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Muhtaroğlu: Biz hiçbir zaman Irak milletini
Türkmen, Kürt ve Arap olarak ayırmadık
IKBY Başkanı Neçirvan Barzani

Kızılay Ramazan'da Paylaşmaya Devam Etti
Esnaf genellikle piyasanın hareketsiz
olduğunu söylüyor
TİKA Bağdat Türkmen Kardeşlik Ocağı'nı
Onaracak
Telafer Devrimi Kaçakaç İsyanı
Kadir Gecesi Allah'ın Bir Lütfudur
Bir Ramazan Geldi Geçti Ocak'ta Duman Tütmedi
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Yaşındayız

T

ürkmen Basın Ajansı (Tba) 1 Haziran
2017'de çalışmalarına start verdi. 11 Haziran
2017'de ise Tba Gazetesi'nin sıfır sayısını Türkçe ve
Kürtçe olmak üzere okurlarla buluşturduk.
Irak Türkmenlerinin ataları Selçukluların dünyaca
bilindik simgesi "Sekiz Köşeli Yıldız" logolu
gazetemizin ikinci sayısından
sonra, ek olarak Tba ÇOCUK
dergisini de basmaya başladık.
Söylemeye değer ki Tba
ÇOCUK Irak Türkmenlerinin
basın tarihinde ilk süreli çocuk
dergisidir.

Bu süreç içerisinde
Tba, özel
etkinliklerin
organizasyonunu
üstlenmenin yanı
sıra,
bazı sosyal içerikli
önemli faaliyetlere de
imza attı. Örneğin
Irak parlamento
seçimlerine Erbil'de tek
Türkmen listesi olarak
katılan Irak Türkmen
Cephesi Lisetesi'nin tanıtım
organizasyonu, afişleri ve diğer bütün görsel
çalışmaları Tba tarafından hazırlandı.
Hemen ardından, benzer
organizasyonlar, bölgesel
seçimde farklı listeler için de
gerçekleştirildi.
Sosyal faaliyetlerimizin
en önemlisi olarak
nitelendirdiğimiz 28 Mart
Altınköprü Katliamı
anısına Tba ekibince
Altınköprü Şehitliği'ne çok
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sayıda fidan dikildi.
Bunun yanında Tba YAYINLARI adı altında bu
süreç zarfında 2 kitap basımı ve geniş katılımlı bir
imza günü düzenlenmiştir.
İki yıl içerisinde yüzlerce habere imza atıldığı
gibi gerek bölgede gerekse bölge dışında önemli
isimlerle röportaj yapıp özellikle de Türkmen
meseleleri ele alınmış ve özen gösterilmiştir.
Tba için bunlardan daha önemlisi günlük en az
14 saat aktif bir şekilde haber girilen internet
sitesi. Genel olarak
dünya
ve özellikle de
Irak haberleri
çok hızlı
bir şekilde
takipçilere
ulaştırılıyor.
İnternet ağı
üzerinden
www.tbajansi.
com site
adresinden iki
dilde de yayınlanan
haberler aynı zamanda
sosyal
medya hesapları yoluyla da okurlara ulaştırılıyor.
Başlangıçta sadece fotoğraf haberciliği üzerine
çalışırken, son zamanlarda
video çekimleri de başlatıldı.
Önümüzdeki dönemde video
alanında takipçilerimize yeni
çalışmalar sunmak için fikir
üreterek, en kısa zamanda hayata
geçirmeyi hedefliyoruz.
"Sizinle Sizin İçin" sloganıyla yola
çıkan Tba ekibi "az kişiyle çok iş"
düşüncesiyle büyük bir inançla
çalışmalarını devam ettiriyor.
Tba'nın 2. yıl dönümü tabelasına gelen bazı
yorumlar şu şekilde:

twitter/@tbajansi
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IKBY Başkanı Neçirvan Barzani

oturum başladı. Biz Kürdistan Demokrat
Partisi olarak tüm siyasi tarafların siyasi
anlaşmaya uymasını umuyorduk ki biz daha
önce özellikle seçimin ikinci ve üçüncü
kazananlarıyla geniş bir zaman geçirdik." dedi.

Haber: Muhammet Abdülcabbar / Foto: Ali Salim

KBY Parlamentosu, Kürdistan Demokrat
Partisi (KDP) adayı Neçirvan Barzani'yi
Bölge’nin yeni başkanı olarak seçti.
Bölge başkanlığı seçimi için 28 Mayıs’ta
düzenlenen olağan oturuma 111
parlamenterden 81’i katıldı. Neçirvan Barzani,
68 oy alarak IKBY’nin yeni başkanı seçildi.
Yeni Nesil Hareketi ve Kürdistan Yurtseverler
Birliği (KYB) taplantıyı boykot etti, İslami
Topluluk (Komel) ve Kürdistan İslami Birlik
(Yekgirtu) partileri ise oy kullanmadı.
Yeni Nesil Fraksiyonu, IKBY Parlamentosu'nda
yaptığı basın açıklamasında oturumu boykot
ettiklerini kaydetti.
Yeni Nesil Fraksiyonu Başkanı Mam Burhan
Kani, yaptığı basın açıklamasında, bölge
başkanlık yasalarının demokrasiye ve parlamento
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Zana Mala Halit: Hiçbir KYB adayı, KDP
Fraksiyonu oyu ile itibar kazanamaz
Anlaşmaya uydukları için Değişim
Hareketi'ne (Goran) teşekkür eden Halit,
KDP Fraksiyonu Grup Başkanı Ümit Hoşnav,

"KYB'nin bu tavrından dolayı kaygılıyız.
İsteselerdi 6 ay önce bölge başkanı için seçim
yapılırdı." dedi.
Neçirvan Barzani'nin 68 oyla bölge başkanı
seçildiğini vurgulayan Hoşnav, yeni kabineyi
oluşturmak için bir adım atıldığını kaydetti.
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu
Üyesi ve Erbil Milletvekili Aydın Maruf,
toplantının ardından Tba'ya konuştu.

"Bugün önemli bir oturum gerçekleşti. Bu
oturumda bölge başkanı seçimi yapıldı."
diyen Maruf, "Neçirvan Barzani, 68 oyla

sistemine hizmet etmediğini belirterek, oturuma
katılmayacaklarını söyledi.
KYB Sözcüsü Şeyh Latif Ömer, Süleymaniye

kentinde düzenlediği basın toplantısında,
Kerkük'te yeni bir valinin seçilmemesi ve
imzalanan anlaşma konusunda KDP'den
herhangi bir iyi niyet adımı gelmemesi üzerine

Bölge Başkanı seçildi. Türkmenlerin ve etnik
grupların oturuma katılması ve bu siyasi
göreve destek vermesi önemli bir meseleydi."
ifadelerinde bulundu.
Maruf, "KYB, KDP ile anlaşma yapmasına
rağmen toplantıya katılmadı. Bu da olumsuz
etkilere neden olacaktır, çünkü KYB
parlamentoda önemli bir parti." dedi.
IKBY Parlamentosu'nda KDP Fraksiyonu Üyesi
Zana Mala Halit, oturum sonrası Tba'ya konuştu.

oturumu boykot ettiklerini söyledi.
Ömer, KDP'yi bölgede tek taraflı siyaset
yürütmekle suçladı.

KDP: KYB'nin bu tavrı tüm
anlaşmalarımıza etki edecek
KDP düzenlediği basın açıklamasında, KYB'nin
bugün düzenlenen oturuma katılmamasının
tüm anlaşmalarına etki edeceğini belirtti.

Zana Mala Halit, "Parlamento Başkanlık Divanı
tarafından yapılan bildiri sonucu saat 11'de

"Seçimlerin üçücü kazananı Goran
Fraksiyonu'na anlaşmaya uyduğu için
teşekkür ediyoruz ve seçimin ikinci
kazananı Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin
ise anlaşmaya uymaması endişe verici. Bu
da kendi başkanlık kararlarına dönüyor,
biz de kararlarına saygı duyuyoruz.
Ancak Kürdistan Bölgesi Hükümeti'ndeki
yeni kabinede hiçbir KYB adayı, KDP
Fraksiyonu oyu ile itibar kazanamaz."
şeklinde ifadelerde bulundu.
“KYB'nin bu adımının hükümeti oluşturmadaki
diğer aşamalarda ve KDP ile yapılan
anlaşmaları etkiler mi?” şeklindeki soruyu Zana
Mala Halit, "Bizim geçmişte aramızda birçok
siyasi anlaşmazlıklarımız oldu. Ancak tekardan
tartışma masasına oturulup, Kürdistan halkının
çıkarları için sorun çözülmeye çalışıldı. Her
zaman KDP, Kürdistan sokaklarında sorunların
yaşanmaması ve halk için bunu göze aldı. Siyasi
sorundan çok yorulduk. Siyasi sorunları bir
tarafa atmanın zamanı geldi. 18 Şubat'ta olduğu
gibi bir daha KYB oturumda hazır bulunmadı."
diyerek yanıtladı.
“KYB'nin bu kararı neye dönüyor?”
şeklindeki soruya Halit, "Bu soru kendilerine
sorulmalı. Niye siyasi anlaşmaya uymuyorlar?
Parlamentoya kendileri tarafından hiçbir istek
sunulmadı. Sadece oturuma katılmıyorlar.
Kesinlikle bunun bir sebebi var, ancak
şunu unutmamak gerekir ki siyasi anlaşma
imzaladılar." yanıtını verdi.
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Muhtaroğlu: Biz hiçbir zaman Irak milletini Türkmen, Kürt ve
Arap olarak ayırmadık
Haber: Ali Antar / Foto: Çoban Timur

rak Türkmen Cephesi (ITC) Salahaddin İl Teşkilatı
Başkanı Heysem Haşim Muhtaroğlu, "16 Ekim 2017’den
sonra Tuzhurmatu'da birtakım değişiklikler oldu,
Tuzhurmatu özüne geri döndü." dedi.
Heysem Haşim Muhtaroğlu, 2013 yıllında, özellikle
rahmetli Ali Haşim Muhtaroğlu'nun şehadetinden
sonra ITC'nin Tuzhurmatu'da çok zor durumda
kaldığını belirterek, "2014-15-16 yılları arasında çok zor
durumdan geçtik ama çok şükür daha sonra eskiden sahip
olduğumuz tabanın yüzde 100’ü olmasa da, yüzde 80’ini
geri döndürebildik." şeklinde açıklama yaptı.
DEAŞ nedeniyle yerlerini terkeden köylülerin, özellikle
güvenlik nedeniyle geri dönmediğini vurgulayan
Muhtaroğlu, "Ne zaman hizmet meselesi çözülürse, su,
elektrik, yol meselesi halledilirse ve emniyet durumu
düzeltilirse, insanların en azından yüzde 90’ı geri
dönecektir." ifadesinde bulundu.
ITC Salahaddin İl Teşkilatı Başkanı Heysem Haşim
Muhtaroğlu, Tuzhurmatu ve çevresinde mevcut durum ve
gelişmelere ilişkin Tba'ya konuştu.

Tuzhurmatu'da son durum nedir?
Her şeyden önce Tuzhurmatu'ya hoşgeldiniz, sağolun.
Bu sizin ilk gelişiniz değil, her zaman geliyorsunuz,
zor durumlarda da geldiniz. Tuzhurmatu'daki
kardeşlerinize kendinizi gösterip yanlarında
olduğunuzu gösterdiniz.

"Tuzhurmatu özüne geri döndü"
16 Ekim 2017’den sonra Tuzhurmatu'da birtakım
değişiklikler oldu, Tuzhurmatu özüne geri döndü. Herkes
Tuzhurmatu'nun tarihi, kültürü, yapısı, mirası ile bir
Türkmen ilçesi olduğunu biliyor ve kimse bunu inkar
edemez. Buna rağmen 61 yıldan sonra biz bu ilçenin
kaymakamlığını elde edebildik. Bunda da Irak Türkmen
Cephesi'nin yüzde 100 olmasa da yüzde 99 etkisi ve
rolü vardır. Kaymakam Bey de her yerde bunu dile
getiriyor. Biz de Irak Türkmen Cephesi olarak kaymakam
seçilmesinden sonra, kendilerini desteklemeye başladık.
Biz her zaman Tuzhurmatu yerel hükümetine ve merkezi
hükümete Cephe olarak destek verdik. Son zamanlarda
Türkiye Cumhuriyeti Bağdat Büyükelçisinin aracılığıyla,
içinde Arap ve Kürt de bulunan Tuzhurmatu Meclisi
üyeleri ve Meclis Başkanı ile Türkiye'ye bir ziyaret
gerçekleştirdik ve güzel temaslarda bulunduk. Dışişleri
Bakanlığı, TİKA ve ORSAM ile görüşmeler yaptık.
Orada da bazı taleplerimiz oldu. Şimdi o taleplerle ilgili
çalışmaların yapıldığını görüyoruz.
Türkiye Büyükelçisi, ikinci ziyaretinde TİKA eski
başkanı Sayın Serdar Çam Bey ile gelmişlerdi, milletin
güzel karşılamasından çok memnun oldular. Serdar Bey
“Ben bu ziyaretimde en az bir proje yapmak istiyorum,
bu millet için hemen ne yapabiliriz?” diye sordu bize.
Ben de Kaymakam Bey'e sordum ve buraya gelen
kardeşlerimiz bu millet için bir şey yapmak istiyorlar
dedim. Neye ihtiyacımız var diye sordum. Kaymakam Bey
10 kamyon asfalta ihtyaçları olduğunu bildirdi. Aslında
15 kamyona ihtyaç vardı ama Kaymakam Bey sayın Irak
Türkmen Cephesi Başkanı yoluyla 5 kamyon Kerkük'ten
temin edebilmiş. Belediyenin rutin işlerinden sonra biz
Tuzhurmatu Sebze ve Meyve Hali Caddesi'ni düzeltip
asfalt döşedik. Elimizde kalan 100 tondan fazla asfaltı da
bölgemizde olan diğer yerleri düzeltmek için kullanacağız.
Sizin yolunuzla Türkiye Cumhuriyeti Bağdat Büyükelçisi
Sayın Fatih Yıldız'a çok teşekkür ederiz. Fatih Bey her
zaman Tuzhurmatu milletinin yanında olmuştur. Her
zaman bize ziyaretlerde bulunur. İçinde Tuzhurmatu'ya
karşı büyük bir sevgi taşımakta ve Tuzhurmatu milleti de
ona karşı aynı duygulara sahip.

"ITC 2013 yılında, özellikle rahmetli Ali
Haşim Muhtaroğlu'nun şehadetinden
sonra Tuzhurmatu'da çok zor durumda
kaldı"

"Biz hiçbir zaman Irak milletini Türkmen,
Kürt ve Arap olarak ayırmadık"

Irak Türkmen Cephesi'nin Tuzhurmatu
bölgesinde durumu nedir?
Irak Türkmen Cephesi 2013 yılında, özellikle rahmetli
Ali Haşim Muhtaroğlu'nun şehadetinden sonra
Tuzhurmatu'da çok zor durumda kaldı. Çok büyük bir
boşluk oluştu ve büyük sayıda bir taban kaybına uğradık.
Ondan sonra biz göreve geçtiğimizde Irak'ta istisnai bir
durum oluştu. Bu istisnai durum DEAŞ terör örgütünün
gelmesiydi. Bilindiği gibi DEAŞ'ın gelişi en çok Türkmen
milletine zarar verdi. Çünkü DEAŞ tam olarak Türkmeneli
haritasında yerleşti, Telafer'den başladı ta ki Mendeli ve
Hanakin'e kadar durmadı. Milletimiz göçe maruz kaldı.
Tabii ki bu göçlerden Tuzhurmatu bölgesi büyük pay
aldı.

"Bizim tek kelimeye inancımız var, tek
kelime uğrunda mücadele ederiz, o da
Türkmen kelimesidir"
Bizim tek kelimeye inancımız var, tek kelime uğrunda
çalışırız ve mücadele ederiz, o da Türkmen kelimesidir.
Düşmanlarımız güçle gelip aramıza bir fitne sokmak
istediler, Sünni ve Şii meselesini ortaya attılar. Bu
da bir gerçektir ki Türkmen milleti Sünni ve Şii’den
oluşmaktadır. Allaha şükür Irak Türkmen Cephesi olarak
bir denge kurduk, güzel bir siyasetle 2 tarafa da aynı
yakınlıkta davrandık ve o zor günleri geride bıraktık.
2014-15-16 yılları arasında çok zor durumdan geçtik
ama çok şükür daha sonra eskiden sahip olduğumuz
tabanın yüzde 100’ü olmasa da, yüzde 80’ini geri
döndürebildik.

"Siz sandıklardan çıkan oyla
Tuzhurmatu'yu tarışmalı bölgelerden
çıkardınız. Tuzhurmatu'nun bir Türkmen
ilçesi olduğunu ispat ettiniz"
2009 yılında yapılan seçimlerde Irak Türkmen Cephesi
Tuzhurmatu'da çok büyük oranda oy kazandı ve
Birleşmiş Milletler Temsilciliği 24 saat geçmeden kazanan
Şehit Ali Haşim ve Niyazi Mimaroğlu ile toplanıp,
“Siz sandıklardan çıkan oyla Tuzhurmatu'yu tarışmalı
bölgelerden çıkardınız. Tuzhurmatu'nun bir Türkmen
ilçesi olduğunu ispat ettiniz” demişti. Bu da bizim o
dönemde sahip olduğumuz geniş tabanın bir örneğidir.
Ama 2014’ten sonra yaşanan istisnai durum nedeniyle bu
taban zayıfladı.
Şimdi ise Allah'a şükür tabanımız çok güçlü. Hem
Tuzhurmatu merkezde hem de köylerimizde
faaliyetlerimiz devam ediyor. Her zaman köylülerimizin
yanındayız ve onlar da bizim yanımızdalar. Kerkük'te
yaşayan 40 bine yakın göçmenimiz hala bizim
yanımızda. Çünkü biz onları da yalnız bırakmadık.

Irak Türkmen Cephesi'nin ramazan
ayındaki faaliyetleri nelerdi?
Ramazan gelir gelmez faaliyetlerimize devam ettik.
Her gün iftardan sonra hocalarımızı, şairlerimizi ve
Türkmen milletini fark gözetmeden ziyaret ettik ve
ziyaretlerimiz devam ediyor. Bunu kime sorarsanız
bilir, Tuzhurmatu'da bizim ziyaret etmediğmiz hasta
ve aile yoktur. Her kim hasta düşerse, güzel veya kötü
bir gün geçirirse biz yanında olduk. Her zaman maddi
ve manevi olarak milletimizin yanında yer aldık.
Bayramdan sonra da büyük faaliyetlerimiz olacak.

TİKA tarafından bize bin koli gıda paketi gönderildi,
büyük bir kısmını dağıttık ve kalanları da dağıtmaya
devam ediyoruz. Köylerimiz de bu yardımdan büyük
bir pay aldı. Göçmenlerimiz de Kerkük'te olmalarına
rağmen paylarını aldılar. Kolileri Kerkük'e taşıyıp orada
göçmenlerimize dağıttık. Bostamlı, Abud ve Yengice'ye de
dağıtım yaptık. Bizden yardım isteyen ve kapımıza yardım
için geleni Kürt veya Arap da olsa geri çevirmeyiz. Çünkü
biz hiçbir zaman Irak milletini Türkmen, Kürt ve Arap
olarak ayırmadık. Herkesin insan ve Iraklı olarak bizim
üzerimizde hakkı var.
Irak Türkmen Cephesi'nde spor işlerinden sorumlu
arkadaşlarımız burada bir futbol turnuvası düzenledi ve
bugünlerde finali yapılacak. Biz de finalde hazır olacağız.
Bizim Irak Türkmen Cephesi olarak Tuzhurmatu'da
bir futbol takımımız da var. Takımımız Bayrak Şehidi
Şampiyonluğu'na katıldı. Her şeyde olduğu gibi Irak
Türkmen Cephesi sporda da üstünlük elde ediyor.
Takımımız turnuvada oynadığı 4 oyunda 4 galibiyet
kazandı.

"Göçmenler merkezi hükümete bağlı bir
güç istiyorlar"
Yengice, Bostamlı ve Abud köyleri
DEAŞ'tan sonra büyük zarar görmüştü.
Şimdi bu köyler ne durumda, insanlar
evlerine döndü mü?
Yengice'ye şu ana kadar 2000-2500 aileden toplamda
sadece 110 aile döndü. Diğerleri dönmedi, sebebi de çok.
En büyük sebep hizmet konusu. İkinci konu da emniyet
meselesi. Emniyet güçleri insanlar arasında ayrımcılık
yapıyor. Ne zaman hizmet meselesi çözülür, su, elektrik,
yol meselesi halledilir ve emniyet durumu düzeltilirse,
insanların en azından yüzde 90’ı geri dönecektir. Merkezi
hükümete bağlı bir güç istiyorlar.

"İnsanlar döndü ve evlerin yüzde 95'inin
yandığını gördüler"
Bu durum Bostamlı ve Abud için de geçerli. İnsanlar
döndü ve evlerin yüzde 95'inin yandığını gördüler. Bu
bölgeleri düzeltmek bir devlet işidir. Devletin yardımı
olmazsa olmaz. Bu Irak Türkmen Cephesi'nin gücünün
yeteceği bir iş değil. Bu, çok yüklü bir mebla isteyen bir
durum.
Bu köylerdeki insanların dönme izni var ama bu
nedenlerden dolayı dönemiyorlar. Abud köyümüz tam
DEAŞ'ın karşısında bir köy. Terör örgütü DEAŞ üyeleri
geceleri inip köye giriyor. Orada olan emniyet güçlerine
pusu kurup mayınlar yerleştiriyorlar. Oraya da dönmek
tehlikeli bir durum.
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TİKA Bağdat Türkmen Kardeşlik Ocağı'nı Onaracak

T

döşenecek." dedi ve çalışmaları şöyle anlattı:

Haber: Eymen Erbiloğlu

ürk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA),
Irak'taki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
TİKA son olarak, Bağdat Türkmen Kardeşlik Ocağı'nın
(TKO) mevcut bina ve tesislerini onarıma aldı.
TKO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Necdet Beyatlı,
TİKA'nın Kardeşlik Ocağı'nda yapılması planlanan
çalışmalar ve gelecekteki projelerine ilişkin Tba’ya
konuştu.
Dr. Necdet Beyatlı, Tba'ya bu faaliyetleri takip ettiği için
çok teşekkür ederek, TİKA'nın TKO'nun mevcut tesis
ve binalarında onarıma başladığını belirtti.
TİKA'nın kendileriyle bir anlaşma yaptığını belirten
Beyatlı, "Türkmen Kardeşlik Ocağı'nın tadilatı ve
onarımı yapılacak. Bu kapsamda bahçemiz işlek hale
getirilecek ve zemin kattaki alanlar tekrar fayans ile

T

"Hijyen gerektiren özel alanlar gibi hizmet binaları da
tekrar elden geçirilecek. Üst katımızda ek bir salon
yapılacak. Kütüphanemiz tekar gözden geçirilecek ve
orada bir derslik de inşa edilecek.''
Dr. Necdet Beyatlı bu çalışmaların Türkmen
Kardeşlik Ocağı'na çok büyük faydasının olacağını
ifade ederek, "Sizin aracılığınızla da TİKA Bağdat
Program Koordinatörü Cüneyt Esmer Bey'e de
çok teşekkür etmek istiyorum çünkü bu konuda
çok emeği geçmiştir. Tam iki senedir bu proje için
çalışıyoruz. " şeklinde açıklamada bulundu.

ise TKO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Necdet Beyatlı şu
bilgileri paylaştı:
"Mevcut projede öğrenci yurdu yer almamaktadır. Ama
ileriki çalışmalarımızda tabii ki bu konu gündemde.
Kardeşlik Ocağı'nın yanında boş bir arazimiz var ve onu
da ikinci bir proje olarak sunacağız."

Yeni bir bina inşa etmek gibi bir girişimin olup
olmadığına ilişkin soruya Beyatlı, şu durumda
sadece mevcur binaların onarılacağını söyleyerek
cevap verdi.
Öğrenci yurdu inşa etmek ile ilgili proje hakında

Telafer Devrimi
Kaçakaç İsyanı
Haber: Eymen Erbiloğlu

elafer, Sincar ile Musul arasında dağ
üzerinde kurulu, ağaçlarla kaplı bir kale şehridir.
36. paralelin kuzeyinde, Musul’un 60 km kuzey
batısında yer alan Telafer, Irak-Suriye-Türkiye
üçgeninde önemli bir kavşak konumundadır.
Telafer M.Ö. 6000 yıllarında kurulmuş bir yerleşim
yeridir. Telafer’de Türk hakimiyeti Tuğrul Bey ile
1055’te başlamıştır. Daha sonra bölgede Selçuklu
beylerinden Bedrettin hakim olmuştur. Daha
sonra Telafer İlhanlı Devletinin bir parçası haline
gelmiştir. 1328’de Şeyh Hasan Celairi önderliğinde
Irak’ta Türkmen Celairiye Devleti kurulmuş ve
Telafer’de bu devletin parçası olmuştur.
1411’de Telafer, Emir Muhammed Kara Yusuf
döneminde Karakoyunlu Devleti’ne, 1469’da
Uzun Hasan döneminde Akkoyunlu Devleti’ne,
1508’de ise Safavi Türk Devleti’ne ve 1534’te
Osmanlı Devleti’ne bağlanmıştır. Telafer Osmanlı

Vilayeti Salnamesinde, H. 1330 tarihli Osmanlı
Salnamesinde Telafer’in yaklaşık 1500 haneden ve
9 mahalleden oluştuğu, kalesinin içinde önemli
bir hükümet konağı ile 4-5 kadar ahalinin evinin
bulunduğu, kasabaya yetecek kadar kuzeyden
güneye doğru akan bir suyunun var olduğu,
halkının yerleşik ve ziraat ve hayvancılığa fazlasıyla
yatkın olduğu, bu halkın hiçbir millet ile mukayese
edilemeyecek derecede cesur ve yiğit olduğu,
komşu aşiretlerle birlik ve beraberlik içinde olduğu
ayrıca Çağatayca’ya yakın bir Türkçe’yle konuştuğu
anlatılmaktadır. Aynı Salname’de, kasaba ahalisinin
tamamen Türk olduğu anlatılmaktadır.

halkı öncülüğünde, Telaferli aşiretlerin katılımıyla,
İngilizlere karşı gerçekleştirilmiştir. İsyanı, İstiklal
Harbî’ni yürüten TBMM Hükümeti ve Mustafa
Kemal Paşa, Suriye’deki Faysal Rejimi ve Şam’da
kurulan “Irak El Ahd (Çağ) Cemiyeti” teşvik
etmiştir.
Burada başlatılan ayaklanma kısa süre içinde
Irak’ın tüm şehirlerine dağılmıştır. Ayaklanma
Iraklıların İngiliz işgaline karşı koyma iradesini
ortaya koymuş ve “Sevret El- İşrin” denilen 1920
yılında gerçekleşen büyük ayaklanmanın önemli
bir öncüsü olmuştur.

İngiliz kuvvetlerine karşı yürütülen mücadelede
Bu coğrafyada gerçekleşen önemli direnişlerden
birlik ve beraberliğini gösteren Telafer’deki
biri, 3-4 Haziran 1920’de, Telafer’de başlayıp, Irak’ın Türkmenler, Telafer dışındaki Arap aşiretlerle
tamamına yayılan, “Telafer Devrimi” veya “Kaçakaç birlikte, İngiliz ordusu ile mücadele etmiş, İngiliz
İsyanı”dır. Irak’ta İngiliz işgaline karşı ayaklanmayı ordusunun Telafer’e saldırması nedeniyle, 3 aya
Araplardan önce Türkmenler başlatmıştır. İngiliz
yakın bir süre dağlarda yaşamış ve mücadele
ordusuna ve otoritesine karşı Telafer’de başlayan
etmiştir. Tarihe “Kaça Kaç Destanı” olarak giren bu
direniş hareketi Irak halkının yabancı işgaline karşı direniş, Irak’ın en önemli tarihi olayları arasında
ayaklanmasında öncü olmuştur. Bu isyan, Telafer
yer almaktadır.
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Kızılay Ramazan'da Paylaşmaya Devam Etti

D

Haber: Ali Antar / Foto: Çoban Timur

ünyanın dört bir yanındaki insani yardım
faaliyetleriyle adından söz ettiren Türk Kızılayı'nın
Irak'ta ve Bölge'de ramazan ayıyla birlikte çalışmaları
hızla devam ediyor.
Türk Kızılayı Irak Delegasyonu Başkanı Murat Bilgili,
Bölge'de ramazan ayında yaptıkları faaliyetlere ilişkin
Tba'ya açıklamalarda bulundu.

"Ramazan'da az çok demeden
paylaşırsan Hilal olsun Türkiye"
Murat Bilgili, Türk Kızılayı olarak birçok
kampanyalarının olduğunu belirterek, "Mevcut,
sloganımız olan 'Ramazan'da az çok demeden
paylaşırsan Hilal olsun Türkiye' sloganıyla yola çıktık.
Ramazan bereketini Türkiye'nin her köşesine ve
dünyanın dört bir yanına taşıyan Kızılay 'Ramazan'da
az çok demeden paylaşırsan Hilal olsun Türkiye'
sloganıyla yardım kampanyası başlamıştır." şeklinde
açıklama yaptı.

"Kızılay 38 ülkede 40 ayrı noktada
yardım faaliyetlerini yürütüyor"
Bilgili, Kızılay'ın kendi öz kaynaklarıyla yüz binlerce
kişi için yardım kolisi dağıtacağını belirterek, "Kızılay
kuracağı iftar sofraları ile 1,000,000 üzerinde kişiye
ulaşmayı hedeflemektedir. 150 yıllık merhamet çınarı
Kızılay, ramazan ayı boyunca yurtiçi ve yurtdışı
yapacağı faaliyetlerde 14.7 milyon ihtiyaç sahibi insana
ulaşacaktır. Toplamda 38 ülkede 40 ayrı noktada Kızılay
yardım faaliyetlerini yürütüyor." diye konuştu.
"Ramazan ayı Kızılay için bir seferberlik aydır." diyen
Murat Bilgili, "Biz bu dönemlerde Kızılay olarak
seferberlik ilan ederiz, ağırlıklı olarak ülkemizde ihtiyaç
sahibi yoksul sofralara ulaşmaya çalışacağız. Bununla
beraber dünyada Bosna Hersek, Kosova, Makedonya,
Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Moldova,
Romanya, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan,
Endonezya, Maldivler, Afganistan, Bangladeş,
Moğolistan, Pakistan, Filistin, Kudüs, Suriye, Irak,
Kuzey Irak, Lübnan, Yemen, Somali, Nijer, Etiyopya,
Senegal, Sudan, Çat, ve Yeni Zelanda olmak üzere 38
ülkede aynı anda bu faaliyetler sürdürülecektir." dedi.
Türk Kızılayı Irak Delegasyonu Başkanı Murat Bilgili,
Ramazan ayı boyunca Erbil'de yapacakları çalışmalara
ilişkin, "Türk Kızılayı Irak Delegasyon Başkanlığı olarak
Ramazan ayı içerisinde Erbil'deki faaliyetlerimiz şu
şekilde yürütmekteyiz; Ramazan ayının

1. günü, 6 Mayıs 2019 tarihinde Savvaf Camisi'nde
500 kişilik ihtiyaç sahibi ailelere iftar yemeği verdik.
Bu yemekte sağ olsun Türkiye Cumhuriyeti Erbil
Başkonsolosu Sayın Hakan Karaçay, bizi yalnız
bırakmayan Irak Türkmen Cephesi Milletvekili Aydın
Maruf Bey, Erbil Valisi Sayın Nevzat Hadi katıldı. Geniş
bir protokolün katılımıyla iftar yemeğimizi verdik."
dedi ve konuşmasına şöyle devam etti:
"Sonrasında 12 Mayıs 2019 tarihinde Erbil'e bağlı
Pirzin kasabasında 150 aileye yardımımız oldu. İkinci
iftarımızı verdik ve ramazan ayının 15. günü 20 Mayıs
2019 tarihi İslam aleminde Yetimler Günü olarak
kabul edilmektedir. Biz o gün özel olarak yetimhanede
yaşayan 120 çocuk yararına 120 kişilik iftar yemeği
verdik. Erbil Başkonsolosumuz, Erbil Valimiz ayrıca
Maarif Okulları Koordinatörü, Barzani Vakfı Yönetim
Kurulu Başkanı, TRT ve Anadolu Ajansı katılımı ile
iftarımızı verdik. Aynı günün sabahı Irak Kızılayı'nın
Erbil'deki yerleşkesinde 150 ihtiyaç sahibi aileye yardım
paketi dağıttık."
Murat Bilgili, Erbil dışındaki faaliyetler hakkında ise
"27 Mayıs'ta Kerkük merkezde yine yoksul ihtiyaç
sahibi 200 aileye, Musul merkezde yine ihtiyaç sahibi
300 aileye gıda yardımı programlarımız oldu. Arefe
günü yine ihtyaç sahibi 200 aileye gıda yardımımız
olacaktır." bilgisini paylaştı.

"Hedef kitlemiz tamamen resmi
kayıtlar üzerinden belirleniyor"
Hedef kitlelerinin
tamamen resmi
kayıtlar üzerinden
belirlendiğini
vurgulayan Murat
Bilgili, "Erbil'de
malum bir tane
yetimhane var.
Orası devlete bağlı
bir yetimhane, biz
de orayı baz alarak
oradaki çocukların
tamamını hedef
kitlemiz yaptık.
Yoksul ihtyaç
sahibi aileler için
ise Irak Kızılayı
Erbil Şube
Başkanlığı bizim
Erbil'deki faaliyetlerimizde ortaktır. Biz faaliyetlerimizi
onlarla paydaş olarak yürütürüz. Onların kendi resmi
kayıtlarını kullanarak
yola çıkarız. Çünkü
biliyorsunuz Irak
Kızılayı statü
olarak devlete bağlı
bir kurum. Irak
Kızılayı'nda resmi
kayıtlı olarak
1000-1500'e
yakın ihtiyaç
sahibi aile var.
Bu aileler sürekli
dönüşümlü
bir şekilde
yardımlardan
faydalanıyorlar."
ifadelerinde
bulundu.

" Irak Kızılayı Erbil Şube Başkanlığı,
her ay listelerini yeniliyor"
Bilgili, ihtiyaç sahibi kişilerin tespitinin yapılması
hakkında ise "Sayın Hawre İhsan başkanlığında
Irak Kızılayı Erbil Şube Başkanlığı, her ay listelerini
yeniliyorlar. Listeye yeni kayıtlar ve yeni aileler
ekleniyor biz de elimizden geldiğince bu kayıtlar
yoluyla Erbil'de ihtyaç sahibi ailelere ulaşmaya
çalışıyoruz. Bizim işimiz sadece ihtyaç sahibi aileler
değil, bilindiği gibi başka dernekler var, örneğin Görme
Engelliler Derneği ve Kısa Boylular Derneği var.
Erbil'de faaliyetlerini yürüten sendikaların kayıtlarına

göre biz de elimizden geldiği kadarıyla yardımlarımızı
yapıyoruz." bilgisini paylaştı.
"Bizim bu ay çerçevesinde Irak için belirlenen yaklaşık
1000 gıda kolimiz vardı." diyen Bilgili, "Ay içerisinde
bunlar dağıtıldı. Bu da 1000 aile demektir. Ayrıca
iftar programı olarak da eğer tüm ay boyunca iftar
yemeğimizi de vermek kısmet olursa toplamda 800
kişiye iftar vermiş olacağız." dedi ve konuşmasını şöyle
sonlandırdı:

" Türk Kızılayı olarak kurumumuza
yardımda bulunan Türkiye'nin her
köşesinden insanlarımıza sonsuz
teşekkür ederiz"
"Son olarak, Türk Kızılayı olarak kurumumuza
yardımda bulunan Türkiye'nin her köşesinden
insanlarımıza ve yurtdışındaki vatandaşlarımıza sonsuz
teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Çünkü kurduğumuz
her sofrada, dağıttığımız her kolide onların payı,
onların emeği var."
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2020'de Sayım Var Beyler
rak'ta sayım yapılması belkide
Arap ve Kürtlere oranla Türkmenler
için çok daha büyük önem arz
ediyor çünkü ister Arap ister Kürtler
ülkenin iki ana unsuru olarak
tescillenmiş ve sayamadığımız
kadar hak ve hukuk elde etmişlerdir.
Ancak şu anda gördüğümüz tabloda,
Arap ve Kürtler, Türkmenlerden
daha çok telaş içerisinde.

YİNE MESELE KERKÜK
Tabii ki fiili olarak bakıldığında Irak
coğrafyası Arap ve Kürt bölgeleri
olarak ikiye bölünmüş durumda.
Her ne kadar Arap bölgesi Şii
ve Sünni, Kürt bölgesi ise sıkça
sarı ve yeşil bölgeler diye ayrılsa
da gerçek o ki Türkmenler hala
coğrafya olarak kendi çizgilerini
belirleyememişlerdir.

Araplar ise bunun tam tersini iddia
ederek onlara göre 2003 yılından
sonra Kürtlerin zorla topraklarına
el koyduğu Arapların tekrardan
Kerkük'e getirilmesi ve topraklarının
geri verilmesi için çalıştıklarını
vurguluyorlar.

PEKİ TÜRKMENLER NE
DİYOR?
Aslında herkes biliyor ki
Türkmenlerin Türkmenleştirme gibi
bir politikası yok ve olamayacak
da çünkü bunu yapmak için Irak
içerisinde nüfusu yetmez aksi halde
bir bölgeden diğer bölgeye kayma
yapmaya çalışırsa elindeki bölge
de kayar gider. Ayrıca Türkmenler
Irak dışından Türkmen ithal
edemez çünkü onun için de Arap ve
Kürtler gibi bir bölgenin tamamına
hakim olması ve istediği gibi at
koşturması gerekir ama bunlar olsa
dahi Türkmenlerin böyle bir şeye
girişeceğini kimse aklından bile
geçirmez. Çünkü Türkmenlerin
sadece varlığını koruma mücadelesi
sürdürdüğü aşikar.
Kim gelir kim gider fark etmiyor
çünkü Araplar, Kerkük ve diğer
bölgelerde Araplaştırma siyasetini
uyguladıklarında, Kerkük'te sadece
Kürtlerin değil Türkmenlerin de

K

Şimdi, 2020 yılında Irak genelinde
bir sayım yapılması bekleniyor. Belki
bu sayım "şayet Irak'taki seçimler
gibi hile temelinde yapılmazsa"
Irak'ta Türkmenlerin kaderini
belirleyecek. Özellikle Kerkük'te
ama bir o kadar da Erbil ve Kifri'de.

İslâm'da en kutsal ve faziletli gece Kadir
Gecesi'dir. İslam aleminde bin aydan
daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin
önemi Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde dile
getirilmiştir:

''Biz Onu (Kur'an-ı Kerim'i) Kadir
Gecesinde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne
Erbil ve Kifri bambaşka bir durum
olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi, bin
içerisinde. Türkmenler kimlik
aydan daha hayırlıdır. O gecede, Rablerinin
hassasiyetini yitirmiş ve "bir lokma
izniyle melekler ve Ruh (Cebrail a.s) her
aşım, ağırısız başım" deyip yaşamayı iş için iner dururlar. O gece esenlik, gün
ağarıncaya kada sürer." (Kadir
Süresi 1-5 Ayetler)
Mehmet F. Erbiloğlu

Tabii ki bunun birçok nedeni var.
En büyük nedeni ise Türkmenlerin
diğer milletler gibi başkalarına karşı
durabileceği bir silahlı gücünün
hiçbir zaman olmamasıdır. Nitekim
bu topraklarda sözünüzün geçmesi
için en başta silahlı gücünüzün
olması gerekiyor aksi halde
büyük balık küçük balığı afiyetle
yiyebiliyor.
Kürtlere göre söz konusu sayımın
olması kendilerine zarar verir çünkü
Kerkük'te bir Araplaştırma politikası
olduğunu ve Kürt halkının özgür
olmadığını vurguluyorlar.

Kadir Gecesi Allah'ın
Bir Lütfudur

Kürtler "izinsiz inşaat" yapımına
Haber: Çoban Timur / Foto: Muhammet Emin
göz yumduğunda sadece Arap
uran-ı Kerim'in Allah tarafından
arazileri değildi Türkmen arazileri
Cebrail
aracılığıyla
Hz. Muhammed'e (sav)
için de göz yumdu. Yani şu demek
oluyor, kim gelirse gelsin ortada olan vahyedilmeye başladığı gece olan Kadir
Gecesi, İslam aleminde büyük önem taşıyor.
Türkmenlere oluyor.

erbiloglu@hotmail.com

I

arazilerine el koymuşlardı.

sürdürüyor.
Saklanacak bir durum yok, her şey
apaçık ortada. Dilini konuşmakta
serbestsin ancak konuştuğunda
ötekileştiriliyorsun. Onu üzerinde
okulun var ama içinde Türkmenle
ilgili ne bir tarih ne bir marş ne de
bir iz bulunuyor. Çünkü o okullarda
eğitim alan çocukların sadece yüzde
10'u Türkmendir, o da belki!

NE YAPMALI?
Önce milli şuura sahip bütün
siyasetçi ve önderlerimiz bu husus
için bir araya gelip bir yol haritası
oluşturmalı.
Bir avuç kadar Türkmen medyası
ise milli şuuru uyandırmak ve
gaflet uykusunda olan fertlerimizi
uyandırmak amacıyla yeni
çalışmalar ortaya koymalı.
Bunlar yetmez çünkü bu sadece
siyasetçi ve medyanın işi değildir,
her Türkmen ferdinin görevidir.
Önce ailemiz, sonra çevremize
bunun önemini anlatmalı ve
kimliğin bir insan için ne denli
önemli olduğunu idrak etmelerini
sağlamalıyız.
Sayıma son bir ay kala değil, şu
an, hemen herkes üstüne düşeni
yapmalıdır. Aksi halde Usta Şair
Necip Fazıl Kısakürek'in dediği
gibi "Öz yurdunda garipsin, öz
vatanında parya!" oluruz.
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Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in
(sav) eşiyle Kadir Gecesi'ne ilişkin bir
konuşmasını şöyle dile getirir:
"Birgün Ayşe anamız Efendimize sorar, 'Ey
peygamber, ola ki Kadir Gecesi'nin hangi
gün olduğunu bildim. O vakit ne yapmam
gerekecek.' diye sorar. Peygamber efendimiz
ise, 'Şunları söyle ey Ayşe, Allahım sen
affedicisin, affı seversin, affet bizi
(اع ُف َع ِّني
ْ ')اللهم إنك عفو حتب العفو َفdiyerek Ayşe
annemize sorusunun cevabını verir.
Hamitbek Hocamız, bu duayı elimizden
geldiği kadarıyla tekrarlamamızın
gerektiğini söyleyerek, "Özellikle regl
döneminde olan kadınların malumunuz
orucu ve abdesti olmaz, o yüzden sabaha
kadar tekrarlamaları gerekir, bu gecede

Kadir Gecesi'nin hangi
gece olduğu kesin olarak
bilinmemekle birlikte, Ramazan
ayının 27. gününün gecesinde
olma ihtimalinin yüksek olduğu
söylenmektedir.
Kerkük Sünni Vakfı Başkan
Yardımcısı Şeyh Hasan Abbas
Hamitbek, Kadir Gecesi'nin
önemi ve Kadir Gecesi'nde
yapılacak ibadetleri Tba'ya
anlattı.
Şeyh Hasan Abbas Hamitbek, Kadir
Gecesi'nin muazzam olduğunu söyleyerek,
bin aydan daha hayırlı olduğunu ve bu
gecenin hesaplaması yapıldığında seksen
yıldan fazla ettiğini ifade ederek mübarek
günün önemine vurgu yaptı.
Peygamber efendimizin dile getirdiğini
bizlere hatırlatan Kerkük Sünni Vakfı
Başkan Yardımcısı Hamitbek, Ramazan’ın
son 10 günü içinde ibadet etmemizin, dua
etmemizin ve itaat etmemizin çok önemli
olduğunu; çünkü Kadir Gecesi'nin ramazan
ayının son 10 günü içerisinde olduğunu dile
getirdi.

Kadir gecesi ne demek?
Şeyh Hasan Abbas Hamitbek, Allahu
Teala'nın bu geceyi Müslümanlara armağan
etmesinin nedenini şöyle açıklar:
"Kadir Gecesi, Müslümanlar için ibadet
ve itaat gecesidir. Bu gece Allah’ın bir
lütfudur. Allah bu geceyi bizlere armağan
ederek cennete girmemizi istiyor. Ama
ne yazık ki çoğu insanlarımız bu geceyi
değerlendiremeyip başka şeylerle
uğraşmaktadırlar. Ramazan, ayların
en güzel ayıdır, takva ayıdır. Allah’ın
Müslümanlar için cennete kapı açtığı aydır,
şeytanların bağlı olduğu ve cehennem
kapısının kapandığı aydır ramazan. Rabbim
bu kadar güzel imkanı bize verdi ve
karşılığında da ibadet istedi."
Sünni Vakfı Başkan Yardımcısı Hamitbek,

ibadetini sabaha kadar yapmalı." bilgisini
paylaştı.

"Bu gece duaların kabul
edileceği gecedir"
Kadir Gecesi, yer üzerinde en mukaddes
kitap olan Kur'an-ı Kerim’in indirildiği
mübarek gecedir." diyen Hocamız, "Allah
buyurdu ki, ‘Bu gece bin geceden daha
hayırlıdır. Kur'an-ı Kerim’in Levh elMehfuz’dan Beytü'l-İzze’ye indiği gecedir.
Beytü'l-İzze, gökyüzü demek. Kur'an,
bu gecede indi. Tam 23 sene boyunca
bütün olgu ve olaylarla indirildi." şeklinde
açıklama yaptı.
Sünni Vakfı Başkan Yardımcısı Hamitbek
Hocamız, Kadir Gecesi'nin meleklerin yer
yüzüne indiği gece olduğunu vurgulayarak,
"Cebrail’in indiği gecedir." ifadesinde
bulundu.
Şeyh Hasan Abbas Hamitbek, kimi
ulemaların Kadir Gecesi'nin ramazanın 27.
günü olduğunu, kimisinin ise son on gün
içerisinde belirsiz olduğunu söylediklerini
belirtti.
Sünni Vakfı Başkan Yardımcısı Şeyh
Hasan Abbas Hamitbek, son olarak, "Kadir
Gecesi'nde, ibadet ettiğimiz gibi yoksul
insanlarımızı da asla unutmamalıyız.
Yetim insanlarımızın yüzüne gülmeliyiz."
diyerek mübarek gecede yapmamız gereken
hayırlardan bahsetti.
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Bir Ramazan Geldi Geçti Ocak'ta Duman Tütmedi

T

Haber: Ali Antar / Foto: Çoban Timur

ürkmen Kardeşlik Ocağı-Erbil (TKO), 1974
yılında kuruldu. Yaptığı kültürel ve sosyal faaliyetleriyle
Erbil Türkmenlerinin ikinci evi haline geldi. Ancak son
yıllarda farklı nedenlerden dolayı, TKO’nun Erbil’deki
faaliyetleri bitti denecek kadar azaldı.
Her yıl özellikle ramazan aylarında Türkmenlerin bir
araya gelip, sohbet etmek ve milli oyunumuz Sini Zarfı
oynamak için akın ettiği Ocak, bu ramazan tamamen
sessiz kaldı.

sorular yönelttik.

“Bizim uzun zamandır bütçemiz yok”
Türkmen Kardeşlik Ocağı Erbil Şubesi
neden ramazan ayında bu kadar sessiz
kaldı ve hiçbir faaliyet yapmadı?
Bu duruma sebep olan 3-4 nokamız var. En önemlisi
herkesin bildiği gibi bir faaliyet yapmak istediğiniz
zaman, o faaliyet için bütçeye ihtiyacınız olur. Maddi
imkansızlığın birinci derecede etkisi oldu. Bizim uzun
zamandır bütçemiz yok.

“İnsanlarımız yapılması kolay şeyler
istiyor, bizim yanımıza gelmek yerine
Taacil’e gidiyorlar”
İkinci nokta ise, bizim birkaç arkadaşımızın sağlık
durumu iyi değil. Bu da bizim ve faaliyetlerimizin
üzerinde büyük bir etki yarattı. Ayrı bir sebep ise
başka yerlerin açılışıdır. İnsanlarımız yapılması kolay
şeyler istiyor, bizim yanımıza gelmek yerine Taacil’e
(Tacil Mahallesi) gidiyorlar. Bunların hepsi bizim
arkadaşlarımız ama “Biz uzak bir yere gelmek yerine,
daha yakın olan Taacil veya başka bir yere gidiyoruz”
diyorlar.
Tba Gazetesi kuruluşundan itibaren Türkmen
Kardeşlik Ocağı hakkında çok sayıda haber yaptı
çünkü bu kuruluşun Erbil Türkmenleri için büyük
bir öneme sahip olduğuna inanıyor. Bir kez daha bu
hususu Türkmen Kardeşlik Ocağı Başkan Yardımcısı
Abdülkerim Mollaoğlu ile konuştuk ve kendilerine

Doğrusunu söylemek gerekirse biz de faaliyet
düzenlemedik. Bizim de bir programımız vardı dersek,
olmaz tabi. Ama programımızın olmamasının da
sebepleri belli.

“Türkmen Kardeşlik Ocağı olarak

durumumuz diğer taraflarla mukayese
edilirse daha iyiyiz”

Türkmen Kardeşlik Ocağı genel olarak ne
durumda?
Türkmen Kardeşlik Ocağı olarak durumumuz diğer
taraflarla mukayese edilirse daha iyiyiz. Neden iyiyiz?
Çünkü bazı siyasi partilerin kira ödemek için maddi
imkanları yok. Biz kira vermiyoruz, kendi binamızda
oturuyoruz.
Bunun yanında şimdiye kadar bazı faaliyetlerimizi
yürütebiliyoruz. Kimsenin yardımı olmadan bazı
şeyler yapıyoruz. Faaliyetlerimiz eskisi gibi olmasa
da durmuyoruz ve hala faaliyetimiz var. Siyasi
görüşmelere, panel ve toplantılara iştirak ediyoruz. Bu
arada biz geçen aylarda mali sorumluluğunu Türkmen
Kardeşlik Ocağı’nın üstlendiği 2 kitap bastık. Yani az
çok faaliyetlerimiz var ama eskisi gibi değil.

"Değişim gerekli"
Yeni bir yönetim heyeti seçmek için bir
kurultaydan bahsediliyor. Bu ne zaman
yapılacak?
Evet fikrimizde var, seçim önümüzde. Ne zaman
yapılacağını bilmiyoruz, ama seçim yapılacak. Bu
değişim meselesi partilerde olsun, Cephe’de veya
Ocak'ta olsun farketmez, bu gerekli bir istektir.
Benim şahsen seçim meselesine inancım var. İnşallah
arkadaşlar bir araya gelip seçim kararı alırlar ve bir
değişim olur. Uygun arkadaşların hazırlanıp seçime
katılmasını isteriz.

DEAŞ'tan Sonra Turizm Hareketlendi

H

Foto & Haber: Muhammet Abdülcabbar

er yıl çok sayıda kişi, turistik mekanları
görmek, gezmek ve bölgenin kültürünü öğrenmek için
Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi'ne (IKBY) ziyaret
gerçekleştiriyor.
Tba olarak bölgedeki son turizm istatistikleri ve turizm
sektörü hakkında bilgi almak üzere IKBY Turizm
Komisyonu Sözcüsü Nadir Rusti ile görüştük.
Tba'nın, Bölge'nin turizm düzeyine ilişkin sorusunu
Nadir Rusti, "Öncelikle hoşgeldiniz, burada
bulunmanızdan mutluluk duyuyorum ve turizm
sektörüne göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür
ediyorum. Günümüzde bölgedeki turizm iyi olup
ilerleme kaydettiği bir dönemde. Günden güne,
aydan aya ve yıldan yıla ilerleme kaydediyor."
diyerek yanıtladı.
"Özellikle DEAŞ'ın ortadan kaldırıldığı ve ekonomik
krizin sona erdiği bu dönemde bölgede turizimde
gelişme oranı büyük bir ilerleyişin içerisinde." diyen
Rusti, "Yıl geçtikçe yolcu sayısı çoğalıyor. Turizmin
ilerlemesinin işaretlerinden biri de yıllık yolcu sayısı
artışıdır, bu nedenle de yatırımcılar yatırım elde
etmek için gündeme geliyor. Yani turizm ofisleri
ve büroları artıyor. Örneğin otel, restoran ve tatil
köyleri gibi alanlar da artmaya başladı." şeklinde
açıklama yaptı.
Nadir Rusti, "Diğer yandan turist geliri yıllık oran ile
değişiyor ve artış yaşanıyor. Bunların tümü Kürdistan
Bölgesi'nin gelişme kaydetiğinin bir göstergesi.
Hükümet de yıldan yıla daha fazla turizm alanına önem
veriyor ve hükümetin yeni kabinesinde turizm için
özel bir alan kurulması bekleniyor. Ayrıca toplumun ve
vatandaşların anlayışı bakımıdan biz de hem vatandaş
olarak hem de Küristan Bölgesi'nde bu sektöre bağlı

olarak hükümet tarafından turizm etkinliklerinin
daha iyi olduğunu ayrıca medeni bir toplumun ve özel
sektörlerin gelişme içerisinde olduğunu görüyoruz.
Örneğin özel organizasyonlarda çeşitli etkinlikler
düzenleniyor ve bizlerle de iletişime geçiliyor. Biz de
onlarla iletişime geçiyor ve kolay işler yapıyoruz. Tüm
bunları turizm sektörünü geliştirmek ve turist sayısını
arttırmak amaçlı yapıyoruz." değerlendirmesinde
bulundu.
Geçtiğimiz senelere oranla bu yılki turist sayısına
değinen IKBY Turizm Komisyonu Sözcüsü Nadir Rusti,
"DEAŞ savaşının ardından 2016 yılında turist sayısı 1
milyon 600 bin kişi idi, 2017 yılında bu rakam 2 milyon
100 bin kişiye yükseldi. 2018 yılında ise turist sayısı 3

milyon 500 bin kişiye vardı. Bu sene için hedefimiz 3
milyon 500 bin turist sayısını yükseltmek. Bu nedenle
de birkaç etkinlik için hazırlanıyoruz. Daha önceki
senelerde de etkinlik düzenliyorduk, etkinliklerimize
devam edeceğiz. Bu etkinlikler aracılığıyla turist sayısını
yükseltmek istiyoruz." diye konuştu.
Irak'ın merkez ve güney bölgelerindeki yabancı
turistlerin oranına ilişkin Nadir Rusti, "Merkez ve
güney kesimlerden gelen turist sayısı yüzde 80-85

oranında diğer oran ise ki ilk sıralamada İran geliyor
daha sonra Türkiye ve ardından Avrupa ve diğer
yabancı bölgelerden oluşuyor ve turist oranının yüzde
20-25'ini kapsıyor. Ancak şimdi bu oran yüzde 1520'den daha fazla. Bizim şu anki programımızda yüzde
15-20 oranında olan yabancı turist sayısını elimizde olan
planla yüzde 25 ve daha fazlasına yüseltmek." dedi.
Turizm projesinin olup olmamasına ilişkin IKBY Turizm
Komisyonu Sözcüsü Nadir Rusti, "Kürdistan Bölgesi
Hükümeti olarak yeni kabine tamamlanmadığı sürece
bizim etkinliklerimiz üzerine karar verilemez. Biz hiçbir
proje uygulayamayız. Hükümetin yeni kabinesinin

tamamlanmasının ardından bize ayrılan bütçeye
göre projelerimizi sunabiliriz. Şu anda bu konuyla
ilgili bir şey söyleyemeyiz. Ancak biz sektör olarak
bir grup etkinlik ve projeyi uygulayabildik. Örneğin
özel sektörde dağlık bölgelerde yeni projelerimiz
var. Ayrıca daha önceki senelerde de bir grup
projeyi canlandırdık. Behal'ın turistik alanları, Gali
Ali Bek ve bazı bölgelerin onarımı gerçekleştirildi.
Şu anda onarılan yerlerin bazılarını hatırlamıyor
olabilirim ancak onarılan ve etkinlik düzenlenen
bölge sayısı fazla. Kesinlikle önümüzdeki senelerde
de bu gibi çalışmalar sürmeli." ifadelerinde
bulundu.
Son olarak turistlerin en çok uğradığı mekanlara
değinen Nadir Rusti, sözlerini şu şekilde tamamladı:
"Turistler, şehir olarak özellikle Erbil'e daha sonra
Süleymaniye ardından Duhok ve Germiyan'a gidiyor.
Bölge olarak ise dağlık bölgeler ve yazlıklar özellikle
Soran bölgesine ki Çoman, Revanduz bölgelerinden
oluşuyor. Ayrıca Duhok sınırında bulunan Akre ve
Amed bölgelerine ve Süleymaniye sınırında ise Dokan,
Serçınar ve Ahmedava gibi bölgelere giden turist sayısı
yüksek."
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Yaş da Kuruyla Yandı

Foto & Haber: Ali Salim

rbil'in merkezinde bulunan Türkmen
mezarlığı temizlenmek yerine ateşe verildi.
Özellikle bu yıl yağış oranının yüksek olması
nedeniyle her yer yabani bitkilerle doldu ve
bazılarının ortalama bir insan boyu kadar
yükseldiği görülüyor. Nitekim havaların ısınması
ile bitkiler kurumaya yüz tuttu ve özellikle de
insanların mezarlıkları ziyaret etmesi neredeyse
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imkansız hal almış durumdaydı.

Tba'nın aldığı bilgilere göre, bu sıkıntının
giderilmesi için bazı vatandaşlar,
Erbil'deki birkaç mezarlığın özellikle
de merkezde bulunan Çırak, Çöl Şeyhi
mezarlıklarının sorumlu taraflarca
temizlenmesi için başvurularda
bulunmuş.
Bu başvurular sonucunda, 27 Mayıs'ta
belediyeden gönderilen bir ekip,
mezarlığı temizlemek adına
oradaki kuru bitkileri ateşe verip,
gitmiş görünüyor. Tba ekibi Çırak
Mezarlığı'nı görüntüledi ve mezarlığın
temizlenmek yerine sadece ateşe verildiği
apaçık ortada. Üstelik yakılan ateşten,
mezarlıkta dikilen ağaçlar da nasibini aldı,
kül olup yandı hatta bazı mezar taşlarının da
hasar aldığı görülmekte.
Yıllardır Çırak Mezarlığı'nda bulunan
mezarlıkların sahipleri söz konusu mezarlığın

çarşı içerisinde yer alması nedeniyle biriken çöp
yığınlarından şikayetçi ve bu hemen hemen her
yıl özellikle Türkmen Erbilliler tarafından dile
getirilmiş, şikayetçi olunmuştu.
Nitekim bunun için daha önce Erbil İl Meclisi'nden
bir hamle gelmiş ve mezarlık temizlenmişti, ancak
bu temizlikten kısa bir süre sonra mezarlığa
tekrardan çöpler atılmaya başlanmış ve mezarlık
eski haline geri dönmüştü.

Esnaf genellikle piyasanın
hareketsiz olduğunu söylüyor
I

Haber: Muhammet Abdülcabbar / Foto: Ali Salim

rak Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından
ramazan ayında kesinti yapılmadan tüm maaşların
ödenmesi genel olarak bütün çalışanlar için ümit verici
oldu. Ancak Erbil'de çarşı-pazarın gidişatına bakılırsa
mevcut durumun çalışanların umduğundan farklı
olduğu kaydediliyor.
Genel olarak esnaflar ekonomik durumdan rahatsızlık
duyuyor ve alışverişlerin yüksek olmadığını söylüyor.
Ramazan ayının gelmesi ve maaşların dağıtımı ile
alışveriş yapma oranının artması yerine genellikle halk
sadece gezme amaçlı pazarlara uğruyor.
Tba söz konusu durumla ilgili mikrofonunu Erbil'deki
Kayseri Çarşısı’nda bulunan esnaflara uzattı.
Bu seneki alışveriş
yoğunluğunun
diğer senelere
oranla daha
düşük olduğunu
söyleyen esnaf
İsmet Veli Bakkal,
"Ben küçük
yaşlardan itibaren
pazarda çalışıyorum.
Şu ana kadar ramazan
ayında işlerimiz bu kadar kötü olmamıştı. Ben sabah
saatlerinden şimdiye kadar bir şey satamadım ki akşam
olmak üzere." dedi.
Ramazan ayının gelmesi ve maaşların dağılmasının
pazara etkisine ilişkin Tba mikrofonuna konuşan
kumaş satıcısı Ömer Uşyar Haydar, "Kesinlikle maaş
dağıtımının pazara etkisi olacaktır. Bu sene diğer

senelere göre alışveriş daha
iyi. Ayrıca şimdi ramazan
nedeniyle çarşı gece
geç saatlere kadar
açık ve kalabalık. Bu
ramazanda diğer
ramazanlara göre
alışveriş daha iyi.
Çünkü kesinlikle
halkın cebinde para
olmazsa pazara gidemez
şimdi ise
maaş dağıtıldığı için halk
çarşıya yöneliyor. Çarşıda yoğunluk var. Alışverişin
yoğunlaşmasında turistlerin de etkisi var. Şu anda halk
bayram için hazırlıklar içerisinde." şeklinde konuştu.
Kayseri Çarşısı’nda başka bir
esnaf olan Hacı Ahmet,
"Bu ramazan diğer
ramazanlara göre
alışveriş çok kötüydü.
Çünkü sınavlar
ramazan ayında
yapıldı, bu nedenle
de halk çocuklarını
sınava gönderdiği için
sabahları uyuyamıyor.
Bu yüzden de çarşıya
gelemiyor. Eğer maaşlardan söz
edersek onun da pazara etkisi oluyor. Şu anda maaşların
dağıtıldığı doğru, ancak halk borçlu ve yemeye ihtiyaç
duyuyor kıyafete değil. Az sayıda kişi kıyafet alıyor yani
çarşıya gelenlerin yüzde 10-20’si, diğerleri ise yiyecek
alıp, borçlarını ödemek için geliyor." dedi.
Ramazanda ve maaş dağıtımının ardından alışverişteki
durumun kötü olduğunu kaydeden Kayseri

Çarşısı’nda ismini vermek istemeyen başka bir esnaf
ise çarşıdaki alışveriş durumuna ilişkin, "Kesinlikle
çarşıdaki alışveriş yoğunluğu değişikliğe uğradı
ve daha iyiye gidiyor. Bağdat, 2014'te Kürdistan
Bölgesi’ne maaş göndermeyi durdurdu. Bu boşluk
Başkan tarafından dolduruldu. Ayrıca başkanımız,
Adil Abdulmehdi'nin yeni hükümet kabinesinde
sorunu çözmek üzere Bağdat'a gitti. Şimdi ise
çalışmanın ürünü görünüyor ki maaşlar kendi
vaktinde ve düzenli ödeniyor, kendilerine teşekkür
ediyoruz.”
diyerek konuşmasına şöyle
devam etti:
“Halk da maaşlarını
bekliyor, maaşlar
alındığında
pazarda da
değişklik olacaktır.
Ancak sadece
burada maaşların
alımıyla bazı kişiler
pazardaki ürünlerin
fiyatını yükseltiyor.
Bu kişilerin sorgulanması gerekiyor. Sn. Erbil
Kaymakamı ve Erbil Valisi, bu kişileri soruşturup
gerekli olan cezayı vermeliler. Çünkü yoksul, kiracı
ve çocuk sahibi ihtiyaç sahibi vatandaşlar da var.
Ben burada maaşlar dağıtıldı, tüm sorunlar giderildi
demiyorum. Benim için bu son değil, pazarda eşitlik
sağlandığı zaman sorunların sonu geliyor. Örnek
olarak bir kuru yemişin fiyatı bir dükkanda 10 bine
ise başka bir dükkanda 12'ye başka bir yerdeyse 13
bine. Gerçekten bu fiyatların eşit olması gerekiyor."

https://www.tbajansi.com
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Ramazan Hikayeleri Programına Büyük İlgi

T

Haber: Eymen Erbiloğlu

ba tarafından Ramazan ayına özel çekilen 30
gün boyunca yayınlanan Molla Saddam İle Ramazan
Hikayeleri programı Tba takipçileri tarafından yoğun bir
ilgiyle karşılandı.
Her gün saat 16:00'da Tba'nın sosyal medya sayfaları
üzerinden ve internet adresinden Tba takipçileriyle
buluşturulan programın çekimleri için Erbil'in eski
mahalleleri, Sultan Muzaffereddin Gökbörü Minaresi,
Erbil Kalesi gibi mekanlar seçildi ve bu detay seyircinin
ilgisini büyük ölçüde çekmeyi başardı.
Tba Facebook adresinde yayınlanan programın altına
düşen bazı yorumları sizinle paylaşmayı uygun gördük.

R

Ramazan Sonrasında
Beslenmeye Dikkat
bayram süresince sizlere tavsiye ettiğimiz şekilde
beslenmeye dikkat etmelisiniz.

Hazırlayan: Eymen Erbiloğlu

amazanın bitimine yaklaştığımız bu günlerde
uzmanlar özellikle bayram boyunca sağlıklı beslenmeye
dikkat edilmesi konusunda kişileri uyarıyor.
Tekrar eski beslenme alışkanlığımız olan ara öğünlerle
beraber beslenmemizi 5-6 öğüne çıkartmak bazı
bünyeler için sağlık problemlerine neden olabilir.
Çünkü, Ramazan ayı boyunca sadece 2 öğünle
beslenmek vücudun metabolizmasını yavaşlattığı için,
ramazan sonrası fazla besin tüketildiğinde hızlı kilo
alımıyla birlikte birçok hastalıklar da beraberinde
geliyor.
Ramazan Bayramı süresince adetlerimiz gereği eş dost
akraba ziyaretlerinde ikram edilen yemekler, tatlılar,
şeker ve çikolatalar ramazan süresince vücudumuzun
alıştığı enerji miktarının aşırı üstünde olduğu için bu
enerjinin tüketiminde sıkıntı yaşatabilir ve bu durum
halsizlik, hazımsızlık, yüksek tansiyon, kolesterol gibi
sağlık problemleri ile karşımıza çıkabilir. Dolayısı
ile özellikle Ramazan sonrası bayramı normal
öğünlerimize bir geçiş şeklinde değerlendirmeliyiz ve
beslenme rejimimize dikkat etmeliyiz.
Ramazan sonrası sağlık kuruluşlarına çoğunlukla
hazımsızlık, şeker atakları gibi rahatsızlıklar
sebebiyle başvurulmaktadır. Ramazan süresince
boşalan karbonhidrat depolarınızın üzerine aşırı
karbonhidrat tüketimi farkında olmadığınız hipo veya
hiperglisemi rahatsızlığınızı, diyabetinizi tetikleyebilir
ve hiç beklenmedik bir şekilde kendinizi hastanede
bulabilirsiniz. Tüm bu durumlardan kaçınmak ve
ramazan sonrasını sağlıklı bir şekilde beslenerek
geçirmek için öğün sayısını kademeli olarak arttırmalı,

Bayram ve Bayram Sonrası Sağlıklı Beslenme
Tavsiyeleri
• En önemli öğün olan kahvaltı kesinlikle
atlanmamalıdır.

• Ramazan boyunca dinlenen mideye birden
yüklenilmemesi gerekiyor, bayramda tatlı ve hamur işi
yiyeceklerle yorulmamalı.

• Vücut dengesini sağlamak adına bol miktarda sıvı
tüketilmeli. Günlük ortalama 8-10 bardak civarında su
içmeliyiz.
• Bayram ziyaretlerinde tatlı tüketimi isteniyorsa
hamurlu, şerbetli tatlılar yerine küçük porsiyonlar
halinde sütlü tatlılar, taze veya az miktarda kuru
meyveler; şerbetler yerine şekersiz veya az şekerli
komposto-hoşaf suları, ayran gibi içecekler
tüketilmelidir.

• Diyabet, kalp-damar hastalıkları, yüksek tansiyon gibi
kronik hastalığı olanlar uyguladıkları diyete bayram
süresince de uymaya özen göstermeliler.
• Tüm bireyler özellikle de yaşlı ve tansiyon hastası
olanlar çay, kahve gibi kafein içeriği yüksek içecekleri
gün boyu fazla miktarda tüketmemelidirler.

• Bayramın ilk günlerinde az ve sık aralıklarla sebze
ve meyveye ağırlık vererek beslenmeli. Vücudun eski
düzenine dönmesi daha yumuşak ve sağlıklı bir geçişle
sağlanmalıdır.
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• Ramazan boyunca gece kalkıp sahur yemeği yemek,
ramazandan sonra gece yeme alışkanlığı şeklinde
sürdürülmemelidir.
• Ramazan ayı boyunca enerji harcamamak için
azaltılan fiziksel aktivitenin bu dönemin sonlanmasıyla
birlikte arttırılması oldukça önemlidir.

Bize ulaşın : 0750 261 10 11
0773 343 10 11

Adres : 30 Metrelik Caddesi Erbil
Uluslararası Hotel karşısı

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

