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Erbil
İtalyan cerrah Sergio Canavero, 2 yıl içinde bir kişiye ait
kafayı başkasının vücuduna monte etmeye, başka bir
ifadeyle kafa nakli yapmaya
hazır olacaklarını açıkladı.
Türkiye’deki uzmanlar ise
teknik olarak mümkün olan
bu uygulamanın ütopik olduğu görüşünde
İtalyan cerrah Sergio Canavero ilk olarak, 2013’te Torino
Gelişmiş Modülasyon Grubu’nun toplantısında bahsettiği “kafa nakli” konusundaki
engellere çözüm bulduğunu,
ilk nakli 2017’de yapabileceğini iddia etti. Beyin ölümü
gerçekleşen bir donörden
sağlanan “sağlam bedeni”,
felç veya ALS gibi hastalıklar
nedeniyle bedenini kullanamayan hastanın kafasıyla
birleştirmeyi planlayan Canavero, çalışmasının ayrıntılarını Haziran’da ABD’de
düzenlenecek bir konferansta
açıklayacak ve destek isteyecek. Başarılı olursa, tekerlekli sandalyeye mahkûm

anlattı:
“Hücrelerin oksijensiz halde
daha uzun süre yaşayabilmeleri için operasyon öncesinde, donörün vücudunun
ve alıcının kafasının ısısı
düşürülecek. Donörün ve
alıcının kafaları aynı anda
kesilecek. Önce boyun etrafındaki dokular kesilecek.
Ana damarlar küçük tüpler
kullanılarak birbirine bağlanacak, sonra 2 kişinin de
omurilikleri kesilecek. Daha
sonra hareket kabiliyetini
kaybetmeyen ancak beyin
ölümü gerçekleşen kişinin
bedeniyle, bedeni hasarlı
kişinin kafası birleştirilecek.
Bunu yapmak için alıcı ve
vericinin omuriliklerinin uçları poli etilen glikol adlı maddeyle yapıştırılacak. Sonraki
aşamada ise kaslar ve damarlar dikilecek.”
olan ALS hastası İngiliz fizikçi Surgical Neurology InternaStephen Hawking gibi hasta- tional Dergisi’ne yazdığı ma- Canavero 10 milyon Euro’ya
lar ve omurilik yaralanmaları kalede Canavero, kafa nakli- mal olacak ameliyat sonranedeniyle felçli kalanlar sağ- nin maymunlarda yapıldığını, sında nakil yapılan kişinin 3-4
hafta yapay komada tutulacalam bedenlere sahip olacak; şimdi sıranın insanlarda
hareket edebilecek.
olduğunu vurguladı. Canave- ğını ve 1 yıl içinde bu kişinin
MAYMUNDA YAPILDI
ro, kullanacağı tekniği şöyle yürüyeceğini iddia ediyor.

Trump: Çok fazla iş var, başkanlık sandığımdan zor
Erbil
Donald Trump, Reuters’a verdiği röportajda Amerikan Başkanı olmanın hayal ettiği kadar
kolay olmadığını kabul etti.
Beyaz Saray’daki ilk 100 gününü özetleyen Trump, özel aracıyla sürüş keyfi yapmayı özlediğini ve önceki hayatını daha
çok sevdiğini söyledi.
Yeni görevinin ne kadar zor
olduğunu şimdi daha iyi anladığını belirten Trump, hayatın
kendisine sanki bir koza içindeymiş gibi gelmeye başladığını belirtti.
DAHA KOLAY OLACAĞINI
DÜŞÜNMÜŞTÜM
Reuters’a verdiği röportajda
“Önceki hayatımı çok severdim, çok daha fazla eğlenceli
şeyler yapardım. İçinde bulunduğum vazifede, önceki hayatımdakinden daha fazla çalışmam gerekiyor. Aslında, bunun
daha kolay olacağını düşünmüştüm.” ifadelerini kullandı.
“KORUMALARLA GEZMEK

OLDUKÇA ZOR”
Eski yaşantısında, ‘gizlilik yaşamamak’ konusuna alıştığını
söyleyen Trump, şuan 24 saat
Gizli Servis korumasında olmaya ve bunun getirdiği bazı kısıt-
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lamalara alışmaya başladığını
belirtti.
Trump, “Gerçekten burada
kendi küçük kozanızın içindesiniz, çünkü gerçekten büyük bir
koruma ordusuyla hiçbir yere
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gidemiyorsunuz.” dedi.
“ARTIK ARAÇ KULLANAMAM”
Kendi aracını kullanmayı sevdiğini söyleyen Trump, “Araç
kullanmaktan hoşlanıyorum,
ancak artık kullanamıyorum”
diyen Trump Beyaz Saray’dan,
genellikle bir limuzin ya da özel
yapım bir SUV içinde ayrılıyor.
OY ORANIM BAYAĞI İYİ
Trump’ın röportajda yaptığı
açıklamalar ABD Başkanı’nın
başkanlık yarışında Demokratlar’ın adayı Hillary Clinton’a
karşı kazandığı zaferi de hala
‘unutmadığını’ gösterdi.
Trump röportajda Çin’den bahsettiği kısımda birden bire Oval
Ofis’teki Reuters muhabirlerine
seçim sonuçlarının ABD haritası üzerindeki oranlarını gösteren bir grafiği vererek “Bunları
alabilirsiniz. Bu rakamların son
haritası” dedi.
Trump zafer kazandığı kırmızıya boyanmış eyaletleri işaret
edip “Baya iyi değil mi? Kırmızılar biziz” dedi.
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Etnik Bileşenlerin Haklarını
Takip Eden Yabancı Örgütler
Çok Pasif...

Ahmet Seyit Yakup
Etnik ve dini bileşenlerin haklarını
yerinde incelemek için 1991’den
sonra bölgemize onlarca uluslararası örgüt akın etmişti. Bu örgütler
bugüne kadar yüzlerce görüşme
ve toplantı gerçekleştirdiler. Bölge yetkilileri nezdinde girişimlerde
bulunarak etnik grupların haklarını
savunacaklarını iddia ediyorlar. Bu
örgütler Türkmenlere, “Taleplerinizi dünya platformuna taşıyacağız,
size AB ülkelerinin desteğini sağlayacağız” diyorlar!
Ancak bu vaatlerinin hiçbirisi henüz yerine getirilmedi. Bu örgütlerin yaklaşık 26 yıldır Türkmenlere
hiçbir faydaları olmadı. Bir yabancı
örgütün Türkmenler için bir şeyler
elde ettiğini hiç duymadık.
Türkmenleri kullanan bu örgütler
AB ve diğer uluslararası insani
örgütlerden kopardıkları büyük
paraları kendi ceplerine indirdiler.
Bu örgütlerin geçenlerde düzenlemiş olduğu birçok toplantı ve seminerlerinde bizzat kendim hazır
bulunmuştum. 1000 Doları geçmeyen bir seminer veya bir toplantı
karşılığında 10 Bin Dolar aldıkları
muhtemeldir.
Bu gibi yolsuzlukları sadece yabancı örgütler yapmıyor, bizimkiler de yapıyor. Türkmenler adına
onlarca yolsuzluğa imza atan
partilerimiz mevcut… Yurtdışında
ise; Türkmen lobisi adına büyük
bir para koparıyorlar. Seminer ve
toplantı yapıyorlar diye kendilerine
çıkar elde ediyorlar.
Bugüne kadar hiçbir yabancı ülke
Türkmenlere sahip çıkmadı ve
haklarını savunmadı. Yurtdışında
Türkmen meselesini konu alan
hiçbir toplantı yapıldığını gördünüz
mü?
Yurtdışında Irak toplumlarıyla ilgili
düzenlenen toplantılara Türkmen
temsilciler ve yetkililer davet edilmiyor.
Kısacası 25 yıldır bölgede faaliyet
gösteren yabancı örgütlerin Türkmenlere laftan başka hiçbir faydaları olmadı.
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-Ezzeman Basımevinden iki eser daha yayınlandı. Prof. Dr. Muhsin Muhammed Hüseyin tarafından kaleme alınan birinci eser
“Yozlaşma-Tünelin ortasında Işık”, ikinci
eser ise “Aykırı Aydın” adını taşıyor.
-Cevahiri Basımevinden “Uygarlık ve Tarih
Felsefesi” adında bir eser yayınlandı. Eserde yazar Sadun Hleyl, Prof. Dr. Muhsin Muhammed Hüseyin ile tarih ve düşünce konusundaki eserini konuşuyor.
-“Allah Nebisi Yusuf” adında bir piyes yayınlandı. Piyeste Peygamber Yusuf’un hayatı
konu ediliyor. Mr. Girdiner tarafından kaleme
alınan piyesi Türkçeye Belkıs Sami, Osmanlı’dan Arapçaya ise Şirzat Şeyh Muhammed
çevirdi.

Erbil’de Hatırlarda Kalan Yer
Adları

Dilaver Bezirgân
İnsanın hâlâ içinde yaşadığı
dünyanın en eski kenti konumundaki Erbil’in en önemli
yerleşim merkezi olan Kale’de nüfus artınca halk aşağıya inerek işyerleri, cami,
hamam, cadde ve diğer yaşam alanları inşa ettiler. 200
yıl önce inşa edilen bu yerlerin bir kısmı bugün kalmadıysa da isimleri hâlâ unutulmuş
değil. Bu yerlerin bir kısmı
şunlardır:
1-Sezdey Elektrik Kavşağı:
Belediye başkanlığı karşısında bulunan kavşak, 60’lı
yıllara kadar devam etti. Kavşağın ortasında bir elektrik
direği vardı ve üzerinde üç
sıra lamba vardı. İlk sırada 7,
ikinci sırada 5, üçüncü sırada
1, olmak üzere 13 tane lamba vardı. Ayrıca kavşağı süsleyen renkli gül ve çiçekler de
vardı.
Kavşak, yaz mevsiminde iş

için civar köylerden gelen işçilerin dinleme yeri idi. İşçiler
burada sabahlardı. Kavşağın
karşısında bir bahçe vardı.
Çarşamba günleri kadınlar
buraya akın ederdi. Bu yüzdendir ki bahçeye Kadınlar
Bahçesi denirdi. Bahçeye erkeklerin girmesine müsaade
edilmezdi. Kadınlar akşam
saatine kadar burada piknik
yaptıktan sonra şimdi belediye başkanlığının avlusunda
kalan salih bir adamın mezarını ziyaret ederlerdi. Mezara
merdivenle inilirdi. Oraya, yer
altı salih adam mezarı denirdi.
Genç erkekler ise bisiklet,
motosiklet ve dolmuşları
kullanarak etrafı dolaşır, şarkı
söylerdi.
2-Nafura (Fıskiye): Bu yere
ayrıca kaskusor da denirdi.
Zamanında Bağdat-Kerkük
kontrol noktası buradaymış.
Hasır ve çamurdan yapılmış

küçük bir kahve vardı. Bölgeden iki şeritli bir yol geçerdi.
Yol yapımı 1958 yılında tamamlandı. Şehrin genişlemesinin ardından ileriye alınan
kontrol noktası yerine daire
şeklinde bir bahçe inşa edildi. Bahçe içinde bir su havuzu vardı. Daire şeklindeki
havuzda inşa edilen fıskiye
renkli ışıklarla donatılmıştı.
Işıkların rengi yükselen suya
yansıyınca güzel bir manzara
ortaya çıkardı. Bahçe, ailelerin uğrak yeri idi. Gençler halay çekerek eğlenirdi. Erbil’in
tanınmış ses sanatçısı Muhammed Ahmet Erbilli, bahçeden etkilenerek zamanında
Nafura adlı şarkıyı okumuştu.
Bahçe etrafında iki kahvenin
dışında fazla yerleşim yeri
yoktu. Kahvelerin biri mevcut
Sheraton otelinin yerinde,
diğeri ise mevcut Zeytüne
otelinin yerindeydi.
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Canlı Hücreler

Vatandaş Devleti
Kuralım

Serdar Köprülü

Irak’ta 2003 yılında siyasi rejim
değişti ve diktatör idaresi devrildi. Tek partili düzen tarih oldu,
zulüm ve baskılar bitti. Herkes
özellikle de elit tabaka, ülkeye
demokrasi, istikrar, barış ve huzur gelecek diye sevindi. Yüce
İslam dininin ve uluslararası
düzenin öngördüğü hakların
yaygın olduğu bir devlete kavuşacağımızı ümit ettik.
Bugün demokratik ülkelerin
tümünde hak ve görevlerde
vatandaşlar eşittir. Bunlar arasında din, mezhep ve dil ayrımı
yapılmaz. Ancak bizde durum
farklıdır. Bizde kota var, ortaklık
var, uzlaşma ve emrivaki var.
Bu durumu iktidardaki partiler
ve hükümet yarattı.
Ne gariptir ki; ülkemizde ne
kadar yetenekli olursan ol, ne
kadar ileri düşünceli olursan ol,
büyük bir partiye üye olmadığın
sürece iş bulman imkânsızdır.
Şu veya bu parti, kendine bağlılık gösterenlere iş buluyor hâle
geldi. Diğerleri ise işsiz kaldı.
Böylece hayal ettiğimiz vatandaşlık değerleri kaybolmuş oldu.
Şu üzücüdür ki; mevcut bir kısım parti, kendine bağlılık gösterenlere iş bulmakla tabanını
genişleteceğini, vatandaşlık
felsefesi ve teorisinin toplum
içindeki genişlemesini olumsuz
etkileyeceğini düşünüyor. Partilerin bu yanlış yaklaşımı ve
siyaseti bize pahalıya mal oldu.
Ülke elden gitti. İdari ve mali
yolsuzluk arttı. İstikrar ve huzur
bozuldu. İnşa ve gelişme süreci
sekteye uğradı.
Bir insan bir partiye, eğer o partinin programını beğenirse ve
siyasi, idari, eğitim ve iktisadi
alanlarda ülkeye hizmet edeceğini görürse katılır.
İyi bir yarın için, parlak bir yarın
için vatandaş devleti kurmalıyız.
Kuracağımız devletin medeni
gelişmesi ve ilerlemesinin temelini milli inançla yoğrulmuş bilgili
vatandaşlar oluştursun. Hak ve
görevlerde eşitlik üzerine kurulu
vatandaş devletini kurmak için
hepimiz el ele vermeliyiz. Aksine ülkemize, halkımıza ve hükümetimize yazık etmiş oluruz ki
bunu da kimse istemez…

Cemal Kemal Erbilli

İnsanın kendi insanlığına
karşı yaptığı kıyımın sebep olduğu büyük tahribatı
görünce hayrete düşüyoruz. Üç günlük fani dünya
için, geçici bir iktidar için
yapılan vahşice katliamlar herkesi dehşete düşürüyor. Acaba insanları
öldürme eğilimi çağımızın
modası haline mi geldi?
Yoksa bu eğilim gerçekten
hepimizin içinde mi ve ne
zaman içimizde sabotaj
isteği uyansa ortaya mı
çıkıyor?
Dünyamızın küçük, hayatın basit, taş, ağaç ve yalın
elin insanın silahı olduğu günlerde bile insanlar
birbirlerine kıyıyordu ve
birbirlerini yok ediyordu.
İnsanların modernleşmesi ve gelişmesi bu eğilimi
bastıramadı, belki daha
da arttırdı. Hatta ve hatta
daha da acımasız hale getirdi. Dünyamız ağır ve hafif silahlarla dolu. Her yer
cephanelik olmuş. Bırakın
konvansiyonel silahları,
insanlar hemcinsini yok
etmek için nükleer ve kimyasal silah bile üretmeye
başladı. Demek ki öldürme
eğilimi her zaman ve her
mekânda var olmuş. Fakat
yöntemler farklıymış...
Başa Dönelim
Hazreti Âdem’in iki oğlu
Habil ve Kabil hikâyesini
hepimiz biliyoruz. İşte insanlık tarihinde felaketle
sonuçlanan ilk ihtilâf burada başlamıştı. İnsanlık
tarihinde ilk öldürme eylemi burada vuku bulmuştu.
Kabil’in, Havva’nın karnındaki kız için öz kardeşi
Habil’i öldürmesiyle, bu
eğilimin tohumları insanlık
hücresine ekilmiştir. Bu
hücreler öldürücü kromo-

zomlara dönüşerek, bir
nesilden diğerlerine geçmiştir.
Habil ve Kabil, sorunu
uzlaşarak ve diyalog yaparak çözmüş olsalardı,
belki bugün karşılaştığımız
birçok sorunu şiddete başvurmadan çözebilirdik. Bu
sadece bir görüştür...
Öldürme Felsefesi
Eski çağlarda yaşam çok
basitti. Şurada burada
kavimler yaşardı. Bunlar hayvan avlayarak ve
ağaçlardan bir şeyler toplayarak yaşamını idame
ederdi. Ancak çok gariptir
ki; o çağın insanı masum
değildi. Çünkü sırf kendi
kavminden veya aşiretinden olmayan birisiyle
karşılaştığında hemen
şiddete başvurabilirdi. O
günün öldürme felsefesini
“Sebepsizce öldürülmeden
önce, sebepsizce öldür”
ilkesi oluşturuyordu. Ancak günümüzde bu felsefe
başka bir boyut almış durumda. Şöyle ki; öldürmek
için yersiz gerekçeler öne
sürülüyor. Bu gerekçelere
en azından katiller kendileri inanıyor...
Sonra Ne Oldu?
Her satırında insanı, insana saygı göstermeye
çağıran ve bu canlı varlığı öldürmeyi yasaklayan
semavi dinler, bu görevlerinde ancak kısa bir süre
başarılı olabildiler. Bu defa
insan, kardeşini sistematik
şekilde öldürmeye çalıştı.
Bu süreç artarak devam
etti.
Ardından ortaya çıkan
emperyalizm döneminde,
topraklarına göz dikilen
birçok millet yok edildi. Bu
savaşların faturası insanlığa pahalıya mâl oldu. Masumlar katledildi, topraklarına el konuldu.
Devlet kavramının ortaya
çıkması bu eğilimin durdurulmasında etkili olmadı.
Katı yasalar bile kanlı çatışmalara engel olamadı.
Kavramlar değişti, bu defa
devlet kendisi şiddet uygulamaya başladı. Devlet,
kimi yasaları ve hükümet
uygulamalarını protesto
etmek için yürüyüşe çıkan
göstericilere şiddet uygulamayı kendisine reva gördü. Bu nasıl bir paradoks?
Anılardan Bir Örnek…

Geçtiğimiz yüzyılda yaşanan iki dünya harbinde
milyonlarca insan öldü.
Uçak, tank ve top gibi ağır
silahlar kullanıldı. Bu insanlık adına büyük bir kıyım, büyük bir felaketti.
Cadde ve sokaklar kokuşmuş insan cesedinden
geçilmiyordu. Manzara
korkunçtu… Avrupa başkentleri de bundan payını
aldı. Uçakların bu kentlere attığı bombalar çocuk,
kadın ve yaşlı yüzbinlerce
insanın hayatına mâl oldu.
Korkunç bir silahlanma
yarışı vardı. Yeni silahlar
ortaya çıktı. Bu silahların
deney sahası insandı. Hedef; en çok sayıda insanı
öldürmek ve silahların kapasitesini arttırmaktı. Fakat en büyük felaket, kitle
imha silahları kullanarak
yaşandı. Bu saldırıda binlerce insan hayatını kaybetti, bir o kadarı da yaralandı.
Tarih o katliamları belgelemiştir. İnsanlar olarak
söz konusu katliamlarla
ilgili ne zaman bir belgesel
izlesek gözlerimiz dolar…
Peki, Ya Şimdi?
İkinci dünya savaşı bitti.
Galipler, mağluplara şartlarını dayattı. Yeni bir dönem başlayarak ‘Cemiyeti
Akvam’ kuruldu. Ardından
‘Birleşmiş Milletler’ adını
alan bu kurumun hedefi,
insan hak ve hürriyetini
sağlamaktı.
Ancak canlı hücreler rahat
durmadı. Bazen habis tümörleri aldırmak veya insan acılarını dindirmek için
operasyon etkili olabiliyor.
Ancak agresif eğilimli kromozomları aldırmak için
Güvenlik Konseyi ve insan
hakları kuruluşlarında gerçekleşen operasyonların
hiçbirisi etkili olamadı.
İnsanlar arasındaki düşmanlık hız kazandı, insanlık bunalımı arttı ve
milletler kendi yönetimlerinden çok çektiler. İkinci
bin yıla gelindi. Fakat o
da köklü bir çözüm getiremedi. İnsan kıyımı ve
öldürme eğilimi devam
etti. Şimdi tüm dünya
acizlik içinde… Çünkü
Habil ve Kabil ile başlayan ve günümüze kadar
devam eden bu eğilime
çözüm bulamıyor...
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Eş-Şark El-Avsat Firması, Türkmen
Mezarlığını Çöplüğe Çevirdi
Erbil
Erbil’de faaliyet gösteren
Eş-Şark El-Avsat şirketinin,
kentteki bir Türkmen mezarlığını yıkması tepkilere neden
oluyor. Erbil Türkmenleri,
mezarlığı harabeye çeviren ve
çöplüğe dönüştüren Eş-Şark
El-Avsat şirketini mahkemeye
verdi. Şirketten, Erbil’de Türkmenlere ait Çırak Mezarlığı’ndaki tecavüze son vermesi
isteniyor.
Facebook ortamında oluşturulan Erbil Kalesi Grup yöneticisi
Salim Yunus Neccar, Erbil’e
yaptığı açıklamada, söz konusu şirketin Türkmen mezarlığını harabeye çevirmesini
ve çöplüğe dönüştürmesini
belgelediklerini söyledi. Şirketin insanlığa yakışmayan bu
gayri medeni eylemlerine son
vermesi için çalıştıklarını dile
getiren Neccar, çabalarının
sonuçsuz kaldığını kaydetti.
Türkmen milletvekillerinin,
çöplüğe dönüştürdüğü mezarlığı temizlemesi ve tecavüzleri
kaldırması için şirket nezdinde
girişimde bulunduklarını belirten Neccar, “Ancak şirket,
kimseye hürmet etmiyor ve
tecavüzleri kaldırmıyor” dedi.
Mesut Bey’in temsilcisinin
durumu araştırdığını, ancak
hiçbir sonuç elde edemediğini belirten Erbil Kalesi Grup
yöneticisi Salim Yunus Neccar,
mesele üzerinde iki yıldır çalıştıklarını söyledi. Mezarlıkta
incelemelerde bulunan kaymakam ve belediye temsilcisinin
buraya atılan çöpleri kendi
gözleriyle gördüklerini dile
getiren Neccar, “Burada akra-

balarımız yatıyor” dedi.
Erbil İl Yönetimini, şirkete mezarlığı bu iğrenç hale getirmesine izin vermemeye çağıran
Neccar, “Kendi mezarlıklarını
nasıl korudularsa bizimkini de
aynı şekil korusunlar. Buraya bekçi tayin etsinler. Kendi
mezarlıklarını süsledikleri gibi
bizimkileri yıkmasınlar” diye
konuştu.
Grup yöneticisi şöyle devam
etti: “Hükümet, şirketi cezalandırmakta kusurlu. Öyle değilse
bir şirket bir mezarlığı nasıl bu
şekilde çöplüğe çevirebilir?
Hükümet buna nasıl sessiz
kalabilir? İstiyoruz ki mezarlık
hemen temizlensin ve buraya
konulan jeneratörler hemen
kaldırılsın”.
Erbil Türkmenlerinden Yusuf
Beşir Üzeyri, Çırak Mezarlığı’nın çöplüğe çevrilmesi ve

ğılanmasına nasıl izin verdiğini
anlamadıklarını söyledi. Üzeyri, yönetimden duruma acilen
el koyarak şirketi ağır şekilde
cezalandırmasını talep etti.
Erbil’e konuşan bir diğer Erbilli,
Türkmen mezarlığının eski bir
tarihe sahip olduğunu söyledi.
Müştak Abdullah Tevfik, Çırak
Mezarlığı’nın İslam’ın 1400 yıl
önce Erbil’e gelmesiyle birlikte
inşa edildiğini kaydetti. İçinde
çok eski kabirleri bulunduran
mezarlığın, şehrin sembolü ve
serveti olduğunu belirtti. “Burada dayım, dedem, babaannem
ve akrabalarım yatıyor. Ancak
pislikten dolayı kabirlerini ziyaret edip dua okuyamıyoruz” diyen Tevfik, ölülerinin bu şekilde aşağılanmasının kendilerini
derinden üzdüğünü kaydetti.
yıkılmasının çirkin bir durum
Ülkelerini sevdikleri için meolduğunu söyledi. Erbil’e
selenin şiddete başvurularak
konuşan Üzeyri, böyle bir
çözümünden yana olmadıklarışeyin dinimize, insanlık değer
nı dile getiren Türkmen vatanve ahlakına aykırı olduğunu
daş, “Mezarlığa atılan çöpler,
kaydetti.
pislikler ve iskeleler kaldırılsın”
Üzeyri, “İsveç’te yaşıyorum.
dedi.
Ziyaret için Erbil’e geldim.
Şirketin kanunsuzluğunun
Çırak Mezarlığı’nda yatan de- önlenmesi için alınan tedbirleri
dem ve dayımın kabrini ziyaret Erbil’e anlatan bir kaymakamedip dua okumak istedim. An- lık yetkilisi, şirketin mezarlığa
cak her yere yayılan pislikten
tecavüz yapmaması için uyadolayı mezarlığa giremedim.
rıldığını söyledi. Erbil Merkez
İsveç’te mezarlıklarda özel
Kaymakamı’na vekâlet eden
bekçiler görev yapar. Burası
Nebez Abdülhamit, “Ancak
her gün temizlenerek çiçekuyarımıza uymayan şirketi
lerle süsleniyor. Ancak bizde
mahkemeye verdik. Biz inceleölüler aşağılanıyor” diyerek
melerimizi yaptık ve şirketi ileri
şikâyet etti.
gitmemesi konusunda uyardık.
Mezarlıkta gördüğü manzara
Şu an davaya bakan mahkekarşısında şoke olduğunu ve
menin şirketi cezalandırmasını
çok üzüldüğünü belirten Erbilli bekliyoruz” diye konuştu.
Türkmen, İl Yönetimi’nin Türk- Erbil Birinci Belediye Müdürü
men mezarlığının bu şekil aşa- Merivan Latif, incelemelerini

tamamladıklarını ve davaya
bakan mahkemenin bu konudaki kararını beklediklerini
söyledi.
Türkmen milletvekillerin bu
konuda mahkemeye sundukları dilekçeyi gazetemize değerlendiren Macit Bezirgân, mezarlığı birkaç kez ziyaret edip
incelemelerde bulunduklarını
söyledi.
Kürdistan Parlamentosu’nda
grubu bulunan Erbil Türkmen
Listesi Grup Başkanı Macit
Bezirgân, Erbil’e yaptığı açıklamada, yaptıkları inceleme
dosyasını Erbil valiliğine ve
genel iddiaya sunduklarını belirtti. Şirket yetkilisinin, valiye
tecavüzleri kaldıracağına söz
verdiğini ifade eden Türkmen
vekil: “Şirket sadece mezarlık
duvarını tamir etmiş. Bırakın
jeneratörleri kaldırmayı yenilerini yerleştirmiş” dedi.
“Caydırıcı yasalarımız yok”
diyen vekil Bezirgân, “Şirkete
200 bin ceza geliyor veya iki
yıl hapis cezası alıyor. Bu yeterli değil ve meseleyi çözmez”
dedi.
Şirketin Bartalla’dan Erbil’e
sığınan Hıristiyan aileleri, mezarlık üzerine inşa edilen ticari
merkeze yerleştirdiğine dikkat
çeken vekil, “Bu aileler çöplerini mezarlığa atıyorlar. Mezarlığa götürdüğümüz kaymakamlıktan ve belediyeden çöp ve
pislikleri kaldırmalarını talep
ettik. Aynı zamanda Belediye
Başkanlığı’na dilekçelerimizi
sunduk. Şirketten henüz savunma istenmedi” diye konuştu.

Kerkük’ün Kültür Sayfaları
Minyatür Ümit Ömer
Hurşit’in İkinci Sergisinde
Renkler Konuştu
Serdar Köprülü-Kerkük
Kerküklü minyatürcü
Ümit Ömer Hurşit ikinci
sergisini açtı. 7 Mayıs
2017 günü sabah saat
10’da Şehit İsmail İbrahim salonunda açılan
sergiye ilgi büyüktü. Serginin, büyük minyatür
ustası Fahri Celal tarafından açılmasıyla bir ilk
yaşanmış oldu. 75 yaşındaki usta minyatür Fahri
Celal Kerkük’te çoğu
ressamların öğretmeni olarak kabul ediliyor.
Şair, edebiyatçı, ressam
ve minyatür sanatını
seven büyük bir kitlenin
hazır bulunduğu sergide
24 tablo sanatseverlerin
beğenisine sunuldu.
Herkesin beğenisini kazanan sergide minyatürcü Ümit Ömer Hurşit’in,
tablolarında kullandığı
uyumlu renkler ön plana
çıktı. Hislere hitap eden

tablolarda fırçayı iyi kullanan Türkmen minyatürcü
Hurşit’in “Mevlana” adlı
tablosu en çok ilgi çeken
tabloların başında geldi.
Klasik-gerçek üslupla
çizilen tablo, herkesin
dikkatini çekti.
Sergiyi gezen minyatürcü
Bayan Ban Hamamcı,
tablolarının başlıklarını
çok iyi seçen ve çizen
minyatürcü Ümit Ömer
Hurşit’in üslubunu çok
beğendiğini söyledi. Diğer bir minyatürcü Cemal
İbrahim ise, tablolarında
modern başlıklar seçen
ve renklerle acıları cesur
bir şekilde ifade eden
Hurşit’i tebrik etti.
Son olarak sanatçı Adnan Ömer, minyatürcü
Ümit Ömer Hurşit’in sergilenen tabloların renklerinin çok uyumlu olduğunu ifade etti.
Erbil Gazetesi olarak
Hurşit’e ve tüm sanatçı
ve aydınlarımıza başarılarının devamını dileriz.
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Çok Acayip Bir
Ülkede Yaşıyoruz

Nazım Saiğ
Hiçbir Iraklı 9 Nisan 2003 tarihini unutamaz. O
tarihte ABD liderliğinde koalisyon ülkeleri Irak’ı
işgal etmişlerdi ve ardından Geçici Yönetim
Konseyi kurulmuştu. Bu durum bizi sevindirmişti. Ancak sevincimiz çok kısa sürdü. Neden
derseniz; çünkü ülkemizde terör eylemleri başladı, yolsuzluk arttı, fidye karşılığında insanlar
kaçırıldı vs.
Bu eylemlerin en kötüsü elbette ki yolsuzluktur.
Biz bu kelimeyi o kadar tekrarladık ki; kelime
anlamını yitirdi. Her yeri saran yolsuzlukla,
yolsuzluk yapanların kendileri bile mücadele
etmeye başladı!
Eski rejim devredildiğinde kızım henüz 8 yaşındaydı. Kızım bu kelimeyi sürekli duysa da anlamını bilmiyordu. Şimdi 21 yaşına giren kızım
hâlâ bu kelimeyi duyuyor.
Bir gün kızım televizyon izlerken o kelimeyi
duydu ve bana dönerek “Baba bu kelime ben 8
yaşındayken duyduğum kelimenin aynısı mı?”
diye sordu...
Kızıma “Evet aynısı… Ancak ona yeni kelimeler eklendi” dedim. Mesela; “Yolsuzlukla
mücadele etmeliyiz”, “Ülkeyi saran yolsuzluk”,
“Yolsuzluk yapanlar mahkemeye verilmelidir”,
“Yolsuzluk bertaraf edilmelidir” gibi yeni tabirler...
Ancak nedense bugüne kadar yolsuzluk suçundan mahkemeye verilen bir yetkili göremedim. Yolsuzluğun üstesinden gelinmedi.
İnanın ki, yetkililerimiz bu ibareleri dile getirirken ben kendimden utanıyorum. Çünkü bunlar
utanmadan bu ibareleri ağızlarına alıyorlar.
Çünkü icraat yok. Yolsuzluk yapanlara karşı
tedbir alınmıyor. Ama bunlar dediğim gibi utanmadan bu ibareleri tekrarlıyorlar.
Bizde çok acayip şeyler var, mesela yolsuzlukla suçlanan bir bakan veya üst düzey bir yetkili,
soruşturma için parlamentoya çağrılınca ve
suçu kanıtlanınca ne oluyor bilir misiniz? Sadece görevine son veriliyor. Başka da ceza almıyor ve çaldığı, çırptığı cebinde kalıyor.
Böyle bir yasa nerede görülmüştür? Bizde
petrol sudan daha fazla ve daha ucuz. Ancak
nedense biz görmüyoruz. Bu madde nereye
gidiyor, kime satılıyor bilmiyoruz.
Babil Kralı Hammurabi yasaları ilk kez Irak’ta
yazıldı. Medeniyetler ülkesi Irak’ta yasalar lastik gibidir, nereye çekmek istersen oraya çekebilirsin!
Hırsızlar, yolsuzluk yapanlar, katiller, yaptıkları
yanlarında kâr kalıyor!
Peçete veya çocuğunu doyurmak için bir süt şişesi çalanlar daha ağır cezalar alıyor. Hem de
çok iyi korunmuş zindanlara atılıyorlar. Ne âlâ!
İşte biz böyle bir ülkede yaşıyoruz.
Yazının devamı olacak. Takipte kalın...

Bölge Hükümeti’nin Mali Durumu İyileşmediği
Sürece Partilere Hazine Yardımı Yapılmayacak

Erbil
Bölgede yaşanan mali kriz
siyasi partileri de vurdu.
Üç yıldır hazine yardımı
alamayan siyasi partiler
tedbir olarak organlarını
azaltmak zorunda kaldı.
Maliye Bakanlığı’ndan bir
yetkili, partilere yeniden
yardım yapılmasının
gündemde olmadığını
söyledi.
Bölgede faaliyet
gösteren siyasi partilere
hazine yardımının
yeniden yapılması,
bölge hükümetinin mali
durumunun iyileşmesine
bağlandı. Hâlihazırda bölge
hükümetinin ilk önceliğini,
memur maaşlarını ve
biriken borçları ödemek
oluşturuyor.
Bölge hükümeti, siyasi
partilere yaklaşık üç
yıldan beri hazine yardımı
yapmıyor. Bu durumdan çok
etkilenen partiler, çektikleri
mali krizden kurtulmak için
eskiden kendilerine ödenen
hazine yardımının yarısının
ödenmesini talep ediyor.
Bölge hükümetinin iki
önemli partisi olan KDP
ve KYB hazineden büyük
yardım alıyordu. Ancak
bu iki partinin de yardımı
kesilmiş.
Partilere hazine
yardımının yeniden ödenip
ödenmeyeceği ile ilgili
gazetemize konuşan
KDP’li bir yetkili, Maliye
Bakanlığı’ndan bir yetkilinin

partilere bu şartlarda yardım
yapılmayacağını kendilerine
bildirdiğini söyledi.
Adının açıklanmasını
istemeyen KDP’li yetkili
Erbil’e yaptığı açıklamada,
diğer partiler gibi KDP’nin
de mali sorun yaşadığını
söyledi. Yetkili, bu nedenle
kurumlarını azaltmak
zorunda kaldığını kaydetti.
KDP’li yetkili partilere
hazine yardımının
yakında yapılacağının
beklenmediğini de söyledi.
Maliye Bakanlığı, mali
kriz ve DEAŞ saldırıları
baş göstermeden önce
partilere büyük miktarda
hazine yardımı yapıyordu.
Ancak Bağdat’ın bölgenin
genel bütçeden payını
göndermemesi ve 2014’te
baş gösteren DEAŞ
saldırıları nedeniyle
hükümet altından
çıkılmayacak derin bir
mali krizle karşı karşıya
kalmıştı. Bunun üzerine
hükümet partilerin hazine
yardımlarını kesmişti.
KYB Başkanlık Heyeti
Üyesi Latif Şeyh Fettah,
Erbil’e yaptığı açıklamada,
partilerin harcamalarında
kesintiye gittiklerini
söyledi. Parti olarak bu
krizden kendilerinin de
etkilendiklerini ifade
eden Fettah, “Dolayısıyla
teşkilatımızı azaltmak
zorunda kaldık. Bu
uygulamamızdan
partililerimiz rahatsız

oldular. Çünkü kendilerine
zamanında maaş ödeyemez
hale geldik” dedi.
Kürt yetkili, aldıkları bilgilere
göre; hükümetin partilere
yardım yapacağı parasının
olmadığını kaydetti. Yetkili,
“Kimse hükümetten yardım
beklemesin” dedi.
Partilere üç yıldan beri
hazine yardımı yapmayan
Maliye Bakanlığı, partilerin
baskısına muhatap
olmamak için bu konuda
hiçbir açıklama yapmadı.
Sorgulanmaktan kaçınmak
için adının açıklanmasını
istemeyen maliyeden
bir yetkili Erbil’e yaptığı
açıklamada, bölge
hükümetinin borçlar altında
inlediğini söyledi.
Memur maaşları, petrol
ve yerel şirketlerine olan
borçları nedeniyle büyük bir
kriz geçiren hükümetin, bu
borçlarını ödemediği sürece
partilere yardım yapmasının
mümkün olmadığını ifade
eden yetkili şöyle devam etti:
“Memur maaşları, petrol ve
yerel şirketlerin alacakları,
müteahhitlerin alacakları,
kamu ve özel bankaların
alacağı gibi büyük bir sıkıntı
içinde olan hükümet, kanser
hastaları için oluşturulan
fona bile para aktaramıyor.
Hükümet bu borçları
ödemediği sürece hiçbir
partiye yardım yapamaz.
Hükümetin ilk önceliğini
şirketlere ve bankalara
olan borçlarını ödemek
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Korku Mu,
Tecrübesizlik Mi?

İnsan Hakları İzleme Örgütü: Sünni Türkmen Göçmenler Kerkük’ten Çıkarılıyor...

İmat Rifat (*)

Siyasi açıdan Türkmenler için bir
süredir çok iyi bir fırsat yaratılmış
durumda. Bu toplum, kendilerine
verilen ancak bir türlü hayata geçirilmeyen vaatlerin yerine getirilmesi
için bu fırsatları kullanabilirler. M-esela siyasi, eğitim, kültür ve diğer
alanlarda alınmayan veya boşalan
görevleri doldurmak için iktidar partilerine baskı yapılabilir.
KDP-KYB heyetleri, Türkmen taraflarıyla üst üste toplantı gerçekleştiriyorlar. Ancak ne yazık ki bu toplantıların hepsi sonuçsuz bitiyor. Çünkü
hiçbirisinde Türkmen sorun ve taleplerine temas edilmiyor ve anlaşma sağlanmıyor. Türkmen tarafları
bu toplantıları fırsata dönüştürerek
kendilerine verilen ancak bir türlü
hayata geçirilmeyen vaatlerin yerine
getirilmesini isteyebilirler. Ancak nedense buna hiç yanaşmıyorlar. Bu
taraflar en azından şart koşmak suretiyle toplantılarda Türkmen sorun
ve taleplerinin masaya yatırılması ve
çözüme kavuşturulmasında ısrarcı
olabilirler. Ancak bunların hiçbirisini
yapmıyorlar ve sadece Kürt tarafını
dinlemekle yetiniyorlar. Dolayısıyla
da bu toplantılar sonuçsuz bitiyor.
Şahsen bu toplantılara birkaç kez
katılmıştım. Ancak ne yazık ki burada gördüklerim felaketti. Çünkü bazı
taraflar aralarında hemfikir olmadıkları gibi Türkmen sorun ve taleplerini
hiç dillerine almadılar.
Ancak İslami Birliği, Komünist Partisi, İslami Cemaat ve diğer bazı
taraflar iktidar partileriyle toplanırken, bunu fırsata dönüştürüyorlar.
Toplantılarda kendi isteklerini iktidar
partilerine yaptırmasını biliyorlar.
Kısacası bu toplantılardan eli boş
çıkmıyorlar. Siyasi çalışmada bu
normal bir şeydir ve korkuya da
hiç gerek yoktur. Zaten ne KDP, ne
KYB, ne de diğer taraflar Türkmenler için tehdit oluşturuyor.
Siyasi açıdan Türkmenler için çok
iyi bir fırsat yaratılmış durumda.
Hem parlamentoda hem de Erbil il
meclisinde temsil edilen Türkmenlerin istikrar ve ittifak yapabilmek için
önemli bir rol üstlenmiş ve denklemlerin değişmesinde büyük etkileri
olmuştur.
Dolayısıyla iktidar partileriyle kendi sorun ve taleplerini konuşmaları
için elverişli bir hava söz konusudur.
Ben şundan eminim ki karşı taraf
bizi dinler ve taleplerimizi yerine
getirir. Böyle bir şey, siyasi çalışmada marifet gerektiren zor bir şey de
değil.
Dolayısıyla Türkmen taraflarının, ileride yapılacak toplantılarda gündem
farklı olsa da, kendi sorun ve taleplerini dile getirmesi çok doğaldır.

(*) Erbil İl Meclis Üyesi

Erbil
İnsan Hakları İzleme Örgütü,
Kerkük’teki emniyet güçlerini,
kente yerleşen Sünni Türkmen
göçmenlerine karşı kötü muamele yapmakla suçladı. Emniyet
güçlerinin kenti terk etmeleri
için bu göçmenleri tehdit ettiğini
belgeleyen İnsan Hakları İzleme
Örgütü, terörden kaçan tüm göçmenlerin istedikleri yerde kalabileceklerini söyledi.
Ancak bir hükümet yetkilisi İnsan
Hakları İzleme Örgütü’nün bu
iddialarını reddetti.
İnsan Hakları İzleme Örgütü bir
kısım göçmenin ifadesine dayanarak yayınladığı raporda, emniyet güçlerini kente yerleşen Sünni Türkmen göçmenlerine karşı
kötü muamele yapmakla suçladı.
Örgüt polisten bu uygulamadan
vazgeçmesini istedi.
Örgüte ifade veren Sünni Türkmen göçmenler, polisin kimliklerine el koyduğunu söylüyor.
Polisin kenti terk edip kendi
bölgelerine dönmelerini istediği
göçmenler, Irak hükümetine bağlı
Haşdi Şabi’nin tehditleri nedeniyle dönmek istemiyorlar. Geldikleri
bölgelerin Haşdi Şabi’nin kontrolünde olduğunu ifade eden göçmenler polisin sert tutumundan
şikâyetçi.
İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün
Ortadoğu Müdür Yardımcısı
Lama Fakih, tüm Iraklıların huzurlu bir ortamda yaşamayı hak
ettiğini söyledi. Evlerini terk etmek zorunda kalan Sünni Türkmen aileleri Kerkük’ü terk etmeye
zorlamanın kendilerini şok ettiğini
ifade eden Fakih, “Can güvenlikleri tehdit altında olan, evlerini

terk etmek zorunda kalan aileleri
Kerkük’ten çıkarmaya zorlamaları bizi tedirgin ediyor” dedi.
Polisi bu aileleri kentten yasa dışı
şekilde çıkarmamaya çağıran
İnsan Hakları İzleme Örgütü yetkilisi, Kerkük hükümetinin DEAŞ
saldırılarına müteakip kente yerleşen yüzlerce Sünni Arap aileyi
zorla çıkardığını kaydetti.
Rapora göre; “DEAŞ’ın 21 Ekim
2016’da Kerkük’e saldırılarına
müteakip yerel hükümet kentten
yüzlerce Sünni Arap aileyi zorla
çıkardı. Ancak bunlar arasında
Kürt veya Şii göçmen bulunmuyor”.
İnsan Hakları İzleme Örgütü
içinde bulunduğumuz yılın Şubat
ayında evlerini terk etmek zorunda kalan ve Kerkük’e yerleşen 14
Türkmen ile görüştü. Aralarında
3 kadının da bulunduğu 14 Sünni
Türkmen, polisin kimliklerine el
koyduğunu söyledi.
Kerkük’ü terk etmelerini sağlamak için kimlikleri ellerinden
alınan Sünni Türkmen aileler,
zorla çıkarılmamak için Kerkük’te
saklandıklarını söylüyor.
İnsan Hakları İzleme Örgütü’ne
ifade veren Sünni Türkmenlerin
çoğu Yengice köyünden… Selahaddin iline 62 kilometre mesafedeki Türkmen Yengice köyü
2014’te DEAŞ’ın eline geçtikten
sonra aynı yılın Eylül ayında
Haşdi Şabi ve peşmerge tarafından geri alındı.
Kürdistan Bölge Hükümeti’nin
uluslararası raporları yanıtlamakla yükümlü Dindar Zebari,
Kerkük’ü terk etmeleri için göçmenler özellikle Sünni Türkmenler için nihai bir sürenin belirlen-

mediğini söyledi. Hiçbir dini veya
etnik gruba karşı kötü muamele
yapılmadığını savunan yetkili,
“Kerkük valiliği ve Irak hükümetinin kararına göre; göçmenler bir
yıldan önce geri alınan bölgelerine dönmelerini sağlamak için
teşvik edilecek” dedi.
“Bazen bunların kimliklerini almak gerekiyordu” diyen Zebari,
“Eve dönüş projesini hayata
geçirmek için göçmenlere döndüklerinde el konulan kimlikleri
kontrol noktalarında geri veriliyor” diye konuştu.
Yaklaşık 600 bin göçmene ev
sahipliği yapan Kerkük yetkilileri, bölgeleri geri alınan ailelerin
evlerine dönmesini istiyor.
İnsan Hakları İzleme Örgütü’ne
konuşan göçmen Sünni Türkmen
aileleri, evlerine dönmemelerinin
arkasında Haşdi Şabi’nin tehditleri olduğunu söyledi.
Raporda ayrıca DEAŞ’la ilişkisi
olduğu iddiasıyla onlarca Türkmen’in de keyfi olarak tutuklandığı da yer alıyor. Bunların bir
kısmı birkaç ay boyunca gözaltına alındı.
Hükümeti göçmenleri kentten
zorla çıkarmamaya çağıran örgüt, göçmenlerin kimliklerini geri
vermek istedi.
Her Iraklı gibi Türkmen ailelerin
Kerkük’te yaşama hakkına sahip
olduğunu belirten örgüt temsilcisi
Lama Fakih, BM ilkelerine göre
kendi ülkelerinde evsiz kalan
göçmenlerin ulaşım ve istedikleri
yerde kalma özgürlüğüne sahip olduğunu da söyledi. Fakih,
“Göçmenleri Kerkük’ü terk etmeye zorlamamak gerekir” diye
konuştu.
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BM Beyannamesindeki Bileşenlerin

Bölgedeki Partilerin
Kongresi Gecikmiş

Abdulselam Abdulmecit Şakir
Öğretim üyesi, araştırmacı ve yazar
Üçüncü Bölüm
“Bileşenler” terimi BM’nin birçok belgesinde yer alıyor. Bunların en önemlisi; uluslararası kurumun 1966 tarihli
iki beyannamesinde dini ve etnik
grupların medeni, siyasi, ekonomik
ve kültürel haklarına vurgu yapılıyor.
1992 tarihli insan hakları beyannamesinin giriş bölümünde, dil, etnik
ve dini grupların yaşadığı ülkelerde
haklarının garantiye alınmasının o
ülkelere siyasi ve toplumsal huzur
getireceği vurgulanıyor.
Bileşenlerin haklarından söz eden en
önemli belge BM belgesidir. Sivil ve
siyasi hakları içeren 27 nolu belgede,
çok etnisiteli ülkelerin, azınlıkların
kültür, dil ve din alanındaki haklarından yararlanmasına mani olmaması
talep ediliyor.
Irak’ta Saddam sonrası hazırlanan
anayasanın 2. ve 4. maddelerinde
hak ve özgürlüklerden söz ediliyor.
Söz konusu iki maddede Iraklıların
ırk, etnik, din, renk ve görüş ayrımı
yapılmaksızın yasalar önünde eşit
olduğu ifade ediliyor.
Aynı zamanda 41. ve 43. maddeler
toplum fertlerinin tamamının eşit ve
özgür haklarından söz ediyor. Ancak
aslına bakarsak uygulamada böyle
bir şey henüz gerçekleşmiş değil.
Irak’ın hâlihazırda geçirdiği şartlar
bunu kanıtlıyor.
Irak’ın üçüncü en büyük etnik grubu
konumundaki Türkmen haklarına gelince; bu toplumun gerçek temsilcileri
devletin önemli kademelerinde yer
almıyor. Türkmenler ülkenin yeniden
inşa sürecinde rol almıyor ve kendilerine böyle bir fırsat tanınmıyor.
Türkmenlerin vatandaşlık haklarından
yararlanmaması, Irak’ın uluslararası
topluma karşı taahhütlerini yerine
getirmediğini gösteriyor. Muhakkak ki
uluslararası toplum ve insan hakları
örgütlerinin yıllık olarak yayınladıkları
raporlarla Irak’ın bu tavrından bihaber olmadıklarının ispatıdır.
Kürdistan Bölgesi’nin uluslararası
toplumda kendine güçlü bir imaj oluşturmasını ve bölgedeki demokratik
sürece hız kazandırılmasını sağlamak için siyasi iktidarın bileşenlerin
haklarını ciddiyetle koruyarak, bunların gerçek temsilcilerinin hükümet
kademelerinde yer almasına çalışmalıdır. Siyasi iktidar aynı zamanda
bölgesel ilişkilerinde de bu bileşenlerden yararlanması gerekir. Bu yolla
uluslararası toplumda kendine iyi bir
imaj edinmiş olur.

Erbil
Bölgede faaliyet gösteren siyasi partilerin çoğunun kongresi
gecikmiş. Buna rağmen İçişleri
Bakanlığı bu partilere karşı
herhangi bir işlem yapmamış.
Parlamentodan bir yetkili,
“Kongre yapamayan partilerde iktidar devri yaşanmamış”
dedi.
İçişleri Bakanlığı, Kürdistan
Parlamentosu’nun 17 nolu
1993 tarihli yasa gereği partilere faaliyet izni veriyor. Bugüne
kadar 37 siyasi parti faaliyet
izni almış durumda, 3 parti ise
izin almayı bekliyor. Bu arada
hiçbir yabancı parti bölgede faaliyet göstermiyor. Bağdat’tan
faaliyet izni alan 4 Iraklı partinin bölgede bürosu bulunuyor.
Bu yıl içerisinde hiçbir partiye
çalışma izni verilmedi.
Siyasi gözlemcilere göre; farklı
etnik gruplara bağlı siyasi partilerin çoğunun kongresi gecikmiş. Bunun sebepleri arasında
mali kriz ve bölgedeki istikrarsızlık var.
Kürdistan Demokratik Ulusal
Birliği Başkanı Gafur Mahmuri,
Erbil’e yaptığı konuşmada, hazine yardımlarının kesilmesinin
partilere bir haksızlık olduğunu söyledi. Partilere yapılan
hazine yardımlarının yeniden
yapılması yasasının siyasi
özgürlükleri ve siyasi faaliyetleri sınırlandırdığını ifade eden
Mahmuri, hazine yardımlarının
kesilmesinin partilerin maddi
kaynağını kuruttuğunu belirtti.

Partilerin kongre yapmamasını
değerlendiren Mahmuri, “Parti
olarak kongremizi maddi sıkıntı nedeniyle yapamadık. Ancak
buna rağmen siyasi çalışmamıza devam ediyoruz. Kürt
siyasi liderliği, tüm partilere
aynı mesafede olmalıydı. Bazılarına yardım ederek diğerlerine yardım etmemesi olmaz.
Çünkü aldığımız bilgilere göre;
hükümet bazı siyasi partilere
hâlâ yardım yapıyor” dedi.
Altıncı kongrelerini düzenlemek üzere olduklarını ifade eden Kürt parti başkanı,
“Kongremiz çok gecikmedi ve
yapabiliriz, ancak istediğimiz
gibi olmayabilir” diye konuştu.
Bir kısım Türkmen partinin de
kongresi gecikmiş. Bunların da
gecikme sebebi maddiyattır.
Türkmen Demokratik Partisi
Başkanı Dilşat Çavuşlu, Erbil’e
yaptığı açıklamada, “Bir parti
hazine yardımının yanında ek
bir geliri varsa kongre yapabilir” dedi. Ancak parti olarak ek
bir gelirleri olmadığı için kongre düzenleyemediklerini dile
getiren Türkmen parti başkanı,
“Bizim tek gelir kaynağımız hükümetin zamanında bize sağladığı hazine yardımı idi. Ancak üç yıldır hazineden yardım
alamadığımız için kongremiz
gecikti. Yine de kendi içimizde
toplantı yapıyoruz” dedi.
Kürdistan Parlamentosu siyasi komisyonundan bir üye,
kongre yapmamanın olumsuz
taraflarından söz etti. İçişleri

Bakanlığı’nın, partilerin kongrelerini gecikmesine müsaade
etmemesini talep eden Kürdistan Parlamentosu siyasi
komisyonu üyesi Şuan Kaladzayi, “Partiler kongrelerini
geciktirmekle kendi içtüzüklerine aykırı davranıyorlar. Ayrıca
iktidar devrinden de kaçıyorlar.
Çünkü kongreler, parti içinde
iktidar devrinin gerçekleşmesi
için bir mekanizmadır. Bence
sebep para değil. Çünkü az
bir miktar parayla da kongre
yapılabilir. Önemli olan kongrenin zamanında yapılmasıdır. Kongrenin zamanında
yapılmaması tabana olumsuz
yansır. Üyeleri ümitsizliğe
sürükler. Çünkü bunların bir
üst kademeye yükselmesi
gerçekleşmeyince ümitsizliğe
kapılabilirler” dedi.
Kürdistan Bölgesi’nde faaliyet gösteren ve İçişleri
Bakanlığı’ndan çalışma izni
bulunan partilerin kongrelerini geciktirmesine müsaade
edilmemesini talep eden
yetkili, “Kimse partisini keyfine göre yönetmesin” diye
konuştu.
Bilindiği gibi İçişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili önceki sayılarda Erbil’e vermiş olduğu
demeçte, “Bakanlık olarak
DEAŞ tehdidi ve mali kriz olmasaydı, kongresini geciktiren partilere karşı yasal işlem
başlatacaktık. Ancak bu iki
nedenden dolayı partilere
göz yumuyoruz” demişti.

Seçimin Ertelenmesi
Talep Edildi

Erbil
Irak seçimlerinin, DEAŞ’ın elindeki
bölgeler geri alınana ve göçmenler
evlerine dönene kadar ertelenmesi
istendi. Anbar İl Meclisi Üyesi Ferhan
Muhammed, ilde istikrarsızlık yaşandığını
söyledi. Bir basın toplantısında konuşan
Muhammed, DEAŞ’ın kentin birçok

yerinde tehdit oluşturduğunu kaydetti.
Kentte çok sayıda ailenin göçmen
durumuna düştüğünü ifade eden
Muhammed, Irak’ta olası bir seçimin
başarılı olmayacağını ve DEAŞ’ın
Anbar, Musul ve diğer illerde hâlâ tehdit
oluşturduğunu belirtti. Anbar İl Meclisi
Üyesi Ferhan Muhammed, seçimin
ertelenmesini istedi.
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Onbeş günde bir çıkan siyasi,
kültürel ve tarafsız gazete

Bakanlar Kurulu Karar Verdi: Türkmen Tarihi Ders Müfredatına Girecek
Erbil
Bakanlar Kurulu ve Eğitim Bakanlığı, Türkmen
tarihinin ders müfredatına girmesini kabul
etti. Haberi gazetemize
Türkmen Cephesi Siyasi
Büro Üyesi Aydın Maruf
duyurdu.
Eğitim Bakanlığı’nın bu
kararından dolayı duydukları memnuniyeti dile
getiren Maruf, Erbil’e
yaptığı konuşmada, kararın Türkmen Cephesi’nin çabaları sonucunda
alındığını söyledi.
“Bir süredir parlamentoda
gerçekleştirdiğimiz çalış-

malar, siyasi temaslar ve
yazışmalarımızda, Türkmen tarihinin olduğu gibi
yazılarak ders programla-

okulların ders programına
girmesini resmen kabul
ettiğini belirtti. Karara
göre; bir millette bulunması gereken dil, kültür,
tarih, edebiyat, adet ve
gelenek gibi özellikleri
taşıyan Türkmen tarihi,
Kürdistan Bölgesi’ndeki
diğer etnik grupların tarihi
yanında okutulacak.
Eğitim Bakanlığı’nın 8
Ocak 2017 tarihinde,
Parlamento ve Bakanlar
rına girmesini talep ediyo- Kurulu’na cevaben gönruz” diyen vekil, Bakanlar derdiği yazıda, Türkmen
tarihinin okulların ders
Kurulu ve Eğitim Bakanlığı’nın, Türkmen tarihinin programına girmesini kabul ettiği ifade ediliyor.

Rafideyn Bankası’ndan Memurlara
Kredi Müjdesi

Erbil
Rafideyn Bankası, kamu
memurları ve görevlilerine kredi
kullandırmaya başladı. Buna
göre; her memur 5 Milyon
Dinar değerinde bir kredi
kullanabilir.
Irak’ın kamu bankası Rafideyn,
memurlara kredi kullandıracak.
Bankadan bir yetkili kamu
memurlarına 5 Milyon Dinar

kredi kullandırılacaklarını
söyledi. Kredinin elektronik
ortamda sağlanacağını ifade
eden yetkili, memurlardan
başvurudan önce talimatları
okumalarını istedi.
Memurlara 2016’dan beri kredi
sağlamaya başlayan Rafideyn
Bankası, bu defa 10 maaş
yerine 5 Milyon Dinar kredi
kullandırmaya karar verdi.

“Türkmenler de Kürdistan
tarihinin bir parçasıdır”
denilen yazıda, “Kendilerine has bir geçmişleri olan
Türkmen tarihinin, okullarda okutulması gerekir
ve bunların tarihinden
Kürdistan’ın tamamı aşina olmalıdır” diye devam
ediliyor.
Aynı yazıda, 2016 yılının
Kasım ayında gerçekleşen matbuat ve program
konferansında Türkmen
eğitimci ve tarihçilerin
sunduğu teklifte, Türkmen
tarihinin ders programına
girmesini istedikleri de
ifade edildi.

Erbil Türkmen Listesi Üyesine Ödül
Çirke, Cenk, Bend ve Doğ dergilerini
temsilen katıldığını ifade eden Türkmen
aydın, davetin Türk tarafından Kürdistan
Bölgesi’ne gönderildiğini belirtti.
Festival sonrası Türk Kültür ve Turizm
Bakanı Nabi Avcı ile de görüştüğünü dile
getiren Abdülmecit, ziyarette üzerinde
Erbil minare resminin çizildiği hediyeyi
Türk Bakan’a takdim ettiğini, buna
karşılık olarak bakanın kendine teşekkür
ettiğini kaydetti.
Merkezi İstanbul’da bulunan Irak Türkleri
Derneği’nde bir seminer de verdiğini
ifade eden Erbil Türkmen Listesi
Başkanlık Üyesi, seminerde bölgede ve
Irak’ta Türkmenlerin durumu hakkında
bilgi verdiğini söyledi.
Seminerde, Irak’ın asil unsurları arasında
yer alan Türkmenlerin siyasi süreçte aktif
katılımlarının gerçekleşmesini istediğini
dile getiren Abdülmecit, “Seminerde,
Irak’ın ikinci unsuru olan Kürtlere
Erbil
Erbil Türkmen Listesi Başkanlık Üyesi ve sağlanan hakların aynısının Türkmenlere
de sağlanmasını ve bölge hükümetinde
Selahaddin Üniversitesi Öğretim Üyesi
temsil güçlerinin arttırılmasını talep ettim”
Abdülselam Abdülmecit, Türkiye’de
dedi.
temaslarda bulundu, seminer verdi ve
Savunma sanayisi ile ilgili bir etkinliğe
dergi festivaline katıldı. Türkiye’den
de katılan Erbil Türkmen Listesi
yurda dönen Abdülmecit, Erbil’e yaptığı
Başkanlık Üyesi Abdülselam Abdülmecit,
açıklamada, İstanbul’da düzenlenen
çalışmalarından dolayı bir takım ödüllere
8. dergi festivaline katıldığını söyledi.
de lâyık görüldü.
Festivale, bölgede yayınlanan Raman,

