KDP'li Yetkili Ahmed Kani

MALİKİ'NİN AÇIKLAMALARI
"BUYURUN YENİDEN BAŞTAN
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Abdülkadir Geylani Camii Hocası
Seyit Abdulrahman Seyit Kazım Seyit Abdullah Al-Nuaymi
Ziyaretçilerin durumu Bağdat’ın güvenlik durumuna bağlıdır. Ülkemizin
durumunun güvenli olması, seyahat özgürlüğünün daha rahat olması
demektir.
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Ana Gibi Yar
Bağdat Gibi Diyar...!

Suriye'de DEAŞ tarafından

kaçırılıp 40 gün ellerinde
kalan Gazeteci Bünyamin
Aygün Zeytin Dalı Harekatı
hakkında Tba'nın sorularını
yanıtladı.

Erbiloğlu kaleminden...

Türkmenler Kim
Vurduya Gidiyor!
Kerkük'te faili meçhul cinayet.
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Osmanlı'da
Müzikle Tedavi
Müzikle tedavi
geleneğinin Türk
toplumlarında yaklaşık
6 bin yıllık bir geçmişi
vardı. Türklerde
ilk ciddi müzikle
tedavi çalışmaları
Selçuklularda ve

Osmanlılarda
görülmektedir.
Türklerin göç ettiği
Anadolu’da müzikle
tedavi konusunda
oluşturulan
ilk kurumlar
şifahanelerdir.

Erbil’de Palancılık Mesleği

Erbil’de eski yıllardan beri

yapılan bir meslek olan
semercilik (palancılık) Kayseri
Çarşısı’nda icra edilirdi.

Kerkük Üniversitesi Hukuk
Fakültesi'nde Öğretim Görevlisi olan
Ali Elmas'a kimliği belirsiz kişiler
tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırı sırasında aracın içerisinde
bulunan Ali Elmas olay yerinde
şehit düştü.
Elmas, aynı zamanda Kerkük
Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Güvenlik Sözcüsü görevini
yürütüyordu.

TKO Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Necdet Beyatlı
Hem Kerkük hem Erbil’de yeni yönetimlerin
gelmesi gerekir.
Türkmen Kardeşlik Ocağı'nın asıl siyaseti,
bütün Türkmenlere eşit mesafede durmaktır.
Erbillier bizim için çok değerlidir bir
kusurumuz varsa, kendi adıma Kardeşlik Ocağı
adına, onlardan özür dilerim.
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Erbilli Sanatçının Ağzından
'Birlikte Yaşam'

Tarih boyunca Erbil’de farklı
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millet ve dinler birlikte yaşamıştır.
Birlikte yaşam günümüzde de devam
6
etmekte.

Çakma Saatlere
İlgi Büyük

piyasada ucuz fiyata satılan

imitasyon veya çakma
saatleri konu edindik.
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Betonla çevrili Şeyh Abdülkadir
Geylani Hazretleri Türbesi

Tam 18 yıl sonra Başkent Bağdat'ın

Hoca, "Genel olarak ziyaretçilerimiz
seyahat gruplarıyla, yıl boyunca makamı
ziyaret etmekteler. Dini münasebetlerde
yoğun bir şekilde farklı il ve ülkelerden
gelirler. Ziyaretçi sayısı özellikle Şeyh
Abdülkadir Geylani’nin doğum günü
veya vefat ettiği gün ciddi bir artış
gösterir. Sonbaharın onuncu günü, Şeyh
Abdülkadir Geylani’nin doğum günü
münasebetinden dolayı, dünyanın çok
farklı ülkelerinden ziyaretçiler bu günü
kutlamaya gelir. Ziyaretçilerin bazıları
Şeyh Abdülkadir Geylani’nin soyundan
olup bazıları ise ecdatlarından kalan bu
tarikatı ihya etmeye gelenlerdir.

Bab El-Şeyh semtinde bulunan İslam
aleminde ona karşı çok büyük bir sevgi
gösterilen Şeyh Abdülkadir Geylani'nin
Türbesi-Camisini ziyaret ettim ancak bu
kez hem ziyaret hem de orada gazetecilik
görevimi yerine getirmek üzere
bulundum.
O noktaya kadar taksiyle geldik ve
indiğimizde büyük, kalabalık, boyu en az
2 metreyi bulan yan yana dizilmiş beton
duvarlarla örülmüş bir alanla karşılaştık.
Sokak başında bir askeri araç üzerinde
doçka ve birkaç asker vardı. Şaşırdım
çünkü sanırsın askeri bir kurumu
veyahut devlet dairesini koruyorlar.

Hangi ülkelerden daha çok ziyaretçi
geldiğine ilişkin cami hocası, şu
açıklamada bulundu:

Giriş kapısına doğru ilerledik, yanımızda
fotoğraf makinesi, kamera, mikrofon, ses
kayıt cihazı vs... Güler yüzlü bir asker,
"Yanınızda silah var mı?" diye sordu,
ben de gülümseyerek, "Hayır, ne silahı?"
dedim. Asker dönüp "Neden şaşırdın,
geçenlerde ortaokul öğrencisinin üzerini
aradım tabanca çıktı." dedi.
Bunu söyledikten sonra cevap
veremedim çünkü haklıydı ve biz burada
olup bitenleri bilmiyorduk.
Fotoğraf çekimi ve haber yapmak için
geldiğimizi söyedik, "İlerleyin, zaten bu
soruları size soracaklar." dedi. Çünkü
içeriye bırakın fotoğraf makinesi, telefon
sokmak bile yasaktı.
Biraz ilerledik bir kabinde iki kişi vardı.
Biri üzerinizi arıyor diğeri, telefon ve
fotoğraf makinesi vs.. ne varsa sizden
alıp bir numara veriyor. Ne istediğimizi
anlattık, nereden geldiğimiz soruldu.
Daha sonra "Burada her türlü çekim
yasak ancak tam kavşağın orada
'Kadiriye Ofisi' bulunuyor, oradan izin
kağıdı alabilirseniz o vakit izin veririz."
dendi.
Gireceğimiz yerin, bir evliyanın yattığı
ve halka açık bir camiden daha farklı bir
muamele gördüğü aşikar.
Neyse ki uğraşlarımız sonuç verdi ve izni
koparıp Geylani Hazretleri'nin camisine
girdik. Tadilat çalışmaları devam
ediyordu. Sakin huzurlu bir ortam...
Parmakla sayılacak kadar insan ziyarete
geliyordu.

“

Ancak gözümüze ilk çarpan
detay kapının üst kısmındaki ayyıldız desenler oldu.

Fotoğraf makinemizi çıkarıp ilk önce
makamının bulunduğu yere girdik.
Makama ulaşmak için önce avludan
açılan bir kapıdan geçiliyor, daha sonra
hemen karşısında narin bir işçiliğe
sahip ahşaptan ikinci bir kapı karşılıyor.
Ancak gözümüze ilk çarpan detay
kapının üst kısmındaki ay-yıldız desenler
oldu. Kapıdan içeriye girdikten sonra
ortada gümüş renkli bir türbe, küçücük
aynalarla işlenmiş bir tavan... Gözlerim
kamaştı adeta. Sağ köşede ayakta ak

sakallı elinde Kur'an okuyan biri vardı,
aynı zamanda iki genç bir köşede oturup
ellerini açarak dua ediyordu.
18 yıl önce geldiğimde dışarıdaki o beton
duvarlar yoktu, bu arama tarama yoktu
ve tabi ki çok ama çok kalabalıktı.
Merak ettik ve orada bilgi toplamaya
çalıştık.
26.000 metrekarelik bir alan üzerine
kurulan bu devasa camide, aynı anda
1500 kişi namaz kılabiliyor.
İçerisinde bayanlara özel bölümler
mevcut. Din adamları ve din eğitimi
alan öğrenciler için 40 ayrı bölüm, bir de
devasa bir kütüphanesi var. Ayrıca mefta
yıkama ve cenaze namazının kılındığı
özel bir alan.
Geylani Hazretleri'nin bilindiği gibi
bir de misafirperverliğinden dolayı
fakirleri doyurma kısmı var. Bu gelenek
hala devam ettiriliyor, her gün yüzlerce
kişinin burada karnı doyuyor.

"Dünyanın öbür ucundan
ziyaretçilerimiz gelir. Örneğin; Hollanda,
Belçika, Mozambik, Afrika, Hindistan,
Pakistan, Malezya ve Arap ülkelerinden
ziyaretçilerimiz gelir. Hazretleri,
Peygamber Efendimizin torunu olduğu
için Müslüman aleminde yeri ve sevdası
büyüktür. Efendimiz Muhammed'i
(SAV) seven herkes doğal olarak
torunlarını da sever."

Peki bu sıkı koruma neydi?
Cami, 23 Şubat 2006 yılında uğradığı
bombalı saldırı sonucu ciddi bir maddi
hasar görmüş, bu nedenle koruma
tedbirleri alınmış.
Daha kötüsü, 2007'nin Nisan ayında
bombalı araç saldırısıyla caminin büyük
bir kısmı yıkılmış ve bu kez zararın
boyutu çok daha büyükmüş, hala izlerin
kapanması için çalışmalar yer yer devam
ediyor.

“

Abdülkadir Geylani Camii
Hizmetkarı, Seyit Abdulrahman
Seyit Kazım Seyit Abdullah AlNuaymi olarak tanıttı.

Nur yüzlü, ak sakallı elinde Kur'an-ı
Kerim okuyan cami hocasıyla konuştuk
ve bize kendisini Abdülkadir Geylani
Camii Hizmetkarı, Seyit Abdulrahman
Seyit Kazım Seyit Abdullah Al-Nuaymi
olarak tanıttı.

"Hala Bağdat'ın dışından
ziyaretçileriniz var mı?" diye
sorduk.

Günlük ziyaretçi sayısına ilişkin bilgi
veren hoca, "Normal günlerde ziyaretçi
sayısı 500 kişinin üzerindedir; fakat dini
münasebetlerde, örneğin Kadir Gecesi,
İsra Velmiraç, Hz. Hüseyin’in Şehit
düştüğü gün veya Geylani Hazretleri'nin
doğduğu ve vefat ettiği gün mescit dolup
taşar. Öyle ki ziyaretçilerimizin çoğu
o günü caddelerde ihya etmektedir.
Yurtdışından gelen ziyaretçilerin birçoğu
15 gün veya bir ay kalırlar." dedi.
Aslında aldığımız bu bilgilerin yanı
sıra bir de tarihe bakmak gerektiğini
düşünüyoruz. 1534 yılında Kanuni
Sultan Süleyman buraya devasa bir
kubbe inşa edilmesi, daha sonra o
dönemki Bağdat Valisi Sinan Paşa'ya
burada bir cami inşaa edilmesi emrini
verir. Caminin 4'te üçü tamamlanır
ancak bitimine ömrü vefa etmez. O
cami 1590 yılında Ali Paşa tarafından
tamamlanır. 1624 yılında Safevilerin
Bağdat'ta hakim olduğu dönemde kubbe
büyük bir zarar görür ancak 1638 yılında
Sultan 4. Murat tarafından muhteşem bir
şekilde tekrardan inşaa edilir. O kubbe
hala ayakta duruyor.

“

Cami hocası, "Öncelikle ziyaretçilerin
durumu Bağdat’ın güvenlik durumuna
bağlıdır. Ülkemizin durumunun güvenli
olması, seyahat özgürlüğünün daha rahat
olması demektir. Bildiğiniz üzere biz
Iraklıların, Allah’a, Hz. Muhammed’e,
Ehli beyt ve salih imamlara güçlü bir
bağlılığımız var. Ülkemizde güvenlik
durumu iyileştiğinde ziyaretçi sayısı da
artıyor." diye konuştu.

"Ülke dışından gelen ziyaretçiler
var mı?" şeklinde bir soru
yönelttik.

Saddam döneminde, alanın
biraz daha genişletilmesi için
yapılan çalışmalar sırasında,
Selçuklu izleri taşıyan bölümlerin
yok edildiği söyleniyor.

Söylemeye değer ki türbeye en yoğun
ziyaret Pakistan ve Hindistan'dan oluyor
ve her gelişlerinde hediyeler getirip,
yüzlerce kurban kesiyor ayrıca ciddi bir
maddi yardımda da bulunuyorlarmış.
Bu bilgileri de oradaki yaşlı bir amcadan
öğrendik.
Haber: Mehmet Ferit Erbiloğlu
Foto: Abdullah Ahmet
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MALİKİ'NİN AÇIKLAMALARI "BUYURUN
YENİDEN BAŞTAN BAŞLAYALIM" DER GİBİYDİ
Kürdistan Demokrat Partisi (KDP)

Kürdistan Bölgesi’nin parti veya
devlet, bölge ve komşu ülke boyutunda
ilişkilerinin çok iyi olmasını arzuluyor
ve olumlu buluyoruz. 16 Ekim ve
beraberinde getirdikleri, bizim ilişkimizi
durdurmuş olabilir, ama biz ilişkilerin
gerilememesi için çabalayacağız. Çünkü
bizim, Kürdistan Bölgesi Hükümeti,
Bölge Başkanı ve Başkanlığı olarak
Türkiye ile iyi bir ilişkimiz olmuştur.
Ortadoğu’daki iki parti olarak Ak Parti
ve Kürdistan Demokrat Partisi’nin
ilişkileri iyi olmuştur. İlişkilerin daha
da iyiye gitmesi için çalışıyoruz. Üzüntü
ve anlaşmazlığın olduğu doğru ancak
önümüzde engel olacak yaşananları
bir tarafa itmek, nerde durduysak
oradan devam etmek, ileri taşımak ve
gerilememesini sağlamak için çaba
göstereceğiz.

Başkanlı Üyesi ve İkinci Şube Sorumlusu
Ahmed Kani Tba’nın sorularını yanıtladı.
Kani Irak’taki seçimler, Irak Kürdistan
Bölgesi Yönetimi (IKBY) başkanlık
seçimleri, 16 ekim olayları, IKBY-Türkiye
ilişkileri ve gündeme dair birçok konu
hakkında açıklamalarda bulundu.

"Biz Kürdistan’daki partilerin
beraber seçimlere katılıp Bağdat’a
gitmesini daha iyi görüyorduk"
KDP'nin Irak’taki seçimlere
katılmak için ilk başta koalisyon
oluşturmak gibi bir niyeti vardı,
fakat daha sonra seçimlere tek
başına katılma kararı aldı, bunun
sebebi neydi?
Bu bir görüştü. Biz Kürdistan’daki
partilerin beraber seçimlere katılıp
Bağdat’a gitmesini daha iyi görüyorduk,
ama bazı partilerin gruplaşarak kendi
koalisyonlarını oluşturma isteği vardı.
Bu durumda KDP seçimlere tek başına
katılmaya daha olumlu baktı. Fakat
bu bizim Bağdat’a gittiğimizde birlik
olmayacağımız anlamına gelmez,
seçimlerden sonra özellikle Bağdat’ta
Kürdistan konumunu, milletler
konumunu ve Kürt konumunu
güçlendirebiliriz. Kürdistan’da
yaşayanların tek ses olması gerekir.
Bu, tüm oluşum ve dinlerle beraber
Kürdistan’ın menfaati yönündedir.

"Kerkük'te seçimler eskisi gibi
özgürce yapılamayacak"
16 Ekim’de yaşanan olayların
seçim sonuçları üzerinde etkisi
olur mu?
16 Ekim’in direk olarak büyük etkisi
var. Biz eminiz ki, Kerkük’te eskiden
yapılan özgür seçimler, halihazırda
Kürtler ve Türkmenler için çok farklı
olacak özellikle de Sünni Türkmenler
için. Seçimler eskisi gibi özgürce
yapılamayacak. Önceden olan konum
ve gerçekliklerin aynı kalmayacağını
düşünüyoruz ve sonucunun da
değişeceğini öngörüyoruz. KDP’nin
Kerkük’te seçimlere katılmamasının
nedenlerinden biri de, Kerkük’ün
eskiden sahip olduğu konuma
şimdi sahip olmayışıdır. Kerkük’ün
kontrolünün kimde olduğu belli, ne
Sünni Arapların, ne Sünni Türkmenlerin
ne de Kürtlerin eskisi gibi özgür
olmayacağını öngörüyorum, ne yazık
ki ben böyle düşünüyorum ve bunu da
göreceğiz.

"KDP olarak Bölge başkanının
halk tarafından seçilmesi
görüşündeyiz"

IKBY
başkanlık seçimleri
üzerine çok konuşuldu, halk
arasında mı yoksa parlamentoda
mı seçileceği konusunda birçok
sorun oluştu. IKBY başkanının
nasıl seçileceği konusunda bir
sonuca varıldı mı?
Şimdiye kadar bir sonuca varamadık
ancak bu konuyu halka sormalıyız.
Halka "kendi başkanını kendisi mi
seçmek istiyor yoksa halkın seçtiği
parlamentoda mı seçilmesini istiyor"
diye sormalıyız. Biz KDP olarak Bölge
başkanının halk tarafından seçilmesi
görüşündeyiz çünkü etkisi ve yasallığı
daha fazla. Parlamentoya taşınan ve
parlamentoda partilerin anlaşmasıyla
seçilen bir Bölge başkanı yerine, Bölge
başkanının halk tarafından seçilmesi
daha uygun ve doğru olur. O zaman
parlamentoda seçilen başkanın, direkt
halk tarafından seçilen başkan gibi bir
makamı olmadığını görürüz.

KDP Bölge başkanlığı seçimleri
için adayını belirledi mi?
Bu, Bölge başkanlığı seçimlerinin ne
zaman başlayacağıyla alakalı. Seçim
zamanı belirlendikten sonra, şüphesiz
KDP’nin de bir görüşü olacaktır.

Halihazırda IKBY'nin Nuri
Maliki'ye yakın olduğu
konusundan çok söz ediliyor.
KDP, Maliki ile hiçbir ilişki kurdu
mu?
Kötü dönemlerde bile ilişkilerin
kesilmesini düşünmemeliyiz. Son
zamanlarda Sayın Maliki’nin bazı
açıklamaları oldu, biz de bu açıklamaları
olumlu karşıladık ve bu açıklamaların
sadece sözde kalmayıp fiilen
yapılmasını ümit ediyoruz, çünkü fiilen
uygulanmasının tüm Irak’ın menfaatinde
olduğu düşünüyoruz. Maliki’nin
açıklamaları, “giden gitti, her ne
yaşandıysa hepimiz bundan sorumluyuz,

buyrun yeni baştan başlayalım" der
gibiydi. Bu da önemli, biz de olumlu
karşılıyoruz. Fakat resmi olarak ilişkiler
olduğu gibi, şimdiye kadar resmi bir
ilerleyiş yok.

Son dönemde IKBY’de yeni
partiler kuruldu, Dr. Berhem
Salih ve Şahsuvar Abdulvahid’in
partileri de bunlardan biri. Bu
yeni partiler seçim sonuçlarına
hangi ölçüde etki eder?
Siyasi süreçten söz edersek, siyasi sürecin
demokratik bir şekilde ilerlemesi daha
iyi olur. Teknik ve yönetim bakımından
IKBY Parlamentosu ve hükümet
yasalarına göre bir partinin kurulması
çok doğal. Siyasi açıdansa, bu partilerin
siyasi geçmişleri var. Dr. Berhem düne
kadar Yurtseverler Birliği’nin (KYB)
Genel Yardımcısı’ydı. 2 yıl Kürdistan
Bölgesi Hükümet Başkanlığı görevini
yaptı. Dr. Berhem’in o dönemki duruşu
belliydi ve halk bunu unutmuş değil.
Daha sonra herhangi bir sebepten
dolayı KYB’den uzaklaştı ve şu an yeni
bir parti kurmuş durumda. Bizim
gördüğümüz, kurduğu partide kendisiyle
birlikte olanların çoğunun geçmişi KYB,
Goran Hareketi’nden. Dr. Berhem’in
patisine gelenlerin de geçmişleri
KYB’de. Bu partiler siyasi bir geçmişleri
olmayan partiler değil. Seçimde oy
elde etme oranının eskisinden farklı
çıkmayacağı için yeni haritada yeni bir
şey olmayacağını öngörüyorum. Eskiden
kendi partilerinde olduğu gibi, şimdi de
elde edecekleri oylar kendi partilerinin
hesabından olacak. Çoğunluğun böyle
olacağını düşünüyorum. 1000-2000
oyun siyasi haritayı değiştirmeyeceğini
düşünüyorum.

"İlişkilerin daha da iyiye gitmesi
için çalışıyoruz"
KDP'nin Ak Parti ve Türkiye ile
ilişkisi ne boyutta, özellikle de 25
Eylül’den sonra?

"Afrin’deki bir Kürt çocuğunun
yaralı veya şehit olmasından ne
kadar üzüntü duyuyorsak, bir
Türk bireyin de yaralı veya şehit
olmasından o kadar üzüntü
duyarız"
Türkiye’nin Afrin’de yürüttüğü
Zeytin Dalı Harekatı’nın IKBY
ve Türkiye arasındaki ilişkiye
herhangi bir olumsuz etkisi olur
mu?
16 Ekim’de olanlar ve şu an var olanlardan
söz ettim, biz engelleri aradan kaldırmak
için çabalayacağız. Biz birtek şeye
inanıyoruz, hiçbir sorun askeri güç ile
çözülmez. Çözülürse de bu çözüm geçici
olur. Sorunların aranıp çözülmesi gerekir.
Biz sadece Türkiye hükümetinden değil
tüm taraflardan askeri çözüm yerine
daima mantıklı, siyasi ve idari bir çözüm
bulmalarını istiyoruz, çünkü gerçekten
sivil kayıplar hepimizin canını acıtıyor.
Hangi taraftan olursa olsun, bir çocuğun,
gencin, kadının veya yaşlının yaralı ya
da şehit olması gerçekten bizi sarsıyor.
Biz Afrin’deki bir Kürt çocuğunun
yaralı veya şehit olmasından ne kadar
üzüntü duyuyorsak, bir Türk bireyin de
yaralı veya şehit olmasından o kadar
üzüntü duyarız. Tüm tarafların sivil
ve insani kayıplardan uzak durması
gerekir. İnsanlığa karşı bu tür davranışlar
sergilenmemeli, çünkü siyasi ve diyalog
çözümü var. Bu tür durumlarda başlatan
taraf daha çok sorumluluk taşır.

"Türkmen kardeşlerin beni
akraba olarak benimsedikleri bu
sözlerle gurur duyarım"
Erbilliler arasında, Türkmenler
“Ahmed Kani Erbilli, Doğramacı,
bizim akrabamız, yani Türkmen”
diyor. Buna ilişkin ne söylersiniz?
Röportajın tamamına
www.tbajansi.com dan ulaşabilirsiniz
Haber: Ali Antar
Foto: Abdullah Ahmet
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TKO Başkanı Dr. Necdet Beyatlı: Hem Kerkük hem
Erbil’de yeni yönetimlerin gelmesi gerekir

Bağdat Türkmen Kardeşlik Ocağı

(TKO) Yönetim Kurulu Başkanı Dr.
Necdet Beyatlı Tba ile yaptığı özel bir
söyleşide, Bağdat'ta TKO'nun yeniden
nasıl şahlandığını anlatarak, TKO'nun
Kerkük ve Erbil'de de yeni bir yönetime
kavuşması ve gençlere fırsat tanınması
gerektiğini vurguladı.
Akademik hayatı devam eden genç ve bir
o kadar da dinamik gördüğümüz Beyatlı,
TKO'nun bu yıl içerisinde yapmayı
planladığı faaliyetlerin bir kısmını
heyecan içerisinde anlatmayı ihmal
etmedi.

Türkmen Kardeşlik Ocağı'nın
Başkanlığını ne zaman
devraldınız?
Türkmen Kardeşlik Ocağı'nın
başkanlığını 2003'ün Kasım ayında
yapılan seçim sonucunda seçilerek
devraldım.

Çok sayıda faaliyetlerinizin
olduğunu görüyoruz, kitap
basımı, Kardeşlik Dergisi,
seminer, kutlama vs...,
faaliyetlerinizi sizden duyabilir
miyiz?
Türkmen Ocağı'nın markası haline gelen,
Irak’taki Türkmenlerin milli hazinesini
temsil eden Kardeşlik Dergisi'ni üç ayda
bir düzenli olarak hem Arapça hem de
Türkçe çıkartmaktayız. Bunun yanı sıra
Türkmen kültürü, folklorüyle ilgili birçok
yazardan bizlere kitap talebi geliyor ve
bu talebi karşılayıp basıyoruz. Bizim
tarafımızdan basılan bu kitapların ayrı
önemi var. Türkiye’deki yazarlarımız uzun
yıllar orada olduğu için, kendi kitaplarını
şahsen basma imkanı buluyorlar; fakat
bize her türlü desteği sunup kitaplarının
Kardeşlik Ocağı tarafından basılmasını
rica etmekteler. Çünkü onlar için
Ocağın isminin kitaplarında bulunması
mutluluk ve gurur kaynağı. Elimizden
geldiği kadarıyla kitap basımına önem
vermekteyiz. 2017 yılında 12 kitabın
basılmasına vesile olduk. Kerkük,
Tuzhurmatu ve Türkiye’de bulunan
akademisyenlerimiz için kitap bastırdık.
İmkanlarımız dahilinde kitap basmaya
devam edeceğiz.
Kültür hazinemizi, folklorümüzü, milli
varlığımızı ölümsüzleştirmeye çalışıyoruz.
Bastığımız kitapların içeriğine çok önem
vermekteyiz, kitaplar kategorilerine
göre komisyonumuza sunulur ve
değerlendirildikten sonra basım
aşamasını başlatırız.

Anlattığınız bu çalışmaların
tamamı için maddi bir destek
gerekiyor. Bu desteği nasıl
veyahut nereden sağlıyorsunuz?
Evet haklısınız, Türkmen Kardeşlik
Ocağı'nın bir düğün salonu var. Salonu
işletmeye sunup geliriyle faaliyetlerimizi
gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca maddi
durumu iyi olan insanlarımızın yardımı,
üyelerimizin bağış toplama sistemi

yoluyla gelir elde edip, yolumuza devam
ediyoruz.

Bağdat içindeki üye sayınız
nedir?
Bağdat'ta 2 bine yakın üyemiz
bulunmaktadır.

"Türkmen Kardeşlik Ocağı'nın
yeri hep Türkmenlerin
kalbindedir"
Bir ara sanki faaliyetler azaldı,
ilgi azaldı gibi gördük, nitekim
son dönemde takip ettiğimiz
kadarıyla tekrardan bir canlılık
var, bunu nasıl yorumlayabiliriz?
Türkmen Kardeşlik Ocağı'nın yeri, 1960
yılından beri devir değişmesine rağmen
hep Türkmenlerin kalbindedir. 2003’ten
önce Kerkük, Telafer, Musul, Tuzhurmatu
ve Diyale’de bulunan ünversitelerde
bazı bölümlerin olmaması nedeniyle,
Türkmen öğrencilerin çoğu Bağdat’ta
eğitimini sürdürürdü. Dolayısıyla o
dönemlerde Türkmen Kardeşlik Ocağı bir
hayli kalabalıktı. 2003 sonrası saydığım
illerde üniversitelerin açılması veya
bölümlerin çoğalmasıyla, öğrenciler kendi
illerinde okumayı tercih ettiler. Haliyle
bunun Kardeşlik Ocağı'na etkisi oldu.
Kardeşlik Ocağı'nın bu duruma karşı
yeni adımlar atması gerekiyordu ve biz o
adımı attığımızı düşünüyoruz fakat daha
önemlisi bunu devam ettirmemizdir.
Ocağın, Erbil’de, Kerkük’te ve Musul’da
şubesi var, onları da aktif hale
getirmemiz, bunun için de çalışmamız
gerekir. En yakın zamanda bunların da
üstesinden gelip aktif hale getireceğiz.

"Türkmen Kardeşlik Ocağı'nın
asıl siyaseti, bütün Türkmenlere
eşit mesafede durmaktır"
Kerkük’te Türkmen nüfusu Bağdat'a göre
bir hayli fazla olduğu için, halkımızın
Türkmen Kardeşlik Ocağı'na akın etmesi
gerekir. Bu sözüm Musul ve Erbil için de
geçerli. O bölgelerde Türkmen Kardeşlik
Ocağı’na çok ihtiyaç var; çünkü Türkmen
Kardeşlik Ocağı'nın asıl siyaseti, bütün
Türkmenlere eşit mesafede durmaktır.
Parti mensubiyeti, mezhep mensubiyeti
ve ideolojisini gözetmeksizin herkese
kucak açmak ve bunu yapmak
zorundadır. Bu yüzden bütün Türkmen
partilerinin yanında Kardeşlik Ocağı'nın
önemi ayrıdır. Bütün Türkmen halk
tabanı içinde, Kardeşlik Ocağı'nın
yeri ayrıdır. Rotasını hiçbir zaman
değiştirmemesinden dolayı, aynı kıymette
kalmayı becerdiğini düşünüyorum.

Kerkük ve özellikle Erbil'de uzun
zamandan beri TKO seçimleri
yapılmadı, haliyle yönetimde
herhangi bir değişiklik
yapılmamıştır. Bu hususta ne
söylemek istersiniz?
Düşüncelerime göre hem Kerkük

hem Erbil’de hatta Musul’da hayat
normalleştikten sonra yeni yönetimlerin
gelmesi gerekir. Yeni yönetimde gençlere
yer verilmesi gerekiyor. Gençlere
daha fazla yer verilmesi gerek, gençler
bulundukça hayat daha renkli olur.
Büyüklerimize saygımız sonsuz, onların
deneyiminden faydalanıyoruz ama
genç potansiyel, kurumların başına
gelirse daha faklı yönlere insanları
yönlendirebilirler.

"Tuzhurmatu’da Kardeşlik Ocağı
açmayı düşünüyoruz"
Projelerimiz arasında Tuzhurmatu’da
Kardeşlik Ocağı açmak var; çünkü
orada çok genç potansiyel var. Bütün
milletimizin genci, kadını, erkeği nefes
almak için yer aramaktadır. Irak’ın ve
özellikle Bağdat, Kerkük ve Musul'un
güvenlik durumu bilindiği üzere
çok kötü durumda. Bunu Erbil için
söyleyemem; çünkü Erbil’in güvenlik
durumu daha iyi sayılır. Bu yüzden
Bağdat'taki Türkmenler takıldığı, kendi
dilliyle konuştuğu ve kendi kültürüyle
kaynaşmak istediği bir yer arıyor.
Hayatın rutinlerinden kurtulmak
istiyor. Sosyal aktivitelerini Arapların
bulunduğu yerdense kendi Ocağımızda
kendi vatandaşlarımızla beraber
yapmak istiyorlar. Bu yüzden bunları
gerçekleştirmek için tekrarlıyorum genç
bir potansiyele ihtiyaçımız var. Şükürler
olsun ki Türkmen yerleşim yerlerinde
Türkiye’den veya Irak’tan mezun olan çok
sayıda eğitimli ve kültürlü gençlerimiz
var. Onların hayata karşı bakış açıları
farklı. Modernleşmeye doğru bakış açıları
var. Dolayısıyla onlara fırsat verilmelidir.
Onlara inancım tam, fırast verilirse farklı
işler, daha güzel adımlar atılacaktır.

2018'de Türkmen Kardeşlik
Ocağı ne yapmayı planlıyor,
faaliyetleriniz neler olacak?
Ocak ayının ilk haftasında tiyatro ile
faliyetlerimiz başlatmış olduk. Belki de
2003’ten bugüne kadar Bağdat’ta hiç
Türkmen tiyatrosu canlandırılmamıştı.
Milletlimizin ilgisini çok fazla çekti ve
yoğun katılım oldu. İkinci haftasında
Fevzi Ekrem TERZİ ile şiir etkinliği
düzenledik. Farklı bölgelerden 80 şair
katıldı. Şubat ayının ilk haftasında "Kifri
Günü" yapıldı. Kifri’deki halkımızın
da yanında olduğumuzu bilmelerini,
hissetmelerini istiyoruz. Şubat ayının
sonunda "Tuzhurmatu Günü" etkinliği
olacak. Tüm edebiyatçı, şair ve

müzisyenlerimiz burada bulunacak.
Kardeşlerimizin hep yanında olmak
isteriz, çünkü onlar, en fazla şehit veren
halkımız. Oradaki halkımızın artık
nefes almaya ihtiyacı var. Bu etkinlikler
sonucunda acılarını az da olsa dindirmeyi
sağlarsak bizim için büyük başarı
sayılır. Bu memleket tamamen kan
kokan memleket oldu. Hep şehitlerimiz
için ağlayıp karalar giydiler. O yüzden
memleketimize sahip çıkmamız gerekir,
aksi halde gençlerimiz başka türlü yollarla
farklı ideolojilere sahip çıkacaktır. Bu da
bizim milletimize zarar verebilir. Oradaki
Türkmenlere kucak açmamız lazım.
Mart ayında Nevruz etkinliğimiz olacak,
geçen sene yaptığımızda 1000 kişiye
yakın davetlimiz katıldı. Nisan ayında
"Erbil Günü" olacak. Mayıs ayında
Kardeşlik Ocağı'nın kuruluş yıl dönümü
olacak. Haziran ayından itibaren daha
çok belgesel filmler izleteceğiz. Seminer,
konferanslar olacak. O dönemlerde
insanların çoğu Türkiye’ye seyahat
için gidiyor. Bizim düzenlediğimiz
etkinliklerin amacı Türkmenleri bir
araya getirmektir. Memlekette kalan
insanlarımızı ihmal etmemek için bu
tür kültürel faliyetlerimizi, seminer
ve konferans tarzı aktivitelerimizi
devam ettireceğiz. Bununla birlikte
Kardeşlik Ocağı olarak cumartesi günleri
milletimizi toplamaktayız, bu geleneksel
bir hale dönüştü.

Erbil’de özellikle
edebiyatçılarımız, yazarlarımız,
sanatçılarımız tarafından
Türkmen Kardeşlik Ocağı'na
karşı çokça sitem duyuyoruz,
özellikle faaliyetlerinize
çağırmamanız, yer vermemeniz
gibi hususlarda. Bu noktada ne
demek istersiniz?
Erbillier bizim için çok değerlidir.
Türkiye'de eğitim gördüğüm sürede
beraber 9 sene yaşadığım dostlarım
vardır. İnşallah bunu telafi edeceğiz. Bir
kusurumuz varsa, kendi adıma Kardeşlik
Ocağı adına, onlardan özür dilerim.
Yeni bir sayfa açacağız. Nisan
ayında "Erbil Günü", ardından
"Erbil Edebiyatçılar Günü" olacak.
Umarım bunda bir kasıt olduğunu
düşünmemişlerdir. Erbil'in yeri bizim için
başka ve onlar bizim kardeşimizdir.
Haber: Mehmet Ferit Erbiloğlu
Foto: Abdullah Ahmet
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Ana Gibi Yar Bağdat Gibi Diyar...!
o

O başkent ki hakkında yüzlerce şiir yazılmış, deyimler
sıralanmış ve uğruna canlar feda edilmiş.

O şehir ki Dicle ve Fırat gibi doğuştan ayrı düşen iki
sevgiliyi kavuşturmuş.
Edebiyat ağzıyla çok şey yazabileceğimiz bir şehir
Bağdat, ne yazık ki gerçekleri kaleme almaya gelince
pek de adına yakışır bir betimleme yapmamız mümkün
olmuyor.
Bağdat'a en son 2003 yılında gitmiştim. Saddam iktidarı
yıkılmış, her taraftan kapıları çıkartılmış Amerikan
araçları ve eller tetikte Amerikan askerleri görüyorduk,
ancak belli ki bu tablo epey bir zamandır yıkılmış ve
yerini daha farklı, vahim görüntülere bırakmış.
Bu kez çok ama çok yorgun bir şehir gördüm. Eskimiş
binalar, yıkılmış sütunlar, tamamlanmamış projeler,
Bağdatlı olmayan Bağdatlılar gördüm.
Bağdat denince akla şık giyimli beyefendiler, modern
giyinen hanımefendiler gelirdi ancak Bağdat'ta ne yazık
ki "Şurugi" adı verilen ve sayıları bir hayli çok olduğunu
öğrendiğimiz Bağdat dışından, Irak'ın güneyindeki;
tabiri caizsse en gerici kesimlerden biri olarak bilinen
bir kesim nüfusça yoğun olmuş. Sayıları milyonları
geçiyormuş ve Bağdat'ın bir zamanlar en elit yerleşim
bölgeleri bile onlardan dolayı adeta katledilmiş.
Tahrir Meydanı, Saadun Caddesi, Firdeus Caddesi ve
birçok yer seyyar satıcılarla dolup taşıyor. Aklınıza ne
gelirse buralarda bulabilirsiniz, hatta insanların çoğu
el arabasında satılan, haşlanmış nohut, Basra limonu
şerbeti, pekmezli şalgam tabiki de felafil gibi ekmek
arası yiyeceklere yönelmiş. Hijyen diye maalesef ki bir
kavram da aramak
fazlasıyla
gülünç

gelir.
Eski Iraklı dizilerden bildiğimiz,
adıyla restorantlar açılan "Abu nevas"
perperişan. Dicle nehrinin yatağına
gidip oraları bir görüntüleyelim
derken, anında taksiye binip ayrıldık
çünkü, o meşhur Dicle yatağının
yanındaki yeşil parkın karşısı
tamamen içki dükkanları ve haliyle o
parkın içi 15 ile 20 yaşlarında ilginç
tiplerdeki gençlerle dolup taşıyordu.
Taksiciye durumu sorunca, "Bir
dönem buralarda içki bulamazdınız
hatta bir sürü kişi bu sebepten öldürüldü
ancak şimdi buralar güvenli diye hem
dükkanlar çoğaldı hem de o parkın tadı
kaçtı." dedi.
Gerçek Bağdatlıları görebileceğimiz bir yerlere
gidelim dedik, bize "Bağdat Mall" önerildi.
Harisiye semtinde bulunan ve 2017 yılında açılışı
yapılan bu alışveriş merkezi başkentin en büyük ticari
merkezlerinden biri olarak biliniyor. Bulunduğu semt
çok kalabalık ve nefes alabileceğiniz bir yer, ama yine
her tarafta zırhlılar, özel kuvvetler duruyor. Özellikle
alışveriş merkezinin etrafı yine beton sütunlarla
kapatılmış, o sütunların giriş bölümünde bir asker
yanınızdaki çantayı kontrol ediyor, sonra girişe doğru
ilerleyebiliyorsunuz.
Yanımızdaki fotoğraf makinası çantasını arayan asker
bize hemen "Erbil'den mi" diye sordu. Biz de "Evet
ama nerden bildiniz" dedik. Cevabı çok ilginç geldi
bana "Erbilliler yakışıklı oluyorlar" dedi. Buradan
anladım ki, eskiden Erbil'e gelen Bağdatlıları nasıl fark
edebiliyorsak ve farklı geliyorsa bize, demek ki artık
Bağdat'ta da Erbil'den gidenleri o gözle seziyorar.
Sanki alışveriş merkezine değil
Cumhurbaşkanlığı köşküne giriş
yapıyorsunuz çünkü bu kez yanınızdaki
çantalar cihazdan geçiyor kendiniz de
aynı şekilde. Sonra da üstünüzü bir
polis arıyor ve sonunda alışveriş
merkezine giriş yapabiliyorsunuz.
Aslında beklediğimiz kadar
büyük değildi ancak içerisinde
evet Bağdatlı dediğimiz kesimi
görebiliyorduk. Mall'un
arkasında çok güzel bir kaferestorant vardı orada oturunca
dışarıdaki manzaranın tam
tersi bir hava. Sadece insanlar
değil Bağdat sanki Avrupa'nın
bir şehriymiş gibiydi. Garson
hizmetleri, giyim-kuşam kısacası

anda burası başkent diyebiliyorsunuz.
Harisiye semti, sağlık merkezleri, lokantaları,
kafeleriyle meşhurmuş ve Bağdat'ın gözde yerlerinden
biriymiş ayrıca ev ve dükkan kiraları, arsa fiyatları vs...
gayrimenkul fiyatları bir hayli uçuk.
Her şeye rağmen Bağdat eski Bağdat değil, yaklaşık 9
milyon nüfusu içinde barındırıyor. İşsizlik nedeniyle
yoksul kesim haliyle daha baskın.
İran'ın izini havaalanından itibaren baskın bir şekilde
gördük. Bazı tabelalarda dair Farsça yazıldığını
görüyorsunuz. Özel ilgi görüyorlar, kendilerine has
araçlarla havalimanı kapısından alınıp istedikleri
yerlere götürülüyorlar. Özellikle halk pazarlarında
satılan ürünlerin büyük bir kısmına hakim. Taksilerin
büyük bir kısmı İran üretimi dizayn yoksunu arabalar.
İlginçtir ki karşılaştığımız kişiler siyaset konuşmaktan,
seçimleri konuşmaktan kaçınıp daha çok sosyal
hayattaki zorluklar ve bu uzun yıllar içerisinde
Bağdat'ın başından geçenleri dile getiriyorlar.
Bağdat'ı adeta bir mezhep örtüsü kaplamış, her zamanki
gibi fakir eziliyor, inaçlı, dinine ve özellikle mezhebine
sadık ve bağlı kişiler tükeniyor. Ayağındaki terliği
birkaç yerden yamanmış kişiler gördük ancak cebindeki
iki kuruşu gelip o imam bu şeyhin türbesine bırakıyor.
Kısacası "Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz" diye
akıllarımıza kazınan Bağdat o Bağdat değil.
Haber: Mehmet Ferit Erbiloğlu
Foto: Abdullah Ahmet
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Osmanlı'da Müzikle Tedavi

Çeşitli insan toplulukları, sosyal oluşuma

paralel olarak kültür değerlerinin ulaştığı
noktaya göre, müziğin etkilerini keşfetmişler
ve pek çok konuda müzikten ve onun
çok yakın öğeleri olan ritm ve danstan
yararlanmışlardır.
Müzikle tedavi geleneğinin Türk
toplumlarında yaklaşık 6 bin yıllık bir
geçmişi vardı. Türklerde ilk ciddi müzikle
tedavi çalışmaları Selçuklularda ve
Osmanlılarda görülmektedir. Türklerin göç
ettiği Anadolu’da müzikle tedavi konusunda
oluşturulan ilk kurumlar şifahanelerdir.
İlk şifahane 900 yıl önce Selçuklu Sultanı
Nureddin Zengi tarafından Şam’da yapılan
Nureddin Hastanesi’dir. Bu hastanenin
dışında, İstanbul’da yapılan Fatih Darüşşifası
ve Edirne’deki Edirne Darüşşifası (II.
Bayezid Külliyesi) müzikle tedavinin
gerçekleştirildiği en önemli kurumlardandır.

Gevrekzade Hasan Efendi (18.yy) yazdığı
eserinde İbn Sina’nın eserinden çok
faydalandığını ifade etmiştir.

Hekimbaşı, Gevrekzade Hasan Efendi
"Emraz-ı Ruhaniyeyi Negama-ı Mu-sikiye”
adlı eserinde, çocuk hastalıklarına hangi
makamın iyi geldiğini şöyle bah-setmiştir:
Irak Makamı: Çocuktaki menenjit
hastalığına faydalıdır.
Isfahan Makamı: Zeka, zihin açıklığı verir
ve soğuk algınlığı ve ateşli hastalıklardan
korur.
Zirefkend Makamı: Felç ve sırt ağrısına iyi
gelir, kuvvet hissi verir.
Rehavi Makamı: Tüm baş ağrılarına, burun
kanamasına, ağız çarpıklığına, felç ve balgam
hastalıklarına iyi gelir.

Şam’daki Nurettin Hastanesinde İbn Sina, müzikle akıl hastalığının tedavisini
uygulamıştır. İbn Sina’nın tesirleri Osmanlı
devrinde de devam etmiştir.

Büzürk Makamı: Beyin,
kulunç ağrılarına iyi gelir,
kuvvetsizliği ortadan
kaldırır.

Osmanlı saray hekimi Musa bin Hamun, diş
hastalığı ve çocuk psikolojisi hastalıklarını
iyileştirmede müzikle tedavi yöntemini
kullanmıştır.

Zirgüle Makamı: Kalp,
beyin hastalığı, menenjit,
mide harareti, karaciğer
ateşine iyi gelir.

İbn Sina’nın meşhur eseri “El Kanun fi’ttıbbi” adlı eserini tercüme eden Tokatlı
Mustafa Efendinin talebesi Hekimbaşı

Türkmen Basın Ajansı

Buselik Makamı: Kalça, baş ağrısı ve göz
hastalıklarına iyi gelir.
Uşşak Makamı: Ayak ağrıları ve
uykusuzluğa iyi gelir.
Hüseyni Makamı: Karaciğer, kalp
hastalıklarına, nöbet, gizli
hummalara iyi gelir.
Neva Makamı: Bluğ
çağına ulaşmış çocuğa,
kalça ağrısına, gönül
sevincine iyi gelir.
Eski Türk hekimlerinden Şuuri’nin
“Tadil-i Emzice” adlı kitabında
müziğin bütün hastalık ve ağrılara iyi
geldiğini, ilim ve fen
adamlarının desteğini
alarak beyan etmiştir.

Hicaz Makamı: İdrar yolu
hastalıklarına iyi gelir.

Hazırlayan: Ali Salim Fettah

Erbilli Sanatçının Ağzından 'Birlikte Yaşam'
'Türkmen eğlencelerinde bizi öne alırlardı
Tarih boyunca Erbil’de farklı millet ve

dinler birlikte yaşamıştır. Birlikte yaşam
günümüzde de devam etmekte.
Erbil’in tanınan sanatçılarından biri olan
Nizam Şükür, kentteki "birlikte yaşam"a
değinerek, Erbillilerle gurur duyduğunu
ifade etti.
Şükür, Irak Türkmen Cephesi (ITC)
Erbil merkezinde düzenlenen bir panelde
yaptığı konuşmada, gözünü dünyaya
açtığından beri Erbil’e ve Erbillilere aşık
olduğunu söyledi.
Beraber eğlenceye katıldıkları Türkmen
sanatçılardan söz eden Erbilli Sanatçı,
“Ben Erbil’in güzel sesli gençlerinden
biriydim, bundan dolayı gözümü
dünyaya açtığımdan beri rahmetli Mışko,
Muhammed Ahmed Erbilli ve o dönem
Kur'an okuyan kişilerle çok anımız
olmuştur.” dedi.
Türkmen sanatçıların kendisi üzerinde

etki bıraktığını aktaran Şükür,
“Onlarla beraber eğlence düzenledim,
onların horyat ve şarkılarının benim
üzerimde etkisi oldu. Kendilerine
eğlence düzenlediğim Erbillilerle gurur
duyuyorum.” diyerek duygularını ifade
etti.
Erbilli Sanatçı Şükür, Türkmen
eğlencelerinin nasıl düzenlendiğini ise
şöyle anlattı:
“Türkmen eğlencelerinde bizi öne
alırlardı, Kürtler Kürtçe şarkı söylerdi
ondan sonra bir Türkmen kardeşimiz
horyat söylerdi. Orada hazır bulunan
bizler de onları hayranlıkla izlerdik.
Daha sonra tekrardan ben veya
başka biri Kürtçe şarkı söylerdik.
Bizden sonra ise Mışko, Haba ya da
Muhammed Ahmed Erbilli şarkı
söylerdi. Çok güzel bir dönemdi.
Ben o dönemle ve Erbille gurur
duyuyorum.”
Haber: Barzan Lokman
Foto: Ali Salim Fettah

Nizam Şükür
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Bir tek hava vergisi
zorunluluğu yok

Türkmen Basın Ajansı

Çakma Saatlere İlgi Büyük
Bay ve bayanların çok önem verdiği

aksesuarlardan biri olan kol saati,
farklı kalitede imitasyon ürünlerin
talep edilmesi ile çok büyük fiyat farkı
ile piyasada satışa sunuluyor.

Ali Antar

Tapu işleri, araba plakası, çevre, tabela vergisi

ve daha birçok vergi insanları tamamen
bıktırmış durumda. Çoğu ülkede vergi
sistemi var, bu sistemlerde de farklı oranlarla
değişiklikler yapılıyor, fakat bunun karşılığında
devlet vatandaşa birçok hizmet sunuyor. Yani
alış-veriş gibi görünen vatandaşın verdiği vergi,
bir alanda veya kamu dairelerinde sunulan bir
hizmetle karşılık buluyor.

Tba Gazetesi’nin yeni sayısında
Erbil’de piyasada ucuz fiyata satılan
imitasyon veya sahte saatleri konu
edindik.

Dünyada kol saati yapan birçok marka
bulunuyor, bunların en ünlüsü de
İsviçre merkezli markalar. Yüksek
kalite ve orjinal saatlerin fiyatı yüz
dolardan milyon dolarlara kadar
çıkabiliyor. Saatlerin fiyatı üreten
markaya, kalitesine ve tasarımına
göre değişiklik gösteriyor. Fakat
Ne yazkı ki bizim acayip Bölge’mizde bu durum dünyaca ünlü saat markaları
da dünyadaki ülkelerin tersine. Almanya
ürettikleri ürünlerin imitasyonlarının
gibi gelişmiş ülkelerde vergi adı altında
satılmasından yakınıyor.
vatandaşlardan alınan para, işsizler, yoksullar
ve engelliler için aylık gelir olarak kullanılıyor. Kol saatlerinin türü, fiyatı ve kalitesi
Fakat bizim Bölge’mizde farklı bir sistem
hakkında bilgi edinmek adına Erbil
yürütülmeye çalışılıyor. Bu sistem de, vergi alıp Çarşısı’nda saat satan dükkanları
karşılığında ise vatandaşa fayda sağlamak yerine ziyaret ettik. Uzun yıllardan beri saat
memurların maaşlarını dahi kesmektir.
tamiri ve satışı yapan Said Ferhat
Anlatılmak istenen, 2-3 ayda belirli miktarda
Abdullah Saatçi, orjinal ve sahte
bir para veriliyor ki verilmese de çok etkisi
saatler hakkında bilgilerini paylaştı.
olmayacak bir miktar. Buraya kadar olaylar
böyle, şaşırtıcı olan ise bu sorunların yanında
Said Saatçi, dünya markaları
eksiksiz bir şekilde maaşın verilmemesi,
tarafından üretilen orjinal saatlerin
ürünlere zam gelmesi ve oluşan türlü sorunların fiyatının 500 doların üstünde
vatandaş üzerinde büyük bir yük oluşturmuş
olduğunu belirterek, “Fakat piyasada
olması.
Sunulan bazı hizmetlerin vergisi 2-3 katı bazen
de daha fazlasına çıktı. Az gelirli bir vatandaş
sabahtan akşama kadar geçimini sağlamak
için çalışıyor, ancak Erbil Trafik Müdürlüğü
vicdansızca otomobil plakasını vermek için
vergi adına 1200 dolar istiyor. Araba ruhsatı
yenilendiği zaman çevre ve yol vergileri adı
altında paralar alınıyor ancak çevremiz çoğu
ülkelerde daha kirli, yollarımız çok kötü halde.
Bunların yanında sahibi bir yetkili olan şirkete
arabanı götürüp muayene etmek zorundasın.
Bunun haricinde ehliyet yenilediğin zaman
tekrardan para ödemek zorundasın. Devlet
çevre vergisi aldığı zaman çevreyi temizlemek
zorunda, çevre bizimle temizlenmez o Allah'ın
işi deniliyorsa, çevre vergisi adı altında
vatandaşlardan vergi almanın ne anlamı var?

Fiyatları 2-3 dolar olan saatlerin
piyasayı etkilemediğini aktaran Saatçi,
“Kaliteli saat almak isteyenler zaten
bu tür saatlere bakmazlar. Ancak
piyasada imitasyon olup pahalı olan
saatler, orjinal üretim olan dünya
markası saatlere zarar veriyor, çünkü
fiyat açısından büyük fark oluşuyor
ancak kalite açısından az bir fark
görünüyor” şeklinde açıklamada
bulundu.

marka bir saati Çin’de farklı kalite ve
fiyatlarla üretebiliriz. Yüksek kalitede
fiyat 100, orta kalitede 30-40, kötü
kalitede ise 2-3 dolar olur. Fiyat
ve kalite bizim elimizde” bilgisini
paylaştı.
Sizar Ahmed, “Neden sahte veya
imitasyon saatler üretiyorsunuz”
sorusuna, “Biz insanların
ekonomik durumunu göz önünde
bulunduruyoruz. Saat almak isteyen
kişiler yüzlerce doları bir kol saatine
verebilecek durumda olmayabilir.
Ancak 15-20 dolara istedikleri
modelde bir saat alabilirler, aynı
kalitede olmayabilir ama aynı tür
ve aynı tasarıma sahip olabilir. Bu
yüzden insanlar tereddütsüz bu
saatleri alıyor” şeklinde cevap verdi.
Haber: Ali Antar

Bir diğer dükkan
sahibi Sizar Ahmed ise,
kol saatlerini Çin’de
ürettiklerini ve fiyatının
çok ucuz olduğunu ifade
etti.
Satışa sundukları saatlerin
fiyatının 50 cent ile 30
dolar arasında değiştiğini
söyleyen Ahmed, “Pahalı
saatleri Çin’de farklı
kalitelerle ucuz fiyata
üretebiliriz. Örneğin;
fiyatı 500 dolar olan A

Erbil’de Palancılık
Mesleği
Erbil’de eski yıllardan beri yapılan bir
meslek olan semercilik (palancılık)
Kayseri Çarşısı’nda icra edilirdi.

Kayseri Çarşısı’nda bu mesleğin icra
edildiği 6 iş yeri vardı. Bu dükkanlarda
binek hayvanlar için semer yapılırdı.
O dönem Eril'de, bu meslekle
uğraşanların çoğu Türkmen’di.

Devletin vatandaş üzerine uygulattığı bazı
kararlar kabul edilebilir değil. Maaşların
ödendiği ve insanlarda para olduğu dönemlerde Hacı Cebrail, Enver Abdullah ve Hacı
herhangi bir vergi veya hizmet ücreti söz konusu
değildi. Fakat Bölge hükümeti kriz yaratmasının
ardından, zam ve vatandaşa vergi zorunluluğu
getirdi.
Irak’ta elektirik ve su faturaları tarih boyunca
şimdiki gibi yüksek olmamıştır. Bölge
hükümetinin daimi elektirik verdiği dönemdeki
ücret, elektiriğin çok az olduğu şu anki döneme
göre daha ucuzdu. Elektrik olmadan ödediğimiz
miktarın, elektrik olduğu dönemde ödediğimiz
miktardan fazla, çok saçma. Sizce de bu durumu
kabullenmemiz tuhaf değil mi?
Ne yazık ki bir devlet dairesini bile yönetme
kabiliyeti olmayan insanlar toplumu yönetiyor.
Bundan dolayı her açıdan durumumuz
çoğu ülkelerden daha kötü. Burada göz ardı
etmememiz ve saklamamamız gereken bir
gerçek var, devletin kötü ve yolsuz olması
vatandaşın kötü ve yolsuz olduğunu yansıtır.

bulunan saatlerin çoğu imitasyon.
İmitsyon saatlerin fiyatı ve kalitesi
de değişiyor. Örneğin; orjinaliyle
hiç farkı olmayan imitasyon saatler
var ama fiyatları farklı, bu da taklit
saatin kalitesine göre değişiyor” diye
konuştu.

Samed bu mesleği
icra eden kişilerden
birkaçıydı.
Semer yapımında ilk
aşamada, hayvanın sırt
büyüklüğüne göre keçe
getirilip makasla kesilirdi,
keçelerden birkaç adet üst
üste dizilir, bunlara çul
biçilerek, etrafı çuvaldızla
dikilirdi. Daha sonra
içi buğday sapları ile
doldurulurdu. Buğday
sapları deste yapılıp
bükülerek semerin içine
yerleştirilirdi. Daha
sonra semere eyer şekli
verilirdi.

Dikiş işlemi için özel bir çuvaldız
kulanılırdı, avuç içine iri bir kepenek
yerleştirilirdi. Böylece çuvaldız
kolayca keçeye batırılıp semer
dikilebilirdi. Semerin üzerine kilim
türünde örtüler dikilir, bu işleme de
yüzleme denirdi. Semerin önüne ve
arkasına hayvanın karın ve kuyruk
altından geçen kolan bağlanırdı.
Bir kat keçe ve bir kat kilimden
oluşan bağlayıcı şeritler dikilir ve
hayvanın sırtından kaymaması için
uç kısımları demirden yapılan kulplu
şeritler semerin diğer tarafına dikilen
halkalara bağlanırdı.
Bazı Bilgiler Salim Fettah Cambazoğlu'ndan
Alınmıştır
Haber: Ali Salim Fettah
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USTA GAZETECİ BÜNYAMİN AYGÜN:
Bölgede uzun bir süre daha savaş devam edecek
meselenin ciddiyetini daha iyi kavrayabiliriz.

"Türkiye harekatı en geç Mayıs ayında
bitirmeyi hedefliyor"

?

Sizce Türkiye, operasyonun uzun soluklu
olacağını biliyor muydu
Bu harekatın yapılış tarihine bakarak şunu
söyleyebiliriz, Türkiye harekatı en geç Mayıs ayında
bitirmeyi hedefliyor. Kaldı ki zaten resmi olarak
harekatın birkaç ay süreceği çok kez açıklandı.

"Türk askeri ağır ilerlemiyor, TSK planlanan
şekilde ilerliyor"

?

Sivillerin Afrin'den çıkmasının PYD/PKK
tarafından engellendiği haberlerini gördük,
Türk askerinin yavaş ilerlediği iddiaları bu
nedenle olabilir mi

Milliyet Gazetesi Fotoğraf Servisi Müdürü Bünyamin
Aygün, Türkiye'nin Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin
Dalı Harekatı’nın amacının, "bölgeyi terörden
arındırmak"olduğunu belirterek, " Uzun vadedeyse
harekatın hedefi, Irak Kandil'den başlayarak Akdeniz’e
uzanan terör koridorunun önlenmesi." açıklamasında
bulundu.
Harekatın süresine ilişkin Aygün, "Türkiye harekatı
en geç Mayıs ayında bitirmeyi hedefliyor." bilgisini
paylaştı.
Gazeteci Aygün, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK)
planladığı şekilde ilerlediğini vurgulayarak, "TSK’nın,
sivilleri katlettiği haberleri tabii ki PYD/PKK’nın algı
operasyonudur." şeklinde ifadede bulundu.
ABD ve bazı Batılı ülkelerinin bölge üzerinde uzun
yıllar önce plan yaptıklarını söyleyen Aygün, "Şu ana
kadar planı bozan iki ülke var birincisi, Rusya-İran
destekli Suriye, diğeri de tek başına Türkiye." dedi.
Suriye'de sıcak bölgede bulunan başarılı gazeteci
Bünyamin Aygün Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin
Tba'nın sorularını yanıtladı.

?

Şu an Suriye'de bulunuyorsunuz, bu bölgeyi
iyi bilen tecrübeli bir gazeteci olarak, sizce
Türkiye Zeytin Dalı Operasyonu ile neyi
hedefliyor
Zeytin Dalı Harekatı’nın amacını bölgeyi terörden
arındırmak olarak açıklayabiliriz. Ancak detaya
indiğimizde şunu söyleyebiliriz: Afrin ve çevresinde
PYD/PKK’nın yöre halkı üzerinde ciddi baskısı var.
Öyle ki bu örgüt bazı köylerde ibadethane yapımına
bile izin vermemiş. Uzun vadedeyse harekatın hedefi,
Irak Kandil'den başlayarak Akdeniz’e uzanan terör
koridorunun önlenmesi. Türkiye’nin bu olası koridorla
911 kilometre uzunlukta bir sınırı olacağını düşürseniz

Türk askeri ağır ilerlemiyor, TSK planlanan şekilde
ilerliyor. Öte yandan PYD/PKK’nın sivilleri canlı
kalkan olarak kullanmak için köylerden ve Afrin
merkezden çıkışına izin vermediği bilinen bir gerçek.
Yeni ele geçirilmiş köylerden gördüğüm kadarıyla,
köylülere “Türk askeri gelmeyecek, köyleri terk
etmeyin” telkininde bulunduğunu anlıyoruz. Bunu da
şuradan biliyoruz, TSK mensupları aldıkları köylerdeki
mutfaklarda sıcak yemeklerin olduğunu görüyor.

?

"TSK’nın, sivilleri katlettiği haberleri tabii ki
PYD/PKK’nın algı operasyonudur"
PYD/PKK, medya organları ve sosyal medya
üzerinden bazı video ve fotoğraf paylaşmaya
devam ediyor, güya Afrin'de sivillerin de
hedef alındığı yönünde... Bu durum Türk
basını tarafından ispatlanıp yalanlansa da
sahada bulunan bir gazeteci olarak siz ne
aktarabilirsiniz
TSK mensuplarının ve hatta ÖSO mensuplarının ele
geçirdiği köylerde hayvanlara bile şefkatle

?

Afrin'den sonra başka hedef olacak mı?
Örneğin Irak sınırları içerisinde bulunan
bölgeler, Kandil, Sincar gibi
Eğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hedef
şaşırtmak için söylemiyorsa Afrin’den sonra sırada
Mümbiç var. Ama her halükarda Türkiye, PKK terör
örgütünden kurtulmak için hiçbir zaman olmadığı
kadar kararlı görünüyor. Bu da hem kandile hem de
Sincar’a operasyon düzenleyeceği anlamına geliyor.
Fakat Türkiye bu bağlamda Kandil’e tek başına
girmeyi düşünmüyor. Operasyonu İran ve Irak ile
düzenleyeceği sinyalini zaten vermişti.

"Bölgede uzun bir süre daha savaş devam
edecek"

?

DEAŞ'ın elinde günlerce tutulan bir gazeteci
olarak bütün bu olup bitenleri bizim için
nasıl yorumlayabilirsiniz
Bana öyle geliyor ki bölgede uzun bir süre daha
savaş devam edecek. ABD ve bazı Batılı ülkeler bu
planı yıllar öncesinden yaptı ve şimdi birer birer
hayata geçiriyor. Şu ana kadar planı bozan iki ülke
var birincisi, Rusya-İran destekli Suriye, diğeri de tek
başına Türkiye. Zaten geçmiş birkaç yıla baktığımızda
batının durduk yere Türkiye aleyhine başlattığı algı
operasyonlarından bunu çok rahat anlayabiliriz.

2013'ün Kasım ayında haber
için gittiği Suriye'de, DEAŞ
tarafından kaçırılmıştı. Başarılı
gazeteci kaçırıldıktan 40 gün sonra
kurtarıldı.

Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Ferit ERBİLOĞLU

Tasarım: Çoban Timur

"Türkiye, PKK terör örgütünden kurtulmak
için hiçbir zaman olmadığı kadar kararlı
görünüyor. Bu da hem Kandil'e hem de
Sincar’a operasyon düzenleyeceği anlamına
geliyor"

Haber: Çoban Timur

İmtiyaz Sahibi: Tba

Editör: Eymen ERBİLOĞLU

davrandıklarına şahit oldum. Hatta bunları
fotoğraflayarak belgeledim de… Hayvana merhamet
gösteren TSK’nın, sivilleri katlettiği haberleri
tabii ki PYD/PKK’nın algı operasyonudur. Bu
konuda Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon
Genel Müdürlüğü’nün bir çalışması da oldu. Terör
örgütünün sosyal medyada dolaşıma soktuğu birçok
fotoğrafın sahte olduğunu belirledi ve bu görüntülerin
gerçeklerini bularak basına dağıttı.

0750 261 10 11Email: gazete@tbajansi.com
facebook.com/tbajansi
0750 261 10 11
0773 343 10 11Bize ulaşın : 0773
343 10 11

www.tbajansi.com

twitter/@tbajansi

instagram.com/tbajansi

Reklam için: 0750 934 63 33
0750 934 73 33

plus.google.com/tbajansi

Adres: 30 Metrelik Caddesi Erbil

youtube.com/tbajansi

Uluslararası Hotel karşısı

NOT:
Gazetemizde yer
alan köşe yazıları,
yazarın kendi
düşüncesini
yansıtmaktadır.

