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Milliyet ve Çağdaş Devlet

görüşümüzü hâlâ savunuyoruz
ve bir toplum olarak silinmemesi
ve erimemesi için milli kimliğimizi
müdafaa etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü kimileri “Maksatlı değil” iddiasında bulunsa da
kimliğimizi soğukkanlılıkla yok
etmeye çalışıyor.
Güzelim “Erbil Gazetesi” tekrar
yayınlanmaya başladı. Bu gazetenin üç yerel dilde yayınlanıyor
olması gazete yönetiminin, bizi
diktatör düzeninden kurtardıklarını iddia eden büyük güçlerin
bir eseri olan mali, idari ve siyasi
yolsuzluğun had safhada olduğu,
parti ve milletleri arasında soğuk bir savaşın devam ettiği bir
Irak’ta ulusal birlik ruhunu pekiştirmeyi hedeflediğini göstermektedir. Bu anlamlı hareketiyle de
Serdar Köprülü
büyük bir başarıya imza atıyor.
Bir müddet evvel Türkmeneli
Gazetede arkadaşımız Nazım
Gazetesi’nde “Milliyet Asalet ve
Saiğ’in “Milliyet ve Dil” başlığı
Aidiyet” başlığı altında bir yazıyı
altında kaleme almış olduğu yazı
kaleme almıştık. Yazımızda, top- gözümüze çarptı. Yazıda işlemiş
lumumuzda milli kimlikle övünolduğu konuyu başarılı bir şekilde
menin insan kimliğinin bir parçası anlattığı için Sayın Saiğ’in ellerini
olduğunu vurgulamıştık. Bu da,
sıkarak, taşıdığı milli ruh ve duyIrak’ın geçirmekte olduğu bu
gulardan dolayı kendisini tebrik
kritik günlerde ülkedeki nerdeyediyoruz.
se tüm siyasi parti ve grupların
Aynı sayfada “Milli Kart’ta Türketnik, milliyetçilik ve mezhepçilik men Hassasiyeti” manşetiyle
kimi zaman da bölgecilik fitnesini çıkan bir röportaj da yer alıyor.
körükledikleri bir zamana denk
Haberi okurken çok şaşırdık ve
geliyor.
kendi kendimize acaba devYazımızın devamında “Milli ailetimiz bizi tekrar dışlamak ve
diyet, asalet demektir” diye bir
haklarımızı çiğnemek mi istiyor
görüşü dile getirmiştik. Biz bu
diye sorduk. Çünkü Sayın Saiğ’in

anlattığına göre milli kartı düzenleyen memur, başvuru yapan
vatandaşların milliyetini kafasına
göre yazıyor. Belki memur bunu
başındakilerin dayatmasıyla yapıyordur. Umarız böyle bir dayatma
söz konusu değildir ve memur
bunu iyi niyetinden yapıyordur.
Ancak sebep ne olursa olsun bu
durum bizi hayal kırıklığına sevk
ediyor. Zaten gerçekler ortada.
Irak’a ve Kürdistan Bölgesi’ne
bir bakın; buradaki siyasi partiler
arasında şiddetli bir çekişme söz
konusudur. Hani herkes demokrasi istiyordu? Eski rejimden çok
çeken siyasi elitten, herkesin
hayal ettiği demokratik, özgür,
çağdaş ve laik bir ülke düzeni
oluşturmaları bekleniyordu.
Çağdaş millet ve toplumlar ulusal
aidiyetten başka bir şeye itibar
etmez. Bu toplumlar sistemlerinden milliyet hanesini çoktan çıkarmışlar. Hangi millete mensup
olursan ol, ne dili konuşuyorsan
konuş, bunun hiçbir önemi yok.
Önemli olan ülkene sadık olman
ve sevmendir.
Eğer milli bir kart zorunluysa
buraya sadece kişisel bilgiler
kaydedilsin. Milliyet hanesine yer
verilmesin. Türkmenler olarak
böyle bir uygulamanın gelecekte
bize pahalıya mal olacağından
korkuyoruz. Çünkü bize zulüm
edebilirler ve dışlanabiliriz.
İnsaflı olmak gerekiyorsa, Irak
Kürdistan Bölgesi böyle bir yanlı-
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şı bize karşı iki önemli sebepten
dolayı yapma, birincisi; Türkmenler gibi Kürtler de eski rejimin
asimilasyon, katliam ve tecrit
politikalarından çok çekmişlerdir.
İkincisi; Irak Kürdistan Bölgesi,
özgürlük ve demokrasi adresi olmak için gayret gösteriyor.
Bölgenin eski rejim döneminde
“Güvenli Bölge” adıyla anıldığını
unutmayalım...
Kaldı ki o bölgenin sınırları içerisinde Kürt ve Türkmenler iki
ana unsurdur. Tabi ki burada
azınlıklar da yaşıyor. Dolayısıyla
Kürdistan Bölgesi’nde düzenlenen Milli Kart’ta milliyet hanesine
yer verilmemesi gerekiyor. Çünkü böyle bir özellik ve uygulama sadece gerici hükümetlerde
bulunur.
Komşu ülkelere bakın, Avrupa’ya
bakın, Amerika’ya bakın. Bu
ülkelerin hiçbirisinde böyle bir
uygulamayı göremezsiniz. Hatta
ve hatta çok geride kalan ülkeler
de bile yok. Bu ülkelerin kimlik
kartına ve pasaportuna bakın,
böyle bir haneyi kesinlikle göremezsiniz.
İşte adalet budur, demokrasi
budur…
Şunu herkes bilmelidir ki; milletler yok olmaz ve silinmez. Ancak
kartlara milliyet hanesini koymak
çağdaşlıkla ve medeniyetle bağdaşmaz. Çünkü medeni devlet,
toprak ve toplum sevgisini vurguluyor...

Milli Kimlik Mücadelesi ve Mezhep
Akımları Arasında Kalan Türkmenler
bertaraf etmekti. Kısacası Irak’ta
birleşik bir güç istemiyordu.
Çoğunluğu Müslüman olan Irak
halkını birbirine bağlayan ortak
noktalar değil, ayrışma noktalarını
körüklemeye başladı. Iraklı Arapları, Sünni ve Şii Araplar olarak ayırdı. Bu planlarının tutması için çok
uğraştı. Sonunda başardı.
Nasıl başardı derseniz; iktidara
mezhepçilik güden tarafları getirdi.
Sünni, Şii önemli değil, önemli olan
o yetkili ‘mezhepçi’ olsun yeterdi.
Bakın Amerika’nın din ile hiç işi
olmadı, sadece mezhep üzerinde
oynadı. Iraklılık ruhunu taşıyan ve
birlik içinde mücadele eden grupları hep uzak tuttu. Şu unutulmamalıdır ki; bu politikasında ABD’ye
bölgesel ülkeler de destek verdi.
Mehmet Haşim Salihi
9 Nisan 2003 günü Irak’ı işgal eden Şöyle ki; bölgemizde Irak’taki mezhepçiliğe destek vermeyen ülke
ABD’nin, bu ülkedeki çıkarlarını
korumak için yaptığı ilk iş, Iraklıları yoktur.
Bu politikadan Irak’taki tüm milletetnisite ve mezhep olarak bölmek
ler etkileniyor. Bundan kaçış yok.
olmuştur. Hedefi, başını ağrıtacak
ve işgal planlarını bozacak güçleri Bunu anlayan Türkmenler karşı
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koymaya başladılar. Bu mücadelede milliyetçi Türkmenlerin payı çok
büyüktür. Milliyetçi Türkmenler halkı mavi bayrak altında toplanmaya
ve mezhepçi yaklaşımlardan kaçınmaya davet ettiler. Çünkü hem
sayımız hem de ülkedeki hassas
durumumuz bir bölünmeyi kaldıramaz. Kaldı ki bizler böyle bir duruma alışık değiliz. Zaten eski rejimler bizi Şii veya Sünni olduğumuz
için değil, Türkmen olduğumuz için
eziyordu.
Türkmenleri dış mihrakların fitiyle mezhep potasına sokmaya ve
bunları Şii-Sünni olarak bölmeye
çalışan bir kısım tarafın planları
sürüyor. Ancak Araplar üzerinde
başarılı olan bu planları Türkmen
halkı hüsrana uğratacaktır. Böyle
çirkin planları kimse Türkmenlere
yediremez. Bu toplum fertleri aralarındaki bağları bir gün bir gecede
koparamazlar. Bunca yıl eski rejimin zulmüne ve baskısına beraber
uğrayan Türkmenleri Şii-Sünni
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olarak bölemezler. Uzun yıllardır
beraberiz, birbirimize kız verdik,
kız aldık. Tek vücut olduk. Hedefte
milli Türkmen kuruluşları da var.
Buraları milliyetçi Türkmenlerden
boşaltmak ve yerlerine mezhepçilik
güdenleri getirmek istiyorlar.
Türkmenler olarak eskisinden daha
fazla uyanık olmalıyız. Bu planları
hüsrana uğratmak için gözümüzü
açmalıyız. Din ve mezhep kişiye
mahsus bir şey. Kimse buna karışamaz. Ancak mezhep bir milleti
bölemez. Kardeşi kardeşinden
etmez, edemez.
Milli kimliği ön planda tutan partileri,
mezhepçi partilerden ayırmak kadar
önemli bir şey olamaz. Türkmenler
olarak milli bayrağımız etrafında
toplanırsak hem varlığımızı, hem
dinimizi hem de mezhebimizi koruyabiliriz. Aksine eğer mezhepçi hareket
edersek, milli kimliğimizi ve varlığımızı kaybederiz. O zaman da mezhebî
gruplar arasında kaybolup bunların
merhametini bekler olacağız...
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Partiler Klasik
Çalışmalardan Kaçınsınlar

Ahmet Seyit Yakup
Parti ve kuruluşlarımız, klasik çalışmaktan kendilerini bir türlü kurtaramıyorlar. Dünyada teknolojik gelişmeler
ve bilimsel icatlar başını alıp gitse de,
partilerimiz bundan faydalanmayı bilmiyorlar. Kaldı ki yeni teknolojilere ayak
uydurmak ve ona göre hareket etmek
ne büyük bir külfet ne de fiziki bir çaba
gerektiriyor.
Toplumumuz çok klasiktir ve hâlâ eski
adetlerinden kurtulmuş değil. Bu durum siyasi çalışmalarımıza da yansıyor.
Siyasi partilerimiz ve siyasetçilerimiz
ziyaret yapmayı ve toplantı düzenlemeyi bir faaliyet olarak görüyor ve bunun
hem partileri hem de halkları için yararlı
olduğunu düşünüyor. Ancak bu parti ve
kuruluşlarımız artık teknoloji çağında
yaşadığımızı unutuyorlar. Dolayısıyla bu
partilerimiz ya da sanat ve kültürle ilgilenen kuruluşlarımız modern ülkeleri taklit
ederek, yeni teknolojiden ve internetten
istifade etmek suretiyle faaliyetler gerçekleştirebilirler. Bu iş yüklü bir masraf
veya fiziksel bir çaba gerektirmez.
Partilerin gerçekleştirmesi gereken en
önemli faaliyeti; haftalık olarak kendi
kadrolarına ve halka gündemdeki gelişmeleri anlatmak ve onların bu konudaki
görüşlerini almaktır.
Ayrıca partilerimiz kapılarını herkese
açarak belli bir günde halkın talep ve
görüşlerini dinleyebilirler.
Her parti, internet ortamında kendilerine
site ve sosyal paylaşım sitelerinde sayfa
açıp toplumu farklı konularda aydınlatabilirler. Data-Show yoluyla geniş
katılımlı seminer ve oturumlar düzenleyebilirler. Tabi ki bu toplantılardaki amaç
sadece nutuk atmak olmamalı. Amaç
kamuya fayda sağlamak olmalıdır.
Partilerimizin sürekli siyasetten ve milli
sorunlardan söz ettiklerini görüyoruz.
Ancak hiçbir gün halka verilen kısıtlı ve
az hizmetlerden söz etmiyorlar. Hiçbir
gün elektrik, su ve trafik sorununu gündeme getirmiyorlar.
Hiçbir gün duymadık ki; bir parti, anlaşmazlık yaşayan iki aile arasında arabuluculuk yapıp sulh ortamı sağlamış veya
toplumsal sorunlara müdahil olmuş.
Artık halk klasik çalışmalardan bıktı ve
yeni şeyler bekliyor.
Umarım partilerimiz ve kuruluşlarımız
bizi duyar. Kaldı ki bu konuda hiçbir engel de söz konusu değildir. Kimse “Neden şu veya bu faaliyeti yapıyorsun?”
diye sormuyor. Kısacası parti ve kuruluşlarımız yaşadığımız teknoloji çağına
uygun hareket edip, buna ayak uydurmalıdırlar. Bu halkın da talebidir…
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Musul Müzesi Müdürü: DAİŞ, Orijinal
Tarihi Eserleri Yurtdışında Satmış

el yazması kitaplar, tarih kitapları ve binlerce master ve doktora tezi vardı” diye
Nineveh Müzesi Müdürü Falih Şimmeri,
konuştu.
antik kentteki toplam 130 alanın büyük
bir bölümünün yerle bir edildiğini söyledi. DAİŞ’in, 2015 yılı sonunda kütüphaneAncak DAİŞ’in orijinal tarihi eserleri yurt- den kitaplar ve önemli el yazması eserdışında sattığını ispat edecek belgelerin leri çaldığını belirten yetkili, bu eserlerin
yakıldığı söylentilerinin yaygın olduğunu
ellerinde olduğunu iddia eden Şimmeri,
bildirdi. Bu konuda kesin bilgiye sahip
fanatik örgütün yıktığı bazı eserlerin taolmadıklarını ifade eden müze müdürü,
mirinin mümkün olmadığını da kaydetti.
50’li yıllarda inşa edilen Musul Müzesi’nin
Şimmeri’nin bu ümitsizliği, ordunun Muülkenin Bağdat Müzesi’nden sonraki en
sul’un doğu kıyısını geri almak için başlattığı askeri operasyona denk geldi. Böl- büyük müzesi olduğunu da sözlerine
ekledi. 2003’teki Amerikan müdahalesi
gede meydana gelen şiddetli çarpışma
sırasında yağmalanan müze, 2015’te de
tüm hızıyla sürüyor.
DAİŞ tarafından yerle bir edildi.
Kentin çok önemli bir tarihi mirası olan
Hadba Minaresi’ne zarar gelmemesi için Müze müdürü şöyle devam etti: “2003’te
Iraklı güvenlik güçlerinin dikkatli davran- müzedeki tarihi eserleri başka bir yere
masını talep eden müze müdürü, “Ordu, aktarmak için zaman vardı. Ancak DAİŞ
saldırısı sırasında eserleri Bağdat’a akminarenin zarar görmemesi için ciddi
tarmak veya başka bir yerde saklamak
şekilde çabalamalıdır” dedi.
için zamanımız olmadı”.
Musul’un doğu kıyısında bulunan Nur
Musul’a 30 kilometre mesafede bulunan
Camii müştemilatı olan Hadba Minareantik Nemrut kenti de DAİŞ’in saldırısi’nin resmi 10 binlik banknot üzerinde
sından payını aldı. Milattan 600 yıl önce
bulunuyor.
inşa edilen kentteki bazı tarihi eserler
Hadar kenti; Nemrut, Telafer Kalesi, Yuhâlâ duruyor.
nus Peygamber, Sincar Minaresi kentin
Musul’un tarihi eserlerinin, DAİŞ tarafınen önemli tarihi eserleri arasında yer
dan yurtdışına kaçırıldığını ispatlayan
alıyor. Nineveh Müzesi Müdürü Falih
uydu görüntülerinin Irak hükümetinin
Şimmeri, kentteki toplam 130 antik alaelinde bulunduğunu dile getiren Şimmeri,
nın büyük bir bölümünün yerle bir edildiğini veya patlatıldığını söyledi. 2014’te bu eserlerin örgüt tarafından satıldığını
Musul’u ele geçiren DAİŞ, kentin önemli söyledi.
Bilindiği gibi UNESCO geçtiğimiz Şubat
yerlerine büyük zararlar verdi.
ayında düzenlediği toplantıda, geri alınan
Şimmeri’ye göre; yıkılan eserlerin tamiri
için büyük bir finansman ve lojistik destek Musul ve diğer yerlerdeki tarihi eserlerin
gerekiyor. DAİŞ’in çaldığı eserlerin birisi yağmalanmasını ve kaçırılmasını önlede Hadar kentindeki heykeldir. Musul’un mek için alınması gereken tedbirleri mabir sınır köyü olan Hadar, merkeze 80 ki- saya yatırdı.
lometre mesafede. Kentin, milattan önce Zarar gören tarihi eserlerin tamiri konusunda UNESCO ile anlaşma imzalamak
200 yıllında inşa edildiği tahmin ediliyor.
istediklerini ifade eden müdür, “ÖzellikMusul müzesindeki birçok eserin, 2003
le Nemrut’ta zarar gören tarihi eserlerin
yılında ve öncesinde Bağdat’a aktarıldığını ifade eden müdür, “Müzede sadece tamiri konusunda UNESCO ile anlaşma
107 parça saklanıyordu. Bunların bir kıs- imzalamak istiyoruz. Musul genelinde
zarar gören tarihi eserler hakkında hazırmı orijinaldi” dedi.
ladığım raporu kendilerine sundum. TaDAİŞ’in taklit eserleri halkın önünde kırmirin maliyetini konuştuk” diye konuştu.
dığını, ancak orijinallerini uluslararası
işadamlarına sattığını iddia eden Şimme- Bilindiği gibi Musul’u DAİŞ’ten geri almak
için geçtiğimiz 17 Ekim’de düzenlenen
ri, “Müze bünyesindeki kütüphanede 30
askeri operasyon hâlâ devam ediyor.
bin kitap bulunuyordu. Bunlar arasında
Erbil
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Batıya alternetif Rusya federasyonu
Türkiye gücünü birdaha ortaya koydu

Erbil
TC.Cumhurbaşkanı Erdoğan
ve Rusya Federasyonu Devlet
Başkanı Putin ortak basın açıklaması düzenledi. Toplantıda
Putin Türkiye ile 1 milyar dolarlık yeni bir yatırım fonu kurulacağını açıkladı. Putin ayrıca
“Türk vatandaşlarına yönelik
çalışma izinleri, vize kolaylığı ve Türk şirketlerine yönelik
yasaklar en yakın zamanda
kalkacaktır, bu konuda siyasi
karar alındı. En yakın zamanda
uygulanacaktır” dedi.
İki ülke arasında varılan anlaşmalar imzalandı. İki lider ortak
basın açıklaması yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, “Rusya’nın ülkemizle
ekonomik ilişkiler bağlamındaki
kısıtlamalarını tamamen kaldırmasını bekliyoruz. Ancak bu
şekilde geçmişte açıkladığımız
100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmamız mümkün olacaktır. Zira bizler, iki ülke
olarak 38 milyar dolar hedefini
gerçekleştirmiştik fakat bu son
olaylardan sonra 17 milyar dolara kadar düştük. Şimdi bunu
tekrar telafi ederek inanıyorum
ki bu kaybımızı önleyeceğiz.”
dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı’nda
gerçekleştirdikleri baş başa
görüşme, Türkiye-Rusya Üst
Düzey İşbirliği Konseyi toplantısı ve anlaşma imza töreninin
ardından ortak basın toplantısı
düzenledi.
Toplantıda Erdoğan, sözlerine
“Değerli dostum sayın Putin’e
şahsıma ve heyetimize gösterdikleri misafirperverlikten dolayı

bir kez daha teşekkür ediyorum.” diyerek başladı.
Üst Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin
2010’da tesis edildiğini belirten
Erdoğan, amaçlarının iki ülke
arasındaki dostluk ile komşuluk
ilişkilerini kurumsallaştırmak ve
stratejik bir çerçeveye kavuşturmak olduğunu söyledi.
Erdoğan, 7 yıllık sürede Konseyin bu görevini layıkıyla yerine
getirdiğini, istişarelerin yapıldığını, alınan kararların takibinin
dışişleri bakanlarınca gerçekleştirildiğini anlattı.
Yeni iş birliği alanları tesis
edilerek, münasebetlerin daha
da derinleştirildiğini dile getiren
Erdoğan, bugün konseyin 6.
toplantısına başkanlık ettiklerini
hatırlattı. Erdoğan, baş başa
ve heyetlerarası görüşmelerde
önceliklerin ikili ilişkilerin ele
alınması olduğunu aktardı.
“İlişkileri normalleştirme yönün-

de gayet mesafe kaydettik”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir
önceki konsey toplantısından
bu yana geçen sürenin muhasebesini yaptıklarını anlatarak,
“Hala gündemimizi meşgul
eden sorunlu hususları masaya
yatırarak, bunların aşılması için
neler yapabileceğimizi değerlendirdik.” ifadesini kullandı.
Türkiye ve Rusya’nın, iki ülke
arasındaki köklü ve özel ilişkileri
ilerletme konusunda kararlı olduğuna dikkati çeken Erdoğan,
“Maalesef ki 2015 yılı sonunda bizleri derinden yaralayan
bir hadise sebebiyle çok ciddi
zaman kaybettik. Ancak iki ülke
dostluğunun tüm sınamaları,
sıkıntıları, provakasyonları
aşacak güce sahip olduğunu da
bu arada gördük. Son aylarda
attığımız karşılıklı adımlarla, iki
ülke ilişkilerini normalleştirme
yönünde gayet mesafe kaydet-

tik.” değerlendirmesinde bulundu.
Putin ile daha önce bir araya
geldiklerini anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:
“Tabii bu arada ciddi manada
telefon diplomasisini de sürdürdük. Bugünkü konsey toplantısı aynı şekilde çok önemli
bir referans. Gelinen aşamayı
kayda değer görmekle beraber
yeterli bulmadığımızı belirtmek
durumundayım. Konsey toplantısıyla normalleşme sürecini
sona erdirdiğimize inanıyor, artık bu kelimeyi telaffuz etmek
istemiyoruz. Bundan sonraki
beklentimiz karşılıklı güven
unsurunu tesis etmek ve siyasi
düzeydeki diyaloğun ekonomik
alana sirayet etmesini sağlamaktır.
Bu anlamda Rusya’nın ülkemizle ekonomik ilişkiler
bağlamındaki kısıtlamalarını
tamamen kaldırmasını bekliyoruz. Ancak bu şekilde geçmişte
açıkladığımız 100 milyar dolarlık
ticaret hacmi hedefine ulaşmamız mümkün olacaktır. Zira
bizler, iki ülke olarak 38 milyar
dolar hedefini gerçekleştirmiştik
fakat bu son olaylardan sonra
17 milyar dolara kadar düştük.
Şimdi bunu tekrar telafi ederek
inanıyorum ki bu kaybımızı önleyeceğiz. Özellikle turizm alanında bu yıl bir rekora imza atmak istiyoruz. Ben buradan Rus
dostlarımızı ülkemize davet
ediyorum. Gelsinler, Türkiye’nin
tarihi, turistik, kültürel güzelliklerini onlar da görsünler.”
“Kaybedilen zamanı telafi
edecek, ilişkilerde bir sıçrama
yaşatacak”
Erdoğan, milli paralarla ticaretin

artırılmasına da büyük önem
verdiklerine değinerek, bu
konuyu da tekrar gündemlerine
aldıklarını aktardı.
Böylelikle ticaretin üzerindeki
kur baskını hafifleteceklerini düşündüklerini ifade eden
Erdoğan, Türk akımı ve Akkuyu projelerinde sergiledikleri
iş birliğinin diğer konular için
de emsal olacağına inandığını
kaydetti.
Erdoğan, bugün imzalanan
2017-2020 Orta Vadeli Program
ve diğer anlaşmalarla güçlü bir
irade ortaya koyduklarını ifade
ederek, “Türk-Rus ortak yatırım
fonunun 1 milyar dolar sermayeyle kurulmuş olması ciddi ve
güçlü bir adımın atılmış olmasıdır. Bu anlaşmalar ve aldığımız
kararlar hem kaybedilen zamanı telafi edecek hem de iki ülke
ilişkilerinde bir sıçrama yaşatacaktır.” dedi.
Suriye’de bir dayanışmaya ihtiyaç var
Erdoğan, görüşmelerinde bölgesel konularda da fikir alışverişinde bulunduklarını belirterek,
özellikle Suriye, Karadeniz
Ekonomik İşbirliği, Azerbaycan-Rusya-Türkiye üçlü iş birliği
mekanizmaları, Karabağ konuları üzerinde hassasiyetle durduklarını, buralardaki sıkıntıların
aşılması noktasında Rusya’nın
üzerindeki yükün de ağırlığını
dile getirdiklerini söyledi.
Türkiye’nin 911 kilometre sınırı
bulunması, sürekli tehdit altında
olması dolayısıyla son 6 yıldır
Suriye’deki çatışmaların, kan
ve gözyaşının yükünü çektiğini
dile getiren Erdoğan, burada bir
dayanışmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Wikileaks, CIA’in en büyük ifşasını başlattı...
Erbil

Uluslararası istihbarat
örgütünün neredeyse
sızmadığı hiçbir yer yok!
Windows, Android, iOS,
OSX ve Linux’tan tüm
bilgileri alan CIA, WhatsApp, Telegram ve Signal
gibi popüler iletişim araçlarını da izliyor. En dikkat
çeken ayrıntılardan biri,
Samsung’un akıllı televizyonlarının kapalı olsalar
dahi ses ve görüntü kaydı
için kullanılması.
Wikileaks yeniden sahnede, bu kez Amerikan
Merkezi Haberalma Teşkilatı’nın (CIA) gelmiş
geçmiş en büyük ifşasına
başlandı. Yayımlanan 8
bin 761 belgenin adı Vault
7.
İnternet sitesinin sayfalarına taşıdığı belgelerde,
CIA’in geliştirdiği yazılımlarla akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve internete bağlanan televizyonlara nasıl
sızdığı anlatılıyor.
Sızılan bilgisayar tipleri
Windows, Android, iOS,
OSX ve linux, ayrıca internet sağlayıcılar da CIA
tarafından kullanılmış.

Belgelere göre, Android
işletim sistemini kullanan
telefonlardan ses ve mesaj trafiği toplanıyor.
Popüler iletişim platformları Signal, WhatsApp ve
Telegram da yine sızılan
yerler arasında.
Samsung, HTC ve Sony
marka cihazların tümü
izleniyor. Samsung’un
F8000 model akıllı televizyonu ise bir başka
ses getiren platform oldu.
Televizyon sahipleri cihazı kapatsa da aslında
ses kaydedilip görüntü

alınıyor. Sistemin adı,
Weeping Angel-Ağlayan
Melek.
Uluslararası istihbarat
örgütünün özel bir iPhone
ve iPad birimi var. Söz
konusu cihazların kamerasına, mikrofonuna ve
yazışmalarına rahatlıkla
giriliyor.
Dikkat çeken bir başka
bilgi, araçların bilgisayar
sistemlerine sızılması.
WikiLeaks, bu yöntemin
suikastler için kullanılabileceğini belirtiyor.
Wikileaks, 2013-2016 ara-

sını kapsayan belgelerdeki kodlar ve isimlerin paylaşılmayacağını duyurdu.
Snowden: Belgeler gerçek
görünüyor
Adına filmler çekilip belgeseller yapılan ünlü ajan
Edward Snowden, belgelerin gerçek göründüğünü
söyledi.
ABD Ulusal Güvenlik Kurumu’nun (NSA) sırlarını
ifşa ederek dünyayı değiştiren Snowden, Twitter hesabından yazdığı mesajda
program ve ofis isimleri
ile şifreleme sistemlerinin
belgelerin gerçek olduğuna yönelik bir işaret olduğunu vurguladı.
Belgeler üzerinde çalıştığını aktaran Snowden,
“CIA ve FBI’ın Amerika
Birleşik Devletleri’nde en
çok kullanılan akıllı telefonların zayıflıklarını bildiğini ancak onları casusluk
yapmak için açık tuttuğunu gösteren kanıtlar artıyor. Wikileaks’in elindeki
büyük bir şeye benziyor.
Otantik gözüküyor” dedi.
CIA sessiz kaldı
CIA sözcüsü Jonathan
Liu, belgelerin içeriği ve

doğruluğuyla ilgili yorum
yapmayacaklarını ilan etti.
New York Times gazetesi,
konuyla ilgili haberinde
belgelerin orijinal olup
olmadığını araştırdıklarını
ve henüz tespit edemediklerini aktardı.
Euronews’e konuşan siber güvenlik uzmanı Raphael Satter, “Eski bir CIA
yetkilisi ile konuştum ve
bunun gerçekten çok kötü
olduğunu ifade etti. CIA ile
ciddi bir hesaplaşmanın
olacağını söyledi. Şaşırmış gibi görünüyordu.
İnsanlar bu yüzden işlerini
kaybetmediyse şaşıracağını belirtti” dedi.
Partner İngiliz istihbaratı
Belgelere göre bir başka
gelişme CIA’in akıllı televizyonlara girebilmek için
İngiliz istihbaratıyla birlikte çalışması. İngiltere’de
elektronik dinleme ve izlemeden sorumlu istihbarat
kurumu GCHQ, açıklama
yapmaktan kaçındı. İçişleri Bakanlığı da sessizliğini
koruyor.
Wikileaks, zaman içerisinde milyonlarca belgeyi
paylaşacak.
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Dünya Kadınlar Gününde, Türkmen
Kadınlarının Durumu ve Beklentileri

Dilşat Terzi

Dünyada kadınlar her yıl
8 Mart’ta “Dünya Kadınlar
Günü’nü” törenlerle kutluyorlar.
Kadınların şerefine düzenlenen
resmi ve gayri resmi törenlerde
kadınların toplumdaki rolü,
aydın ve münevver bir nesil
yetiştirmekte gösterdikleri çaba
ve özveriler dile getiriliyor.
Dünya kadınlarının bölünmez
bir parçası olan Türkmen
kadını da fedakârdır, iyi bir
annedir, iyi bir kardeş ve
iyi bir öğretmendir. Ancak
Irak’taki diğer etnik grup
kadınlarıyla kıyaslandıklarında
siyaset dünyasından uzaklar.
Bu yazımızda farklı görevlerde
çalışan bir kısım Türkmen
bayanla beklentilerini ve
durumlarını konuştuk.
Hatun Kültür Vakfı Başkanı
Yüksel Terzibaşı, Türkmen
kadınlarının toplumda
üstlendikleri büyük rolü anlattı.
Eski rejim döneminde halkımız
gibi kadınlarımızın da tecrit
politikasına maruz kaldığını ve
haklarından mahrum bırakıldığını
ifade eden Bayan Terzibaşı,
ancak rejim devrilir devrilmez
kadınlarımızın topluma büyük
hizmetlerde bulunduğunu ve
kendine layık yeri aldığını
söyledi. Bayan Terzibaşı
şöyle konuştu: “Kadınlarımız
istediğimiz seviyede olmasa
da toplumdaki yerlerini
almaya başladılar. Eski rejimin
kısıtlamalarından kurtularak
siyasi, sosyal ve ekonomik
gibi önemli meselelerde görüş
bildirerek tavırlar ortaya koydular.
Örneğin son dönemlerde
kadınlara yönelik kurulan örgüt,
birlik ve vakıflarda görev yaptılar.
Bu organizasyonlar kadınların
durumunu iyileştirmeyi ve
geliştirmeyi, kadın ve çocuklara
yönelik şiddeti önlemeyi
hedefliyor”.
Ancak Hatun Kültür Vakfı
Başkanı Yüksel Terzibaşı’na
göre; bu organizasyonların çoğu
faal değil ve sadece birkaçı
kaliteli hizmetler veriyor.
Türkmen bayanları aydın, iyi
eğitim almış, uygar, sabırlı,
güçlü, iradeli, kendine güvenen,
zeki, çabuk diyalog kurabilen,
azimli, sorumluluk taşıyabilen,
krizlerden doğru kararlar alarak
çıkabilen bir profile sahip olarak
tanıtan Terzibaşı, “Ancak kadın
liderlerimiz az. İl meclislerinde,
parlamentoda ve diğer kamu
kuruluşlarında yer almaları için
kadınlarımızı teşvik etmemiz
gerekir. Bu görevleri yapabilecek
ve sorumluluk taşıyabilecek
kadınlarımızın önünü açmamız

lazım” diye konuştu.
Merkezi Ankara’da bulunan
TRT’de muhabir ve mütercim
olarak çalışan Türkmen
asıllı Ayla Ergeç, “Türkmen
kadınları 1970 -1980›li yıllarda
daha aktifti” dedi. “Ancak
bu aktiflik son yıllarda yerini
maalesef pasifliğe bıraktı”
diyen Bayan Ergeç, “Kadınları
‘ayıp’ sözcüğü adı altında eve
tıkadılar. Kadının rolü sadece
ev duvarları arasında kısıtlandı
maalesef. Sadece kermeslerde
aktivite olmaz, bunu iyi bilmek
lazım. Görünmeyen gizli
prangaları kırarak, okullarından
mezun olduktan sonra evde
oturmasınlar, çalışsınlar” diye
devam etti.
Uluslararası Erbil Üniversitesi
İngilizce Bölüm Başkanı Bayan
Esen Seyfettin de Bayan Ayla
Ergeç ile hemfikirdir. Bayan
Esen Seyfettin, Türkmen
kadınlarının boş zamanlarını
sosyal, kültürel faaliyetlere
katılarak değerlendirmediklerini
düşünüyor. “Çalışan kadınlarımız
zamanlarını evden işe,
işten eve değerlendiriyorlar.
Toplum baskısını göz önünde
bulundurarak aileleriyle
ilgilenemedikleri gibi bir intiba
vermek istemiyorlar” diyen
Bayan Esen Seyfettin, “Böylece
bunlar rutin ve monoton bir
hayata mahkûm oluyorlar.
Kadınlarımızı kendilerine
güvenmeye davet ediyorum.
Eğer boş zamanlarını siyasi,
sosyal ve kültürel etkinliklerde
değerlendirmek isterlerse, o
zaman engelleri kırıp başarı
kapılarını aralamış olurlar” dedi.
Emekli Türkmen
milletvekillerinden Bayan Feyha
Bayati ise; Irak’ta sonu gelmeyen
savaşların, Irak kadınlarını
özellikle de Türkmen kadınlarını
yorduğuna dikkat çekti. “Çok
sayıda kadınımız şehit oldu.
Birçoğu dul kaldı, bir kısım
ise patlamalarda çocuklarını
kaybetti” diyen Bayan Bayati,

“Siyasette çalışabilmesi için
kadınlarımız iyi yetiştirilmiyor.
Dolayısıyla birçoğu işi yarıda
bırakıyor. Bunun birinci sebebi;
bence kadınlarımız partilerde
yüksek mevkilerde bulunuyorlar.
İkinci sebep ise; kadınlar
çok aktif ve fedakârdırlar,
dolayısıyla erkekler onları
kıskanıyorlar. Çok yazık ki bizim
toplumumuz kültürlü bir toplum
sayılır. Ona rağmen kadınları
uzaklaştırıyorlar” diyerek sitem
etti.
Edebiyatçı, yazar ve vakıf
başkanı Bayan Eyser Bayati,
Türkmen kadınının toplumdaki
önemli ve etkili rolünden söz
etti. Zorluklara rağmen Türkmen
kadınının ev içi ve ev dışındaki
görevleri arasında dengeyi
başarıyla sağlayabildiğini
ifade eden Bayati; “Kadınların
fedakâr ve çalışkan olması,
insanlık görevinin bir gereğidir”
dedi. “Böylece kadın hem baba
hem de anne oluyor. Sosyal
olarak da Türkmen kadını eşine
sadıktır, sabırlıdır, merhametlidir,
örnek bir annedir, cesurdur.
Onu hemcinsinden ayıran
şey fedakâr, sabırlı ve vefalı
olmasıdır. Bu tavrıyla böylece
tüm dünya kadınlarına örnek
oluyor”.
Ancak Bayan Bayati’ye göre;
Irak’taki kötü emniyet durumu,
kadının sanat, edebiyat ve
siyaset alanlarında kendinden
beklenen rolü üstlenmesine
engeldir.
Kışla İnsan Geliştirme Hayır
Kurumu Başkanı Güner
Muhammed, anne ve eş olarak
Türkmen kadınının, toplumdaki
görevini en iyi şekilde yerine
getirmeye özen gösterdiğini
söyledi. Diğer etnik grup
kadınlarıyla kıyasla Türkmen
kadınının sosyal hayatta
daha fazla varlık gösterdiğini
ifade eden Bayan Güner
Muhammed, “Türkmen kadını,
dışarıda uzun saatler çalışıyor.
Evinin sorumluluğunu taşıyor.

O öğretmendir, memurdur,
mühendistir, doktordur, avukattır.
Bir kısmı da bünyesinde
yüzlerce çalışanı barındıran
kuruluşları yönetiyor. Hem
kamu hem özel kuruluşlarda
yönetici konumundalar ve
buraları yönetme becerisi
erkeklerinkinden hiç de az
değildir. Türkmen kadınının çoğu
eğitim görmüş kadınlardır. Kültür
seviyeleri yüksektir. Çünkü
Türkmen aileleri, kızlarının
okulu bitirmesine özen gösterir
ve onu eğitim seviyesinde bir
erkekle evlendirmeyi isterler.
Bugün edebiyat, şiir, resim
ve basın alanında çalışan ve
üniversitelerde hocalık yapan
birçok Türkmen bayan görmek
mümkündür” dedi.
Ancak Bayan Güner
Muhammed’e göre, siyasette
çalışan Türkmen kadın sayısı
çok düşüktür. Irak’ta siyasette
çalışmak için kadına fırsatlar
tanınırken, Türkmen kadınlarının
uzak durmasının anlaşılmadığını
söyleyen Kışla Kurumu Başkanı,
“Irak’ta, siyasette çalışmalarını
sağlamak için kadınlara %25’lik
bir kota tanınıyor. Durum
böyleyken akla şöyle bir
soru geliyor, acaba Türkmen
kadınları siyasette kendileri
mi çalışmak istemiyor? Eğer
gerçekten kendileri çalışmak
istemiyorlarsa o zaman onları
cesaretlendirmek ve yetiştirmek
noktasında erkeklere büyük
görevler düşüyor. Bilim, kültür ve
eğitim alanlarında çok başarılı
olan Türkmen kadınının siyasette
de başarılı olması hiç de zor
değildir. Zaten Irak buna izin
veriyor” diyerek noktayı koydu.
Son olarak eski spiker Bayan
Renas Salim Çelebi, büyük
zorluklara göğüs geren Türkmen
kadınlarına övgüler yağdırdı;
“Irak’ta sonu gelmeyen savaşlar
yüzünden daha genç yaşlarda
eşlerini kaybeden kadınlar,
çocuklarını tek başlarına
büyütmek zorunda kaldılar,
bunlar hem anne hem de baba
oldular” dedi.
Türkmen ailesinin sağlam bir
yapıya sahip olduğunu ifade
eden Bayan Renas Salim Çelebi,
kadının ailede koruyucu rolü
üstlendiğini dile getirdi. Dünyada
tüm alanlardaki gelişmelerle
birlikte Türkmen kadınının eğitim
seviyesinin yükseldiğini ve
kendini iyi yetiştirdiğini belirten
Bayan Çelebi, “Kadınlarımız
çocuklarına iyi bir gelecek
temin etmek için çalışarak aile
bütçesine katkıda bulundular
ve erkeğin omzundaki yükü
hafiflettiler” diye konuştu.
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1991 Ayaklanması

Ümit Köprülü
İkinci Körfez Savaşı sonrası büyük hüsrana uğrayan Irak ordusu ile Irak güvenlik ve istihbarat
birimleri, yurt genelinde de kontrolü ellerinden
kaçırdı. Güvenlik boşluğu, siyasi istikrarsızlık,
zulüm, baskı, açlık ve sefaletin kol gezdiği ülkenin kuzeyinden güneyine kadar uzanan coğrafyadaki halk isyana geldi.
Rejim, 18 ilden 14’ünü birer birer kaybetmeye
başladı. Başkent Bağdat’ın yanı sıra, Musul, Tikrit ve Rumadi illerini elinde tutan rejim, en ağır
silahlarla halka saldırarak ayaklanmayı bastırdı.
Ayaklanma ateşinin kimler tarafından yakıldığı
ve koskoca ülkeyi nasıl hızlıca sardığını tahmin
etmek hiç zor olmadı. Ayaklanmanın sesleri
zaten savaşın yenilgiyle sona ermesinden haftalar önce duyulmaktaydı. Saddam rejimine bağlı
halk ordusu birlikleriyle istihbarat ve güvenlik
birimleri elemanları, her gece belirli yerleşim
semtlerini hedef seçerek evleri basıp asker
kaçaklarını arayıp bulduktan sonra çatışmaların
ön saflarına sevk ediyordu. Karşı gelenleri ise
meydanlarda ailelerinin gözü önünde kurşuna
diziyordu.
Zifirî karanlık sokaklar ve caddeler ölüm kokuyordu ve halkın bu anormal duruma daha fazla
dayanamayacağı işaretleri görülüyordu. Halk,
intifadanın bir yerlerden doğacağını ümitle bekliyordu.
Söylentilere göre; ilk kıvılcım güneydeki Basra
ilinde tutuştu. Savaşı büyük bir yenilgiyle kaybeden askerler, yurtlarına dönmek için günlerce aç susuz yürümek zorunda kalmışlardı. Bu
nedenle, 1 Mart 1991’de büyük bir hayal kırıklığı
yaşayan askerlerden birisi, Saad Meydanı’ndaki Saddam heykeline kurşun yağdırarak küfür
savurmaya başlayınca halk da ona destek verip
devlet kurumlarını birer birer ele geçirmeye başlar. Saatler içinde Irak’ın ikinci büyük kenti Basra, Saddam karşıtı halkın ve gizli siyasi teşkilat
mensuplarının eline geçer.
Basra’dan sonra, Misan, Kerbela illeri 2 Mart’ta,
Necef ise 3 Mart’ta asilerin eline geçer. Kuzey
bölgesinde ise, ilk kıvılcım 1 Mart 1991 günü
Süleymaniye kentinde tutuştu ve ardından Erbil,
Duhok, Kerkük ve Tuzhurmatu’ya sıçradı.
Ne yazık ki; hızlı bir şekilde Irak’ın dört bir yanına yayılan ayaklanma bir sürü yanlışlık ve
plansızlık yüzünden rejim tarafından çok kısa bir
sürede püskürtüldü.
Rejim yanlısı silahlı güçler, suçlu suçsuz ayırt etmeden insanların evlerini ve barklarını başlarına
yıktılar. Kısacası; 1991 ayaklanmasının faturasını Irak halkı canıyla, malıyla çok ağır bir şekilde
ödedi. Gerçekleşen katliamlardan Araplar, Kürtler, Türkmenler, Şiiler ve Sünniler de paylarını
aldılar. Ancak altını çizmek istediğim husus; bu
ağır fatura, Iraklıların ödediği ne ilk ne de sonuncusudur. Çünkü bu topraklarda yaşayan insanlar
doğuştan bu gibi faturaları ödemeye alışıktır.
Bilmem ki, kimin ahını aldık da aleyhimize yapılan her türlü zulüm ve haksızlıktan bir türlü kurtulamadık…

Bölge-Bağdat Müzakerelerinde
Türkmenler De Yer Almak İstiyor...

Erbil
Bağdat ile bölge arasında tıkanan
sorunlara çare arayan heyette
Türkmenler de yer almak istiyor.
Bu amaçla bölgeden başkente
giden heyetlerde Türkmen
temsilcilerin de yer alması talep
ediliyor.
Bağdat ile bölge arasında yıllardır
devam eden anlaşmazlıklara
çözüm arayan üst düzey iki
heyetin önümüzdeki günlerde
başkent yolunu tutması
bekleniyor. Heyetler, iki taraf
arasında var olan siyasi ve
ekonomik sorunlara çare
arayacak. Bu iki heyette Türkmen
temsilcilerinin yer almadığı gibi,
geçtiğimiz yıllarda başkente giden
heyetlerde de Türkmenler temsil
edilmemişti.
Türkmen Kardeşlik Ocağı
yöneticisi Aydın Arslan Erbil’e
yaptığı açıklamada, nüfus
olarak Türkmenlerin Kürdistan
Bölgesi’nin en büyük ikinci
toplumu olduğuna dikkat çekti.
Bağdat-Bölge müzakerelerinde
Türkmenlerin temsil edilmesi
gereğini savunan Arslan,
“Bölgenin bir parçası olduğumuzu
hissetmek için görüşlerimiz
alınmalıdır ve müzakereci
heyetlerde yer almalıyız.
Vereceğimiz görüşler etkili ve
faydalı olabilir” dedi.
Türkmenlerin müzakere
heyetlerinde yer almalarını
bırakın, sorunların çözümü
sürecinde de görüşleri alınmıyor.
Bu konuda Erbil’e konuşan
ITC’li bir yetkili, Türkmenlerin
dışlandığını düşündüğünü
söyledi.
Irak Türkmen Cephesi (ITC)
Erbil İl Teşkilat Sorumlusu Azat
Küreci, bölgede Türkmen temsil
gücünün çok düşük tutulduğunu
söyledi. Erbil’e konuşan yetkili,
“Türkiye’ye, Bağdat’a veya başka
ülkelere gittiklerinde Türkmenleri
heyete almıyorlar. Bize itibar
vermiyor ve hesaba katmıyorlar.
Bir toplum görevlerden ve
siyasetten dışlanacaksa, elbette
ki sorunların çözüm sürecinde de
katılımı engellenir” dedi.

Türkmen içi sorunlarının, bu
toplumun dışlanmasında çok etkili
olduğuna dikkat çeken Küreci,”
Sorunun diğer bir boyutu ise Kürt
siyasetçilerinin Türkmenlere itibar
vermemesidir. İşte bu yüzdendir
ki bölge dışındaki Türkmenler
bölge yönetimine güvenmiyorlar
ve mesafeli duruyorlar” diye
konuştu.

yaptığı açıklamada, son yıllarda
zayıf bir Türkmen katılımının
söz konusu olduğunu söyledi.
“Eskilerde hem siyasette hem
basında aktif bir Türkmen katılımı
vardı” diyen Altıparmak, “Tüm
sorunlarda görüş bildiriyorduk.
Örneğin; Türkmenler olarak
bölge heyetinin Beyaz Saray
ziyaretinde yer almıştık. Ancak

Sorunların çözümü için Bağdat’a giden
müzakereci heyette Türkmenlerin yer almaması siyasi bir skandaldır. Şikâyet etmek hakkımız. Çünkü sorunların çözümünde rol almak istiyoruz”
Türkmen toplumunun bölge için
tehdit unsuru olmadığının Kürtlere
anlatılması gereğini savunan
ITC’li yetkili, bölgenin temel bir
unsuru olan Türkmen toplumunun
Kürdistan Bölgesi’nin gelecekte
karşılaşabileceği sorunların
çözümünde rol almak istediğini

ne yazık ki Türkmen siyasi
işleyişinde bir sıkıntı söz konusu
olduğu için temsilimiz yeterli
düzeyde değil. Diğer bir taraftan
şartlar artık eskisi gibi değil ve
bölge-Bağdat ilişkileri karmaşık
bir hâl almış durumda. Kaldı ki
Bağdat’a giden heyetler eskisi

“Kürdistan Bölgesi’nde siyasi ve idari sorun yaşanmasını istemiyoruz. Ancak şimdi
çözüm bekleyen büyük sorunlar yaşanıyor. Karşılaşılan bu sorunların çözümünde
rol almak istiyoruz”
kaydetti.
Kürdistan Bölgesi’nde siyasi
ve idari sorunların yaşanmasını
istemediklerini dile getiren Küreci,
“Ancak şuan çözüm bekleyen
büyük sorunlar yaşanıyor.
Karşılaşılan bu sorunların
çözümünde rol almak istiyoruz”
diyerek noktayı koydu.
Sorunların çözümü için Bağdat’a
giden müzakereci heyette
Türkmenlerin yer almamasını
siyasi bir skandal olarak niteleyen
diğer bir yetkili, “Şikâyet etmek
hakkımız. Çünkü sorunların
çözümünde rol almak istiyoruz”
dedi.
Türkmen Demokrasi Hareketi
Başkanı Karhi Altıparmak Erbil’e

gibi kalabalık heyetler de değil.
Dolayısıyla sandalye sayısı
olarak büyük bir paya sahip
olan partiler bile heyete artık
alınmıyor” dedi.
Müzakereci heyetlerde Türkmen
katılımının gerçekleşmesini
sağlamak için atılması
gereken adımları gazetemize
değerlendiren Türkmen
Demokrasi Hareketi Başkanı
Karhi Altıparmak, “Türkmen
tarafları olarak, sesimizin Kürt
siyasi liderliğine ulaşması
için hem siyasette hem de
basında aktif olarak kendimizi
göstermemiz gerekiyor. Aksi
takdirde bizi kimse duymaz”
diyerek noktayı koydu.

Erbil
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Irak, Toprağında Yabancı
Güçler Varken Egemenlikten Söz
Edebilir Mi?

Türkmenler Irak ve Bölgede Yabancı
Silahlı Güç İstemiyor

Nazım Saiğ

Egemenlik, ülkende kendi yönetimine ve kendi iradene sahip olman demektir. Egemenlik, uluslararası
ilişkilerinde kendi siyasi, ekonomik ve sosyal çıkarlarını gözetmek ve ön planda tutmaktır.
Ülkeler arasındaki ilişkileri, uluslararası kanunlar
düzenler. Ancak bir ülke, diğer bir ülkenin boyunduruğuna girerse ve onun iradesine boyun eğerse
egemenliğini kaybeder.
Diğer ülkeler gibi egemen bir ülke olan Irak’ın, kendi
yasaları ve kuralları vardır. Bu ülke birçok saldırıyla
karşı karşıya kalmıştır. Bu saldırıların biri de yaklaşık 3 yıl önce meydana gelen ve tarihte benzeri
görülmeyen DAİŞ saldırısıdır.
Bu yazımızda, “DAİŞ nedir, nasıl kurulmuştur ve
onu kim kurmuştur?” gibi sorulara cevap vermekten
öte, Irak’ın egemenliğinden söz edeceğiz.
Ülkemiz, 2003’te kurtuluşuna kavuştuktan sonra
farklı isimler altında birçok terörist grubun yuvalandığı bir ülke konumuna gelmiştir. Bu gruplar ülkemize maddi ve manevi büyük zararlar verdiler. İnsanlarımızı korkuttular, ülkemizi harabeye çevirdiler.
Bunu fark eden istihbarat güçleri harekete geçerek,
bu grupları teker teker yok ederek insanlarımıza
derin bir nefes aldırdılar. Ancak çok kısa bir zaman
sonra DAİŞ diye bir örgüt ortaya çıktı.
Siyasetçilerimizin ağzından egemenlik kelimesi
düşmüyor. Bunlar her seferinde egemen bir ülkeyiz
demekten kendilerini alamıyorlar. Ama gelin görün
ki bugün Sincar acaba kimin elinde?
Irak’ın bir parçası olan bölgede, halka rağmen yabancı milis güçleri cirit atıyor. Bu durumdan rahatsız
olan Sincar halkı, kendi topraklarını bu milislerden
temizlemek istiyor. Ancak Irak ordusu ve peşmerge
olmadan bunu başarması mümkün görünmüyor.
Fakat Irak hükümeti meseleye kayıtsız ve sessiz
kalıyor.
Burada biz soruyoruz; acaba Sincar Irak’ın toprağı
değil mi? Acaba Irak egemen bir ülke değil mi?
Bu sorulara yanıt bulmak galiba biraz zor görünüyor. Çünkü iç siyasi cephede partiler arasında bir
çekişme yaşanıyor. Bu çekişme neredeyse diğer
tüm meseleleri gölgede bırakmış görünüyor. Herkes bir futbol maçı izlercesine seyirci kalmayı tercih
etmiş durumda. Bu manzara karşısında Irak vatandaşları; “Acaba gelecekte bizi ve ülkeyi neler bekliyor?” diye kara kara düşünüyor. Çünkü vatandaş
kendi evinde bile kendini güvende hissetmiyor. Bu
kritik durum Türkmenler için de geçerlidir ve eğer
devam ederse muhtemelen bu toplum göçe zorlanır
veya ölüm tehdidiyle karşı karşıya kalır.
Burada hem Irak ordusuna hem de peşmergeye
sesleniyoruz; “Topraklarımızı teröristlerden kurtarın.” Ordu ve peşmergenin işbirliği sayesinde Musul’da büyük bir mesafe kat edilerek, şehrin büyük
bir bölümü teröristlerden geri alınmıştır. Hem de
kısa bir zamanda ve az bir zayiatla.
Diğer bir mesele de Türk askerlerinin Irak topraklarındaki varlığıdır. Bence bu konuda insaflı olmamız
gerekir. Çünkü bu mesele iki egemen ülkenin meselesidir. Türk askerinin varlığı konusunda iki ülke
arasında varılan anlaşmayı medya belki biraz mübhem şekilde yansıtıyor. Ancak Türkiye gibi bir ülkenin uluslararası yasaları ihlal edeceği ve komşusu
Irak’ın topraklarına göz dikeceği düşünülemez.
Irak güvenlik güçleri ve peşmergenin, başta DAİŞ
olmak üzere tüm terörist grupların na’şına son çiviyi
çaktığı bir dönemde, el ve söylem birliği içinde
olmamız kaçınılmazdır. Bundan daha önemli olan,
Irak ile komşuları arasında kardeşlik ilişkilerini güçlendirmek ve uluslararası yasalar gereği ülkemizin
toprak bütünlüğünü ve egemenliğini korumaktır.

ülkelerin istikrarlı bir
politika izlemesi gerektiğini
söyledi. “Kendi egemenliğini
koruyamayan ülkelerde
yabancı silahlı milisler cirit
atarak emniyeti ve istikrarı
bozabilir” diyen Terzibaşı,
parti olarak ülkede yabancı
milis güçleri istemediklerini
ve bu yasadışı güçlerin Irak’ı
derhal terk etmesini talep
ettiklerini kaydetti.
IMTP yetkilisi, “Bu güçler
ülkemiz için sorun yaratıyor.
Irak’ın yabancı milis
güçlerinin ülkesi olmasını
istemiyoruz” dedi.
Bir Türkmen siyasi gözlemci,
silahlı güçler komşu
bölge ve Irak topraklarında
Başkan Yardımcısı Bayan
ülkelerle aramızdaki siyasi
faaliyet gösteren yabancı
Müne Kahveci, bölge
ve ekonomik ilişkilere zarar
silahlı güçlerin, iki yönetim
hükümeti
sözcüsünün
veriyor ve emniyet durumunu
için sorun yarattıklarını
PKK’nın bölge topraklarını
bozuyorlar.
düşünüyor. Gözlemci,
terk etmesi yönündeki
Bu silahlı güçlerin bir kısmı
“Bu silahlı güçler komşu
dile getirmiş olduğu talebi
Irak ve bölge topraklarına
ülkelerle aramızdaki siyasi
desteklediklerini
söyledi.
2003’den önce, diğer bir
ve ekonomik ilişkilere zarar
Kahveci: “Doğrudur, DAİŞ
kısmı ise Irak’a 2014’teki
veriyor” dedi.
geldiğinde PKK ve diğer
DAİŞ olayından sonra
Kerkük’te ikamet eden
bir kısım güçler Kürdistan
yerleştiler. Irak ve bölge
Türkmen siyasi gözlemci
Bölgesi’ne
ve
peşmergeye
yönetimleri artık bu güçlere
Özdemir Hürmüzlü, Irak
yardım etti. Ancak Kobani
ihtiyaç duymazken, Erbil
anayasasının ülkede
kurtulduğunda peşmerge
ve Kerkük’teki Türkmen
yabancı silahlı milislerin
nasıl ki bölgeye döndüyse,
taraflarının büyük bir
konuşlanmasına müsaade
PKK’nın
da
bölgeyi
terk
kısmı, bölge ve Bağdat’ın
etmediğini hatırlattı.
etmesi gerekir” dedi.
çıkarlarına hizmet etmeyen
Erbil’e konuşan Hürmüzlü,
PKK’nın kendi sorununu
bu güçlerin çıkarılmasını
“Bu konuda Irak anayasası
Türkiye ile diyalog yoluyla
talep ediyor.
açık ve nettir. Bu güçler
çözmesi
gerektiğini
savunan
Irak Türkmen Cephesi
Irak’a zarar verdikleri gibi,
Türkmen yetkili, “Medeni ve
(ITC) Siyasi Büro Üyesi
tüm görüşlere saygı gösteren komşularımıza da zarar
Aydın Maruf, PKK ve bir
veriyorlar. Bu güçler Irak
bir ülke olan Türkiye’nin,
kısım diğer güçlerin Irak ve
ve bölge topraklarında
PKK’yı
kabul
etmeyeceğini
bölge topraklarını en yakın
kaldığı sürece Türkiye ve
düşünmüyorum. PKK,
zamanda terk etmeleri
diğer ülkelerle aramızdaki
Türkiye’ye karşı başka bir
gerektiğini savundu. “Bu
ilişkilere de ciddi zararlar
ülke toprağında mücadele
güçlere ihtiyaç yok” diyen
verecek. DAİŞ’e karşı
etmek
yerine,
Ankara
ile
olan
Maruf, Türkiye’ye karşı
mücadele bahanesiyle
savaştığı için PKK’nın dünya sorununu diyalogla çözme
burada olduğunu iddia
yolunu seçebilir” diyerek
ülkeleri tarafından kabul
eden bu milislere açıkça
noktayı koydu.
edilen bir güç olmadığını
anlatılmalıdır ki terörü bitirme
Irak
Milli
Türkmen
Partisi
söyledi. PKK’nın bölge ve
sorunu bu güçlerin değil
(IMTP) yetkilisi İsam
Irak topraklarına izinsiz
Irak yönetiminin sorunudur.
Terzibaşı Erbil’e verdiği
girdiğini hatırlatan Türkmen
Çünkü Irak, egemenliğe
demeçte, güven ve huzur
yetkili, bu gücün bölgeye
sahip bir ülkedir”.
içinde
yaşamak
isteyen
zorla ve dayatmayla geldiğini
Erbil
Bir kısım Türkmen parti ve
tarafları, bölge ve Bağdat
hükümetlerinden, ülkede
faaliyet gösteren yabancı
silahlı güçleri çıkarmalarını
talep ediyor. Bu taraflara
göre; söz konusu yabancı

kaydetti.
Bilindiği gibi Irak ve bölge
yönetimleri defalarca PKK
ve diğer güçlerin ülkeyi terk
etmesini resmen istemişlerdi.
Ancak bu güçler hâlâ ülkeyi
terk etmiş değiller.
Türkmen Reform Partisi

ITC: PKK ve bir kısım diğer güçlerin
Irak ve bölge topraklarında varlığı gereksizdir. Buraları derhal terk
etsinler
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DAİŞ’in Elindeki
Türkmen Rehinelerin Akıbeti

Kota Sistemi Erbil’de
Masaya Yatırıldı

Erbil

Abdulselam Abdulmecit Şakir
Öğretim üyesi, araştırmacı ve yazar

DAİŞ, Irak’ta Sünnilerin yaşadığı Musul ve diğer bölgeleri işgal
ettikten sonra, Kürdistan Bölgesi’ne yönelmişti. Bu bölgede de
bazı merkezleri ele geçiren DAİŞ,
özellikle Zümmar ve Sincar’da insanlık suçu işlemişti. Bölge siyasi
liderliği, fanatik örgütün bu çirkin
eylemlerini dünyaya tanıtmak için
etkin bir diplomatik çalışma yürütmüştür.
Ancak DAİŞ’in bu çirkin eylemlerinden sadece Kürtler değil,
Türkmenler de paylarını almıştır.
Resmi rakamlar; Telafer, Amirli ve
Karatepe’den 500 Türkmen’in DAİŞ’in elinde olduğunu gösteriyor.
Bunların arasında 76 çocuk ve 64
kadın da bulunuyor.
Kürdistan Bölgesi’nde faaliyet
gösteren Türkmen siyasi tarafları,
DAİŞ’in elinde esir tutulan Türkmen rehinelerini gündemlerine almalıdırlar. Bunlar, bölge hükümeti
veya Bağdat’taki merkez hükümeti
nezdinde girişimlerde bulunup
Türkmen rehinelerinin bir an önce
akıbetinin öğrenilmesi ve serbest
bırakılmaları konusunda talepte
bulunmalıdırlar.
Ne var ki; sivil toplum örgütleri ve
insan haklarıyla ilgilenen örgütler
bu konuyu henüz basınla paylaşmış değiller.
Söylemeye değer ki; Kürdistan
Bölgesi’nde bu konuyla ilgilenen
sadece bir veya iki örgüt bulunuyor. Ancak bu örgütler maddi
olarak çok kötü durumdalar. Dolayısıyla bölge hükümeti, bu alanda faaliyet gösteren Türkmen ve
diğer etnik gruplara bağlı örgütlere
finansman sağlamalıdır.
Bence bu konuda Türkmen siyasi
taraflara da büyük görevler düşüyor. Bu taraflar, bölge hükümeti
yoluyla ayrım yapılmaksızın tüm
etnik gruplara aynı mesafede
olan peşmerge bakanlığı ve diğer emniyet güçleri ile koordineli
çalışarak rehinelerin kurtulması
için çabalarını arttırmalıdırlar. Aksi
takdirde DAİŞ, bu rehineleri saflarına katarak bölgelerimize tehlike
oluşturabilir.
Sivil toplum örgütlerinin görevi burada bitmiyor. Bu örgütler, serbest
kalmaları halinde rehineleri topluma tekrar kazandırmalıdır. Çünkü
aileleri tarafından reddedilen bu
insanların topluma tekrar kazandırılamaması halinde önüne geçemeyeceğimiz kadar büyük toplumsal sorunlarla karşılaşabiliriz.

Erbil
Bölgesel parlamentoda ve
Erbil İl Meclisi’nde uygulanan
kota sistemi, düzenlenen bir
toplantıda masaya yatırıldı.
Toplantıda kota konusunda farklı
görüşler ortaya atıldı. Toplantıya
katılan Türkmen yetkililer ve
siyasi gözlemciler kota sayısının
arttırılmasını talep ettiler.
Bir kısım Türkmen yetkili,
parlamento ve Erbil İl
Meclisi’nde uygulanan kota
sayısının arttırılmasını talep
ediyor. Bir parti başkanı ise,
“Üçüncü parlamento döneminde
Türkmenlerin oy sayısı 32 bin
olurken, bu sayı dördüncü
dönemde 5 bine düştü. Bunun
mantıklı bir durum olmaması
sebebiyle kota sayısının
arttırılmasını talep ediyoruz”
dedi.
Nüfus olarak bölgenin en
büyük ikinci toplumu olan
Türkmenler, kotayla temsil
edildiği parlamentoda 5, Erbil
İl Meclisi’nde ise 3 sandalyeye
sahiptir. Ancak bu sayıyı az
bulan çoğu Türkmen partileri,
kota sayısının arttırılmasını
talep ediyor. Konuyla ilgili Irak
Türkmen Cephesi (ITC)’nin
Erbil karargâhında düzenlenen
toplantıda kota sistemi masaya
yatırıldı. Geçtiğimiz 2 Mart’ta
düzenlenen toplantıya Türkmen
parti yetkilileri ve bazı şahsiyetler
katıldı. Toplantıda kota sayısının
arttırılması talep edildi.
Toplantıyı gazetemize
değerlendiren bir Türkmen
yetkili, parlamentoda
Türkmenlere tahsis edilen
kotanın, bu toplumun nüfus
ağırlığının altında olduğunu
söyledi. Türkmen Demokrasi
Hareketi Başkanı Karhi
Altıparmak, olası bir nüfus
sayımında Türkmen nüfusunun,
bugün gösterilenden çok daha
fazla olduğunun görüleceğini

söyledi. “Türkmenlerin
tamamının sadece 5 bin
oya sahip olduğunu ne akıl
kabul eder ne de mantık”
diyen Altıparmak, “Üçüncü ve
dördüncü parlamento dönemi
seçimlerindeki Türkmen
oylarını birbiriyle mukayese
edersek, arada büyük bir farkın
olduğunu göreceğiz. Örneğin
üçüncü dönem seçimlerine 3
Türkmen parti katıldı. Diğerleri
katılmadı. Bu üç parti 32 bin oy
toplayabildi. Ancak Türkmen
Cephesi ve diğer partilerimizin
de katıldığı bir sonraki seçimde
sadece 5 bin oy toplayabildik.
Yıldan yıla Türkmen seçmen
sayısındaki böyle büyük bir
düşüşü ne akıl kabul eder ne de
mantık” dedi.
Bu sorunun çözümlenmesi
gerektiğini ifade eden Türkmen
parti başkanı, kota sayısının
arttırılması taleplerine bir kısım
Kürt taraflarının da destek
verdiğini kaydetti. Altıparmak,
“Ancak bazı durumlarda
kendilerine destek olmadığımız
bir kısım Kürt partileri, bu
talebimize karşıdır. Bırakın
karşı çıkmayı, mevcut sayıyı da
çok buluyorlar” diyerek noktayı
koydu.
Türkmen Cephesi Siyasi
Büro Üyesi ve Kürdistan
Parlamentosu milletvekillerinden
Aydın Maruf, Türkmenlerin kendi
iradeleriyle siyaset yapmasından
yana olduklarını söyledi. Erbil’e
konuşan Maruf, Türkmen meşru
hakları için mücadele eden
tüm partileri desteklediklerini
kaydetti. Hem parlamento hem
de il meclislerindeki Türkmenlere
tahsis edilen sandalye sayısının
arttırılmasını talep eden
yetkili, “Parlamentoda 10, il
meclisinde 5 sandalye istiyoruz.
Aynı zamanda hiçbir partinin
veya tarafın Türkmen işlerine
karışmasını istemiyoruz” dedi.

Kotanın arttırılması yönündeki
Türkmen taleplerinin siyasi
açıdan uygun olduğunu ifade
eden eski milletvekili Karhi
Altıparmak, “Hukuk açısından
kota yasasının tadil edilmesi
gerekir” dedi.
“Kotanın arttırılmasını istersek,
kota yasasının tadil edilmesi
gerekir. Bunun için hem proje
hem de destek lazım. Eğer
parlamentoda bize bir taraf
destek verirse, hukuken kota
yasası tadil edilebilir” diyen
Altıparmak, “Türkmen talepleri
meşru taleplerdir. Ancak kotayı
arttırabilmemiz için elimizde
belge olması gerekir. Bir kere
ikinci toplumun nüfusunun
diğerlerinden fazla olması
gerekir. Örneğin şimdi Türkmen
ve Hıristiyanların kota sayısı
eşittir. Bu yanlış bir uygulama,
bizim kota sayımız fazla
olmalıdır” diye konuştu.
Bir Türkmen siyasi gözlemci,
“Seçmen sayılarını
arttırabilmeleri için Türkmenler
alıştırılmalıdır. O zaman
kotaya da ihtiyaç kalmaz” dedi.
“Parlamentoda Türkmenlerin
sandalye sayısı ne kadar
artarsa, güçleri de artar” diyen
üniversite öğretim üyesi ve
siyasi gözlemci Dr. Soran Erbil’e
yaptığı açıklamada, “Türkmen
taleplerini Kürdistan siyasi
makamlarına ulaştırmalıyız.
Sandalye sayımız az, bunun
arttırılması için müzakereye
ihtiyaç vardır” diye konuştu.
Bölgedeki Türkmen nüfusunun,
bu topluma tahsis edilen
sandalye sayısının çok
üzerinde olduğunu dile getiren
Dr. Soran, “Ancak kota tüm
dertlerin ilacı olmamalıdır.
Türkmen siyasetçileri halkı
sandığa çekebilmelidir. Bunu
başardıklarında o zaman kotaya
da ihtiyaç kalmaz” diyerek
noktayı koydu.

Erbil
Onbeş günde bir çıkan siyasi, kültürel ve tarafsız gazete

Kota Sistemi Erbil’de
Masaya Yatırıldı

Türkmenler Irak ve Bölgede
Yabancı Silahlı Güç İstemiyor

2

3

Sayı:22

Dünya Kadınlar Gününde
Türkmen Kadınlarının Durumu ve
Beklentileri
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Türkmenler ve Araplar: Kerkük Petrolü Sadece Bir Tarafın Malı Değildir

Erbil- Kerkük
Kerkük’te Araplar ve
Türkmenler, Kürdistan
Yurtseverler Birliği
(KYB)’nin kentte yaşanan
petrol sorununun
çözümü için başvurduğu
seçeneği doğru bulmuyor.
Türkmenler, KYB’nin bu
hareketini “parti çıkarlarına
hizmet” olarak görürken
Araplar, sorunun çözümü
için bölge ve merkez
hükümetlerinin müdahil
olmasını talep ediyor.
Konuyla ilgili basın
toplantısı düzenleyen
Irak Türkmen Cephesi
(ITC) Başkanı Erşet
Salihi, emniyet güçlerinin
hassas petrol bölgelerine
müdahalesinden duydukları

üzüntüyü dile getirdi.
ITC olarak Kerkük’ü
ve burada yaşayan
tüm milletlerin çıkarını
düşündüklerini dile getiren
Salihi, “Kerkük’ün sadece

bir grubunu değil burada
yaşayan tüm milletlerin
menfaatlerini düşünüyoruz.
Petrol tüm Irak halkınındır”
dedi.
“Kerkük’te biz de istiyoruz

Bölge Hükümeti Türkmence Yayın
Yapan Bir Radyo Kuracak

Erbil
Erbil’de bölge hükümetinin kurduğu
Türkmence bir radyo yayına başladı.
Günde 24 saat yayın yapan radyo
kültür ağırlıklı olacak.
Bölge Kültür Bakanı vekili, hükümetin
Süleymaniye ve Erbil’de üç radyo
kuracağını söyledi. Üç radyodan
birisi Türkmence yayın yapacak.
Bölge Kültür ve Gençlik Bakanı Vekili
Salar Osman, Erbil’de düzenlediği
basın toplantısında, üç radyonun
adının Nevruz olacağını bildirdi.
Süleymaniye ve Erbil’de kurulacak

radyoların birisinin Türkmence
olacağını ifade eden Kürt yetkili
Osman, radyoların kültür ağırlıklı
olacağını ve siyasi programlara
müsaade edilmeyeceğini de söyledi.
Radyoların bölge hükümetinin
politikalarını yansıtacağını ve
günde 24 saat yayın yapacağını
bildiren Osman, radyonun 9 Mart’ta
yayına başladığını da kaydetti.
Maliyeti Kültür Bakanlığı tarafından
karşılanan radyonun, Türkmence
bölümünde Türkmen kültürü, sanatı
ve edebiyatına ağırlık verileceğini
sözlerine ekledi.

ki rafineri inşa edilsin”
diyen Türkmen yetkili,
“Merkez hükümetin zayıflığı
ve Kerkük’ün göz ardı
edilmesi bu tür sorunlara
yol açıyor ve bir parti askeri
müdahalede bulunabiliyor”
diye konuştu.
Türkmen Cephesi’nin Irak
Temsilciler Meclisi’ndeki
milletvekili Hasan Turan
ise, KYB’nin askeri
müdahalesinin yasalara
aykırı olduğunu savundu.
Turan, petrolün tüm halkın
malı olduğunu kaydetti.
KYB’nin müdahalesine
Araplar da karşı çıkıyor.
Kerkük İl Meclisi Arap
üyelerinden Burhan Mazhar
Asi, olayın kente bağlı olan
Havice’nin DAİŞ’ten geri

alınmasını düşündükleri
bir dönemde meydana
gelmesinin kendilerini
üzdüğünü söyledi.
İlk önceliklerinin Havice’yi
DAİŞ’ten geri almak
olduğunu savunan Asi,
Kerkük yerel yönetiminin
petrolü değil Havice’yi
düşünmeleri gerektiğini
kaydetti. Asi: “Biz şimdi
Havice’yi ve orada
yaşayan vatandaşları
nasıl kurtaracağımızı
düşünüyoruz. Onlar
kurtarılsın da petrol
ve gazı konuşmak için
fırsat buluruz. Kürdistan
Bölge Hükümeti ve
Irak yönetimi petrol
konusunda anlaşsınlar”
diye konuştu.

Soran Üniversitesi’nden Türkmen
Araştırmacısına Ödül

Erbil
Soran Üniversitesi,
Türkmen yazar ve
araştırmacı Abdülselam
Abdülmecit’i ödüllendirdi.
Abdülmecit, üniversitede
düzenlenen seminerde
bölge anayasasındaki
Türkmen hakları
konulu bir sunum
yaptı. Geçtiğimiz hafta
düzenlenen seminerden
sonra Türkmen yazar ve
araştırmacı Abdülselam

Abdülmecit, Soran
üniversitesi yetkilileri
tarafından ödüllendirildi.
Konuyla ilgili Erbil’e
konuşan araştırmacı
ve yazar Abdülselam
Abdülmecit, seminerde
bölge anayasasında yer
alan Türkmen haklarıyla
ilgili detaylı bir konuşma
yaptığını söyledi. Bölge
anayasası projesinin
birinci maddesinde
Irak’ta Kürt acılarının

anlatıldığını dile getiren
araştırmacı Abdülmecit,
“Türkmenler, Irak’ta
Kürtler kadar acı
çekmemiş olabilir, ancak
anayasa projesine bir
madde eklenerek bu
toplumun Irak’ta çektiği
acılar da anlatılsın” dedi.
Bölge anayasası
projesinde Türkmenlere
geniş haklar tanındığını
hatırlatan araştırmacı
ve yazar, ancak bu
hakların gerçek zeminde
uygulanmadığını söyledi.
Seminerde hazır
bulunan akademisyen
ve öğrencilerin konuyla
ilgili sorularını yanıtlayan
Türkmen yazar ve
araştırmacı Abdülselam
Abdülmecit, ardından
Soran Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanı
tarafından ödüllendirildi.

