeniyet
merkezidir''
Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk

1949 işgali
Mao Zedong işgaliyle birlikte bugün Çin işgali
70 yıldır sürüyor.

Tacigistan

Afganistan

-Çin'in 1949 yılından bu yana hakimiyeti altında tuttuğu Doğu Türkistan'ın kırsal
kesimlerinde etrafı yüksek duvarlarla çevrili inşaatlar devam ediyor. Uydu görüntüleri,
Doğu Türkistan çöllerinde inşa edilen ve içinde yüz binlerce Uygur Türkü'nün
tutulduğu toplama kamplarının son bir yılda tam 3 katı büyüdüğünü ortaya koyuyor.
-Doğu Türkistan'daki demografi yapıyı da değiştiriyor. Pekin bu bağlamda Han
Çinlilerini hızla bölgeye kaydırıyor.
-Doğu Türkistan, zengin doğal kaynağı nedeniyle, Çin Halk Cumhuriyeti'nin işgaline
uğrayarak çeşitli zulme maruz kalmıştır.
-Birleşmiş Milletler ve Avrupa Parlamentosu'nun açıklamalarına göre 1 milyon
civarında Uygur Türkü bugün kamplarıda işkence görüyor.
-Uygurlara yönelik kültürel ve dini kısıtlama ve baskılar 2009 yılından itibaren giderek
hız kazandı.
-Erkeklerin sakal bırakması ve kadınların uzun kıyafet giymesi kısıtlanırken halkın
düğünlerde alkol kullanmaya zorlanması da bu uygulamalardan bazıları.
-Komünist Parti'ye yakın kişiler, halkın arasına giriyor, istihbarat topluyor ve şüpheli
gördükleri kişileri güvenlik görevlilerine bildiriyor.
-Geçmişte okul, hastane ya da kamu binası olarak hizmet veren birçok bina da
küçük kamplara dönüştürüldü.
Doğu Türkistan'daki camilerin tamamının üzerinde, Komünist Parti'ye bağlılık
bildiren "Partiyi sev", "Ülkeyi sev" gibi devasa propaganda afişleri asılı.
Cuma namazlarında ise camiler artık bomboş kalıyor. Çünkü camiye gelenler kayda
alınıyor ve fişleniyor.

BM: Çölün ortasında, hiçbir hakkın bulunmadığı
merkezler
Birleşmiş Milletler Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi Çin'i, Türkistan'ı
hiçbir insan hakkının bulunmadığı kitlesel toplama kampına dönüştürmekle suçluyor.
Eartrise Media isimli sivil toplum kuruluşunun, 39 toplama kampı üzerinde yaptığı
uydu görüntüsü analizi, bu kampların hacminin nisan 2017 ile ağustos 2018 arasında
3 kat daha büyüdüğünü ortaya koyuyor.
39 kampın kapladığı alan ise kabaca 140 futbol sahası büyüklüğünde.

"Allah'a inanmamak ve dini reddetmeyi belirten bir
belge imzalatılyor"
Yerel yetkililerin kendisine İslam'ı inkar etmesi ve bunu deklare etmek için de
belge imzalamaya zorladığını belirten Gülziya, akrabalarının birçoğunun kamplara
götürüldüğü için de hiçbirisi ile görüşemediğini aktardı.

ÇİN SUÇLAMALARI REDDEDİYOR
Müslüman Uygur Türklerini kamplarda topladığı yönündeki suçlamaları reddeden
Pekin, Doğu Türkistan genelinde inşa edilen söz konusu yapıları, dünyaya "eğitim
merkezi", "rehabilitasyon merkezi" ya da "mesleki eğitim merkezi" olarak lanse ediyor.
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