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Projemiz Kota Sistemini 
Kaldırmak

Erbil Türkmen Listesi'nin başkanı ve 1 numaralı adayı 
Yard. Doç. Dr. Abbas Fazıl Beyatlı

 Türkmen siyasi partilerin amaçları 
çok değil ve hepimizin amacı 

birbirine yakın

Türkmenlere karşı nasıl bir 
niyet içerisinde olduklarını 

bilemiyoruz

Oy Satana 1, Oy Satın 
Alana 1 Yıl Hapis

Alo...
Oy
İster 
misiniz?    Her seçimde satılık oylardan söz edilirdi 

ancak Tba'ya gelen bir telefon bağlantısı, 
aslında bu oy pazarlığının daha geniş gruplar 
şeklinde yapıldığını gösterdi. 

www.tbajansi.com'da bazı liste ve adaylara 
yapılan reklam sorası ajans telefonumuzu 
arayan bir numara, reklamı yapılan adaylara 
ulaşmak istediğini iletti. Nedenini soran 

muhabirimize arayan kişi, "Yanlış anlamayın, 
biz 80 oya sahibiz ve isteyen her adaya 
bu oyları verebiliriz." diye bir açıklamada 
bulundu. Konuyu uzatmayan muhabirimiz, 
arayan şahsa "Bizim herhangi bir adayla 
irtibatımız yok böylesi bir hususta size 
yardımcı olamayız kusura bakmayın." deyip 
telefonu kapattı.

Adaylar Tba 'Seçim 
Mikrofonu'na Konuştu

Irak, IKBY ve Kerkük arasında gümrük 
noktası kurarak neyi hedefliyor?

   Geçtiğimiz günlerde 
Irak Başbakanı Haydar 
Abadi'nin talimatı 
üzerine, Kerkük ve 
Irak Kürdistan Bölgesi 
Yönetimi'ndeki 
iki şehir, Erbil ve 
Süleymaniye arasında 
gümrük noktaları 

kurulduğu duyuruldu.
 
Bölgesel Yönetim 
tarafından soğuk 
karşılanan bu adım, 
aynı zamanda 
Kerkük'teki halkı da 
endişelendiriyor.

  Beşiktaş Kulübü Erbil ve 
Kerkük'te bulunan futbol 
okullarının yenilenen 
sözleşmelerini imzaladı. 

     Hızla 
   Yayılan               
   Bir Akım:           
      Tattoo

          Dövme 
                            yaptırtmak için     

                             belli bir yaş sınırı     
 var mı?

        Devletten ruhsat      
         alırken nasıl bir       

                    prosedür  uygulanıyor?
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Haber: Ziya Uzeiry
Foto: Çoban Timur

Seçimlere az bir süre kala, tüm taraflar 30 Eylül'de 
yapılması planlanan IKBY seçimleri için son 
sürat çalışmalara devam ediyor. Belirlenen tarihe 
yaklaştıkça siyasilerin konuşmalarındaki üslup 
giderek sertleşiyor. 

Tba olarak bu sayımızda Erbil Türkmen Listesi'nin 

hedef, proje ve vizyonlarına yer vermek üzere 
adı geçen listenin başkanı ve 1 numaralı adayı 
Yard. Doç. Dr. Abbas Fazıl Beyatlı ile bir röportaj 
gerçekleştirdik. 

Listeleri hakkında bize detaylı bilgiler sunan 
Beyatlı, sorularımızı içtenlikle cevapladı. 

Listeniz hakkında ne demek istersiniz

Bilindiği üzere Erbil Türkmen Listesi üçüncü kez 
seçimlere katılıyor. Fakat siyasi hareket olarak 
listemizin geçmişi daha gerilere hatta 1991'e kadar 
dayanıyor. O yıllarda Türkmen hareketimiz başladı 
ve lider olarak Erbil ve Türkmeneli'nin başka 
şehirlerinden çok değerli insanlar bulunuyordu. 
Hareketimiz partiler üstü bir oluşumdu ve ben 
bunu Türkmen hareketi olarak adlandırıyorum. O 
senelerden itibaren Türkmen hareketinde ciddi bir 
şekilde çalışmalarda bulunmuştur. Son 10-12 yıl 
içerisinde siyasi harekete katılmak için çalışmalara 
başladı ve Kürdistan Parlamentosu'na üçüncü 
kez katılacaktır. Böylelikle Erbil Türkmen Listesi 
267 numarayla seçimlere belirlediği 5 aday ile 
katılacaktır. Bir numaralı adayı bendeniz Abbas 
Fazıl Beyatlı, iki numaralı adayı Sevcan Adnan 
Kasapoğlu, üç numaralı adayımız Ubeyid Sadık 
Sultan, dört numaralı adayımız Doktor Eşref 
Mahmut Refik ve son olarak 5 numaralı adayımız 
ise Sevre Salih Kovan'dır. 

             Türkmen siyasi partilerin amaçları 
çok değil ve hepimizin amacı birbirine 

yakın

Listenizin amacı ve vizyonu nedir

Genel olarak baktığımızda seçime katılan bütün 
Türkmen siyasi partilerin amaçları çok değil ve 
hepimizin amacı birbirine yakın. Bu da demektir 
ki bütün taraflar, ideolojilerde farklılık olsa bile 
Türkmenlerin sorunlarını anlamış durumda. Hepsi 
Türkmencenin IKBY'de resmi dil olmasını istiyor. 

Ayrıca Türkmenlerin hükümette ortak olmalarını 
ve geçmişte ellerinden alınan arsaların iadesini 
veya belirli bir ücretin ödenmesini istiyorlar. 
Elbette bunlar Türkmen siyasi partilerin müşterek 
hedefleri.

    
         Türkmenler için yapılacak en iyi iş, 

anayasal olarak hakların belirlenmesi

Özellikle şunu söylemek istiyorum; genel olarak 
parlamento yürütme değil, yasama organıdır. 
Parlamentoda Türkmenler için yapılacak en 
iyi iş, anayasal olarak hakların belirlenmesi ve 
sabitlenmesi olacaktır, yani hakların kalıcı hale 
gelmesini sağlamak. 

        
               Türkmenlerin ikinci millet olarak 

belirlenmesi, haklarımızın birçoğunun 
alınması anlamına      

                                gelecektir 

Şu anda 5 sandalyeden oluşan bir kota sistemimiz 
var. Bu bahsettiğimiz 5 sandalye ile gönlümüzde 
yatan isteklerimizi yerine getiremeyiz. Bundan 
dolayı listemizin ilk hedefi, Türkmen milletini 
Kürdistan Anayasası'nda ikinci milliyet olarak 
tespit etmek olacaktır. Çünkü bazı şeyleri projeler 
ile yapamayız. Türkmenlerin ikinci millet olarak 
belirlenmesi, haklarımızın birçoğunun alınması 
anlamına gelecektir. Böylelikle proje şeklinde 
sunduğumuz haklarımızı otomatik bir şekilde elde 
edebiliriz ve proje sunmaya gerek kalmaz.

Türkmence dilini resmileştirmek diğer 
hedeflerimizden biri. Tabi ki bunu da anayasada 
sabitleyebiliriz. Hedeflerimiz çok, ama şu anda 
sizlere en önemlilerini arz ediyorum. Türkmenlere 

ait araziler, cüzi bir miktar para karşılığında 
hükümet tarafından yeniden yapılanma 
bahanesiyle alınmıştı. Emlakçılar iyi bilir, verilen 
cüzi rakamlar, arazilerin asıl değerinin altındaydı. 
Bunun haricinde başka hedeflerimiz var, mesela 
Türkmenleri Bölge'de çırak olarak değil de 
ortak olarak kabul ettirmek. Bu bahsettiğimiz 
hedefler gerçekleşirse, bakanlıklarda ve üst düzey 
kademelerde bize de hisseler ayrılır. 

            En önemli projemiz, Erbil şehrini 
özel bir seçim dairesi olarak kabul 

ettirmek

Proje ve planlarınız nelerdir

 
En önemli projemiz, Erbil şehrini özel bir seçim 
dairesi olarak kabul ettirmek. Seçimlerde birçok 
oyumuzu kaybediyoruz, sebebi ise Erbil'in tek 
seçim dairesi olmaması. Bu bizim en önemli 
projemiz olacaktır. Bu proje gerçekleştiği takdirde 
Erbil dışından birisi rekabete giremez. 

            İkinci projemiz kota sistemini 
kaldırmak

İkinci projemiz ise kota sistemini kaldırmak. 
Bırakın da hakiki sayımız bilinsin. Fakat 
maalesef Sayın Mahmut Çelebi'nin dediği gibi, oy 
kazanıyoruz ama oylarımız azalıyor. Bırakın da 
hakiki ağırlığımızı belirleyelim. Geçen seçimlerde 
katılmayışıma ve fazla bilgimin olmamasına 
rağmen arkadaşların dediği gibi oylarımız 80 
bini geçmişti. Eğer ki kota olmasaydı, 4 sandalye 
kazanabilirdik. Başka bir partide 2-3 sandalye 
alabilirdi. Peki bizleri neden 5 sandalyeye 
sıkıştırıyorsunuz? Bırakın asıl sayımız bilinsin ama 
oylarımıza dokunmama şartıyla.

Demem o ki kota sistemini oylarımıza dokunmama 
şartıyla kaldırın, bizim kendimize güvenimiz tam. 
Eğer bu mümkün değilse ve zorlanacaklarsa, kota 
sandalyesinin numarasını artırmak şartıyla kalsın. 
Türkmen milleti 10 sandalyeye müstahak değil mi? 
Hristiyanların 5 tane sandalyesi var, onlar bizim 
kardeşimiz ama bizimle onların sayısı aynı mı? 
Bu mümkün mü? Temennimiz, onlara da tanınan 
kotanın kalkması ve asıl sayılarını bilmeleri. 

        Türkmenlere karşı nasıl bir niyet 
içerisinde olduklarını bilemiyoruz

Seçim ile ilgili tahminleriniz nelerdir? 
Sizce kaç tane sandalye kazanabilirsiniz

Bunu kestirebilmek zor bir şey. Demem o ki 
sandalye konusunda tahminde bulunmak zor. 
Çünkü Türkmenlere karşı nasıl bir niyet içerisinde 
olduklarını bilemiyoruz. Normal şartlarda 3 veya 4 
sandalye bekliyoruz. Ama buna izin verecekler mi 
onu kestiremiyoruz. 

Projemiz Kota Sistemini Kaldırmak
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Haber: Ziya Uzeiry
Foto: Çoban Timur

Haber:  Abdullah Ahmet

Her seçimde satılık oylardan söz edilirdi ancak Tba'ya 
gelen bir telefon bağlantısı, aslında bu oy pazarlığının 
daha geniş gruplar şeklinde yapıldığını gösterdi. 

www.tbajansi.com'da bazı liste ve adaylara yapılan 
reklam sorası ajans telefonumuzu arayan bir numara, 
reklamı yapılan adaylara ulaşmak istediğini iletti. 
Nedenini soran muhabirimizi arayan kişi, "Yanlış 
anlamayın, biz 80 oya sahibiyiz ve isteyen her adaya 
bu oyları verebiliriz." diye bir açıklamada bulundu. 
Konuyu uzatmayan muhabirimiz, arayan şahsa "Bizim 
herhangi bir adayla irtibatımız yok böylesi bir hususta 
size yardımcı olamayız kusura bakmayın." deyip 
telefonu kapattı. 

Bir muhabir olarak konunun bir haber değerinin 
olduğunu düşünerek Erbil Polis Genel Müdürü 
Tuğgeneral Abdulhalik Talat'ı arayıp konuyu kendisine 
aktarıp ve oy ticareti yapanlara karşı ne tür bir icraat 
alınabileceğini de öğrenmek istedik. 

Abdulhalik Talat, "Yüksek Seçim Komisyonunun Seçim 
yasasının 57. maddesinin 5. fakara'sına göre, oyunu 
para veya herhangi bir şey karşılığında pazarlayan 
kişi, 1 yıl hapiz cezasına çaptırılacaktır." şeklinde 
açıklamada bulundu. 

Aynı cezai işlemin, oyu alan kişiyi de kapsıyıp 
kapsamadığına ilişkin sorduğumuz soruya Abdulhalik, 
oyu satın alan kişinin de aynı cezai işleme tabi 

tutulacağı yönde yanıt verdi.

Erbil Polis Genel Müdürü Tuğgeneral Abdulhalik 
Talat'tan gereken izni aldıktan sonra, bizi arayan 
numarayla irtibata geçtik ve bu oyunu satmak isteyen 
kişiyle yaptığımız konuşmayı kayda aldık. 

Kendisinin bizi aradığını hatırlattık ve bu sürecin nasıl 
işleyeceğini sorduk. 

İsmini açıklamayan şahıs, yaşadığı bölgeyi açıklayarak, 
"Ben devlet memuruyum kendimi riske atamam, ancak 
bu kadarını söylebilirim, bu adaylardan herhangi
 birini bize iletin, bize 
78 veya 80 kartvizit getirin, bizim hangi
 okulda size kaç oy verdiğimizi
 gösteririz." şeklinde konuştu 

Oy karşılığında ne kadar ücret
 istediklerini sorduğumuzda, 
"Ben şahsen ücret istemem
 ancak oy verdiğimiz kişi 
şayet parlamentoya girerse, 
o zaman bizim için 2 kişiyi 
maaşa bağlasın veya tayin 
etsin." diye bir açıklamada
 bulundu. 

Aslında üzerinde 
durduğumuz "para karşılığı

 oy" konusunun daha tehlikeli bir yöne gittiğini görmüş 
olmak. Çünkü bu gibi bir oy alımına giren adayların 
daha sonra devamlı şantajla karşı karşıya kalacağı 
apaçık ortada. 

Oy Satana 1, Oy Satın Alana 1 Yıl Hapis

Irak'ın Basra vilayetinden sonra ikinci petrol zengini 
olan Kerkük şehri benzin kıtlığından feryat ediyor.

2003 ABD işgali sonrasında ülke genelinde meydana 
gelen yakıt kıtlığından Kerkük de nasibini aldı.

Kerkük'teki benzin ve diğer yakıt sorunlarını gidermek 
üzere, eski Kerkük Valisi Necmettin Kerim yönetimi 
tarafından benzin kartı denilen uygulama başlatılmıştı. 
Uygulama uzun süre sürmeden karaborsacılar 
tarafından ele alınarak yolsuzluk başladı.

Benzin kartı, her Kerküklü vatandaşa belli bir ücret 
karşılığında ve Kerküklü olduğuna dair resmi belgeler 
vermek şartıyla, Kerkük Petrol Dağıtım Merzeki 
tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

Uygulamada kullanılan bir yıl geçerlilik süresi olan ve 
toplamda 51 karttan oluşan bu biletler, karaborsacılar 
tarafından tanesi yedi bin dinara satılmaya başlandı.

Kartı olmayan vatandaş, devlete ait litresi 450 dinar 
olan benzin alamazken, özel benzin istasyonlarında 
litre başı 750-950 dinar arası fiyatla satılan benzin 
almaya mecbur kaldı.

Kartı olmayan vatandaşlar, Yakıt Dağıtım Merkezi'ne 
başvuruda bulundu. Başvuruda bulunup kartını 
alamayan Kemal S. gazetemize başından geçenleri 
anlattı.

Başvurudan kısa süre sonra Yakıt Dağıtım
Merkezi'ne kartını almak için gittiğini belirten
 Kemal S. adlı vatandaşa kartının merkezde 
kaybolduğunu söylediklerini kaydetti. Kemal S.
 bu durumdan 

şikayetçi olarak suçu karaborsacılara ve 
onlarla işbirliği yapan bazı siyasi taraflara attı.

Kemal S. kartının karaborsacılara satıldığını söyleyerek 
şikayette bulunduğunu fakat herhangi bir sonuç 
alamadığını ifade etti.

Yüz metrelerce uzayan benzin kuyruğu vatandaşı 
canından bezdirdi

Benzin kartı, Yakıt Dağıtım Merkezi tarafından küçük 
meblağ karşılığı vatandaşa dağıtılıyor fakat bu kartlar 
karaborsacıların eline geçerek tanesi 7000-8000 
dinardan, benzin istasyonu çevresinde satılıyor.

Saatlerce benzin kuyruğunda nöbet tutan vatandaşlar 
duruma isyan ederek, merkezi hükümete bu durumun 
düzeltilmesi için çağrıda bulundu.

Adını vermek istemeyen vatandaş, devletin açık bir 
şekilde müdahale etmesini istedi. Benzin kartının 
kaybolmasından, merkezde çalışan bazı kişileri suçlu 
tuttu.

Konuya açıklık getirmek adına Benzin İstasyon 
Müdürü ve Kerkük Yakıt Dağıtım Merkezi 
sorumlularıyla görüşmek istedik fakat öyle bir 
yetkilerinin olmadığını söylediler.

 Vatandaş yolsuzluktan şikayetçi olurken, benzin
  ve diğer yakıt istasyonu sorumluları, Kerkük'ün
     benzin hissesinin diğer illere göre az
                  olduğundan şikayetçi oldu. 

                                 Bu sorunun çözümü için 
                                            alternatif yol  arayan 
                                                  hükümet, Kerkük'te 

arabalar için gaz  sistemi uygulaması başlattı.

Litresi iki yüz dinar olan ve çevre dostu olmasıyla 
bilinen gazın, araç için daha sağlıklı ve güvenilir bir 
sistem olduğu belirtiliyor.

Benzinin kalitesiz olması ve ücretinin yüksek olması 
hem vatandaşa hem de araca zarar vermektedir. 
Özellikle yaz aylarının kavurucu sıcağında hem araçta 
hem de vatandaşın hayatında ciddi tehlikeler oluşturan 
kalitesiz benzinin yerine gaz sisteminin kullanımı, hem 
sağlık açısından hem  de çevre dostu olması açısından 
daha olumlu olduğu söyleniyor.

Gaz sisteminin başta devlet araçlarında uygulanacağı, 
bir süre sonra da normal vatandaşlar için uygulamaya 
geçeceği belirtildi.

Şimdilik Kerkük’te sadece bir gaz sistemi donatım 
merkezi mevcut. Gaz sisteminin uygulanmasının 
yaygınlaşmasının ardından zamanla bu merkezlerin 
sayısının artırılması bekleniyor.

Öte yandan vatandaşlar, benzin kartı sisteminin 
kaldırılmasını talep ederken, bu uygulamanın sadece 
karaborsacılar ve onlarla işbirliği yapanların çakarına 
hizmet ettiğini aktardı.

Benzinsiz Kara Altın Şehri Kerkük
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Haber & Foto: Ali Salim 

Haber: Ali Antar
Foto: Çoban Timur
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Demokrasi, Yunanca bir 
kelimedir; halkın yönetimi 
anlamına gelir ya da halkın kendi 
kendini yönetmesi anlamına gelir. 
Seçimler de demokrasinin en 
önemli uygulamalarından biridir. 
Seçim ve devlet kurumları çok 
eskiden basit ve ilkel bir şekilde 
ilk defa Yunanistan şehirlerinde 
yapıldı. Halk bir meydanda bir 
arya gelip toplumun durumunu 
ve güncel olayları orada tartışır 
ve çözüm bulmaya çalışılırdı. 
Toplum genişleyince herkesin 
aynın sahada toplanması zor oldu, 
buna bir çözüm olarak halkın 
içinden önde gelen kişilikler ve 
ak sakallı bilge insanları halkı 
temsilen belirleyip bir yönetim 
kurulu teşkil etme fikri doğdu. 
Her yüz kişi arasından bir kişi 
vekil ya da temsilci olarak seçilir, 
o insanları temsilen konuşur arzu 
ve isteklerini ülkenin yüksek 
yasama konseyine sunardı.

İlk demokrasi süreci ve yönetim 
kurulu teşkili (parlamento ve ya 
şura meclisi) kuruluşu altıncı 
yüzyılın ortasında Yunanistan'ın 
Atina kentinde tarihe kaydedildi. 
Yunanlılar demokrasiyi kullanan 
ilk millet oldular ve seçim 
süreci fikri genişleyerek başka 
toplumlara da taşındı ayrıca 
bugünki hale kadar gelmiştir. 
Siyasi, ekonomik, medeni 
yaşamda yenilikler ve detaylar 
meydana gelmeye başlayınca, 
toplumda siyasi parti ve hareketler 
baş göstermeye başladı. Seçimler 
zamanı gelince bu siyasi parti 
ve hareketler bir üyesini veya 
halkın içinden güven sahibi ve 
halkın güven rızasını kazanmış 
birini milletvekili seçilebilmesi 
için aday göstermektedir. Adaylar 
partileri tarafından hazırlanmış 
olan seçim programını, mecliste 
bulunduğu süre içinde bir çalışma 
programı ve yol haritası olarak 
benimseyecektir. 

Halkın güvenine nail olan 
milletvekili yasama kurulunun 
en yüksek konseyi olan 
parlamentoda yürütme ve yasama 
görevlerini en mükemmel şekilde 
yerine getirmek zorundadır. 
Bilindiği gibi bu görev oldukça 
önemli ve kutsal bir görevdir, 
dolayısıyla bu büyük emaneti 
taşıyacak olan kişi güvenilir biri 
olmalı ve milleti en iyi şekilde 
temsil etmelidir. 

Seçimler bir çok ilerlemiş 
ülkelerde büyük ve sabit adımlarla 

ülkeyi yönetmekte parlak örnekler 
sunmuştur. Ancak, idari, mali ve 
toplumsal yolsuzluğun yaygın 
olduğu toplumlarda, siyasi 
parti ve hareketlerin birçoğu 
demokrasiyi kötü yönde kullanıp 
makam ve devletin yüksek 
kurumlarına ulaşabilmek için 
seçim sürecini iyi bir fırsat olarak 
değerlendirmektedir. Ayrıca bir 
taraftan seçimler sırasında sahte 
oylar kullanıp halkın kaderiyle 
oynuyorlar diğer taraftan ise 
seçim öncesi hazırlıklarda 
insanlara vaatlerde bulunan vekil 
adayı seçimleri kazandıktan sonra 
bütün bu vaatleri unutup sadece 
kendi çıkarı için çalıştığı da 
oluyor, oysa ki seçim kampanyası 
sırasına gece gündüz çalışacağına 
milletin arzu ve isteklerini 
yerine getireceğine dair yeminler 
ediyor ve vaatlerde bulunuyordu. 
Ama tam tersine bundan soraki 
dönemde sadece ve sadece kendi 
şahsi çıkarı ve menfaatleri için 
çalıştığını ve bu yetmezmiş gibi 
yolsuz ve sahtekar kişilerle iş 
birliği yaparak ülkenin servetini 
çalmak, siyasi süreci yıkmak, 
ülkeyi cehenneme çevirmek 
ayrıca yasama, yürütme ve yargı 
kurumlarında yolsuzluğu yaymak 
için rol görmektedirler. 

Bu durum Irak'ta Amerilkalı sivil 
hakim (Bol Brimer) tarafından 
yıl 2003 nisan tarihinde 
kurulan yönetim kurulunun 
oluşturulmasından sonra Irak 
devletini şimdiki gerginlik, 
yolsuzlık, işsizlik, yoksulluk, 
umutsuzluk vs.. durumuna maruz 
bıraktı. Irak'ta her dört yılda bir 
seçimler yapılmaktadır, halkın 
temsilcilerini seçebilmesi için bir 
tiyatro oynanmaktadır.

Irak'ta her dört yılda bir kere 
gerçekleşen seçimlere hile, 
şaibe karışıp belli gruplara 
oy vermelerini sağlamak 
için insanlara para ödeniyor. 
Kısacası ülkemizde seçimlerin 
bir oyundan farkı yoktur. Bu 
oyun neticesinde şüpheli, kirli 
unsurlar parlamentoyu kazanıyor. 
Böylece nezih olmayan ve 
yolsuzluk sevdalısı hükümetler 
kuruluyor. Adaletten uzak 
katılımcı ve kucaklayıcı olmayan 
bu hükümetler ülkeye hiçbirşey 
kazandırmaz.

Hükümet dediğin kucaklayıcı 
olur, herkese aynı mesafede olur, 
vatandaşlık kabiliyeti ve nezahat 
temelleri üzerinde kurulur. Bu 
da ülkemizdeki yolsuzluğun, 
zulmün, insanları dışlamanın 
devam etmesine yol açar. Bu 
durum yönetim ve profesyonellik 
gerektiren kısımlardaki 
becerilerin zai olması anlamına 
gelir. Böylece yaralı ülkemizde 
yolsuzluk tahribat ve ümitsizliğe 
yeni bir boyut kazandırılmış olur.

Kenan Şakir Üzeyirağalı

Demokrasi
   ve Seçim Süreci 

Beşiktaş Kulübü Erbil ve Kerkük'te bulunan 
futbol okullarının yenilenen sözleşmelerini 
imzaladı.
 
1903 Karakartallar Derneği Başkanı Cengiz 
Sarıkaya ve Beşiktaş Futbol Okuları Erbil 
Temsilcisi Dılzar Maruf Selim konuya ilişkin 
Tba'ya açıklamalarda bulundu.

Cengiz Sarıkaya, "Beşiktaş Futbol Okulu 
ticari bir projedir fakat sadece Irak'taki 3 
spor kulübüne ücretsiz isim hakkını verdik." 
dedi.

"Beşiktaş Futbol Okulları Erbil Temsilcisi 
Dılzar Bey'e 100 adet forma ve konç çorap 
yardımında bulunduk." şeklinde açıklama 
yapan Cengiz Sarıkaya,  "Geçen sene de 
300 adet dağıtmıştık, top vermiştik ve 
çocuklar için tişört ve şapkalar yollamıştık." 
ifadesinde bulundu.

" Kilometrelerce uzakta BJK 
formalı çocukları görmek gurur 

verici" 

Sarıkaya, "BJK'nin amacı Beşiktaşlı 
çocuklara sevgisini yollamaktır. Geri 
dönüşler çok mutluluk verici kilometrelerce 
uzakta BJK formalı çocukları görmek bile 
gurur verici." diye konuştu.

Kerkük Beşiktaşlı Taraftarlar Sorumlusu 
Cengiz Bayatlı tarafından Erbil'deki okul 
için gönderilen malzemelerin teslim 
edileceğini belirten Sarıkaya, "Bir sünnet 
projesi için Erbil ve Kerkük'e eşyaları 
göndermiştik. "dedi. 

Beşiktaş Futbol Okuları 
Erbil Temsilcisi 
Dılzar Maruf Selim, 
konuya ilişkin yaptığı 
açıklamada, "BJK Futbol 
Okulu ile bir yıllık 
sözleşmemiz vardı. Bu bir 
yıl içinde 50 öğrencimiz 
okulumuza katıldı." diye 
konuştu.

"Öğrencilerimiz 
verilen sertifika ile 
istediği okula gidip 

bu belgeyi
 gösterebilir"

Geçen yıl yaptıkları etkinliklere değinen 
Dılzar Maruf Selim, "9-15 yaş aralığında 
öğrencilerimiz vardı, bu öğrencilerimize 
yıl sonunda BJK ve buradaki yetkili 
merciler tarafında onaylanmış sertifika 
verildi. Öğrencilerimiz verilen sertifika ile 
istediği okula gidip bu belgeyi gösterebilir." 
ifadesinde bulundu.

BJK Futbok Kulübü Genel Başkanı Sayın 
Fikret Orman tarafından bir yıl daha 
sözleşmenin uzatıldığını söyleyen Selim, 
sözlerine şöyle devam etti:

"Aslında sözleşmemiz mayıs ayında bitmişti 
ama tekrar okulu açmadık, çünkü her 
şeyin kanuna uygun olmasını istiyoruz. 
Bu nedenle durumu kulübe aktardık. Eğer 
isterlerse sözleşmeyi uzatmamız gerektiğini 
anlattık. Onlar da kabul ettiler ve geçtiğimiz 
günlerde yeniden sözleşme bir yıllığına 
uzatıldı.Kerkük'te de bu yıl, üç okulun 
sözleşmesi yenilendi."

"Önemli olan BJK Futbol Kulübü 
olarak Erbil halkına ve spora bir 
faydamızın, katkımızın olması"

Okullar açıldığı tarihten itibaren haftada 
iki gün olarak 45-50 
öğrencile ile kurslarına 
devam edeceklerini 
belirten Selim, "Geçen 
yıl her milleten 
öğrencilerimiz vardı. 
Bu yıl da aynı şekilde 
olacak. Önemli olan 
BJK Futbol Kulübü 
olarak Erbil halkına ve 
spora bir faydamızın, 
katkımızın olması. 
"değerlendirmesinde 
bulundu. 

Öğrencilerinin 
ebeveynlerinin başlama tarihini kendilerine 
sorduklarını ifade eden Dılzar Maruf Selim, 
"Bu yıl da aynı geçen yılki gibi Bahtiyari 
Sahası'nda okulumuz başlayacak. Büyük bir 
ilgi olduğu için biz de inşallah elimizden 
geldiği kadarıyla devam ettiriceğiz." bilgisini 
paylaştı.  

Beşiktaş Kerkük 
ve Erbil'de Devam edecek 
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Haber & Foto: Ali Salim 

Saat öğlene doğru 11 olduğunda caminin 
hareminde bir telaş başlar. Yoksul ve maddi 
durumu iyi olmayan kişiler caminin sağ tarafında 
uzun bir kuyruk oluşturup, bir tabak öğle yemeği 
almayı bekler. Daha sonra yemeğini alanlar özel bir 
odaya doğru yol alıp orada yemeğini yer. Verilen 
tabağın yanında her defasında onlar için farklı 
bir içecek hazırlanır. Örneğin; ayran, meyve suyu 
vb. Yemeği yedikten sonra dışarı çıkıp tabakları 
teslim ederler. Sadece bu kadar da değil, yemeğin 
ardından caminin özel çaycısı onlara çay demleyip 
dağıtır. Böylelikle Cuma günleri haricinde, Erbil'de 
birçok yoksul, işçi ve yardıma muhtaç kişi bir 
karşılık vermeden bu avluda karnını doyurur.  

Çöl Şeyhi Camii, Erbil'in en eski camilerinden 
biri olup, kent halkı arasında özel bir konuma 
sahiptir. Bu cami, Şeyh Muhammed Şeyh Mustafa 
Hacı Ömer Doğramacı Erbilli tarafından yapıldı. 
Erbil'de tanınan bir şahsiyet olan Şeyh Muhammed 
Doğramacı, Erbil Kalesi'nin Tekiye Mahallesi'nde 
doğmuştur. Doğramacı'nın Nakşibendi tarikatına 
bağlı olduğu bilinmektedir. Söz konusu caminin 
inşa edildiği dönemde, caminin etrafında hiçbir 
evin olmaması ve etrafın boş bir arazi olmasından 
dolayı Doğramacı'ya Çöl Şeyhi lakabı verildi, 
camiye de aynı şekilde. Yani o dönem insanlar, 
caminin olduğu bölgenin uzak ve boş bir arazi 
üzerine kurulmasından dolayı bu adı kullandı. 

Çöl Şeyhi Camii, 1882-1883 yılları arasında 
şimdilerde Arap Mahallesi olarak bilinen Erbil'in 
çöl (sahra) bir alanında inşa edildi. Erbil'in büyük 
yazarlarından Zuber Bilal İsmail, Çöl Şeyhi adlı 
kitabında caminin ilk başta 3 küçük kubbeye sahip 
olduğunu belirtiyor. Yazar aynı kitapta, caminin 
Şeyh Muhammed'in müridleri ve ona bağlı 
olan kişiler tarafından yapıldığının, onların bu 
caminin yapımında önemli rol oynadığının altını 
çiziyor. Caminin yapımı 1883 yılında (Hicri 1301) 
tamamlandı, bu tarih bir taşın üzerine kazıldı. O 
taş da caminin namaz kılma bölümünün kapısının 
üzerine asılmıştı. Fakat camideki son restorasyon 
çalışmasından sonra taş, tekrardan yerine asılmadı. 

Caminin yapımı tamamlandıktan sonra dini 
alanda hizmer vermeye başladı.  Şeyh Muhammed 
Doğramacı, 11 Temmuz 1891 yılından hastalığına 
yenik düşerek vefat etti. Şeyh Muhammed'in 
naaşı, caminin avlusunda bulunan yaşama 
gözünü yumduğu kendi odasında toprağa 
verildi. Şeyh Muhammed'in sadece Şeyh Mustafa 
adında bir oğlu vardı, o da vefat ettikten sonra 
babasının yanında defnedildi. Bu nedenle Şeyh 
Muhammed'in oğlunun vefatının ardından varisi 
kalmadı.

Şeyh Muhammed Doğramacı vefat etti ancak 
ardından birçok mürid ve ona bağlı kişiler bıraktı. 

Bu insanlar camiye sahip çıkıp gönüllü olarak işleri 
devam ettiriyor.

Çöl Şeyhi Camisi, Erbil'in diğer camilerinden 
farklı özelliklere sahip. Birincisi; Nakşibendi 
tarikatının hatmini uygulama. Bu eski dönemden 
beri yapılıyordu. Şeyh Muhammed öncelikle 
müridleri arasından birini, bu işle sorumlu olması 
için seçmiş. Hatim, zikretmenin bir türüdür, 
Nakşibendi hatmi ise kalp (gönül) ile alakalıdır. 
Çöl Şeyhi Camisi'nde Nakşibendi hatmi ilk başta 
sabah namazından sonra ve akşam-yatsı namazları 
arasındaki süreçte yapılırdı. Fakat halikazırda bu 
sadece ikindi namazından sonra yapılıyor.

Çöl Şeyhi Camisi'nin bir diğer özelliği ise, 
yoksullar, işçiler ve yardıma muhtaç kişilere öğlen 
yemeği dağıtması. Cuma günleri haricinde, yemek 
yapmak için özel olarak gelen kadınlar Şeyh'in 
evinde (Şeyh Muhammed Doğramacı'nın evi olup 
yemek yapımı ve hayır işlemek için kullanılır) 
yemekleri hazırlar ve dağıtır. Sadece yoksul kişiler 
değil, Erbil'in zenginleri de dilekte bulunmak, 
dua etmek için gelirler. Bir tabak veya bir tencere 
yemeği hastalarına götürüp iyileşmeleri için dua 
ederler. 

Diyanet İşleri Bakanlığı memuru ve camideki 
yemek dağıtımının sorumlusu olan Hacı Muhtesem 
Hacı Ziya Uzeiry, camide yapılan yemek yardımına 
ilişkin Tba'ya konuştu. 

Şeyh Muhammed'in, koca yürekli iyilik sever bir 
kişi olduğunu belirten Uzeiry "Onun döneminden 
beri yoksullara yemek dağıtımı vardı. Şeyh birçok 
arsaya sahipti. Caminin önünde kumaşçılar çarşısı 
olarak bilinen binada da onun hissesi var. Öte 
yandan Erbil halkı, büyük bir gönüllülükle camiye 
yardımda bulunup bunun yoksul ve fakirlere 
dağıtılmasını ister." ifadelerini 
kullandı.

Uzeiry, Çöl Şeyhi Camisi'nde 
günlük olarak kaç kişiye yemek
 hazırlandığıyla ilgili soruyu şöyle
 yanıtladı:

"Her gün 110-120 kilogram 
pirinçten pilav yapıldığını 
söyleyebilirim. Pilavın yanında
 et ve sulu yemek de bulunuyor.
 Eğer hazırlanan et tavuk etiyse, 
9 koli tavuk hazırlanır. Eğer
 kırmızı et ise 6 koyun hazırlanır. 
Günlük olarak yaklaşık 150
 kişi bu camide yemek yiyor. 
Yemek yemeye gelen kişiler, 
işçi ve yoksul kişiler. Bunun 
haricinde, zengin kişiler de

 hastalarının şifa bulması için bir tabak veya bir 
küçük tencere yemek götürür."

Öte yandan Hacı Muhtesem'in babası olan ve 
Erbil'in, tanınmış kişiliklerinden Hacı Ziya Hacı 
Nadir Kerim Ağa Uzeiry, uzun süre camide 
Cuma günleri Kuran-ı Kerim okurdu. Daha 
sonra caminin idare heyeti üyesi oldu. Hacı Ziya 
aynı zamanda Şeyh Hüsameddin Nakşibendi'nin 
torunu olan Şeyh Ahmed'in halifesiydi ve vefat 
edene kadar camide hatimlere öncülük ederdi.

1960'lı yıllarda insanların hastalarını Çöl Şeyhi 
Camisi'ne getirip şifa bulmaları için yemek 
yedirdiğini ifade eden Uzeiry, "Sadece yemek 
değil, bazı insanlar tencelerdeki siyahlıkları 
iyileşmesini ümit ederek hastaların boynuna 
sürerdi." dedi.

Hacı Muhtesem Uzeiry, "En önemli nokta da 
şu; Şeyh Muhammed'in mal varlığı ve gelirleri 
caminin üzerine yapıldı, yani vakıf haline geldi ve 
gelirler camiye geliyor." bilgisini paylaştı.

Caminin bir diğer özelliği ise, içerisinde bir 
kütüphanesinin olmasıdır. Zuber Bilal İsmail, Çöl 
Şeyhi kitabında, kütüphanenin Şeyh Muhammed 
döneminde yapıldığını ve kitaplarının orada 
korunduğunu kaydediyor. O kütüphaneye 
özel bir oda ayırt edildi. Bazıları da Çöl Şeyhi 
Camisi'nin İmam ve Hatib'i Hoca İmadeddin 
Fayiz Abdullah'ın odasında bulunuyor ve kitap 
sayısı gün geçtikçe yükseliyor.

Erbil, tarih boyunca dini ve toprağını seven 
birçok kişi yetiştirdi. Kentin sembolü haline 
gelen bu kişilerin namı, yüzyıllardır kaybolmadı. 
Şeyh Muhammed Doğramacı da, Erbil'de yoksul 
ve yardıma muhtaç                        kişilere büyük 
bir kapı açan dini bir                   şahsiyetti. 
Şeyh Muhammed,                                müridleri 
üzerinde bıraktığı                        etki sayesinde yüz      
                                                        yıldan fazla     
                                                        süredir onun  
                                                         adetleri devam    
                                                         ediyor ve devam  
                                                         edecek gibi de    
                                                         görünüyor.

Haber: Ziya Uzeiry
Foto: Ali Salim

Çöl Şeyhi: Yoksulların Yardım Kapısı



Attarlar (Aktarlar) kurutulmuş çeşitli bitkiler, çiçekler 
ve buna benzer ev ilacı gereçleri ve baharat satan 
dükkanlardır. 

Erbil'de eski dönemden beri icra edilen önemli 
mesleklerden biri olan attarlık, günümüzde de aynı 
konuma sahip.

Erbil'in Kayseri Çarşısı'nda attarlık yapan, Nevzad 
Muhammed Emin Cerdis, mesleği hakkındaki detayları 
Tba ile paylaştı.

1980'li yıllardan beri bu işi yaptığını belirten Cerdis, 
"Mam Malik sayesinde bu meslekle tanıştım ve devam 
ettirdim. Şimdi ise çocuklarım dükkanda çalışıyor ve 
bu mesleği sürdürüyor." dedi.

Mesleğe başlamadan önce annesinin evde ağız dermanı 
(ağız ilacı) yaptığını ifade eden Cerdis, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

"Ağız dermanı, ağzın içindeki yaraların tedavisi için 
kullanılırdı. Bu ilaç 7 çeşit ottan yapılır. Meslek sırrı 
olduğu için otların ismini veremiyorum. İlaç aynı 
zamanda ayak parmakları arasında oluşan yaralar için 
de kullanılırdı. Yara bir güzel temizlendikten sonra ağız 
dermanı yaraya sürülürdü ve yara iyileşirdi." 

Cerdis, yara iyileştirici bir başka ilaç hakkında bilgi 
vererek, "Mazı ile şap da yaraları tedavi etmek için 
kullanılırdı. Mazı maddesi dağlarda bulunan bir 
ağaçtan çıkar ve şap ile karıştırılır. Bu karışım yaraya 

sürüldüğünde en kötü yara bile 2-3 defada temizlenir 
ve kapanırdı." ifadelerini kullandı.

Attar Nevzad Muhammed Emin Cerdis, çocuklardaki 
karın ağrısı ve gaz problemi için de ilaçları olduğunu 
söyledi. 

Cerdis, "Acı adında çocuklardaki karın ağrısı ve gaz 
problemi için kullanılan bir ilaç da var. İlacı yetişkinler 
de kullanabilir ancak daha çok çocuklar için 
kullanılıyor." diye konuştu.

Sarılık hastalığına yakalanan çocuklar için 
özel bir ilaç kullandıklarını kaydeden Cerdis, 
"Susam yağı ile kırşanı (pudra) birbirine 
katardık. Bu bir merhem gibi vücuda 
sürülürdü. Bunun yanında çocuğa her öğün 
susam yağı içirilirdi. Daha sonra cattan bezi 
(özel bir bez) ve arap sabunu ile çocuğun 
vücudunu yıkarlardı ve çocuk şifa bulurdu." 
açıklamasında bulundu.

Cerdis, eskiden kendisinin otları dağlardan 
ve çöllerden toplamaya gittiğini ancak son 
zamanlarda eski gücü yerinde olmadığı için 
gidemediğini söyledi. Şimdilerde ise kendisine 
getirilen otları karıştırıp ilaç haline getiriyor.

Yaptığı karışımlarda ve dükkanında bulunan 
ürünlerin içeriğinde bulunan malzemelerin Dubai ve 
Hindistan'dan ithal edildiğini belirten Cerdis, eskiden 
bu meslekle uğraşanlar hakkında, "Mam Malik ve 
oğlu Vuşyar, Feysal, Sabah ve çocukları Fellah ile 
Salim bu mesleği icra ederdi. Ama şimdi onlar bu işi 

yapmıyorlar, onların yerine çocukları veya torunları bu 
işi yapıyor." dedi.
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Haber: Ali Salim
Foto: Muhammed Emin

Hazırlayan:  Ali Salim

Erbil'de Attarcılık

Almanya'nın Baltık Denizi kıyılarına bakan ilginç bir sahili bulunuyor. Sahili ilginç 
kılan ise  Prora adıyla kıyıya paralel konumlanan 5 kilometre uzunluğundaki otel.

10 bin adet odası bulunan 70 yıllık otelin, hiçbir zaman müşterisi olmadı.

Otel, Nazi Almanya'sı zamanında Hitler'in emriyle Prora ismiyle 1936 ve 1939 yılları 
arasında inşa edildi.

150 m kadar sahilden içerde bulunan otelin uzunluğu 5 kilometre. 

1936 - 39 yılları arasında modern tarzda inşa edilen Prora'nın mimarı, Clemens 
Klotz.

Tesis için açılan yarışmada birinci olan ve Bauhaus etkisinin de yoğun olarak 
hissedildiği devasa dinlenme kompleksi, aynı zamanda kaplıca özelliği de taşıyor ve 
birbirinin aynı toplam 8 binadan oluşuyor. 

Nazi Almanyası'nın en önemli mimarlık örneklerinden biri olan Prora, hem bu 
sebeplerle, hem de ilk kitle turizmine yönelik girişimlerden biri olması nedeniyle 
mimari miras listesinde koruma amacıyla kayıt altına alınan yapılardan. 

Robert Ley'in, Butlin tarafından orta gelirli İngilizler için planlanan tatil 
kamplarından esinlendiği tesisler, mimar Klotz tarafından her işçinin plajda 
tatili hak ettiği fikrinden yola çıkılarak aynı anda 20.000 kişiyi barındırabilecek 
kapasitede inşa edilmiş. 

Odaların tamamı deniz manzarasına sahip ve 5 m x 2,5 m ölçülerinde. 6 katlı 
8 binanın tamamı, hepsi tıpatıp aynı olan ve içlerinde iki yatak, bir gardrop 
ve bir lavabonun bulunduğu bu odalardan oluşuyor. Bu da, bir cephede tam 
1.118 pencere olduğu anlamına geliyor. Odaların 10 m derinliğinde olması, 
blokların büyüklüklerine oranla oldukça yassı görünmelerine neden oluyor. 
Tüm ziyaretçilerin eşit koşullarda ağırlanması amacıyla düzenlenen binalarda 
tuvalet ve duşlar ise ortak kullanım için odalardan ayrı konumlandırılmış. 
Tesis, turizmin aktif olduğu bölgedeki yeni otellerle ilgi çekici bir kontrast 
oluşturuyor. Ayrıca 'Prora Modeli', 1937 yılında Paris'te düzenlenen Dünya 
Sergisi'nde Grand Prix ile ödüllendirilmiş.

Mimarın bu ihtiyaç programına uygun olarak tasarladığı Prora, Hitler için çok daha 
büyük bir idealin parçası olma özelliğini taşıyor.

Dünya üzerindeki en büyük sahil tesisini inşa etme hayalini kuran Hitler, 
tasarımın aynı zamanda, bir savaş çıkması halinde bu binaların askeri hastaneye 
dönüştürülebilmesine imkan verecek nitelikte olmasını istiyordu. Tesisin tümünde 
merkezi ısıtma sistemi bulunması, Prora'nın sadece bir tatil kompleksi olmadığının 
ve Hitler'in farklı amaçları bulunduğunun bir kanıtı. 

Temeli 2 Mayıs 1936 tarihinde atılan Prora'nın iskeleti rekor sayılabilecek bir sürede, 
17 ayda tamamlandı. Bu süre boyunca, dönemin tüm büyük inşaat firmaları ve 
neredeyse 9.000 inşaat işçisi ve asker bu projede çalıştı.

1939 yılında İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla inşaatı duran tesisin o ana dek 
tamamlanabilen 8 bina, tiyatro ve sineması terkedilmiş birer kabuk görünümü 
aldı. Hitler'in çok önem verdiği havuz ve festival salonu projeleri ise hiçbir zaman 
gerçekleştirilemedi. Hamburg'un bombalanması sırasında kaçan kentliler, binaları 
barınak olarak kullandı. Savaşın sonunda ise Prora, hava kuvvetlerine ait yedek 
kadın personelin kaldığı lojmanlara dönüşmüştü. Tesise hiçbir tatilci ayak basamadı.

20.000 Kişilik Otel: Prora
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Haber: Eymen Erbiloğlu

?

Haber:  Ziya Uzeiry

Türkmen Basın Ajansı, takipçilerine görsel ve işitsel 
bir şekilde ulaşmak için ilk aşamada 30 Eylül'de 
yapılacak olan seçimlerde aday olan ve 5 kişilik kota 
için yarışan Türkmen milletvekili adaylarının bir 
kısmıyla videosal bir çalışma gerçekleştirdi.

On bölümden oluşan programda adaylara kendilerini 
tanıtma fırsatı verilirken, seçildikleri takdirde hayata 
geçirmek istedikleri projelerin neler olacağı yönünde 
düşüncelerini seçmenlerine duyurma fırsatı sunuldu.

Seçim kampanyaları içerisinde Türkmen adaylar 
için hazırlanan yeni format, www.tbajansi.
com ve Tba Facebook, Twitter ve Youtube 
adreslerinden takipçileriyle paylaşıldı.

Büyük ilgi gören programın bazı 
bölümlerinin 20 bine yakın tıklandığı 
görüldü.

Program, Tba çalışanları tarafından itina ile 
hazırlandı. Videoların yönetmenliğini ve montajını 
Çoban Timur üstelenirken, sunuculukta Ziya 
Uzeiry, kamera ve ışıkda Muhammed Emin, 
Ali Salim ve Abdullah Ahmed görev aldı.

Bazı listelere programa katılmaları 
için istek sunuldu, nitekim olumlu 
yanıt gelmediği için bu fırsattan 
yararlanmadılar.

Tba seçim sonrasındaki dönemde 
takipçilerine yeni görsel programlar 
sunmak için hazırlıklarına şimdiden 
başladı.

Tba, Erbil başta olmak üzere Kerkük, Kifri, Altunköprü, 
Telafer, Musul, Tuzhurmatu ve Türkmeneli'nin dört bir 
yanında program çekmeyi hedefliyor.

Tba yeni akım bir Türkmen medyası olma 
yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam 
ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Irak Başbakanı Haydar 
Abadi'nin talimatı üzerine, Kerkük ve Irak 
Kürdistan Bölgesi Yönetimi'ndeki iki şehir, Erbil 
ve Süleymaniye arasında gümrük noktaları 
kurulduğu duyuruldu.
 
Bölgesel Yönetim tarafından soğuk karşılanan 
bu adım, aynı zamanda Kerkük'teki halkı da 
endişelendiriyor.

Konu hakkında Tba'ya konuşan ITC Kerkük İl 
Başkanlığı Teşkilat Sorumlusu Mehmet Seman 
Ağaoğlu, Irak'ın söz konusu gümrük noktalarını 
oluşturmasının neye ve kime hizmet edeceğini 
dile getirdi. 

Ağaoğlu sorularımızı şöyle yanıtladı: 

IKBY ve Kerkük arasında açılan gümrük 
noktasını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Açılan gümrük noktalarına hiç anlam 
veremiyorum çünkü benim bildiğim gümrük 
noktaları sınır giriş kapılarında olur. Aslında 
Irak hükümeti, IKBY hükümetine baskı yapıp 
gümrük parasını sınır giriş kapılarında alması 
gerektiğini düşünüyorum.Yoksa iller arası 
gümrük noktası neyi gösteriyor acaba ?

Sizce açılan gümrük noktalarının hedefi ve 
amacı nedir? 

Bence Irak hükümeti ciddi stratejik hata yapıyor 
ve hatta egemenliğini tehdit edecek adımlar 
atıyor. Nitekim IKBY ile Irak arasında açılan 
gümrük noktaları sayesinde adeta IKBY'nin 
devlet olduğunu gösteriyormuş gibi oldu. Sanki 
iki devlet arasında kurulan bir gümrük noktası 
gibi oldu.

Öte yandan ticari araçlar ve yük taşıyan 
kamyonlar, Türkiye'den Bağdat'a yetiştiği süre 
içinde 3 farklı yerde gümrük ödeyecek. Birincisi 
Türkiye ile Irak'ın IKYB  sınır giriş kapısında. 
İkincisi IKBY ile Kerkük arasında.Üçüncüsü 
ise Kerkük ile Bağdat arasında ( Safra Gümrük 
Noktası).

Böylece Türkiye'den Irak'a gelen mallara kat kat 
gümrük vergileri eklenerek, ürünlerin fiyatını 
kötü şekilde etkileyecektir ve hatta ticaretin 
birçoğu İran'a kaydırılacaktır.

 Peki yararı var mıdır?

Gümrük noktasının Kerkük için hiçbir ekonomik 
faydası olmayacaktır nitekim bütün vergiler 
başkent Bağdat'taki federal hükümete gönderiliyor 
ve hatta o gümrükte ataması gerçekleşen 100'den 
fazla memurun birçoğu Araplardan seçiliyor. 
Türkmenlere hiçbir faydası olmamıştır.

Kerkük'te fiyatlara zam gelecegini şimdiden 
tahmin edebiliriz ve bu gelişmenin Kerkük 
halkının yükü üstüne yük getirmekten başka hiçbir 
şey ifade etmediğini söyleyebiliriz.

Irak, IKBY ve Kerkük arasında gümrük 
noktası kurarak neyi hedefliyor?

Adaylar Tba Seçim Mikrofonu'na 
Konuştu
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Dövme bir diğer adıyla (tattoo), İslam dininin 
caiz olmadığını belirtmesine rağmen, son birkaç yıl 
içerisinde ülke genelinde hızla yayılmakta. 

Erbil'de sayıları bir hayli artan dövme merkezleri, 
genç kesimin yoğun ilgisini görüyor. 

Tba'a olarak okurlarımıza bu konu hakkında daha 
çok bilgi aktarmak için, 
Erbil merkezinde 
bulunan bir dövme 
merkezinin 
sahibi Necah 
Almas 
Hamid ile 
dövmenin 
nasıl 
yapıldığını 
ve 
dövmenin 

yaratabileceği 
sağlık 
sorunlarını 
konuştuk. 

Güzel sanatlar fakültesinden 
mezun olduğunu ve yaklaşık 14 yıldan beri 
dövme işiyle uğraştığını belirten 
Necah Almas Hamid,  
dünyanın birçok ülkesinde 
bu işi yaptığını ve daha 
sonra Süleymaniye'de 
bir merkez kurduğunu 
ayrıca uluslararası 
birçok dövme sanatı 
kursundan başarıyla 
ayrıldığını ifade etti. 
Şimdilerde ise Erbil'de 
çalışmasını devam 
ettiriyor. 

Dövmenin sağlık açısından 
herhangi bir zararı var mı?

Kesinlikle bu söz konusu değil. Ancak ciğerlerinde 
problem olan bir hastaya dövme yaptıysanız, aynı 
iğne ve malzemeyle başka bir kişiye de dövme 
yapılırsa, o hastalık diğer kişiye bulaşabilir, çünkü 
ciğer hastalıkları kansere yakındır. Yani sadece 
taşıma riski bulunuyor. Dövmenin kanser gibi bir 
hastalığa yol açma riski olsaydı, dünyadaki ünlüler 
yaptırmazdı. Malum dünyaya yayılmış durumda. 

Dövme yaptırtmak için belli bir yaş sınırı var 
mı?

Şüphesiz ki dövme yaptıracak kişinin 18 yaş 
ve üzeri olması gerekiyor. Zaten bu yaş sınırı 
bütün dünyada aynı. Ancak 18'in altında kişiler 
yaptırmak istiyorsa örneğin 16-17 gibi, o vakit 
ebeveynlerinin izni olması gerekiyor. 
En çok hangi dövmeler rağbet görüyor ayrıca 

eski ve yeni dövmeler nasıl karşılaştırılabilir?

Eskiden dövmeler için sadece tek renk kullanılırdı 
ve iğneyle yapılırdı ayrıca basit sade şeyler çizilirdi, 
daha çok yazıyazılırdı. Bilindiği gibi artık farklı 
ve çeşit çeşit aletler üretildi ve çok sayıda 
renk kullanılıyor. Yaptığımız dövmeler 
ise, şahısların kendi isteği üzerine 
hazırlanıyor. Bu da şahıslara 

göre değişiyor. Ayrıca bu 
alanda her gün başka 

ve daha da gelişmiş 
sistemler ortaya 

çıkıyor. 
Örneğin 3D 

modelleri gibi. 
Bu nedenle de modeller ve kullanılan 
figürler tespit edilmiyor. 

Dövmelerin fiyatını nasıl belirliyorsunuz? 

Biz fiyatları istelinen fotoğraflara göre belirliyoruz. 
Örneğin istelinen fotoğraf veya figürün içerisinde 
çok fazla çizgi yer alıyorsa, seçilen fotoğraf 
küçük olsa bile fiyatı yüksek tutulur çünkü çok 
fazla zaman gerektiriyor. Nitekim bazen büyük 
bir fotoğraf ancak içindeki çizgilerin az olması 
nedeniyle, daha az zaman alıyor ve daha az yoruyor 
böylece daha düşük fiyat talep ediyoruz. Ancak bu 
yıl geçtiğimiz yıla göre dövme fiyatlarında ciddi 
bir düşüş yaşandı. Örneğin geçen yıl 100 dolara 

yaptığımız bir dövmeyi bu sene 50 dolara 

yapıyoruz, bu da fiyatlarda yüzde 50 bir 
düşüş olduğunu gösteriyor. Bu durum sadece 

bölgemizde böyle çünkü 
dünya ülkelerinde 

fiyatlar belirlenir ve 
daima yüksektir. 

Fiyatların 
yüksek 

olmasının 
nedeni, 
bir insan 
dövmeyi 
belli bir 
yerine 
bir kez 
yapabilir. 

Dövme için 
gelen kişiler 

özel bir figür 
için gelir bu 

nedenle fiyatını pek 
önemsemez. 

Geçici dövmeler hakkında bilgi 
verebilir misiniz?

Geçici dövmeler 1 aydan başlıyor 
12 aya kadar. O da aynı şekilde 

dövme ancak kullanılan 
boya kalıcı dövmede 

kullanılandan farklı 
ve zamanla silinip 
gidiyor. Geçici 
dövmelerin ömrü 
maksimum 1 senedir. 
Bir sene içerisinde 
cilt boyayı atıyor. 

Devletten ruhsat 
alırken nasıl bir 

prosedür uygulanıyor?

Öncelikle Sağlık 
Bakanlığından ruhsat almanız 

gerekiyor. Bunun için de izin talep 
eden kişinin daha önce bu alanda birkaç kurstan 
geçmiş olması ve bu alanda bilgi sahibi olmasını 
kanıtlaması gerekiyor. Ayrıca bunun yanında 
başvuranın acil müdahale eğitiminden geçmiş 
olması lazım. Örneğin dövme yaptığınız kişinin 
tansiyonunun düşmesi nedeniyle baygınlık 
geçirmesi durumunda, sizin istenmedik bir 
durumun meydana gelmemesi için kişiyi nasıl 
ayıltabileceğinizi bilmeniz gerekiyor. Bunun 
yanında Sağlık Bakanlığı 22 maddelik bir kurala 
tabi tutuyor ve bu 22 kurala bağlı kalınması 
gerekiyor.  

Hızla Yayılan Bir Akım: Tattoo


