Ünlü Gazeteci
Hiwa Jamal Yazdı
Bir noktayı bir kez daha vurgulamak
istiyorum, farklı millet ve inançların
gerçek temsilcilerini ortak yapın,
sadece katılımcı değil. Artık
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30 Eylül seçimlerinin 5 Mayıs'ta
gerçekleşen Irak parlamentosu
seçimlerinden hiçbir farkı yoktu

Yeni hükümet kabinesi KDP,
KYB, Türkmen ve Hristiyanlardan
oluşacak

O Gün Kerkük'te
Neler Oldu?

Türkmeneli Televizyonu Genel
Müdürü Yalman Haceroğlu,
Türkmeneli Televizyonu Haber
Müdürü Ahmet Haceroğlu'nun
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şehit düştüğü günü, akılda kalan
ve cevap bulamayan sorular
eşliğinde tüm ayrıntılarıyla Tba
mikrofonuna anlattı.

'Türkiye Mezunları Derneği,
kılavuz görevini yürütüyor'

4

Fatih Yıldız: Dışişleri
Bakanımızın Ziyaret
İptalinin Nedeni Türkiye
Gündemi

Türkiye Mezunları
Derneği Yönetim
Kurulu Üyesi
Goran Selahaddin
Şükür, "Türkiye
Mezunları Derneği,
kılavuz görevini
yürütüyor." dedi.
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'Bir hayalim var'
Martin Luther King
Bir hayalin gücü, köle ve
ezilmiş bir halkın akıbetini
değiştirmeye yetti.

13 Gemi Taşıyan
Gemi
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Dr. Ahmet Seyda
Arapsı (Cümleyi Öğelerine
Ayırmak – Özne – Nesne –
Yüklem) (مفعول بة,فاعل,فعل, )اعراب

ÇAYIN
KÜLTÜRÜMÜZDEKİ
YERİ

Uluslararası Erbil Kitap
Fuarı Beklenen İlgiyi
Görmedi
Kitap Fuarı 20 Ekim
itibarıyla son buldu.
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Kimi ülkelerde kahve,
kimi ülkelerde de çay halk
geleneğinde büyük bir yer
edinmiştir.
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Türkmen Basın Ajansı

Aydın Maruf: Yeni hükümet KDP, KYB,
Türkmenler ve Hristiyanlardan oluşacak

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi'nin (IKBY) 30
Eylül'de düzenlediği parlamento seçimlerinin
ardından kulislerde "yeni hükümet kabinesinin
hangi siyasi partilerden oluşacağına" yönelik
söylentiler yayılmaya başladı.

Güç dengelerinde ve partilerin sıralamasında
değişikliklerin meydana geldiği seçimde
Türkmenler ve Hristiyanların yeni kabinede aktif
rol alacakları söylentileri bazı siyasi partilerin
muhalefette kalacaklarına ilişkin yaptıkları
açıklamaların ardından hız kazandı.

vermemesinden dolayı sorumluluk
ITC'nin üzerine düştü

?

Irak Türkmen Cephesi olarak
açıklanan sonuçlardan memnun
musunuz
Hayır memnun değiliz. Biz kendi irademizle
bir sandalye kazandık. Hedefimiz daha fazlaydı.
Tabii ki biz de şikayette bulunduk. Aynı şekilde
seçim zamanında şikayetimizi ilettik. Ama diğer

Konu hakkında Irak Türkmen Cephesi (ITC)
Türkmen siyasi parti ve listelerden herhangi bir
Yürütme Kurulu Üyesi ve IKBY Parlamenteri
tepki görmedik. Bundan dolayı bu sorumluluk
Aydın Maruf, Türkmenlerin yeni hükümet
kabinesindeki konumu hakkında Tba Gazetesi'ne tekrardan Türkmen Cephesi üzerine yüklendi.
özel açıklamalarda bulundu.

“

30 Eylül seçimlerinin 5 Mayıs'ta
gerçekleşen Irak parlamentosu
seçimlerinden hiçbir farkı yoktu

?

30 Eylül seçimleri için
değerlendirmeniz nedir? Sizce nasıl
bir seçim oldu
Bu seçimin Mayıs ayında gerçekleşen Irak
parlamento seçimlerinden hiçbir farkı yoktu.
Aynı şekilde büyük siyasi partilerden, özellikle
kota sistemine müdahaleler vardı. O yüzden
bizim içi herhangi bir değişim olmadı. Aslında
biz farklı bir şey bekliyorduk, tahsis olan kota
sistemi Türkmenlere ait bir şey. Ama maalesef
geçmişte yapılan senaryolar aynı şekilde devam
ediyor. Tabii ki bu da bizi rahatsız etmekte.

“

Diğer Türkmen partilerin seçim
sonuçları hakkında bir tepki

“?

Yeni hükümet kabinesi KDP,
KYB, Türkmen ve Hristiyanlardan
oluşacak
Yeni dönemden beklentileriniz
nelerdir
Seçimler bitti ve sonuçlar açıklandı. Mahkame
onayı verdikten sonra 6 Kasım'dan önce
parlamentonun oturum yapmış olması ve
parlementerlerin yemin töreninin gerçekleşmesi
gerekiyor. Yemin töreni yapıldıktan sonra resmi
olarak milletvekili olacağız. İlk toplantıdan sonra
oturum açık bırakılır. Seçimden birinci parti
olarak çıkan KDP siyasi partiler ile görüşmeye
başlayacaktır.
Şimdiden öyle görünüyor ki birçok siyasi parti
muhalefet olarak kalacak. Çok yakında başka
siyasi partiler de muhalefette kalacaklarını ve
hükümete dahil olmayacaklarını ilan edecekler.
Kulislerde olan senaryoya göre yeni hükümet
kabinesi KDP, KYB, Türkmen ve Hristiyanlardan
oluşacak. Çalışmalar ve işaretler o yönde.

Bilindiği üzere İslami Birlik muhalefette
kalacağını belirtmişti. Başka siyasi partiler
de muhalefette kalacaklarını duyurdular. Bir
tek Değişim Hareketi kaldı. O da muhalefete
katılacak gibi görünüyor.

“

Bu sefer gerçek Türkmenlere siyadi
görevler verilecektir
Bahsettiğimiz taraflar yeni kabineyi oluşturacak.
Bu sefer Türkmenler aktif bir şekilde hükümette
katılım sağlayacaktır. Bizim tahminlerimize göre
bu sefer gerçek Türkmenlere yüzde yüz siyadi
görevler verilecektir. Tabii ki bu Türkmenlerin
doğal bir hakkı. Bölgemizde Türkmenler ikinci
ana unsur. Şu ana kadar herhangi bir resmi
görüşme gerçekleşmedi ama isteklerimizi
bütün taraflara sunduk ve geçmişte olduğu gibi
taleplerimizi ilettik. Türkmenlerin sadece katılım
değil, aktif bir şekilde hükümette yer almalarını
istiyoruz. Talep ettiğimiz gibi başbakan
yardımcılığı gibi görevleri taraflara ilettik. Eğer
ki böyle bir görev Türkmenlere veya Hristyanlara
verilirse, bunun mutlaka parlamentoya sunulacak
proje ile yapılması ve onaylanmasını istiyoruz.
Tabii ki bu anlaşma ile olan bir şey. Eğer büyük
siyasi partiler özellikle iktidarda olan partiler
Türkmen meselesi ile aynı duyguları taşıyorlarsa,
o zaman oluşturulması planlanan yeni hükümette
Türkmenlere destek vermeleri lazım.

?

Siz ITC olarak gelecek hükümet
kabinesine katılacak mısınız
Şu ana kadar ITC olarak yeni kabineye
katılımımıza ilişkin daha karar vermedik.

?
?

Peki büyük siyasi partilerden
Türkmenlerin yeni kabinede yer
alması hususunda herhangi bir teklif
var mı
Teklif yok ama istek var. Bu, iki taraflı bir istek, bu
bir haktır.

Kulislerde bakanlıkların küçülmeye
gideceğine yönelik bazı söylentiler
var, bu konu hakkında neler
söylemek istersiniz
Şu anda mevcut 18 tane bakanlık bulunuyor. Bu
sayının 11'e düşme ihtimali var. Bakanlıklarda
küçülmeye gidilecek. Örnek olarak eğitim ve
yüksek öğretim bakanlıklarının birleşme ihtimali
var veya içişleri ve peşmerge bakanlıklarının
birleşmesi yönünde söylentiler var. Kendisi gibi
kalan bakanlıklar da var mesela adalet bakanlığı.
Kısacası yakın olan bakanlıklar birleşecek.
Haber: Ziya Uzeiry
Foto: Ali Salim
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Ünlü Gazeteci
Hiwa Jamal Yazdı
okurlarımız için yazının hem Türkçe hem de Kürtçe'sini
hazırladık.
Yazının tamamı şöyledir:
KURULACAK OLAN HÜKÜMET TÜRKMEN VE
HRİSTİYANLAR İÇİN
Kısa ve açık, eğer Kürt, Irak'ta bir millet gibi hak elde
etmek istiyorsa, o zaman Kürdistan Bölgesi'nin de
Hristiyan ve Türkmen'e hak vermesi gerekir.

Irak Kürdistan Bölgesi'nin en ünlü gazetecilerinden

ve Rudaw Televizyonu'nun "Günün Olayı" adlı
programının sunucusu Hiwa Jamal, sosyal medya
hesabından bir kez daha Türkmen, Hristiyan ve bölgede
yaşayan diğer milletlerin yeni hükümetteki iştirakı ve
hakları üzerine kısa bir yazı paylaştı.
Tba muhabiri, ünlü gazetecinin bu paylaşımının
ardından kendisini arayarak, yazıyı olduğu gibi
gazetemizde yayınlamak istediğini iletti.
Hiwa Jamal, sıcak bir uslupla bu teklifi kabul etti. Biz de

Kürt kendisi, çoğunluğun, diktatör ve hak yiyenlerin
hükümdarlığını görmüş. Bu yüzden aynı tecrübeyi
Kürdistan'da bulunan diğer milletlere tekrarlamaması
gerekir. Ayrıca Irak hükümetlerinin Kürt halkı
aleyhine uyguladığı cahilce ve diktatörce uygulamadan
vazgeçmesi gerekiyor, ki Kürtlerden "Caş" ve kiralıklar
yaratırlardı. Şimdi ise bunların aynısını Türkmen ve
Hristiyanlara uyguluyor.

Bence, Kürdistan Bölgesi'nde, Bölge Başkan Yardımcısı,
Başbakan Yardımcısı, Parlamento Sekreteri, iki bakanlık
örneğin; "Belediye ve Turizim, Dışilişkiler" oluşumlara
verilmeli.
Daha ayrıntılı anlatıyım; Başbakan Yardımcısı,
Parlamento Sekreteri ve bir bakanlık Türkmen,
Dışilişkiler ve Başkan Yardımcılığı ise Hristiyan, Yezidi,
Kakeyi ve diğerlerine ise bakan özelkalemi ve genel
müdürlükler verilsin.
Bir noktayı bir kez daha vurgulamak istiyorum, farklı
millet ve inançların gerçek temsilcilerini ortak yapın,
sadece katılımcı değil. Artık birilerini avucunuzdaki
halka veya parmağınızdaki yüzük yapmaktan vazgeçin.
Bir Kürt'ün "caş" olması ne kadar çirkin bir şeydir.
Kürt'ün başkalarını kendi "caşı" yapması da bir o kadar
çirkindir.
Hiwa Jamal

NOT: "Caş" sözcüğü Saddam Hüseyin Rejimi
Kürdistan ki, içerisinde Kürt, Türkmen, Arap, Hristiyan, döneminde, Baas Partisi tarafından bir takım Kürt'ü
Kildan, Asur ve Yezidi yaşıyor. Bu milletlerin gerçek
silahlandırıp veya yetkilendirip Kürtlerin gerçek
temsilcilerinin içerisinde yer almadığı bir hükümet
temsilcilerine karşı kullandığı kişiler için kullanılır.
kurmak olmaz.
Anlamı ise Arapça'da ( )جحشyani Türkçe'de eşeğin
yavrusuna verilen isim (sıpa) demektir.

Uluslararası Erbil Kitap Fuarı
Beklenen İlgiyi Görmedi

Erbil'de düzenlenen Uluslararası Erbil Kitap Fuarı 20 Ekim itibarıyla son buldu. Irak

fuarın Nisan aylarında yapıldığını ve 2019 yılının nisan ayında fuarın açılma
ihtimalinin yükek olduğunu söyledi.

Konuya ilişkin El-Tefsir Basımevi sahibi Muhlis Yunus, Tba mikrofonuna özel
açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Erbil Kitap Fuarı'nda Türkçe kitapların ve Türk basımevlerinin yok
denecek kadar az olmasının sebebine değinen Muhlis Yunus, sözlerine şu şekilde
devam etti:

genelinde birçok kitapseverin akın ettiği fuar, geçtiğimiz senelere kıyasla isteniler
rağbeti bulamadı.

Bu sene 13'üncüsü düzenlenen fuara geçmiş senelere göre katılım açısından yüzde
40 azalma olduğunu belirten El-Tefsir Basımevi sahibi Yunus, sözlerine şöyle devam
etti:
''Mali ve iktisadi durumdan dolayı bu sene belirli bir seviyede katılım olmasına
rağmen, kitap alımı bakımından durum zayıftı. Ayrıca iyi kitap okuyucusunun oranı
da düşük. Bilindiği üzere geçen sene havayollarının kapalı olması ve siyasi durumdan
dolayı Uluslararası Erbil Kitap Fuarı gerçekleştirilemedi. Bundan dolayı kitap satımı
açısından yüzde 40'lık bir gerileme yaşandığını görüyoruz."
Kitapların satışındaki gerilemeyi iki esas sebeple özetleyen Muhlis Yunus,
''Gerilemeye bakığımızda karşımızda iki neden bulunuyor, birincisi, insanların kitap
okuma alışkanlığının düşük olması. İkinci ise devletin 5 yıldır olmayan bütçesi.
Bundan dolayı üniversite öğrencileri kitap alamıyorlar. Zaten biz kitap satışımızın
yüzde 75'ini üniversite öğrencilerine yapıyoruz. Peki yüzde 75 gibi bir oranı yitirirsen
elinde ne kalıyor?'' şeklinde ifadelerde bulundu.
En çok satılan kitap türleri hakkında konuşan Muhlis Yunus, dini kitapların ön
planda olduğunu söyleyerek, "20-25 yıl içerisinde en çok okunan kitap türleri,
şüphesiz dini konulu kitaplardan oluşuyor. Diğer uluslararası fuarlarda bile İslami
kitaplar en çok satan kitapların arasında bulunuyor. İkinci sırada ise konulu veya
eğitimsel kitaplar. Kitaplar aslında dönemsel değişikliklere tabi." şeklinde açıklama
yaptı.
Muhlis Yunus, hakiki okuyucuların aslında kendi kültürel zenginliklerini ve
kişiliklerini güçlendirmek için kitap okuyanlardan oluştuğunu vurguladı.
Fuarın gelecek yıl yapılıp yapılmayacağı hakkında bize bilgi veren Yunus, normalde

''Türkçe kitapların az olması istek ve talebe göre. Belli ki bu tür kitaplara yönelik talep
bu kadar. Ayrıca Erbil veya Kürdistan'da Türkçe kitaplar basan herhangi özel bir
basım evimiz yok veya Türk edebiyatını, tarihini ve Türk şairlerin şiirlerini Kürtçe
veya Arapça'ya tercüme edecek bir kurumumuz yok. Aslında bu başkalarının suçu
değil, kendi suçumuz."
Bu sene 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Erbil Kitap Fuarı, 10 Ekim'de kapılarını
kitapseverlere açtı. 10 gün süren Fuar, 20 Ekim itibarıyla kapanışını yaptı. Fuara 30
farklı ülkeden, 200'den fazla basımevi katıldı ve 700 bin kitap türü sergilendi.

Haber: Ziya Uzeiry
Foto: Ali Salim
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O Gün Kerkük'te Neler Oldu?
DEAŞ Kurbanı Türkmen Gazeteci Ahmet

Haceroğlu'nun Şehadetinin İkinci Yıldönümünde Tba
Olay Anının En Yakın Tanığıyla Konuştu
"21 Ekim 2016 Cuma gününe tekabul eden o gün
Kerkük için karanlık, kederli, üzüntülü ve çok mutsuz
bir gündü. O gün terör örgütü DEAŞ üyeleri Kerkük'e
girmişti." diye başladı sözlerine Yalman Haceroğlu.
Sohbetin ilerleyen dakikalarında duygularını, "O
gün, Türkmeneli Televizyonu ve benim ailem şehadet
şerbetinden nasibini almıştı." ifadeleri ile paylaşmaya
çalıştı.
Türkmeneli Televizyonu Genel Müdürü Yalman
Haceroğlu, Türkmeneli Televizyonu Haber Müdürü
Ahmet Haceroğlu'nun şehit düştüğü günü, akılda kalan
ve cevap bulamayan sorular eşliğinde tüm ayrıntılarıyla
Tba mikrofonuna anlattı.

“?

21 Ekim 2016, Kerkük için karanlık,
kederli, üzüntülü ve çok mutsuz bir gündü
Kerkük'te o gün neler yaşandı
Her şeyden önce Türkmen Basın Ajansı olarak
Türkmeneli Televizyonu'na hoş geldiniz. 21 Ekim 2016
Cuma gününe tekabul eden o gün Kerkük için karanlık,
kederli, üzüntülü ve çok mutsuz bir gündü. O gün terör
örgütü DEAŞ üyeleri Kerkük'e girdiler. Ama o dönem
güvenlik ve idare bu kadar güçlüyken sabaha karşı bu
teröristler Kerkük'e nasıl girdi diye merkezi hükümet
ve Kerkük yönetimine sorulması gerekir. Ama bence
tarih bu teröristlerin Kerkük'e nasıl girdiğini ortaya
koyacaktır.

“

O gün resmen Kerkük'ün bütün
semtlerinde sokak savaşı yaşandı
DEAŞ canileri Kerkük'ün doğusu ve güneybatısından
içeri girdiler. Bir günlüğüne Kerkük şehrini işgal ettiler.
O gün resmen Kerkük'ün bütün semtlerinde, Bağdat
Yolu, Hay-Askeriye, Waasıit ve Şehit Ata Hayrullah'ın
heykelinin bulunduğu yere kadar sokak savaşı yaşandı.
Ben bu soruyu tekrar sormak istiyorum. O gün DEAŞ
canileri Kerkük'e nasıl girdiler? Hani Kerkük'ün
etrafında bir emniyet kemeri vardı? Emniyet kemerine

rağmen nasıl kimsenin haberi olmadan girdiler? O
dönem yönetim kimdeyse bu soruları onlara sormak
lazım.

kısmına isabet etti, ben de önde oturuyordum. İkinci
kurşun arka camdan girip arka koltukta oturan Ahmet
Haceroğlu'na isabet etti. Hastaneye yetişene kadar
yiğenim şehit düşmüştü.

O gün hayatını kaybedenlerin birçoğu
Türkmendi

Şehit Ahmet Haceroğlu'nun çocukları var
mı

“
“

O gün hayatını kaybedenlerin birçoğu Türkmendi.
Dediğim gibi o gün Kerkük için karanlık, kederli bir
gündü. Terör örgütü DEAŞ üyesi keskin nişancılar
evlerin çatısına çıkıp insanları hedef alıyordu.

O gün, Türkmeneli Televizyonu ve benim
ailem şehadet şerbetinden nasibini almıştı

?

Ahmet Haceroğlu nasıl şehit edildi?
Kasten mi hedef alındı
O gün, Türkmeneli Televizyonu ve benim ailem şehadet
şerbetinden nasibini almıştı. Kentte hiç kimsenin
haberi olmadan sokak savaşı başladı. Emniyet güçleri
insanları böyle bir şey yaşanacak diye uyarmadan,
böyle bir olay yaşandı. İnsanlar sokağa çıkamıyordu.
Sokak savaşından dolayı çalışanlarımızın bir kısmı
evden çıkamadılar. Biz bir şekilde evden çıktık ve
kanala gittik. Bildiğiniz gibi Türkmeneli Televizyonu
Kerkük'te yaşanan olayları sıcağı sıcağına dünyaya
duyuruyor. Biz de benim arabamla Kerkük'te neler
olduğunu insanlara aktarmak için dışarıya çıkmıştık.
O zaman haber müdürümüz olan yiğenim Ahmet
Haceroğlu da benimle birlikte haber takibine çıkmıştı.
Televizyon Müdürü Süheyl Bey de yanımızdaydı.
Askeriye bölgesinde de 4. Köprü civarında büyük bir
çatışma vardı. Biz bütün bunların çekimini yaptık
ve Yeni Tisin'e doğru yöneldik. O bölgede bulunan
bir evde patlama meydana gelmişti. İzleyicilerimize
aktarmak için oraya da gittik.

“

İkinci kurşun arka camdan girip arka
koltukta oturan Ahmet Haceroğlu'na
isabet etti
Keskin nişancılar arabaya 2 kurşun açtı. Nereden
ateş açıldığını bilemedik. Açılan ilk ateş aracın ön

?
?

Ahmet'in 2 çocuğu vardı. Durumları nasıl olabilir ki,
daha Ahmet'im 37 yaşındaydı. Şimdi İbrahim adlı
oğlu 3 buçuk yaşında. Orhan adlı çocuğu ise 3. sınıfa
gidiyor.

Son olarak Şehit Haceroğlu hakkında
neler söylemek istersiniz

Ahmet, çok başarılı, çalışkan biriydi.
Ben onun amcasıyım ama bana akraba gibi değil de
genel müdür gözüyle bakardı. Her zaman görevine
kendi saatinden önce geliyordu. O gün yaşananları
aktarmak için benden de heyecanlıydı.

“

Çatışma ve olaylar sadece Türkmen
semtlerinde meydana geldi
O gün Kerkük'te yaşanan saldırılarda 40 kişi şehit
düştü ve 120 kişi de yaralanmıştı, ancak bu şehitlerin
çoğu Türkmendi. Neden diye sorarsanız, çünkü
çatışma ve olaylar sadece Türkmen semtlerinde
meydana geldi. Sabaha karşı hiç kimsenin haberi
olmadan o canilerin Kerkük'e nasıl girdiğini
sormadan yapamıyorum.

Kerkük'ün her tarafında emniyet kemeri var
diyorlardı, peki bu emniyet kemeri nasıl kırıldı da
bu caniler Kerkük'ü işgal ettiler? Bazı kanallar köprü
başında ve Şehit Ata Hayrullah'ın anıtının bulunduğu
bölgelerde nasıl canlı yayın yapabildi? Buna nasıl izin
verildi? Siz gazetecisiniz, sizce böyle bir durumda
canlı yayın yapılabilir mi?
Bu sorular o dönemki polis genel müdürüne, iki
partinin asayiş müdürlerine ve birçok yetkiliye
sorulmalı.
Haber:Ali Antar
Foto: Çoban Timur
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Arapsı (Cümleyi Öğelerine Ayırmak – Özne
– Nesne – Yüklem) (مفعول بة,فاعل,فعل, )اعراب
ne yazık ki bunlara çok fazla ihtiyaç
vardır.

Dr. Ahmet Seyda

Öncelikle muhtemelen yazılarıma

seçtiğim başlıklar değerli okurlarımın
bir kısmına ilginç gelebilir. Ancak
uzmanlığım, tecrübem ve eğitim
alanında çalışmam beni bir takım
sonuca götürdü, öyleki ne yazdığımı,
neden yazdığımı ve kime yazdığımı
biliyorum. Bu 3 soru, çok büyük önem
arz eder.
Bu eğitimsel yazı zincirindeki amacım,
ki çoğu eğitimciler öğle ki öğrenciler
dahi, özür dileyerek ifade etmek
istiyorum, ya konuyu anlamamışlardır
ya da yanlış algılamışlardır.
Bu kez yazımızın adresi "Arapsı".
Arapsıdaki amacım, biz Kürdistan
Bölgesi sakinleri etnik ve din farklılıkları
olan herkes, ilkokul dördüncü sınıftan
itibaren Arapça eğitimi alıyoruz ve o
süreçte aylık ve final sınavlara girip,
başarı notunu elde ediyoruz. Fakat
Arapçada kurulan temel anlatım
ve konuların %10'unu hayatımızda
kullanmıyoruz.
Ben burada Arapçadan birkaç temel
sunarak bir takım gerçekleri gün yüzüne
çıkarmak istiyorum ki öğretmenler
ve eğitimcilerin bu çerçeveden
öğrencilerini eğitmeleri gerekiyordu,
nitekim %100 eminim halk içerisinde
çok az kişi bu gibi şeylere işaret etmiştir,

En başta, Arapça'nın grameri olan,
konuşmanın, yazmanın ve anlamanın
temelini oluşturan "Arapça Dil Bilgisi"
okutulduğu ilk zamanlarda, önümüze
birkaç demet çıkıyor, (Cümlenin
Öğeleri, Özne–Nesne–Yüklem).
Cümlenin öğelerini en başa koydum
çünkü ondan başlamak istiyorum.
Eğitim içerisinde bir ömür mevcut olan
bu ölümcül hatalar, çoğu kez öğretmen
cümleyi öğelerine ayırırken bazı öğeler
için cümle içinde yeri yoktur tanımı
yapılır, ( )ال محل لة من االعرابyani "Cümle
öğeleri içerisinde yeri yoktur." denir. işte
tam burada değerli ve kıymetli
hocalarımızın devreye girmesi gerekir.
Benim burada yazdıklarım sadece daha
iyi olmak içindir aksi halde
öğretmenlerimizin emeği, rolü
unutulmaz. Aynı zamanda bu, milli ve
yurtsal bir meseledir. Sözüm ona ki
hocalar öğrencilerini tam o zaman
öğretmeleri gerekiyordu, eğer cümle
öğeleri içerisinde yeri yoksa o zaman
insanın hayat evrelerinde etkinliği ve
rolünün olmaması demektir. Ne zaman
ki bir insanın hayat sahnesinde rolü
yoksa tam da bu cümle içerisinde tanımı
bulunmaz. Tam bu kelime gibi kıymetsiz
olur ve hiç kimse onu hesaba katmaz.
İşte o vakit öğrencinin ruhuna işlemiş
olursunuz ve hayat içerisinde bir rol
arayışı içerisine sokmuş olursunuz ki
yine Arapça dilindeki o demet içerisinde
bu da betimlenmiştir.
Örneğin; "Fiil" yani bir iş
gerçekleştirmek. Öğretmenler tam o
zaman bize söylemeliydi ve şimdiki
öğrencilerine söylemelidir, hayat
içerisinde her zaman bir iş yapmalısınız.

İşsiz bir birey olmamamız gerektiğini
anlatmalı ve yaptığımız işin bizi
başkalarına tanıttığını belirtmeleri
gerekirdir. Çünkü her zaman bir
işi gerçekleştirmek için bir fail (işi
gerçekleştiren-özne) gerekiyor. Bunu
da Arapça dilinde öğreniyorduk ama
eğitimsel bir öğretimden uzak bir şekilde
ki ona (Fail-Özne) denir.
Burada bir gerçeği betimlemek
(ayırmak) istiyorum. Faili cümle
öğelerinde ayırdığımızda her zaman
şuna vurgu yapılırdı (فاعل مرفوع وعالمة رفعه
 )الضمة الظاهرة على اخرهGerçekten bu çok
ilginç ve her taraf için eğitsel bir değeri
vardır. Neden diye sorarsanız, cevap
olarak derim ki, bu betimlemede toplum
içerisinde iyi ve kötü fiilerin temeline
vurgu yapılmıştır. Nasıl diye sorarsanız,
cümleyi öğelerine ayırdığımızda
demedik mi işi yapanın (fail-özne) her
zaman ( ) مرفوعbaşı yüksektir, demedik
mi ( )وعالمة رفعهfailin yüksekliğinin
göstergesi ( )الضمة الظاهرة على اخرهsonuna
konulan işarettir. Yani iyi fiil her zaman
bireyin başını dik, yüksek tutar çünkü
olumlu her fiil toplum içerisinde iyi
tepki toplar buna da ( )الضمةsonundaki
nişane, yani içinizde barındırdığınız iyi
şey deriz.
Şayet burada bu kez, "Acaba hangi
öğretmenimiz bize Arapçayı bu şekilde
öğretti?" diye sorarsam ki dille birlikte
hayatı da öğrenelim. Her zaman özne,
daha doğrusu olumlu fiilde bulunan kişi
toplum içinde başı dik olur. Bu sorumun
cevabı siz okurlarımızda.
Son olarak, her ne kadar söylenecek çok
şey olsa da Kürtlerin kullandığı bir
deyimde söylediği gibi (مشتيێك نمونةي
" ) خةرواريكةBir avuç, bir harmanın

örneğidir." diyebiliriz.

En son burada ( ) مفعول بةnesneye
değinmek istiyorum. Çünkü gerçekten
içerisinde önemli bir öğretimsel ders
vardır. ( ) مفعول بة منصوبzatınız bilir ki
nesne o kişidir veya o şeydir, üzerinde
bir iş gerçekleştirilmiş veya özne
tarafından kullanılarak bir fiil
gerçekleştirilmiştir. Bu da hoş ve güzel
bir şey olmasa gerek. Bu yüzden her
zaman onun için ( )منصوبsözcüğü
kullanılır yani "üzerinde bir şey
gerçekleştirilmiş, iyi tarafı ise nesnenin
değil öznenindir". Nesne, toplum
içerisinde çok tutulur değil ve tamamen
özne anlayışından farklıdır ki her zaman
başı dik olur.
Acaba biz eğitimciler, öğrencilerimizi
bu yöntemle eğitmiş olsaydık ve her
temelin içerisinde bir öğrenimin
bulunduğunu öğretmiş olsaydık, daha
zinde bir toplum olmaz mıydık ya da
daha aktif bir bireye sahip değil miydik,
yahut olumlu bir özneye sahip olmaz
mıydık veya tolum içerisinde görmüş
geçirmiş bir faile sahip olmaz mıydık?
Daha önce değindiğim gibi (لكل فعل فاعل
 )قام بةyani her özne bir fiili gerçekleştirir.
Umud ediyorum ki eğitimciler,
vatanperver bir ruhla toplumu daha
çok eğitmek için ve pozitif bir birey
inşa etmek için programdaki konuları
analiz ederler, çünkü eğitimde hizmet
veren öğretmenler her zaman çevrelerini
aydınlatan birer fener olmuşlardır.
Son noktayı koymadan diyorum ki
acaba bizler, her birimiz hayat öğeleri
betimlemesinde hangi konumdayız
"Özne" mi "Yüklem" mi?

13 Gemi Taşıyan Gemi

Hollandalı Dockwise denizcilik şirketine ait

olan "Blue Marlin" gemisi, daha önce gördüğünüz
hiçbir deniz taşıtına benzemiyor.
224 metrelik uzunlukta, 2 futbol sahası
büyüklüğünde olan Blue Marlin, savaş gemilerini,
petrol platformlarını, devasa tankerleri taşıması
için üretildi.
Blue Marlin'in bu kadar devasa yükleri
taşıyabilmesi boyu kadar, "yarı batabilir"
olmasından da kaynaklanıyor.

Blue Marlin'in taşıdığı en büyük yükler arasında
Yemen'de El-Kaide saldırısıyla ağır yara alan
USS Cole savaş gemisi ayrıca 60 bin tonluk
Thunder Horse petrol platformu bulunuyor.
60 bin ton ağırlığındaki platform, Kore’den
Meksika Körfezi’ne 16 bin mil taşındı.
Dünyanın en büyük offshore petrol
arama düzeneği olan platformun
değerinin 1 milyar dolar olduğu
belirtiliyor.

Gemiler ve sondaj platformları yüzdürülerek
geminin hizasına getiriliyor. Denizdeki yükünü
almadan önce geminin altındaki su tankerleri
doldurulup, güvertesinin tamamen suyun içine
girmesi sağlanıyor. Hatta tanklarının tamamı
suyla dolduğunda, güvertesi su yüzeyinin 13
metre altına kadar inebiliyor.
Ardından USS Cole gibi devasa bir savaş
gemisi bu güverteye çekilip, Blue Marlin'in
tankerlerindeki su boşaltılınca, dev yük gemisi
tekrar yüzer hale geliyor.

Hazırlayan: Ali Salim
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Fatih Yıldız: Ziyaretin İptalinin Nedeni Türkiye Gündemi

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Musul
kentindeki temaslarının ardından Erbil'e geçti.

Büyükelçi Yıldız, Erbil temasları kapsamında Irak
Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan
Barzani ile bir araya geldi.

gerçekleştirdiği panele katılan Yıldız, gündeme ilişkin
Tba'nın sorularını yanıtladı.

Türkiye ile Irak arasındaki su konusu hangi
aşamada?
Son bir buçuk yıldan beri en iyi işbirliği yarattığımız alan
su meselesi oldu. Irak Su Kaynakları Bakanı Türkiye'yi
son bir yıl içerisinde 5 defa ziyaret etti ve bu ziyaretler
sonucunda da somut bir şekilde, çalışma grupları dahil
olmak üzere beraber çalışıyoruz. Ne üzerine çalıştığımıza
gelince, Irak'ta su yönetimi, suyun ölçümü ve suyun
yönetiminin daha iyi yapılmasına yönelik eğitim gibi
konular.

"Türkiye, Ilısu Barajı alanında da karşı tarafı
anlayan bir yaklaşım sergiledi"
Fatih Yıldız, iki ülke arasında en iyi işbirliği yapılan alanın
su meselesi olduğunu belirterek, "Türkiye, geçtiğimiz bir
yıl içerisinde Ilısu Barajı alanında da karşı tarafı anlayan
bir yaklaşım sergiledi. Bunun da karşı taraftan fark
edildiğini ve olumlu sonuç verdiğine inanıyorum." dedi.
Musul'da yeni konsolosluk binası açmak için yer
arayışında olduklarını belirten Büyükelçi, "Bizim
amacımız bu yılın sonu gelmeden arazide, sahada somut
gelişmelerin olması ve iki başkonsolosluğumuzu açmak."
şeklinde açıklama yaptı.
Fatih Yıldız, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun
Erbil'e ziyaretinin iptal olmasının sebebinin, Türkiye'nin
gündemiyle ilgili olduğunu belirtti.
Erbil temasları sırasında bir araştırma enstitüsünün

Geçtiğimiz yıl Ilısu Barajı'nda su tutulması gündeme
gelmişti ve malum biz erteledik bu işlemi. Bilindiği üzele
Irak'ta çok kurak bir yıl geçirdik. Şu anda halen oradaki
şartlar nedeniyle Ilısu Barajı'nın projesini başlatmış
değiliz. Dolayısıyla Türkiye, geçtiğimiz bir yıl içerisinde
Ilısu Barajı alanında da karşı tarafı anlayan bir yaklaşım
sergiledi. Bunun da karşı taraftan fark edildiğini ve
olumlu sonuç verdiğine inanıyorum.

"Musul'da yer arayışı içindeyiz, ön
seçenekleri belirledik"
Musul veya Basra'da konsolosluklar ne zaman
açılacak? Belirli bir tarih var mı?
Barsra ve Musul konsolosluğunun açılma süreci ve ilk
adımların atılması, hükümetimizin belirlediği ilk yüz
günlük programın parçasıydı. Erbil'e gelmeden önce de

Musul ve Telafer'i ziyaret ettik, şu an Musul'da yer arayışı
içindeyiz. Ön seçenekleri belirledik, birkaç teknik çalışma
sonrasında da başkonsolosluğu faaliyete geçirmemiz için
gerekli işlemleri başlatıcağız.

"Amacımız bu yılın sonu gelmeden iki
başkonsolosluğumuzu açmak"
Basra'ya gelince, zaten bir başkonsoluk binası var ama
malum geçtiğimiz Temmuz ayından yaşanılan gelişmeler,
konsolosluk açmak konusunda bizi geride bıraktı. Şimdi
daha iyi bir konumdayız ama 4 yıllık bir süre zarfı kadar
başkonsolosluğu ziyaret etmediğimiz için binayı elden
geçirmeye ihtiyacımız var. Bizim amacımız bu yılın sonu
gelmeden arazide, sahada somut gelişmelerin olması ve iki
başkonsolosluğumuzu açmak.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun
son anda Erbil'e ziyaretinin iptal olmasının
sebebi neydi?
Bu konunun buranın gündemiyle hiçbir ilgisi yok, eğer
öyle olsaydı Sayın Bakan'ın buraya yapacağı ziyareti
açıklamazdık, ziyaretin iptali tamamen Türkiye'deki
gündemle ilgiliydi.

"Çavuşoğlu, Türkiye'nin gündemiyle ilgili
olan bir nedenden dolayı ziyaretini iptal
etmiştir"
Eğer 12 Ekim tarihine bakıp ne olduğunu görürsek,
neden ziyaretin iptal olduğunu anlamış oluruz. Mevlüt
Çavuşoğlu, Türkiye'nin gündemiyle ilgili olan bir
nedenden dolayı ziyaretini iptal etmiştir. Ziyaretler gerekli
ve bu ziyaretleri önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz.
Haber: Muhammed Emin
Foto: Ali Salim

'Türkiye Mezunları Derneği, kılavuz görevini yürütüyor'

Türkiye Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Goran Selahaddin Şükür, "Türkiye Mezunları Derneği,
kılavuz görevini yürütüyor." dedi.
Şükür, Türkiye'de eğitimini tamamladıktan sonra geri
dönen öğrencilerin özellikle diploma denkliği konusunda
bir takım zorluklar yaşadıklarını söyledi.
Goran Selahaddin Şükür, Türkiye Mezunları Derneği'nin
kuruluş amacı, faaliyetleri ve öğrenci başvurularındaki
duruma ilişkin Tba'ya açıklamada bulundu.

Türkiye Mezunları Derneği'nin kuruluş amacı
nedir?
Bilindiği gibi biz Erbil veya Irak Türkmenleri, 20-25
yıla yakındır düzenli bir şekilde Türkiye'ye öğrenci
gönderiyoruz. Bu öğrencilerin yüzde 50'si hatta daha
fazlası diplomalarını alıp geri dönüyorlar. Bazen fire
vermiş olabiliriz, bazıları bitirmeden başka şeyler yapmış
olabilir ama gidenlerin yarısından fazlası mezun olup
geriye dönüyor.
Mezunlarımız döndüğü zaman karşılarına birden fazla
sorun çıkıyor. Örneğin 2000'li yıllarda biz döndüğümüzde
her ne kadar atanmak için çabalasak da siyasi
nedenlerden dolayı kimse bize yaklaşmadı. Mecburen
Erbil dışında atandık. Atandığımız dönemde derneğimizi
kurmadığımız halde, Koya Üniversitesi'ne 30'un üstünde
mezunu atadım (tayin) ettim. Bu az bir sayı değil, özellikle
bir üniversitede.
O dönem geriye dönenler Erbil'de, Koye'de, hatta
Rawanduz'da tayin oluyorlardı ve bazıları da yer
bulamıyordu. Biz atandıktan sonra, gerek Türkmen
camiasında gerek başka milletler içinde geniş bir çevreye
sahip olduk. Bu sıkıntıları ara sıra kendi aramızda
konuşuyorduk. Dr. Hazım, Dr. Soran, Dr. Abdulvehab
ve diğer arkadaşlarla organize bir şekilde çalışan bir
kuruluşun olması gerektiği sonucuna vardık.
İlk aşamadaki hedefimiz, Türkiye'den dönen veya
Türkiye'ye gitmek isteyen ögrencilere kılavuz olmaktır,
yani gitmek isteyenlere yol gösterici rolünü görmektir.
Sanırım geçen sene bunu ziyadesiyle yaptık. Özellikle
YTB bizim referansımızı çok ciddi bir şekilde kabul

ediyor ve değer veriyor.

İnsanlar bizim yanımıza gelip Türkiye'de eğitim almak
ne şekildedir ve yaşam tarzı nasıl gibi konular hakkında
bilgi alıyor. Aynı şekilde dönenlerin de bazen sorunları
olabiliyor. Hatta çoğu zaman diploma denkliği yapılırken,
biz Türkiye'den mezun olduğumuz için bize danışıyorlar.
Derneğimizin hedefi sadece hizmet vermektir, bundan
başka bir hedefimiz yok.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı'na (YTB) Türkiye'de eğitim görmek
için başvuran çok sayıda öğrenci adayına
referans olduğunuzu öğrendik. Referansınız
etkili oldu mu?
Sadece bu sene 5-6 ögrenci bizim referansımızla alındı.
Sizin de bildiğiniz gibi öğrenci alım sayısı azaldı. Eskiden
sadece Türkmenlere 50 kişilik kontenjan verilirdi, ama
şimdi durum değişti. Bu YTB'nin kararıdır ve saygı
duymak lazım. Artık onlar Irak'ın genelini muhattab
almış durumdalar. Nedeninin ne olduğunu sorarsak,
belki onlar bizden daha geniş düşünüyorlar diyebiliriz.
Dolayısıyla bizim referans gösterdiğimiz öğrenciler onlar
tarafından kabul edildi. Ama bu da bir şartla, öğrenci de
gerekli şartlar oluşmuşsa kabul edilmiştir. Bazen ciddi
referanslar verdiğimiz de oldu ama öğrenciler şartlara
uygun olması gerektiği için alınmamış olabilir. Dediğim
gibi öğrencinin şartları müsait ise alınması daha kolay
oluyor.

Türkiye Mezunları Derneği'nden hala
haberi olmayan mezunlarımız var. Türkiye
mezunlarından kaç tanesini bir araya
getirebildiniz? Bir form sisteminiz var mı?
En son 250-300 arası mezun bir araya getirdik. Türkiye
mezunları dediğimiz zaman kastımız sadece Türkmenler
değil, kastımız Türkiye'den mezun olan bütün insanlardır
ya da illa ki burslu okuyan öğrenciler de değil. Bazen
derneğimize kendi imkanlarıyla okuyup kazanan insanlar
da başvuru yapıyor. Son zamanlarda üye sayımız 300'e
ulaştı. Bu da hatırı sayılır bir sayı bence.

Açılışınızdan bu yana yaptığınız faaliyetler

nelerdir? Bundan sonrası için yapmayı
düşündüğünüz bir faaliyet var mı?

Türkiye Mezunları Derneği'ni açtığımız günden bu yana
kılavuzluk faaliyetlerimiz sürüyor. Türkiye'de okumak
isteyenlere özellikle Türkmenlere sürekli kılavuzluk
yaptık. Sayın Başkan da bu işlerle birebir ilgileniyor.
Başka çalışmalarımız da var tabi. Bazı üniversitelerle
görüşüp, burs vermek yerine onlardan birkaç kontenjan
almaya çalışıyoruz. Yani öğrenci kendi parası ile okuyacak
ama biz okula kabul edilmesini sağlayacağız.
Ayrıca her ne kadar derneğimizin asıl amacı hizmet
olsa da son iki seçimde bağımsız da olsa adayımız vardı.
Dolayısıyla seçimler sürecinde yapılan tüm bu faaliyetlere
ciddi bir şekilde katılımımız oldu. Onun dışında da halen
faaliyetlerimiz devam etmektedir.
Son olarak söylemek isterim ki, biz bir sivil toplum
örgütüyüz. İnsanlar ilk başta tedirginlikle yaklaşıyorlar,
ama biz "Hayır korkmayın biz tamamen sivil ve tarafsızız."
diyoruz. Türkiye'den mezun olan herkesi derneğimize
davet ediyorum. Bu hizmet işi ve 4-5 kişi ile yapılacak bir
iş değil. Dileriz ki herkes öne çıksın ve Türkiye'den mezun
olanlar bize katılıp hizmet etsin. Bizi genel olarak topluma
ve tabii ki özel olarak Türkmen toplumuna hizmet etmeye
çalışacağız.
Haber: Ali Antar

Foto: Ali Salim
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'Bir hayalim var' Martin Luther King

Bir hayalin gücü, köle ve ezilmiş bir
halkın akıbetini değiştirmeye yetti.

Papaz (Martin Luther King), Amerika
siyahilerinin lideri, sosyal yargının
en sert takipçisi ve ezilmiş tabakanın
haklarının savunucusuydu.
Martin Luther King, 15 Ocak 1929
yılında Georgia vilayetinin Atlanta
şehrinde dünyaya gelmiş. Kökeni, yeni
keşfedilen Amerika kıtasına beyazlar
tarafından Afrika kıtasından köle
olarak satın alınan, sonra da çalıştırılan
siyahilere dönüyor. Babası ırkçılık karşıtı
ve azınlık haklarının göz ardı edilmesine
karşı büyük mücadeleler veren biriymiş.
Kendisinin ardından ise oğlu ırkçılığın
son bulması ve eşitlik için mücadelenin
liderliğini en sert şekilde devam ettirdi.
Martin, henüz çocukken etrafındaki
insanların kendisine başka bir gözle
baktığını hisseder. Ancak bu sadece
kendisi için değil, bütün siyahiler için
aynıydı. Beyaz tenli çocuklarla oynamaya
hakkının olmadığını öğrenir.
Zaman geçtikçe bu mesele Martin'in
kafasında daha da büyür ve buna bir
yanıt aramaya başlar. Ancak bundan
daha önemlisi, bir beyaz tenliyle kendisi
arasında hiçbir farkın olmadığını ve
bir beyazın yaptığı her şeyi kendisinin
de yapabileceğini anlar. Bu işlerin yanı
sıra eğitim hayatını sürdürüp, kendisini
geliştirmeye devam eder.
Eğitiminin bütün aşamalarını başarıyla
tamamlar ve 1942 yılında Marehouse
Koleji'ne alınır ve 1948'de sosyoloji
bölümünden mezun olur.
Bu süreç içerisinde kilisede babasının
yanında çalışıyordu. Ancak eğitimini
sürdürdü ve 1951 yılında Chester,
Pensilvanya'daki Crozer Teoloji
Fakültesinden 1. olarak mezun oldu.
1955 yılında Boston Üniversitesi'nde
Sistematik Teoloji konusunda yüksek
lisans yaptı. 1953 yılında Coretta
Scott adlı siyahi bir bayanla evlendi.
Daha sonra 1955'te Washington
Üniversitesi'nde felsefe üzerine
doktorasını yaptı.
Çabası ve çalışmaları siyahi Afrika
kökenli Amerikalılar için yeni bir
başlangıçtı. Mücadeleleri "hiç bir
siyahinin ırkçılık yasalarını uygulayan
ulaştırma hatlarını kullanmaması"
boykotu ile başladı. Bu boykot 1 sene
boyunca devam etti ve söz konusu
ulaştırma şirketleri büyük bir maddi
zarara uğradı çünkü bu hatları
kullananların yüzde 70'i siyahilerden
oluşuyordu.
Ulaşımda siyahilere uygulanan ve en
ağır hakareti içeren uygulamada, bir
siyahi herhangi bir ulaşım aracına
bindiği zaman en arka koltukta oturmak
zorundaydı çünkü ön kısımdaki
koltukları sadece beyazlar kullanabilirdi.
Ayrıca ola ki bir bayan binip de ön
kısımlarda koltuk bulunmuyorsa o
vakit bir siyahi yerini o beyaza vermek
zorundaydı. Ayrıca siyahiler arka
kapıdan biner ve indiklerinde ön kapıdan
ücretlerini verdikten sonra inerlerdi.
Çoğu kez bazı şöförler bu durumdan
dolayı siyahi yolcuları araca almaz ve
bırakırdı.
Bu durum 1 Ocak 1055 yılına kadar
devam etti. Bu tarihte ulaşım araçlarının
birinde bir siyahi bayan yerini beyaz
bir erkeğe vermeyi reddetti. Bu durum
karşısında araç şöförü siyahi kadını,

yasaları çiğnediği gerekçesiyle polise
ihbar eder. Bu olay Amerikalı siyahiler
için yeni bir dönemin başlangıcı oldu.

aldığı ödüllerin ardından (Abraham
Lincoln) heykelinin önünde bütün
gücüyle "Haklarımızı verin!" diye bağırdı.

Ancak Martin Luther King, bu süreçte
ilerlemek için şiddetten uzak bir yol seçti.
Bu yolda adaleti elde etmek adına ise
Hindistanlı lider Mahatma Gandhi'den
ilham aldı.

Kennedy'nin ABD'nin Başkanı olduğu
dönemde ise, Martin baskılarını daha
da artırmaya başladı, çünkü federal
hükümeti bu işin içine çekmekmeyi
planlıyordu ve siyahilere karşı yapılan
ırkçılıklara karşıydı. O, hükümeti büyük
sorunların çözümü karşısında eli kolu
bağlı olarak durmakla suçluyordu. Ancak
Kennedy, Martin'in ona hazırladığı bu
kuyuya düşmemeyi başardı. Martin
artık hükümetin bu sorunları çözme
konusundan umudunu kesmişti ve 1963
yılında bir takım gösteri düzenlendi.
Kennedy ne zamanki hükümetin söz
konusu sorunları çözemeyeceğini
anladı, o zaman hükümet bu gösterilerin
karşısında durmaya başladı ve alanda
siyahi ve beyazlar arsında çatışma
çıkmaya başladı. O tarihten itibaren
gösteri, boykot, grev vs... yasaklandı.
O vakit ilk kez Martin ayrıca yanında
olan bin kişilik arkadaşı yasalara karşı
çıkıp sokağa döküldü
ve "Birmingham'a
özgürlük zamanı geldi."
diye slogan atmaya
başladılar.

Martin kendisi için, İsa Hazretleri'nin
bir sözünü slogan olarak seçti ki şöyle
der: "Düşmanlarını sev ve senden nefret
edenler için rahmet dile. Sana karşı kötü
muamele gösterenler için hidayet dile."
O dönemki hükümetin Martin'i
tutuklamak için elinde hiçbir gerekçesi
yoktu. En son 25 mil hızın aşılmaması
gereken bir yoldan 30 mil hızla geçtiği
gerekçesiyle tutuklanır ve hırzızlık, adam
öldürme suçlarından tutuklanan kişiler
ve sarhoşlarla aynı koğuşa atarlar.
Bu Martin'in hapishaneye ilk düşüşüydü,
onun için büyük bir etki yaratmıştı,
sonuç olarak
kefalet ile serbest
bırakıldı.
Serbest
kalmasından 4
gün sonra 30
Ocak 1956 yılında
bir konuşma
yaptığı sırada
evine bomba
yerleştirilmiş ve
meydana gelen
patlamada eşi ve
çocukları kıl payı
kurtulmuştur.
Evine döndüğü
sırada bir grup
siyahi gencin
silahlandığını ve
intikam almak
istediğini görür.
Ancak o dönüp
destekleyicilerine
şu sözleri söyler;
"Korku ve baskıları bir tarafa bırakın.
Korku ve baskının veya herhangi bir şeyi
üzerinize farz kılmasına izin vermeyin.
Biz şiddeti istemiyoruz.".
Bu olayın ardından birkaç dava
arkadaşıyla birlikte devlete karşı
plan kurmak ve boykota teşvikten
tutuklandılar ve bu tutuklama devam
etti ta ki siyahi kadının yargıya başvurup
toplutaşıma araçlarındaki ırk ayrımı
uygulanmasının kaldırılmasını isteyene
kadar. Yargı bu isteği ve yasayı bir
süre inceledikten sonra, böyle bir
ayrımın olmadığını belirek, söz konusu
uygulamanın ortadan kaldırılmasına
karar verdi. Yargının bu kararının
ardından Martin artık bu boykota bir
son verilmesini isteyip bundan böyle
siyahilerin o araçlara başı dik bir şekilde
binmesi gerektiğini duyurmuştu.
Bu zaferin ardından Martin bir başka
ayrımcılık üzerinde çalışmaya başlar o
da siyahi vatandaşların seçimlere iştirak
etmesine izin verilmemesi. Martin
bu savaşı da kazandı ve kısa bir süre
içerisinde 5 bin siyahinin adının seçmen
listelerine eklenmesini sağladı.
1957 yılında Güney Hristiyan Liderik
Konferansı başkanı olarak seçildi. Söz
konusu dernek sivil haklarını destekliyor
ve Hristiyanlığı ilke olarak kabul etmişti.
Tam o yıl içerisinde Martin'in 27. yaş
gününde kendisine "Spingarn" ödülü
verildi. Bu ödül her yıl ırkçılığa karşı
çalışan şahsiyetlere verilirdi. Üst üste

Martin tutuklanır ve
tek kişilik hücreye atılır.
O hücrede King bir
yazı yazar, bu yazı daha
sonra Yurttaş Hakları
Hareketi'nin oluşmasına
ışık tuttu. Bu yazısında
Martin mücadelesindeki
şiddet karşıtı fesefesini
de öne sürüyor.
Bir kez daha kefaletle
serbest bırakılan Martin,
hareketinin liderliğine
devam etti. Sonradan
aklına yeni bir fikir
geldi. O fikrin özeti
şuydu: "Sen çocuklara
ne yapıyorsun, çünkü
çocuk ölümünü
üstlenebilecek çok az kişi vardır" ve
hemen hızlı bir şekilde bir gösteri
düzenler ve siyahi çocukları en ön saflara
dizer. Polis jop, silah, köpek ile çocuklara
saldırınca medya bu olayı yakalayıp
dünyaya servis eder ve bütün dünyanın
tepkisi Amerika üzerine çekmeyi başarır,
çünkü milyonların vicdanını sarsan
bir durum ortaya çıkmıştır. Martin'in
Amerika hükümeti için yaratmak
istediği kriz böylece başarılı oldu. Bunun
ardından Martin durmayacaklarını ve
baskılarının devam edeceğini ileterek,
aynı zamanda müzakereye kapı araladı
ancak güçlülerin müzakeresi olmasını
istiyordu.
Beyazlar hızlı bir şekilde müzakere
komisyonu oluşturdu. Müzakerede
ırk ayrımının ortadan kalkması,
kanunların üstün olduğu bir mekanizma
oluşturulması ve tutukluların serbest
bırakılmasına karar verildi.
Bu müzakerenin hemen ardından ırkçı
beyazlar, siyahi liderlerin evlerine el
bombasıyla saldırmaya başladı. Buna
karşılık olarak siyahiler de polise
saldırıp onlarca araç ve beyazların iş
yerlerini yakmaya başladı. Bu nedenle
John Kennedy, olağanüstü hal ilan etti.
Kennedy iki taraf arasındaki kin ve
nefretin sona ermesi için çabasına devam
etti. Siyahilerin yasanın üstünlüğü ve
özgürlüğün herkes için olmasına yönelik
istekleri vardı.
Benim bir hayalim var

Tarih 1963'ü gösterdiğinde 250 bin
kişilik bir grup, Lincoln Anıtı'na doğru
yürüyerek devasa bir gösteri düzenledi.
Bu grubun arasında 60 bine yakın
beyaz vardı. Bu insanlık tarihinde
medeni haklar adına yapılmış en büyük
yürüyüştü. King orada "Benim bir
hayalim var" adında bir konuşma yaptı.
Konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"Bir gün, dört çocuğumun da derilerinin
rengi ile değil de kişilikleri ile
yargılanacağı bir ülkede yaşayacaklarına
dair bir hayalim var."
Martin orada bulunan insanları
tefsir ettiği zaman, alacaklı şeklinde
sınıflandırdı. Bu insanların Amerika
Birleşik Devletleri'nden alacaklı
olduklarını söyledi. Martin, ''Amerika
verdiği vaadleri yerine getirmek yerine
onlara hiçbir değeri olmayan silahları
verdi ki zaten silahların ederi, gideri
kadar değil." ifadesinde bulundu.
O aşamadan sonra psikolojik olarak
durumlar değişti ve o halen daha
özgürlük sirenlerini çalmaya hazır
değildi. 18 gün geçti ve aniden Martin
ve milyonlarca Amerikalı şoka
uğradı çünkü siyahi öğrencilerin bir
manastırda bulunduğu sırada içeride
bir bomba patlamıştı ve kanlıi bir
eylem gerçekleşmişti. Martin çabucak
Bermingham şehrine vardı ve olayların
büyümesini ve taşmasını engelledi,
özellikle öç alma girişimlerinin önünü
kesti.
Nobel Barış Ödülü
Aynı yıl Time dergisi, ''Yılın Kişisi''
ünvanını Martin'e verdi. Bu hadise
Amerika'da bir ilkti. Daha önce bir siyahi
bu ödüle layık görülmemişti. Daha sonra
1964 senesine gelindiğinde, barış ve
şiddete karşı tavrı ve duruşundan dolayı
Nobel Barış ödülüne layık görüldü. O
dönem Martin bu ödülü alan en genç
vatandaştı. Bundan sonraki aşamada
Martin'in yeni mücadelesi, siyahiler
arasında olan fakirlik ve işsilik ile
olacaktı. Bundan dolayı milli hasılatın
adilane bir şekilde dağılmasını talep
etti. Bu çalışmaları ve durmadan
koşuşturmalarından dolayı Amerika'nın
5 farklı üniversitesinden fahri doktora
ünvanına layık görüldü. O sadece
siyahileri koruyup kollayan birisi değildi.
Martin günümüzde özgürlükler, şiddet
eylemlerine karşı çalışan bir aktivist ve
eşitlikleri savunan bir sembol haline
gelmiştir. Amerikalılar da bu büyük
adam için Lincoln'ün anıtının yanında
bir heykel yaptırdılar. Martin heykelinin
olduğu yerde birçok defa konuşmalarını
yapmıştı.
Suikast
Takvimler 4 Nisan 1968'i gösterdiğinde
Martin Luter'in hayalleri, James Earl Ray
adında ırkçı bir beyaz tarafından suikaste
uğradı. Suikaste uğramadan önce, Martin
100 Amerika şehrinde çalışan çöpçülerin
grevine destek amaçlı düzenleyeceği
gösteri için hazırlanıyordu. Katili 99 yıl
99 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Açılan
soruşturmalara göre suikastçinin ardında
başka kişilerin olduğu söylendi ve aynı
zamanda suikastinin sadece bir kukla
olduğu belirtildi. Barrak Obama'nın
başkan seçildiği zaman aslında Marin
Luter'in hayali gerçekleşti. Eğer ki o
bugün yaşasaydı ve bir siyahinin başkan
olarak seçildiğini görseydi, elbette çok
mutlu olurdu. Çünkü gerçekten hayali
gerçekleşti ve ırkçılık o ülkede son buldu.
Hazırlayan: Brva Ömer
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Türkmen Basın Ajansı

ÇAYIN KÜLTÜRÜMÜZDEKİ YERİ
Kimi ülkelerde kahve, kimi ülkelerde de çay halk geleneğinde büyük bir yer edinmiştir. Irak Türkmenleri gelenekleri
içerisinde de çay başlı başına bir kültürdür. Öyle ki çay bardaklarını kurma şekilleri bile bir anlam ifade ediyor.
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Şayet çay ikram ettiğiniz bir misafiriniz boş bardağını yan
yatırmış ise, ikinci veya üçüncü çayı içmeyeceği anlamına
gelir veya...

1
Bir misafir geldiğinde ilk önce su, hemen ardından çay
ikram edilir. Çaylar içildikten sonra hangi misafirin
tekrar çay içeceğini veya içmeyeceğini anlamanız için çay
bardaklarına bakmanız gerekiyor.

3
misafiriniz çayı içtikten sonra, çayın tadını veya demini
beğenmemeyi ifade etmek için kaşığı çay bardağının üstüne
koyar.

4

Çay geleneği ve önemini anlatan, "Bir fincan kahvenin 40 yıl
hatırı vardır." veya "Gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül
muhabbet ister kahve bahane." sözleri olmasa da aynı kültürün
ikamesi olduğunu söylememiz hiç de yanlış olmaz. Bunu daha
güçlü bir tezle tastik etmek için şu örneği vermemiz mümkündür.
Buralarda çayhane denilen mekanlara, Türkiye'de ve başka
birçok ülkede aynı işlevi gören mekanlara kahvehane denir.
Bu da aslında çay ve kahvenin birbirini tamamlayan iki içecek
olduğunun bir göstergesidir.

Başka bir örnek vermek gerekirse, bazen çayları hazırlarken
bazı bardaklara sehven birden fazla kaşık konulabilir. Şayet
bu çay bardağı bir erkeğin önüne giderse olay hemen espiri
haline dönüşür ve o erkeğin iki kez evleneceği söylenir.

Eskiden, düğün merasimi öncesi ve sünnetlerde yapılan
mevlitlerde seyyar çaycı getirtilirdi. O çaycı onlarca demlik
hazırlar ve hiç durmak bilmeden tepsiler dolusu çay dağıtırdı. Bu
durum taziyeler için de geçerliydi.
Çaylar içilmeye devam etse de, artık çay bardaklarıyla verilen
o mesajlar, mevlit ve taziyelerde çay dağıtmak gibi gelenekler
neredeyse tamamen sona ermiş denilebilir.
Hazırlayan: Eymen Erbiloğlu
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