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Dünyanın En Yaygın Dilleri

Erbil
Dünyanın en çok konuşulan dili, nüfusu itibariyle
birinci sırada olan Çince’dir. Çince konuşanların
sayısı 1.2 milyon. Dünyada resmi dil niteliğini taşıyan İngilizce ise ancak üçüncü sırada geliyor.
Dil bir milleti birleştiren, koruyan ve o milletin
ortak malı olan sosyal bir müessesedir. Dil,
insanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal bir
araçtır. Bugün dünyada 2 bin farklı dil konuşuluyor. Ancak bu dillerin bir kısmı anadil olarak
kullanılıyor. Dünyada anadil olarak kullanılan en
yaygın diller şunlardır:
1-Çince: Dünyanın en çok konuşulan dili olarak
kabul ediliyor. Çinceyi dünyada 1.2 milyar insan
kullanıyor.
2-İspanyolca: Dünyada İspanyolca konuşanların sayısı 570 milyon. Bu dil İspanya ve Güney
Amerika’da sık kullanan bir dildir.
3-İngilizce: Bir dünya dili olarak bilinen İngilizce, ancak üçüncü sırada geliyor. Yaklaşık 360
milyon kişi tarafından anadili olarak kullanılan
İngilizce, günlük hayatta yaklaşık yarım milyar

insan tarafından kullanılıyor.
4-Hindice: Bu dille konuşanların sayısı 296 milyon kişi. Hindice, Hindistan’ın kuzeyi ve Pakistan’ın bir bölümünde kullanılıyor.
5-Arapça: Hem coğrafi hem kültürel sebeplerden dolayı Arapça farklı şivelerle konuşulan bir
dildir. Bu dili 280 milyon kişi konuşuyor.
6-Portekizce: Dünyada 215 milyon kişi tarafından konuşulan Portekizce, ayrıca Portekiz yayılmacılığı etkisiyle Brezilya, Çin ve Hindistan’ın
bir kısmında da konuşuluyor.
7-Bengalice: Bangladeş’te ve Hindistan’ın batısında kullanılan bu dili 190 milyon kişi konuşuyor.
8-Rusça: Bu dili Rusya ve eski Sovyetler’de
konuşan kişi sayısı 145 milyon.
9-Japonca: Yaklaşık 130 milyon kişi tarafından
konuşulan Japonca 2 bin farklı sembolden
oluşuyor.
10-Punjapca: Pakistan’ın Punjap bölgesi ve
Hindistan’ın kuzey batısında konuşulan bu dili
88 milyon insan kullanıyor.

Putin Çar Oluyor…
Erbil
Rusların Sovyetler özlemi bitmek bilmiyor.
Başkent Moskova’da dilden dile dolaşan
iddiaya göre; Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’e 1917 devrimiyle lağvedilen çarlık unvanı
verilecek. Parlamentonun alt kanadı Duma’ya
teklif sunan üç Rus vekil, çarlık dönemi marşının Putin’in şanına lâyık olacağını söyledi.
Vekiller marşa “Tanrı çarı korusun” ibaresinin
eklenmesini de istiyor.
Moskova’da dilden dile dolaşan iddiaya göre;
Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’e 1917 devrimiyle lağvedilen çarlık unvanı verilecek. Bir
kısım Rus vekil bu unvana uygun olarak o
dönemin milli marşına dönülmesini de istiyor.

Parlamentonun alt kanadı Duma’ya teklif
sunan üç Rus vekil, çarlık dönemi marşının
Putin’in şanına lâyık olacağını söyledi. Vekiller marşa; “Tanrı çarı korusun” ibaresinin
eklenmesini de istiyor.
1917 devrimi öncesi Rusya’yı yöneten Çar
Romanov ailesi döneminde kullanılan marşa dönülmesini talep eden üç vekil, mevcut
Rusya milli marşının değiştirilmesini talep
ediyor.
Bugün birçok Rus, 64 yaşındaki Vladimir
Putin’i çar özelliklerini taşıyan bir lider gibi
görüyor. Ruslar, ülkeyi yarı despotlukla yöneten Putin’i eski Sovyetler’e dönülmesi için bir
umut olarak görüyor.

IŞİD Üyesi İngiliz Sally Jones İngiltere’ye Dönmek İstiyor
Erbil
Eski punkçı kimliğiyle tanınan
İngiliz IŞİD üyesi Sally Jones,
örgütün Suriye’deki başkenti
Rakka’yı terk edip İngiltere’ye
dönmek istiyor. Ancak artık bir
asker eşi olduğu için IŞİD onu
engelliyor. Jones’un Fas asıllı
eşinin 2015’te bir hava saldırısında hayatını kaybettiği ifade
ediliyor.
Eski punkçı kimliğiyle tanınan İngiliz IŞİD üyesi Sally
Jones’un, örgütün Suriye’deki
başkenti Rakka’yı terk edip İngiltere’ye dönmek istediği iddia
edildi. 1990’ların başında bir
kadın punk grubunun gitaristi
olan, kocası Junaid Hussain ile
birlikte Suriye’ye kaçan, Rakka’da örgüte militan devşirdiği
bilinen ve Pentagon’un ‘ölüm
listesi’nde olan 49 yaşındaki

Jones’un bir arkadaşı, İngiliz
kanalı Sky News’a konuştu.
Adını sadece ‘Ayşe’ olarak
veren arkadaşı, Jones için şu
ifadeleri kullandı: “Ağlıyordu…
İngiltere’ye dönmek istiyor
ama artık bir asker eşi olduğu
için IŞİD onu engelliyor. Bana,
ülkesine dönmek istediğini
söyledi.”
Jones, bir çocuğunu İngiltere’de bırakıp diğerini yanına
alarak eşi Junaid Hussain ile
birlikte Rakka’ya gitmişti. ‘Cihatçı Gelin’ olarak da tanınan
İngiliz IŞİD’linin sosyal medyada örgüte yabancı savaşçılar devşirdiği iddia edilmiş
ve hesapları kapatılmıştı.
Jones’un Fas asıllı eşinin
2015’te bir hava saldırısında
hayatını kaybettiği ifade ediliyor.
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Erbil ve Kerkük’ün Türkmen
Tarafları Arasındaki İlişkiler…

Ahmet Seyit Yakup
Bunu uzun zamandan beri hissediyorum; Erbil ve Kerkük’teki Türkmen tarafları arasındaki ilişkilerin soğuk oluşunu… Ancak bunun arkasında hiçbir
neden de yok. Erbil, Kerkük, Musul ve
Diyala’daki Türkmenler aynı soydan
geliyorlar. Bunlar Irak’ın ve Kürdistan
Bölgesi’nin farklı illerinde yaşasalar
da aynı dili konuşuyorlar, aynı adet ve
gelenekleri paylaşıyorlar.
Kerkük ve Erbil’in Türkmen partileri,
birbirlerini çok az ziyaret ediyor, birbirlerini törenlerine davet etmiyorlar.
Hatta birbirlerini tanımıyorlar bile.
Bu iki ildeki partilerin hepsinin hedefi
Türkmen davasına hizmettir. Hepsi
Türkmen hak hukukundan ve insan
haklarından söz ediyorlar. Ancak bu
partilerin, sebep oldukları boşluk bize
büyük zararlar verecektir. Siyasi tavırlarımızda birlik olmamıza engel teşkil
edeceklerdir.
Doğrudur; Erbil ve Kerkük’te iki farklı
yönetim var. Ancak birbirlerinin tecrübelerinden yararlanabilirler. Siyasi,
kültürel ve diğer meselelerde birbirlerine destek olabilirler.
Hem bölge hem de Irak genelindeki
parlamento ve il meclislerinde Türkmen temsilcileri görev yapıyor. Bunlar inisiyatif alarak Kerkük ve Erbil’in
Türkmen taraflarını bir toplantıda bir
araya getirebilirler ve tanışmalarını
sağlayabilirler. Toplantıda birbirine çok
yakın olan meseleleri masaya yatırabilirler. Böyle bir buluşma ve toplantı
Türkmen taraflarının tek tutum ve
birlik olmasını sağlar. Böylece sesleri
gür çıkacaktır. Türkmen haklarını elde
etme noktasında bölge ve Irak yönetimlerine baskı yapabilecek konuma
geleceklerdir.
Bu gerçekleşirse Türkmenler, hem
Irak hem de Ortadoğu için bir örnek
teşkil edecektir. Çünkü iki farklı yönetim altında yaşasalar da Erbil ve
Kerkük’ün Türkmen siyasi tarafları bir
araya gelebilecekleri mesajını tüm
dünyaya vermiş olurlar.
Ümidim; birilerinin veya bir tarafın
inisiyatifi ele alarak Kerkük ve Erbil’in
Türkmen siyasi partilerini bir araya
getirmesidir. Böylece Türkmen siyasi çalışmasında yeni bir modele
imza atılmış olur. O zaman hiç kimse, “Türkmen bir değil” demeye cüret
edemez...

Haydar Bakkal… Gökyüzünden Bir Ses…
Haydar Bakkal’ın asıl adı Haydar Hacı
Abdurrahman Hacı Hüseyin Neccar’dır.
1926’da Erbil Kalesi’nin Saray Mahallesi’nde
dünyaya gelen Haydar Bakkal, çocukluğundan beri Erbilli Şahaba’nın sesine hayrandı.
Şahaba’nın hoyratlarını dinlemeyi çok seven
Bakkal, ailesinin fakir olması nedeniyle genç
yaştayken işe başlar. Bu nedenle de okula
gitmez. 18 yaşına geldiğinde meyve ve sebze halinde çalışmaya başlar. Burada uzun
bir zaman çalıştığı için ‘Bakkal’ lakabını alır.
Güzel sesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Haydar Bakkal, bir süre sonra meşhur
olur.
Haydar Bakkal’ın yeğeni Fuat Bakkal aile

mutasarrıfı olan Ahmet Osman’ın, Ali Paşa
Doğramacı’nın ve Edip Ağa Esadi’nin meclisine gittiğini ancak çocuk olduğu için içeriye
alınmadığını ve hoyrat okuyan Şahaba’yı
ancak pencereden izleyerek dinleyebildiğini
söylüyor.
Haydar Bakkal bu konudaki anısını Erbil müziğinde uzman Celal Hıdır’a şu şekil anlatmış: “Çocuk olduğum için babamla gittiğim
meclislerde içeri alınmıyordum. Divanhanelerin penceresinden dinlediğim Şahaba’dan
makam okumayı öğrendim. Sadece ben
değil, Şahaba’dan makam okumayı Mişko,
Hacı Faik Bezirgân, Hacı Cemil Kapkapçı ve
Kör Pirdavud da öğrendi”.
Erbil ve Irak çapında kısa bir sürede meşhur olan Haydar Bakkal, yeğeninin dediğine
göre sadece Şabaha’nın değil, Seyit Merdan
ve Hacı Abdullah Defzen’in de hayranıymış…
Erbil müziğinde uzman Celal Hıdır’a göre;
Haydar Bakkal, mevlit menkıbelerini güzel
sesiyle icra eden Hacı Abdullah Defzen’i gittiği her mecliste takip etmeyi ihmal etmezdi.
Altmışlı yıllarda Kürt ses sanatçıları Tahir
Tevfik, Resul Gerdi, Bakuri ile dostluk kuran
Haydar Bakkal, sesinin güzel olmasının yanı
sıra meclislerde güzel fıkralar da anlatırdı.
Hristiyan asıllı Bakuri’ye göre; Türkmence
ve Kürtçe şarkı okuyan Haydar Bakkal, ses
sanatçıları Tahir Tevfik, Resul Gerdi, Muhammed Ceza, Ayşe Şen, Cemile Saik, Mışko ve
diğerleriyle şarkı söylemiş. Hoyratın yanında
Bayat, Hicaz, Segâh, Neva, Hüseyni makamları ve Deli Hasan hoyratını da çok iyi icra
edermiş. Bakka, meclislerde kendisine uduyla Bakuri’nin eşlik etmesini çok istiyormuş.
Haydar Bakkal hac görevini yerine getirdikten kısa bir süre sonra hastalanır. Tedavi
için Bağdat üzerinden İngiltere’ye gider.
olarak seslerinin çok güzel olduğunu söylü- Bağdat’a yolculuğu sırasında Kuştepe’de
yor. Amcası Haydar Bakkal’ın bir süre kaset arabasını durduran Haydar Bakkal iki hoyrat
doldurmak istemediğini ve sadece meclisler- okuyarak Erbil’e ilelebet veda eder. Londde ve arkadaş ortamında hoyrat okuduğunu ra’da yakalandığı amansız hastalıktan kursöylüyor.
tulmayarak 4 Aralık 1979’da hayata gözlerini
Erbil müziğinde uzman Celal Hıdır, Haydar
yumar ve Erbil’in Büyük Mezarlığı’nda topraBakkal’ın çocukluğunda babasıyla kentin ilk ğa verilir.

Artık Huzur İstiyoruz...

Dolaştığımız şehirler ve
uzunluğu 120 km, eni 45 km
olan İstanbul’da kaydettiğimiz bazı notları sizinle paylaşmak istiyorum…
Turistlerle birlikte nüfusu
yaklaşık 20 milyonu bulan
İstanbul uyumayan bir şehirdir. Gece nasılsa gündüz
de öyledir. Huzurludur…
Kadınlar, gençler ve yaşlılar
tek başlarına korkmadan
istedikleri yere gidebiliyorlar.
Onların hareketini kısıtlayan
hiçbir engel yoktur. Herkes
Serdar Köprülü
özgür ve huzurlu… Şehirde
İslam ve Bizans harabe ve
toplu taşıma araçlarını gece
medeniyetlerinin birleştiği,
ve gündüz saatlerinde bultarihe altın harflerle yazımak mümkün.
lan Fatih Sultan Mehmet’in
Dolaştığımız İstanbul ile
fethettiği İstanbul’dan yazıBağdat ve diğer Irak şehiryorum. Ailece yaklaşık 20
leri arasındaki büyük fark
gündür komşu ve Müslüman gözümüze çarpıyor. Tabi ki
ülke Türkiye’deyiz. Bize en
Kürdistan Bölgesi hariç…
zor günümüzde yardıma
Ülkemizde emniyet olmadığı
koşan ve G20 ülkeler üyesi gibi insanlar da çok tedirgin.
olan Türkiye’yi şehir şehir
Çünkü her an kaçırılabilirler,
dolaşıyoruz.
suikast edebilirler ve teröre

maruz kalabilirler… Hem de
gündüz saatlerinde. Bu tabi
ki bizi çok üzüyor…
Ancak bir zamanlar güvenli
bölge olan Kürdistan Bölgesi şehirleri, Irak’ın diğer
şehirleriyle mukayese edilemeyecek kadar huzurlu ve
istikrarlıdır. Erbil’den geçerken vakit geceydi. Sokak
ve caddeleri insanlardan
geçilmiyordu, her yer tıklım
tıklımdı. Turistler her yeri
dolduruyordu. Huzur vardı,
sükûnet vardı… İnsanların
rahatı için polisler görevdeydi. Gözümüze takılan tek
şey, şehre girişteki kontrol
noktalarıydı. Bunların bir
gün kaldırılmasını umuyoruz…
Musul’un geri alındığı şu
günlerde Irak şehirleri arasında görünen fark kapatılsın. Artık yıllardır kaybettiğimiz hürriyete, huzura ve
barışa kavuşmak istiyoruz…
Âmin...
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Diktatörlük En Kötü
Yolsuzluk Türüdür…

Türkçe Bölüm Başkanı Dr. Hazım:

Bölüm Mezunları Türkmen Okullarında
ve Diğer Yerlerde Çalışabilir…

Selahaddin Üniversitesi Türkçe Bölüm Başkanı Dr. Hazım, bölümde TÖMER
yapısında bir merkezin inşa edildiğini söyledi. Erbil’e konuşan Dr. Hazım, bölüme Türk konsolosluğu ve TİKA’nın büyük yardımlarının dokunduğunu kaydetti.
Sekiz yıl önce açılan bölüm her yıl mezunlar veriyor. Bölüm, bir kısım Türk üniversiteleriyle 17 protokol da imzalamış…
Muhammed Vani
Her türlü çeşit ve şekilleriyle yolsuzluk Irak’ta artık
sosyal ve siyasi bir olgu olmaktadır ve yolsuzluğun
en kötüsü elbette ki ‘Mezhebi diktatörlüktür’. Irak’ta
kök salan bu diktatörlük tehlikeli bir boyut almaktadır.
Eğer yolsuzluk kamu çıkarı için iktidarı kötüye kullanmak demekse; bugün Irak’ın siyasi sahasındaki
politikacıların büyük ekseriyeti, batı ülkelerindeki
“göç ve vatandaşlık dairelerinin” kendilerine verdiği
ve çocuklarının bile karınlarını doyurmaya yetmeyen kırıntılardan beslenen fakir mülteciler iken,
bugün milyonlarca Dolar’a, nüfuza ve iktidara sahipler.
Bunlar derme çatma ve devletin az miktardaki kirasını ödediği dairelerde yaşarken, bugün iyi korunmuş kulelerde, lüks ev ve tam donanımlı villalarda
yaşamaktadırlar. Bunlar ayrıca uçak bileti ücretini
ödemekte zorlanırken, bugün kendilerini istedikleri
yerlere götüren özel uçaklara sahipler.
Bu siyasetçilerin birisi kendisi ve ailesinin geçimini
sağlamak için mülteci olduğu bir Arap ülkesinde
tesbih ve sigara satarken, bugün milyarların sahibi
olup ülkenin kasasına el koymaktadır. Milyarlara
mal olan sözleşmeler yaparak, döviz üzerinden
kongre ve konserler tertip etmektedir. Hem de kendisinden kimse hesap sormadan…
Bu siyasetçi, resmi görevini istismar ederek, kendisinin, partisinin ve mensup olduğu mezhebin emellerini gerçekleştirmektedir. İşte ülkenin imkânları ve
önemli kurumları bu gibilerin elindedir...
Şaşırtıcı olan şey; bugün ülkeyi Şii İslami gruplar
yönetiyor. İslami Dava Partisi, İslami Sadır Grubu,
İslam Yüksek Meclisi, İslami Islah Akımı ve İslami
Fazilet Partisi gibi gruplar… Bunlar arasında ateist
yok, laik yok, dinden anlamayan yok, Baasçı yok,
Arapçı yok, Şiilik ve İmamet fikrine karşı olan kinci Vehabi yok ve hepsi aynı fikri savunuyor ve her
grup kendini bir dini merci ve Hüccetül İslam olarak
kabul ediyor. Dürüstlük varsa bunlarda var, namus
şeref varsa bunlarda var!
Ama gelin görün ki yolsuzluğun en kötüsünü bunlar
yapıyor, çünkü filli olarak ülkeyi yöneten de kendileridir.
Eğer ülkede bunlardan hesap sorabilecek temiz,
tarafsız ve siyasileştirilmemiş bir yargı sistemi olsaydı, şimdi durumumuz böyle olmazdı. Ne kadar
reform yaparsanız yapın, parlamentodan yasalar
çıkarırsanız çıkarın hiç fayda etmiyor.
Her türlü çeşit ve şekilleriyle yolsuzluk Irak’ta artık
sosyal ve siyasi bir olgu olmaktadır ve yolsuzluğun
en kötüsü elbette ki ‘Mezhebi diktatörlüktür’. Irak’ta
kök salan bu diktatörlük tehlikeli bir boyut almaktadır. İşte en büyük problem de budur.
Böyle bir rejimde, Irak münhasıran bir mezhebin
malı olmaktadır. Beğenmeyen çekip gitsin! Bunu
zaten başbakanın koalisyonundaki Bayan Vekil Hanan Fetlawi açık açık söylemedi mi? Fetlawi “Irak
Hüseyn’in ülkesidir. Beğenmeyen başını duvarına
vurup gitsin” diyerek ırkçı yüzünü göstermiştir.
Ancak böyle bir yaklaşım, Irak gibi homojen bir
ülkeye yakışan bir yaklaşım değildir. Bu yaklaşımın
neticesinde geçmişte yaşadığımız musibetler hâlâ
akıllarda duruyor. Toplu mezarlar, Enfal operasyonları, şehirleri kimyasal silahlarla bombalamak ve
diğer gayri insani eylemlere geçmişte şahit olmuştuk…
Mezhebe dayalı politikalar Irak’ı devletçiklere ve
kantonlara çevirecektir...

Türk
konsolosluğunun bize
çok yardımı
dokundu
Erbil
Selahaddin Üniversitesi
Türkçe Bölüm Başkanı
Dr. Hazım, bölümün çok
ileri seviyede olduğunu ve
Türk vakıf ve üniversitelerinden çok yardım gördüklerini söyledi. Erbil’e
röportaj veren Dr. Hazım,
bölüm mezunlarının bölgedeki Türkmen toplumuna büyük hizmetler verebileceklerini kaydetti.
2008-2009 eğitim ve öğretim yılında Kürdistan
Bölgesi’nde kurulan Türkçe bölümünün ilki Köysancak Üniversitesi’nde
açılmıştı. Ancak bölüm bir
süre sonra kapatılmıştı.
Erbil’e konuşan Selahaddin Üniversitesi Türkçe
Bölüm Başkanı Dr. Hazım, bölümün 2008-2009
eğitim ve öğretim yılında
açıldığına dikkat çekti. İlk
açıldığında eğitime 61 öğrenciyle başlayan bölüm,
sonraki yıllarda mevcudu
arttırdı. Örneğin; bölüm
geçen yıl 50 öğrenci talep
ederken, başvuru sayısı
100’ü aşmıştı. Bölüme
Eğitim Bakanlığı ve Türkmen Eğitimi Genel Müdürü Fahrettin Dağıstani’nin yardımıyla Türkmen
okullarından mezunlar
alınmıştır. Bunlardan bir
kısmı eğitimlerine ücret
ödemeden devam ediyorlar. Bölümde bu sene
mastır programına başlandı. Burada tahsillerine
devam eden talebeler ile-

ride Türk Dili ve Edebiyatı
dalında çok ileri seviyeye
ulaşacaklar.
Mezunların Türkmen
okullarında çalışabileceğini ifade eden bölüm başkanı Dr. Hazım, Türkçe
terimler öğretmek için bir
enstitü açmak istediklerini söyledi. Dr. Hazım “Bir
kısım öğretmen, İngilizce
ve Arapça’da çok iyi ancak Türkçe de o kadar
değiller” dedi.
İyi seviyedeki mezunları
okullara verdiklerini dile
getiren bölüm başkanı,
Eğitim Bakanlığı ve Türkmeneli Vakfı’nın tayin
ettiği toplam 40 kişinin
11’ininTürkçe bölümü mezunu olduğunu söyledi.
Bölüm mezunlarının özelde ve kamuda, konsolosluklarda ve diğer kurum
ve kuruluşlarda çalışabileceklerini dile getiren Dr.
Hazım, “Çalıştırmak için
bizden defalarca mezun
istenmişti” dedi.
Vakıf ve üniversitelerin
bölümle yaptığı işbirliği
hakkında bilgi veren Dr.
Hazım, kurulduğu günden
beri bölüme yardımlarına
devam eden Bilkent Üniversitesi’ne teşekkür etti.
Dr. Hazım şöyle konuştu: “Örneğin geçen sene
Bilkent Üniversitesi, video
konferans salonumuzun
ihtiyacını karşıladı. Bunun
yanında Use Ever Enstitüsü bize kitap yardımında bulundu. Bizdeki kitap

arşivi Bağdat Üniversitesi’nde bile yoktur. Çünkü
bir baktık ki enstitü bize
80 bin Dolar değerinde kitap almış. Ayrıca TIKA da
bölüm tamiratını gerçekleştirerek ses laboratuvarı
ve diğer ihtiyaçlar için 150
bin Dolar tahsis etmiştir”.
“Erbil’de faaliyet gösteren Türk konsolosluğu ile
işbirliği yapılarak üniversite öğretim görevlileri ve
vatandaşlara yönelik bir
kurs tertip edilecektir. Altı
aylık kursun masrafını
konsolosluk karşılayacaktır. Üç grup halindeki
kursta öğretmen ve memurlar yer alacaktır” diyen Dr. Hazım, bir kısım
Türk üniversiteleriyle 17
protokol imzaladıklarını
belirtti. Türk Yüzüncü Yıl
Üniversitesi ile bu ayın
11’inde imzaladıkları
protokolle TÖMER merkezinin açıldığını ifade
eden bölüm başkanı, bu
merkezin bölge ve Irak’ın
hiçbir üniversitesinde bulunmadığına dikkat çekti.
Dr. Hazım şöyle devam
etti: “Türkçe öğrenebilmek için artık insanların
bir yıllığına Türkiye’ye
gitmelerine gerek kalmayacak. Böylece öğrencilerin bu ülkede yapacakları masraflar ceplerinde
kalacak. Bu ihtiyaçlarını
merkezimiz karşılayacak.
Merkezin vereceği diplomalar tüm Türk üniversitelerinde kabul ediliyor.”
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Bölge Başkanlık Seçiminde Kürt Dışındaki
Etnik Unsurların Adayı Olmayacak...

kanlık seçimlerinde adayları olmayacak. Konuyla ilgili
gazetemize konuşan bir
Türkmen partili, bu makamı
kazanabilecek oy potansiyeline sahip olmadıklarını
söyledi. Türkmen Liberaller
Cemiyeti Başkanı Sami
Şebek, “Türkmenler olarak
yeterli oya sahip olmadığımız için bölge başkanlık
seçimlerinde adayımız
olmayacak. Nüfus olarak
bölgenin en büyük ikinci
toplumu olsak da, bölge
başkanlık adayının seçmenlerin yarısının üzerinde
bir oy kazanması gerektiği
için, bu makam için adayımız olmayacak” dedi.
Bölgede önümüzdeki Ekim ayında bölge başkanlık seçimi start alacak. Sü- Şebek: “Adayımız olmarece yeterli oy potansiyeline sahip olmayan Kürtler dışındaki dini ve etnik yacak, bu doğru. Ancak
hem başbakan hem de
unsurlar dâhil olmayacak. Bir Türkmen yetkili: “Adayımız olmayacak, anbölge başkan yardımcılık
cak bölge başkanı Türkmen olmalıdır” dedi.
makamının Türkmenlere
verilmesi gerekir. O zaman
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sahip olmamaları geliyor.
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“Bölgenin asil unsuruyuz.
Başkanlık yarışı için adayımız olsa da yeterli oyu
almayacağını bildiğimiz için
aday gösteremeyiz” dedi.
Hristiyan yetkili Hürmüz,
toplumlarına haklar temin
edecek adaya oy vereceklerini kaydetti. Tüm etnik
grupların aday göstermesi
gibi bir şartın söz konusu olmadığını dile getiren yetkili,
bölge başkanlık seçimi için
demokratik bir atmosferin
yaratılmasını istedi. Sayıları
300 bini bulan Hristiyanlar
çoğunlukta Duhok kentinde
varlık gösteriyorlar.
Son olarak Ermeni temsilci Araz Şahin, sayıları az
olduğu için böyle büyük
bir yarışa giremeyeceklerini söyledi. Şahin, başkanlığı kazanacak adayın
Kürdistan Bölgesi’ndeki
dini ve etnik grupların
haklarına saygı göstermesi ve taleplerini yerine
getirmesi gerektiğini de
kaydetti.
Başkanlık seçim yarışına az
nüfuslu Yezidi, Kakayi, Yahudi, Şebek ve Feyli Kürtler
de katılmayacak. Ancak
süreçten sonra haklarının
teminat altına alınmasını
talep ediyorlar.

Türkmen Parti ve Tarafları Özerklik İstiyor
Özerklik talebi Türkmenleri böldü. Bazı taraflar özerklik isterken diğer taraflar bu talebin gerçekle bağdaşmadığını düşünüyor. Erbil’e konuşan Türkmen yetkilileri 25 Eylül’de yapılması planlanan referandumdan sonra özerklik talep edeceklerini ifade etti.
Erbil
Kürdistan ve tartışmalı bölgelerde faaliyet gösteren
Türkmen parti ve taraflarının çoğu özerklik istiyor.
Ancak bu talebe karşı
çıkan bir Türkmen partili,
Türkmenlerle başka etnik
grupların da yan yana yaşadığı için böyle bir çözümün sorunlara yol açacağı
uyarısında bulundu.
Bölgedeki Türkmen parti
ve tarafları demokrasinin
hayata geçirilmesi için kendilerine özerklik tanınmasını istiyor. Türkmenlerin
bu talebi, bölgede 25 Eylül
2017 günü yapılması beklenen referandum kararına
denk geliyor.
Konuyla ilgili gazetemize
konuşan Erbil İl Meclisi
Üyesi ve Erbil Türkmen
Listesi üst düzey üyesi
İmat Rifat, Kürdistan’ın
bazı bölgelerinde çoğunluk
teşkil eden Türkmenlere
referandum ve bağımsızlık
ilanından sonra özerklik tanınması gereğini savundu.
Rifat: “Vaktiyle Kürt liderliği, Türkmenlere bu yönde
söz vermiş ve bu toplumun

Kürdistan için tehdit teşkil
etmediğini açıkça ifade
etmişti. Dolayısıyla biz de
Türkmenlerin statüsünün
belirlenmesini talep ediyoruz” dedi.
İleride hazırlanacak Kürdistan bölge anayasasında Türkmenlerin özerklik
taleplerine yer verilmesini

ler huzur içinde yaşamak
istiyorlar”.
Irak Türkmen Cephesi Erbil
İl Teşkilat Sorumlusu Azat
Küreci ise; “İlk başta bölge
Türkmenlerine bazı haklar tanınsın sonra özerklik
verilsin” dedi. Erbil’e konuşan Küreci, Türkmenlerin
özerklik taleplerini merkez
ve bölge hükümetlerine
sunmaları gerektiğini kaydetti.
“O zaman hangi yönetimin
Türkmen haklarını kabul
ettiği ortaya çıkar ve kendisiyle müzakere ederiz.
Eğer Türkmen talepleri yerine getirilecekse, Sünni-Şii
çatışmasından uzak durmak için Kürdistan Bölgesi’nde kalmayı tercih ederiz” diyen yetkili, “Türkmen
bayrağı ve Türkmen marşı
de isteyen Rifat, özerkliğin kabul edilmelidir. Türkmence resmi dil olarak kabul
Kürtlerden ayrılmak anlaedilmelidir. Başbakan,
mına gelmediğine dikkat
parlamento başkanı, bölge
çekti. Türkmen yetkili şöybaşkanı, adalet meclisi,
le devam etti: “Dünyanın
birçok ülkesinde uygulanan seçim komiserliği ve bölge asayişi gibi kurumların
özerklik sistemi bölge için
herhangi bir sorun teşkil et- yardımcıları Türkmenlerden
mez. Çünkü barıştan yana seçilmelidir. Ayrıca bölgenin
genel bütçesinden %10’luk
tavır sergileyen Türkmen-

bir pay da Türkmenlere
verilmelidir. Bölgenin 6 kilit
görevinde Türkmenlere
%20’lik bir pay verilmelidir.
Türkmen eserlerinin silindiği yerlere önem verilmeli
ve Türkmen kotası devam
etmelidir” diye konuştu.
Küreci, “Bu talepler yerine
getirildiği zaman milli bir
hak olarak Türkmenlere
özerkliğin tanınması şart
olur diye düşünüyorum”
diyerek noktayı koydu.
Türkmeneli Partisi Siyasi Büro Üyesi Salar Erbil,
Türkmenlere özerkliğin
tanınmasının zor olduğunu
düşünüyor. Türkmenlerin
özerklik taleplerinin teoriden ibaret olduğunu savunan Erbil, “Türkmenler
hiçbir yerde yalnız yaşamıyorlar. Özellikle Kerkük’te
Arap ve Kürtlerle yan yana
yaşıyorlar. Dolayısıyla bu
durum özerkliğin uygulanmasını zorlaştırır” dedi.
Türkmenleri farklı taleplerle
gelmeye çağıran partili Erbil, teorik bir mesele olduğu
için özerkliğin gerçek zeminde uygulanmasının zor
olduğunu kaydetti.
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15 Temmuz 2016 gecesi, Türk
milleti, kendisine ‘kainat imamı’
olarak gören Fetullah Gülen’in
silahlı kuvvetler ve diğer kamu
kurumlarına sızmış müridleri tarafından tezgahlanan bir darbe
teşebbüsünü akim bıraktı.
Yaşananlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihinde eşi görülmemiş
boyutta bir terör saldırısıydı.
250 vatandaşımız şehit oldu,
2.000’den fazla vatandaşımız
yaralandı.
Türk halkı, tek yürek olarak büyük bir cesaretle darbecilerin
karşısına çıktı. Tankların önünde durdu. Devlet kurumlarının
ele geçirilmesini engellemek
için vücudunu siper etti. Türk
halkı, demokrasi dışı müdahalelere izin vermeyeceğini ortaya koydu. Türkiye’nin geleceğine silahlı grupların değil, millet
iradesinin şekil vereceğini ispat
etti.
Demokrasiye ve ülkelerinin istikbaline kahramanca sahip çıkarken yaşamlarını kaybeden
aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor; Gazilerimize minnet duygularımızı ifade ediyoruz.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ERBİL BAŞKONSOLOSLUĞU

Erbil
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Binali Yıldırım (*)
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı
terör saldırısını atlatmamızın üzerinden bir yıl geçti. Türkiye bu bir yıl
içerisinde dayanıklılığını, nekahet yeteneğini, gücünü kanıtlamıştır. Aradan
geçen bir yılın muhasebesini yapmak
ve ileri bakmak önemlidir.
Herşeyden önce neyle karşı karşıya
kaldığımızı hatırlamak lazımdır. O
gece yaşadıklarımız Türk ordusu içine
sızmış, kendisini “kainat imamı” olarak gören bir meczuba bağlı hainlerin
Türk devletine karşı saldırısıydı. Kendi
ulusal parlamentosunu bombalayan,
terör örgütleriyle mücadelemizde ön
cephede uğraş veren polis özel harekat karargahını yerle bir eden, silahsız sivillerin üzerine tanklar süren ve
savaş uçakları ve saldırı helikopterlerinden ateş açan canilerle karşı karşıya kaldık. Tarihimizde böyle bir vahşet
yaşamamıştık. Bu terör şebekesi 250
vatandaşımızı öldürdü, 2000’den fazla
vatandaşımızı yaraladı.
Geriye baktığımızda bu çok acı deneyimden iki gurur vesilesi ortaya çıktı.
Birincisi, Türk halkının cesaret ve kararlılığıdır. Toplumun ve siyasi yelpazenin her kesiminden vatandaşlarımız
darbecilere karşı sokağa döküldüler.
Televizyon kanallarımız darbecilerin tehditlerine, baskınlarına rağmen
yayınlarına devam etti. Türk milleti bir
bütün oldu.
İkincisi, Türk milleti tüm dünyaya demokrasiye sahip çıktığını ve çıkacağını gösterdi. Halkım, Türkiye’ye silahlı
grupların değil, sadece demokratik
yoldan işbaşına gelen hükümetlerin ve
milli iradenin hakim olabileceğini ortaya koydu. En güçlü meşruiyet demokratik meşruiyettir. Bu zorlu demokrasi
sınavından ülke olarak yüzümüzün
akıyla çıktık.
Ancak, o gece torunumun tüm saflığıyla sorduğu soru zihnimden, zihinlerden silinmeyecektir: “Dede, bunlar
bizim askerlerimiz değil mi?” Gerçekten de nasıl bir zihniyet bir insanın
kendi insanına, kendi kurumlarına,
kendi sembollerine, kendi liderlerine
bu şekilde hunharca saldırmasına
imkan verir?
Yanıtı karşı karşıya olduğumuz ihanet
şebekesinin doğasında mevcuttur. O
gece, bir teoloji profesörü aracılığıyla elebaşı Fetullah Gülen’den gelen
emirleri körü körüne uygulayan bir suç
şebekesi ile karşı karşıyaydık. Merkez olarak kullandıkları askeri üste
FETÖ’ye ait bir şirketin yöneticisi ile
örgütün işlettiği bir okulun görünürdeki sahibinin karşısında asker selamı
veren, Türk askerinin bin yıllık şanlı
geçmişinden nasibini almamış bir ihanet çetesinden bahsediyoruz.
Hükümetimiz esasen Fetullah Gülen’in gerçek yüzünü 15 Temmuz’dan
önce anlamış ve harekete geçmişti.
Bu yapının devlet içindeki uzantılarını
ortaya çıkarabilmek için çaba sarfediyorduk. Bunda da önemli bir aşamaya ulaşmıştık. Ancak 15 Temmuz
darbe teşebbüsü, karşı karşıya olduğumuz tehdidin tahminlerimizin çok
ötesinde, çok daha derin ve yaşamsal
olduğunu acı biçimde ortaya koydu.
Fetullah Gülen’in 40 yıl boyunca Türk
devletini ele geçirmek için kurduğu

kumpasın büyüklüğü ortaya çıktı.
FETÖ mensupları Fetullah Gülen’in
talimatı doğrultusunda, “kimseye varlıklarını hissettirmeden sistemin kılcal
damarları içinde hareket etmişlerdi”
ve aşama aşama vücudun hayati
organlarını ele geçiren bir virüsün yol
açtığı enfeksiyon gibi neredeyse “tüm
güç merkezlerine” erişmişlerdi. 15
Temmuz’u takip eden bir yıl boyunca
kapsamlı idarî, cezaî ve hukukî tahkikatlar yürütüldü. Darbe teşebbüsünü
tezgahlayan ve uygulayan bu yapıya
dair çok geniş bulgulara ulaşıldı.
Elimizdeki bulgular şunu gösteriyor:
başında Fetullah Gülen’in bulunduğu sapkın, ezoterik bir inanç sistemi
oluşturmuş bir yapıyla karşı karşıyayız. Örgütün okulları ve yurtları beyin
yıkama ve militan devşirme merkezleri
işlevi görmüştür. Buralardan yetişen
ve “Mesih” olarak gördükleri elebaşına
sadakatle bağlı olan örgüt üyelerinin
devlet kurumlarına sızmaları sağlanmıştır. Böylece, örgütün amaçları
doğrultusunda her türlü gayri kanuni
ve gayri ahlaki eylemi sorgulamadan
gerçekleştirebilecek insanlar, kritik

pozisyonlara gelmişlerdir. Bu şahıslar,
kamu personeli sınavlarında usulsüzlük, yasadışı dinleme, şantaj ve düzmece davalar gibi kumpaslar düzenlemişlerdir. Hayır derneği ve vakıf adı
altına kurulan oluşumlar aracılığıyla
örgüte finans kaynakları sağlanmıştır.
Büyük holdingler ve bankalar yoluyla
milyarlarca dolarlık para hareketleri
aklanmıştır. Örgütün medya ayağı ise
bir propaganda aleti işlevi üstlenmiştir. Hücre tarzı çalışan, birbirlerini kod
isimleriyle tanıyan, kendi aralarında
haberleşmek için şifreli uygulamalar
icat eden, üyelerine istihbarata karşı
koyma teknikleri ve aidiyetlerini gizleme taktikleri öğreten bir “eğitim hareketi” olabilir mi? Bu yeni nesil terör
örgütü, kendilerinden olmayanları
yok etmek için istisnasız her yöntemi
kullanmış ve bu suretle sadece iktidarı
değil Türkiye Cumhuriyeti Devletini
kendi sapkın emelleri doğrultusunda
ele geçirmeye çalışmıştır. Türk milletinin 15 Temmuz günü hezimete uğrattığı işte bu sapkın ve tehlikeli emeldir.
Aldığımız tedbirlerle, örgütün Türkiye’deki ana omurgasını çökerttiğimizi

söyleyebilirim. Ancak tehdit Türkiye’yle
sınırlı değildir. Örgütün birçok ülkede
Türkiye’dekine benzer yapılanmaları
mevcuttur. Bunlar şimdi başka devletlerin içerisinde ihanet tohumları ekmeye devam ediyorlar. Hayatta kalmak
için bu kez daha da faal şekilde küresel planda iktisadi ve siyasi nüfuz peşindeler. Tüm dostlarımızı bu vesileyle
yeniden uyarmak istiyorum.
Türk milleti demokrasinin kolay kazanılmayan ancak uğruna yaşamını dahi
verecek kadar değerli bir varlık olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Bize
düşen ilk görev bir daha asla benzer
bir tehditle karşı karşıya kalmayacak
şekilde gerekli önlemleri almaktır. Bu
zorlu süreci anayasal düzen içerisinde
yürütmek için azami çaba gösteriyoruz. Son tahlilde Türk demokrasisine
kastedilmiş ve demokrasimiz kazanmıştır. Dolayısıyla, amacımız da çabamız da demokrasiyi bundan sonra en
güvenli zirvelere, en örnek noktalara
taşımak için gerekli adımları zamanla
atmak olacaktır.
*Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı
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Türkmenler ve
İŞİD Sorunu

Abdulselam Abdulmecit Şakir
Öğretim üyesi, araştırmacı ve yazar
İkinci ve son bölüm
Türkmenler yoğun olarak yaşadıkları Türkmeneli Bölgesi’nin bu etnik yapılar arasında parçalanması sonucu nüfus olarak da
parçalanacaklar. Bu durum yakın gelecekte
Türkmenlerin hakları adına büyük bir tehlike arz etmektedir. Bir başka önemli konu
ise 25 Eylül 2017’de Kürtler referandum
kararına sadık kalırsa ve oylamada “EVET”
çıkarsa Türkmenlerin yoğun olarak yaşadıkları bölgeler bir Kürt–Arap çatışmasına
neden olabilir. Allah korusun bu durum
ortaya çıkarsa Türkmenler büyük katliamlara maruz kalacaklar. Türkmenler bu tür
sorunlarla karşı karşıya kaldıkları zaman
oluşacak en büyük eksiklikleri: kendilerini
korumak için, Şii, Sünni ve Kürtler gibi nizami bir savunma gücüne ve silahlı askerlere
sahip olmamaları olacaktır. Bununla beraber Türkmenlerin, coğrafi dağılışı açısından, bölgelerinin dağınık olması nedeniyle
kendilerine özel bir güvenli bölgeleri yoktur.
Böyle bir çatışmanın yaşanması durumunda
Türkmenler siyasi bakımdan güçsüz olmaları neticesinde uluslararası aktörler ve Birleşmiş Milletlerin dikkatini çekmemektedir.
Her ne kadar Kerkük ve etrafı, peşmerge
güçleri tarafından korunuyor olsa da, bu
bölgelerde Türkmenler peşmerge himayesi
altında olsalar bile diğer bölgeler için bunu
söylemek mümkün değildir. Türkmenlerin
çektiği en büyük sıkıntılardan biri de birleşik
bir Türkmen silahlı gücünün olmamasıdır.
Bu silahlı güçler Şiilerin Haşd AL-Şabi gücü,
Sünni Arap Aşiretlerin silahlı gücü ve Kürtlerin peşmerge güçleri arasında dağılmaktadır. Türkmenlerin, bu güçlerin nüfuz alanını
genişletme çabalarından büyük zarar görecekleri aşikârdır. Türkmenler kendi varlıklarını korumak istiyorlarsa önlerinde üç seçenekleri vardır; ilki Türkmenler mezhepsel
olarak Şii ve Sünni olarak ikiye bölünürler.
Sünni Türkmenler, Türkiye kartını kullanarak Kürtlerle anlaşıp Kürdistan Bölgesi’ne
bağlanırlar ve Kürtleri masada ikna edip
Kürdistan anayasa taslağının 5. maddesini
uygulamayı talep ederek kendi bölgelerini
idare ve yürütme hakkından yararlanarak
geleceklerini garanti altına alabilirler. Şii
Türkmenler ise milliyetçi kavramından uzaklaşarak mezhepsel kavramı seçip İran’ın
desteğini alarak Irak’taki Şiilerle anlaşıp
Türkmen Şii bölgelerini bu şekilde koruyarak kendi varlıklarını koruma altına alacaklar. Bu durum milliyetçilik açısından Türkmenlere zarar verecektir. İkinci ihtimal ise
Türkmenler Türkmeneli Bölgesi ve bayrağı
çatısı altında toplanıp gerek Türkiye yoluyla
gerekse Birleşmiş Milletler konseyinde Türkmeneli bölgesi projesini sunup kendileri için
Hristiyanların Musul ovası projesi gibi bir
proje hazırlayıp Kürt-Arap bölgelerini ayıran
bölgelerde Türkmeneli özerk bölgesini ilan
edip muhtemel bir Kürt– Arap çatışmasına
engel olabilirler. Sonuç olarak, Irak’ta faaliyet gösteren tüm Türkmen siyasi partilerini
bu hayati konuyu ciddiye almaya davet
ediyoruz. Bu bir beka meselesidir. Türkmen tarafları, iş başa gelmeden bu konuyu
tartışmak, uygun stratejiler geliştirmek ve
çözümler üretmek için, konferans, seminer
ve çalıştaylar düzenlemek zorundalar. Bu
konuyla ilgili varacakları sonuçları şimdiden
hem Irak yönetimiyle hem de bölgesel yönetimle masaya oturup Türkmenlerin geleceğini garanti altına almaları gerekmektedir.

Türkmenler KDP ve Goran Arasında
Arabuluculuk Yapmak İstiyor

Bölgesel parlamentonun tekrar aktifleştirilmesi için Kürdistan’daki siyasi tarafların
bugüne kadar gerçekleştirdiği toplantıların hiçbirisi sonuç vermeyince Türkmenler
harekete geçti. Türkmen tarafları, KDP ve Goran arasında arabuluculuk yapmak
istiyor. Bu arada bir Türkmen yetkili, seçim yapılana kadar geçici olarak parlamento
başkanlığının Türkmenlere verilmesini istedi.
bir toplum olduğuna dikkat çekti. Birlikte yaşamaktan ve huzurdan yana
Parlamentonun tekrar aktifleştirilmesi için Kürdistan’daki siyasi taraf- olduklarını ifade eden Rifat, parlamentonun tekrar aktifleştirilmesi ve
ların bugüne kadar gerçekleştirdiği
toplantıların hiçbirisi sonuç vermedi. bölgede herkesi olumsuz etkileyen
gergin durumun normalleştirilmesi
Parlamentonun pasifleştirilmesinin
amacıyla KDP ve Değişim Hareketi
ardından bölgede tıkanan siyasi
sürece hareketlilik kazandırmak için (Goran) arasında arabuluculuk yakolları sıvayan Türkmenler, KDP ve pabileceklerini kaydetti. ParlamenDeğişim Hareketi (Goran) arasında tonun tekrar aktifleştirilmesi konuarabuluculuk yapmaya hazırlanıyor. sunda KDP ve Değişim Hareketi
(Goran)’ın anlaşamaması halinde
Konuyla ilgili konuşan bir Türkmen
parlamento başkanlığının Türkyetkili, “Türkmenler olarak ihtilaf
menlere veya diğer etnik gruplara
yaşayan taraflar arasında arabuluverilmesini talep eden Rifat, “Parlaculuk yapmaya hazırız. Bölgedeki
mento ve bölge başkanlık seçimleri
durumun normalleştirilmesi için
gösterilen çözüm çabalarına katkıda yapılana kadar meclis başkanlığı
Türkmenlere verilsin. Bu da birkaç
bulunmak istiyoruz. Seçim yapılaay demektir. Çünkü söz konusu iki
na kadar geçici olarak parlamento
başkanlığının Türkmenlere verilmesi seçim de Kasım ayında yapılacak”
dedi.
çok doğal bir şeydir” dedi.
Gazetenin, “Acaba hiçbir Türkmen
Erbil İl Meclisi Üyesi ve Erbil Türktaraf, iki Kürt partisi arasında arabumen Listesi üst düzey üyesi İmat
Rifat, Türkmen toplumunun barışçıl luculuk yaptı mı?” yönündeki sorusunu yanıtlayan yetkili, “Bu konuyu

Erbil-Özel

birçok ortamda ve medyada dile
getirdik. Ancak iki Kürt partisi de
barışmaya yanaşmazsa ve bölgedeki gerginlik devam ederse Kürdistan’daki siyasi partilere özellikle de
KDP ve Goran’a bir çözüm projesi
sunacağız” diye konuştu.
Adının açıklanmasını istemeyen bir
Türkmen yetkili ise; bu görevi parlamentodaki Türkmen vekillerin üstlenebileceğini söyledi. Parlamentonun
tekrar aktifleştirilmesi ve başkanlığa
gösterilecek aday üzerinde Türkmen
tarafları arasında görüş ayrılığının
olduğu yönündeki iddiaları yanıtlayan yetkili, “Böyle önemli ve hassas bir meselede Türkmen tarafları
arasında görüş ayrılığı yaşanacağına ihtimal vermiyorum. Buna kanıt
olarak bu tür parlamento çalışmalarında Türkmen vekillerin birlikte
hareket ettiklerini ve projelere beraber imza attıklarına şahit olmuştuk.”
diye konuştu.

Bağdat’tan İzinli Partilerin Kongrelerini
3 Ay İçerisinde Yapması Gerekiyor
Irak Hükümeti, siyasi faaliyet izni alan partilere üç ay içerisinde kongre yapmalarını şart
koşuyor. Siyasi faaliyette bulunabilmek için hükümetten izin alan Türkmen parti sayısı 7
olarak belirlendi. Bu partilerden sadece ikisi bugüne kadar kongrelerini gerçekleştirdi.
Bu partiler; Türkmen Kalkınma Partisi ve Türkmen Reform ve İlerleme Partisi’dir.

Erbil-Özel
Merkez hükümetten izinli Türkmen
partilerinin kongrelerini üç ay içerisinde yapması gerekiyor. Siyasi faaliyette bulunabilmek için hükümetten izin
alan Türkmen parti sayısı 7 olarak
belirlendi. Bunlardan sadece ikisi bu-

men Adalet Partisi, Türkmen Karar
Partisi, Irak Türkmen Cephesi, Türkmeneli Partisi ve Türkmen Milliyetçi
Hareketi’nin bir ay içerisinde kongrelerini yapmaları gerekiyor.
Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği’nden bir kaynak Erbil’e yaptığı açıklamada, siyasi faaliyet için
izin alan partilerin birtakım koşullara
uyması gerektiğini söyledi. Adının
açıklanmasını istemeyen kaynak pargüne kadar kongrelerini gerçekleştirdi. tilerin ofisi ve kayıtlı 2 bin üyesi olmaBu partiler de Türkmen Kalkınma Par- sının yanı sıra üç ay içerisinde kongre
yapmayı taahhüt etmesi gerektiğini de
tisi ve Türkmen Reform ve İlerleme
Partisi’dir. Irak Hükümeti, siyasi faali- söyledi.
yet izni alan partilere üç ay içerisinde Kaynak bu şartların herhangi birine
uymayan partilerin izninin iptal edilekongre yapmalarını şart koşuyor.
Erbil’in elde ettiği bilgilere göre; Türk- ceğini kaydetti.
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15 Temmuz Darbe Kalkışması Üzerinden Bir Yıl Geçti

Erbil

Sayı:30
15 Temmuz 2017
Türkiye Başbakanı Sayın Binali Yıldırım, 15

Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen başarısız
darbe kalkışmasının birinci yıldönümünde
kaleme aldığı yazıda, “Her şeyden önce neyle
karşı karşıya kaldığımızı hatırlamak lazımdır. O
gece yaşadıklarımız Türk ordusu içine sızmış,
kendisini “kâinat imamı” olarak gören bir meczuba
bağlı hainlerin Türk devletine karşı saldırısıydı.
Kendi ulusal parlamentosunu bombalayan, terör
örgütleriyle mücadelemizde ön cephede uğraş veren
polis özel harekât karargâhını yerle bir eden, silahsız
sivillerin üzerine tanklar süren, savaş uçakları
ve saldırı helikopterlerinden ateş açan canilerle

Erbil

karşı karşıya kaldık. Tarihimizde böyle bir vahşet
yaşamamıştık. Bu terör şebekesi 250 vatandaşımızı
öldürdü, 2000›den fazla vatandaşımızı yaraladı.”
dedi.
Yıldırım, “İkincisi, Türk milleti tüm dünyaya
demokrasiye sahip çıktığını ve çıkacağını gösterdi.
Halkım, Türkiye›ye silahlı grupların değil, sadece
demokratik yoldan işbaşına gelen hükümetlerin ve
milli iradenin hâkim olabileceğini ortaya koydu. En
güçlü meşruiyet demokratik meşruiyettir. Bu zorlu
demokrasi sınavından ülke olarak yüzümüzün akıyla
çıktık” diye devam etti.

Yazı iç sayfalarda

Sayı:30
15 Temmuz 2017

Onbeş günde bir çıkan siyasi,
kültürel ve tarafsız gazete

Türkmenler Parlamentonun Aktifleştirilmesi İçin Proje Sunacak

dedi.
Parlamentonun tekrar aktifleştirilmesi konusunda
KDP ve Değişim Hareketi
(Goran)’ın anlaşamaması
halinde parlamento başkanlığının Türkmenlere
veya diğer etnik gruplara
verilmesini talep eden Rifat, “Parlamento ve bölge
başkanlık seçimleri yapılana kadar meclis başkanlığı Türkmenlere verilsin.
Bu da birkaç ay demektir.
Çünkü söz konusu iki
seçim Kasım ayında yapılacak” diye konuştu…
Haber iç sayfalarda

Erbil-Özel
Parlamentonun pasifleştirilmesinin ardından bölgede tıkanan siyasi sürece
hareketlilik kazandırmak
için kolları sıvayan Türkmenler, KDP ve Değişim
Hareketi (Goran) arasında
arabuluculuk yapmaya
hazırlanıyor. Konuyla ilgili
konuşan Türkmen yetkili
İmat Rifat, “Türkmenler
olarak ihtilaf yaşayan
taraflar arasında arabuluculuk yapmaya hazırız.
Bölge parlamentosunun
aktifleştirilmesi konusunda elimizde bir proje var”

Erbil’de TÖMER Merkezi Açıldı

Erbil’de TÖMER merkezi açıldı. Düzenlenen açılış törenine büyük ilgi gösterildi. Türk Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından açılan merkez, Selahaddin
Üniversitesi bünyesinde faaliyete geçti. Selahaddin Üniversitesi rektörü Dizayi: “Türkiye’deki kardeşlerimizle ilişkilerimize hız kazandırmalıyız” dedi.
törenine Kürdistan
Bölgesi Adalet Bakanı
Sinan Çelebi, Erbil’de
faaliyet gösteren Türkiye
Başkonsolos Yardımcısı,
Selahaddin ve Yüzüncü
Yıl üniversite rektörlerinin
yanı sıra bölgenin bazı
üniversite ve kuruluş
temsilcileri de katıldı.
Selahaddin Üniversitesi
rektörü Ahmed Dizayi
törende yaptığı
Üniversitesi bünyesinde
Erbil
konuşmada, komşu
faaliyete geçti.
“Türkçe dünyanın her
ülke Türkiye ile kültürel
Selahaddin
Üniversitesi
yerinde” sloganı altında
ve coğrafi açıdan çok
Erbil’de TÖMER merkezi rektörü Ahmed Dizayi,
yakın olduklarını söyledi.
merkezin Türkçe
açıldı. Türk Yüzüncü Yıl
Dizayi, “Türkiye’deki
öğrenmek
isteyenler
için
Üniversitesi tarafından
kardeşlerimizle
önemli bir fırsat olduğunu ilişkilerimize hız
11 Temmuz günü açılan
söyledi.
merkez, Selahaddin
kazandırmalıyız” dedi.
Düzenlenen açılış

Telafer İçin Emniyet Koridoru Talep Edildi

Irak Temsilciler Meclisi’nin Türkmen vekillerinden Hasan Turan, Başbakan Haydar İbadi’den ilçenin geri alınması için operasyon başlatmasını
istedi. Turan, daha güvenli yerlere gitmelerini sağlamak amacıyla sakinler için de emniyet koridorunun açılmasını talep etti.
Platform yetkilileriyle
görüşen Irak Temsilciler
Meclisi’nin Türkmen
vekillerinden Hasan
Turan, Başbakan
Haydar İbadi’den
ilçenin geri alınması
için operasyon
başlatmasını istedi.
Turan, uluslararası
koalisyondan ilçedeki
DEAŞ’ın merkezlerini
bombardıman altına
Bağdat yönetiminin
Erbil
alarak daha güvenli
DEAŞ’ın ilçedeki insan yerlere gitmelerini
Irak İnsan Hakları
hakları ihlallerine
Platformu Musul’un
sağlamak amacıyla
karşı sessiz kalmasını
batısındaki Telafer için
sakinler için emniyet
eleştirdi. Bilindiği gibi
emniyet koridorunun
koridorunun açılmasını
terör
örgütü,
iki
hafta
açılmasını talep etti.
talep etti. Turan,
önce ilçeden kaçmaya
Irak Hükümeti’ne
ilçedeki durumu vahim
çalışan
200
kadar
seslenen platform,
olarak tanımladı.
vatandaşı infaz etmişti.

Türkmenler ve
İŞİD Sorunu

Diktatörlük En Kötü
Yolsuzluk Türüdür…

Artık Huzur
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