
Sayı:50

Hacı Casım Hacı Muhammed Tütünçü

Eski Erbil Nadır Rusti: Turist sayısı 
gözle görülür oranda arttı

Dünya geleninde 
turizm, çok önemli bir ekonomi 
sektörüdür. Irak Kürdistan 
Bölgesi de turizm sektörünü 
ana gelir haline getirmek için 
uygun bir bölgedir. İstatistiklere 

göre bu yıl özellikle Kurban 
Bayramı’nda turist sayısı gözle 
görülür oranda arttı.

IKBY Turizm Kurulu Sözcüsü 
Nadır Rusti, bölgedeki son 
gelen turist istatistiklerini ve 
turizm gelirini Tba’ya anlattı.

IKBY Turizm Kurulu Sözcüsü Nadır Rusti

Türkmen milli ses sanatçısı 
Abdulvahab Haba, vefatının 
üzerinden 18 yıl geçmesine rağmen 
sesini kulaklardan, ismini ise hala 
dilerden düşürmemeyi başaran nadir 
sanatçılardan biriydi. 

Yüz binlerin hayatını kaybettiği saldırının 
üzerinden 74 yıl geçti

Erbil'de Eski Eğitim Sistemi Yeniye 
Nazaran Daha Başarılı Görülüyor

Tüm ülkelerde 
olduğu gibi Irak ve 
IKBY’de de eğitim 
sistemi hep tartışmalı 
bir konu olmuştur. 
Uygulamaya 
konulan sistemler, 

beraberinde gelen 
sorunlar, daha 
kurulan sisteme tam 
alışmışken yeni bir 
sistemin önerilmesi 
ise hem öğrencilerde 
hem öğretmenlerde 
kafa karışıklığını 
doğurmakta. 

‘İsrail, Haşdi Şabi’ye
 ait askeri üsleri 
ABD’den aldığı 
istihbaratla vurdu’
İsrail’in, 19 Temmuz’da F-35 uçağıyla Irak’ın 

Salahaddin ilindeki Amirli Askeri Kampı, 28 Temmuz’da 
da başkent Bağdat’ın kuzeydoğusundaki Sakar askeri üssünde 

İran’ın füze rampalarının bulunduğu depoyu vurduğu iddia 
edilmiş, İsrail makamlarından ise bu iddialara ilişkin herhangi bir 

açıklama yapılmamıştı.

Mursa Ali Olayı (2003)
“Mursa Ali” veya 
Murtaza Ali, Tuzhurmatu 
ilçesini doğu taraftan 
çevreleyen dağın zirvesinde 
belli olmayan bir tarihte 
Türkmenler tarafından 
yapılan bir makamdır. 
Söylentilere göre Bektaşi 
ve 12 imam sevdalısı bölge 

halkından salih olan biri 
Hz. Ali’yi rüyasında o 
dağın üzerinde görmüştür. 
Rüyasını aynı inançta olan 
hemşehrilerine anlatır ve 
hemen oraya bir makam 
yaptırırlar (Bu bir
 söylentidir ve
 ne kadar doğru
 olduğu belli
 değildir).

Başarılı Yazar Şerzat Şeyh 
Muhammed

Okurlarını Korkuttu

Gurbetçi Türkmen Yapımcı 
Erbil'de yeni çalışmalara 

imza atmaya geldi

Başarılı Türkmen yapımcı ve 
yönetmen Ziyad Salih, Erbil'in eski 
mahalleri ve Erbil Kalesi'nde daha 
önce benzerine rastlanmamış çekiler 
yaptıklarını söyledi. Almanya'da 
yaşamını sürdüren tecrübeli yapımcı 
Erbil'i karış karış gezip, birbirinden 
değerli projeleri hayata geçiriyor.

SİNCAR DUYURDU
TELAFER DUYURAMADI

 447 Telaferli kadın kaçırıldı

Zirveden İnmeyen Ses 
                     HABA

DEAŞ Tarafından Kaçırılan Telaferli 
Kadınlar, Sincarlı Kadınlar Gibi 
Neden Sesini Duyuramadı?
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Röp: Ali Antar / Foto: Ali Salim

Röp & Foto: Abdullah Ahmet

Derleme: Ziya UzeiryDEAŞ Tarafından Kaçırılan Telaferli Kadınlar, 
Sincarlı Kadınlar Gibi Neden Sesini Duyuramadı?

DEAŞ, 10 haziran 2014 günü Musul'u işgal etmesinden 6 
gün sonra yüzde yüz Türkmen merkezli Telafer ilçesine 
de girdi. DEAŞ'ın ilçede olduğu zaman dilimi içerisinde 
Irak'ta az rastlanan katliamların ve zulümlerin ardı arkası 
kesilmedi. Bunların en başında da Telaferli masum kadın 
ve çocukların kaçırılması, Telaferli gençlerin mezhepsel 
farklılıklardan dolayı kurşuna dizilmesi ve daha nice vahşet 
dolu uygulamalar. ..

DEAŞ işgali süresince yaşanan vahşet aslında sadece 
Telafer’de değil Sincar’da da yaşanmıştı. O bölgede 
yaşayan ve aynı zulme maruz kalan Sincarlı kadınların 
durumu, dünyaya duyuruldu ve kamuoyunun gündeminde 
uzun süre yer buldu. Ancak Telafer’de var olan aşiret 
yapısı nedeniyle, kaçırılan 447 Telaferli kadının sesi 
duyurulamadı. 

İşte Telafer'de DEAŞ döneminin kanlı biançosu:

Telafer, Irak'ın en büyük ilçesi olma özelliğini taşıyor. 
DEAŞ'tan önce ilçenin nüfusu 500 bine yakınken, DEAŞ'tan 
sonra bu rakam 105 bine düştü.

Toplam 500 bin nüfuslu bu ilçenin 400 bini Türkmenlerden 
oluşuyordu. Ayrıca merkezde 280 bin Türkmenin yaşadığı 
biliniyor.  

Telafer'de bini aşkın vatandaş hala kayıp

Gayri resmi verilere göre DEAŞ'tan sonra Telafeder'de 
yaklaşık bin 200 kişiden haber alınamıyor. Kaçırılanların 
arasında devlet yetilileri, memurlar, ilçe meclisi üyeleri, 
siyasi parti lideri, güvenlik birimleri ve Telafer'de yaşayan 
her kesimden insanlar var.

Ayrıca kaçırılanların 447 tanesi kadınlardan oluşuyor. İlk 
başta Telafer'de tutuldukları bilinen kadınların, daha sonra 

terör örgütü DEAŞ tarafından bölgeden başka bir yere 
götürüldüğü söyleniyor. Yerel kaynaklara göre yaklaşık bir 
ay önce Bağoz olayından sonra bir grup Telaferli Türkmen 
kadın geri getirildi. Diğer bölgelerde kadınların maruz 

kaldığı her türlü işkenceye aynı şekilde  Telaferli kadınlar da 
maruz kaldı. 

Ölüm kuyusu: Alu Antar

Telafer'e 8 kilometre uzakta olan Alu Antar kuyusu da hala 
aydınlatılamayan konulardan biri. Akıbetine ilişkin haber 
alınamayan 1200 kişiden birçoğunun idam edildiği bildirildi 
ve bahsi geçen kuyuya cesetlerin atıldığı tahmin ediliyor. 
Kuyu içerisinde yaklaşık 800 ceset bulunduğu söyleniyor. 

İşin en ilginç ve bir o kadar da acı olan tarafı şu ana kadar 
cesetleri çıkarma gibi bir durum söz konusu olmamış çünkü 
cesetler çıkarıldıktan sonra DNA testi yapılması gerekiyor, 

fakat Ninova'da o testi yapacak bir sağlık merkezi veya 
hastane yok.  

85-90 bin arası Telaferli Türkiye'de yaşıyor

DEAŞ'tan sonra Türkiye'ye göç eden Telaferli'lerin sayısı 85 
bin ile 90 bin civarında, sadece Ankara'da 65 bin Telaferli 
yaşıyor. 

Suriye'de ise 4 bin Telaferli aile bulunuyor. Azez ve 
Haseke'de bulunan kamplarda kalıyorlar. 

Aşiret sistemi kadınlara yapılan zulmün dünyaya 
anlatılmasına engel

Telafer'de aşiret sistemi olduğu için zorla kaçırılan 
kadınların hiçbirisinin yaşadıkları vahşeti, zulmü anlatma 
şansına sahip değiller. 

Erşet Salihi: DEAŞ tarafından alıkonulan Türkmen 
kadınlarımızın bu durumdan utanmaması gerekir, 

utanacak biri varsa o da DEAŞ’tır

17 Ağustosta Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi (ITC) ve ITC 
Başkanı Erşet Salihi gözetiminde Telaferli Türkmen kadın ve 
çocukların DEAŞ'tan çektiği zulümler ve acıların ele alındığı 
“Unutmayacağız” başlıklı bir panel düzenlendi. 

Panelde Telaferlilerin çektiği zulme dikkat çeken ITC 
Başkanı Salihi, ''2014’te Telafer’de Türkmenler kanlı bir 
saldırıya maruz kaldılar. Bu saldırıya maruz kalınmasının 
ardından oradaki ailelerin kadın ve çocuklarını muhtelif 
bölgelere götürdüler. Bu aileler aşiret yapısı olan ailelerdir.'' 
şeklinde ifadelerde bulundu. 

DEAŞ'ın kadınlara yönelik uygulamalarını kınayan ITC 
Başkanı Salihi, “DEAŞ tarafından alıkonulan Türkmen 
kadınlarımızın bu durumdan utanmaması gerekir, utanacak 
biri varsa o da DEAŞ’tır.” diye konuşarak, zulme maruz 
kalan Telaferli kadınlara destek verdi.

Sincar Duyurdu Telafer Duyuramadı

Nadır Rusti: Turist sayısı gözle görülür oranda arttı
Haber:   Muhammet Abdülcabbar  / Foto: Ali SalimDünya geleninde turizm, çok önemli bir ekonomi 

sektörüdür. Irak Kürdistan Bölgesi de turizm sektörünü ana 
gelir haline getirmek için uygun bir bölgedir. İstatistiklere 
göre bu yıl özellikle Kurban Bayramı’nda turist sayısı gözle 
görülür oranda arttı.

IKBY Turizm Kurulu Sözcüsü Nadır Rusti, bölgedeki son 
gelen turist istatistiklerini ve turizm gelirini Tba’ya anlattı.

Bu senenin turist sayısını diğer seneye oranla kıyaslayan 
IKBY Turizm Kurulu Sözcüsü Nadır Rusti, “Bu sene, geçen 
seneye oranla turist sayısı arttı. Özellikle bu senenin ilk 
altı ayının turist istatistiklerini geçen senenin ilk altı ayı 
ile kıyaslarsak gözle görülür bir oranda artış olduğunu 
görebiliriz. Bu senenin ilk altı ayında 1 milyon 750 bin turist 
bölgeye ziyaret gerçekleştirdi. Geçen sene ise yıl boyunca 3 
milyon 57 bin turist bölgeyi ziyaret etti. Bu sene bu oranı 3 

milyon 500 bin turist olarak arttırmayı planlıyoruz.” dedi.

Kurban Bayramı’nda bölgeyi ziyaret eden turist oranına 
değinen IKBY Turizm Kurulu Sözcüsü, “Kurban 
Bayramı’nda bölgeyi ziyaret eden turist sayısını açıklamadık 
ancak kesinlikle turist sayısı arttı. Geçen sene Kurban 
Bayramı’nda 10 gün boyunca 349 bin turist bölgeyi ziyaret 

etti. Ancak bu seneki sayı kesin olarak geçen seneki 
Kurban Bayramı’ndaki turist sayısından daha fazladır. 
Burada eğer geçen sene ile kıyaslamak gerekiyorsa hem 
genel olarak hem de Kurban Bayramı’nda bu oranın 
arttığını görüyoruz. Bu da bunu kanıtlıyor ki turizm 
sektörü, sayı bakımından özellikle turist oranında iyi 
bir gelişme katetmiş durumda.” şeklinde değerlendirme 
yaptı.

Turistleri karşılama hazırlıklarına ilişkin Sözcü Nadır 
Rusti, “Biz bayram gelmeden her sene sistematik olarak 
planlarımızı hazırlıyoruz. Ayrıca müdürlüklerimiz 
bayramda turistleri karşılamak için hazırlık yapmaktadır. 
Biz hazırlıklar kapsamında bir komisyon kuruyoruz. Bu 
komisyonlar da kendilerine göre bir göreve kalkışıyor. 
Her sene denetim noktaları için komisyon oluşturuyoruz. 
Onlar da bir grup etkinlik ve çalışma yaparak turistlerin 
işlerini kolaylaştırıyor. Örneğin karşılama salonu ve klima 
hazırlanıyor. Yani karşılama komisyonu, turizmciler 

tarafından hazırlanıyor.” bilgisini paylaştı.

IKBY Turizm Kurulu Sözcüsü Nadır Rusti, şehirde bulunan 
komisyonlara değinerek, “Ayrıca şehirlerde birkaç komisyon 
kuruluyor. Örneğin, denetim komisyonu, inceleme ve 
sorunların çözümü ile ilgili komisyonlar hazırlanıyor. Bu 
komisyonlar tüm il ve ilçelerde meydanları gezmektedir. 
Bayramın 4 gününde, yaz aylarında ve tatil yerlerinde 
devamlı olarak çalışma yürütmekteler. Bize gelen bilgilere 
göre, bu bayramda da bu komisyonların çalışma ve 

etkinlikleri çok iyi geçti. Birçok etkinlik düzenlendi ve 
turistlere çok iyi hizmet sunuldu.” ifadelerinde bulundu.
Nadır Rusti, turistik bölgelerdeki ürünlerin fiyat artışına 
değinerek, “Evet, bazen turistik bölgedeki ürünlerin fiyatını 
yükseltebiliyorlar. Bazen bunları engelleyebiliyoruz, bazen 
de haberdar olmuyoruz. Ancak kurulan komisyonlar, söz 
konusu ihlallerin yapıldığı bölgelere giderek gerekli cezayı 
veriyor. Cezalar uyarı ve para cezası şeklinde oluyor. Verilen 
cezalar da ihlallerin durumuna göre değişiklik gösteriyor.” 
dedi.

Turistik ev ve otellerin sayısına ilişkin Nadır Rusti, Bölge’de 
650’den fazla otel, 360 motel, 90 tatil köyü ve 71 binden 
fazla yatak kapasitesi bulunduğunu belirterek, “Biz aynı 
anda 100-120 bin civarı turisti ağırlıya biliriz. Irak’ın orta 
ve aşağı kesim bölgelerinden gelen turist oranı yüzde 80-85 
arasındadır. Diğer kalan oran ise yurt dışındaki  bölgelerden, 
ilk olarak İran daha sonra Türkiye ve Avrupa bölgelerinden 
gelenleri kapsamakta, bu oran da yüzde 20-25'tir. Ancak şu 
anda yurt dışından gelen turist oranı yüzde 15-20 arasında. 
Biz bu oranı 25’e çıkarmayı planlıyoruz.” diye konuştu.

Konuşmasının sonlarında turistlerin en çok ziyaret 
gerçekleştirdiği bölgelere değinen IKBY Turizm Kurulu 
Sözcüsü Nadır Rusti, “Şehir olarak özellikle Erbil’e daha 
sonra Süleymaniye’ye ve ardından Duhok’a ziyaretler fazla. 
Germiyan'a da giden ziyaretçilerimiz var. Bölge olarak 
dağlık bölgeler, yazlıklar ve özellikle Soran, Çoman ve 
Ravanduz gibi bölgelere turistik ziyaretler gerçekleştiriliyor. 
Ayrıca Akre, Duhok sınırındaki Amed, Süleymaniye 
sınırında da Dokan, Sarçınar ve Ahmadava gibi bölgeler 
turistlerin ziyaret ettiği bölgeler arasında.” şeklinde açıklama 
yaptı.
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Haber:  Abdulselam Hişam  / Foto: Ali SalimBirçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Erbil, 
tarih boyunca jeopolitik konumu nedeniyle önemli 
siyasi mücadelelerin yaşandığı bir şehir olmuştur. Aynı 
zamanda Musul, Kerkük ve Bağdat gibi şehirlerin ulaşım 
güzergahında bulunması ve ticari kervanların kesişme 
noktası üzerinde yer alması, bu şehrin stratejik değerini daha  
da arttırmıştır. 

Gelin bir de Erbil’i en eski ve saygın sakinlerinden biri olan 
Hacı Casım Hacı Muhammed Tütünçü’den dinleyelim. 

“Eğer eski Erbil ve eski Erbil sakinlerini özet geçerek 
bahsedersek, tüm Erbilliler muhterem, saygılı, güler yüzlü, 
iyi ve güzel insanlardan oluşan ve asıl milletleri Türkmen’dir.” 
diyerek konuşmasına başladı Casım Tütüncü.

Yüzyıllar boyunca birçok medeniyet ve millete ev sahiliği 
yapmış olan ayrıca UNESCO Kültür Mirası Listesi’nde 
yer alan Erbil Kalesi’nden bahseden Tütüncü, Kale’nin 
tüm sakinlerinin Türkmenlerden oluştuğunu söyleyerek, 
“Eğer Erbil şehrinin aslına da değinirsek Türkmenlerden 
oluşmaktadır. Bizler de Kale doğumluyuz. Biz 1944 yılında 
Kale’den indik. Ayrıca Erbil’in tüm önde gelenleri Kale’de 

otururlardı, Kadı efendinin babası, dedesi ve Molla Efendi 
gibi büyük kişiler.” dedi.

Casım Tütüncü, “Erbil’de Molla Efendi’den büyük bir kişilik 
yoktu. Aynı zamanda bilindiği üzere Erbilliler her dönem 
dinlerine bağlı bir millet olarak yaşamışlardır. Erbillilere 
ait çok sayıda cami ve tekke mevcuttur, örneğin eskilerden 
Halife Celal’in babasının tekkesi ve Halife Mecit’in tekkesi 
bunlara birer örnektir.” diyerek konuşmasına şöyle devam 
etti:

“Eski Erbil halkı kendi işi ile uğraşır ve başka münhal 
işlerden uzak dururdu. İnsanlarımız birbirine aşırı 
derecede bağlıydı ve herkes herkesi tanırdı. Şimdiki gibi 
internet ve facebook gibi zaman harcanılan mecralar 
yoktu ve çoğu kişi boş zamanlarını ibadete yönelerek ya 
da hal hatır sorarak geçirirdi. Zamanında sadece birkaç 
Erbilli ailenin evinde telefon hattı mevcuttu. Şimdilerde 
herkesin farkettiği gibi iletişim araçlarının artmasına 
rağmen insanlar birbirini arayıp sorma çabasında 
bulunmuyor, bunun önde gelen sebeplerinden biri de 
buralarda din yolunda olanların sayısının azalması ve dış 
etkilerin dini yok etme çabası.”

Eskien Erbil’de yaygın olan divanhane ve mevlüt 
kültüründen bahseden Casım Tütüncü, “Eskiden bizim 
evimizde yatsı namazından sonra kapılar kilitlenirdi, ne 
misafirliğe gidilirdi ve ne misafir bizim evimize uğrardı. 

Aynı o dönemde bizim divanhane diye adlandırdığımız 
misafirhanelerimiz vardı ve haftanın her cuma gününde bu 
misafirhanede birbirinden değerli hocaları, Erbillilerin önde 
gelen kişileri ve fakıları ağırlardık, ayrıca bu divanhanede 
ikindi namazından sonra mevlüt okunurdu ve hazırda olan 
kişilere ikramlar dağıtılırdı. Önceden mevlüt yapıldığında 
akşam namazından sonra başlar, gecenin geç saatlerine 
kadar devam ederdi. Halbuki şimdi yatsı namazından sonra 
başlıyor.” şeklinde açıklamalarda bulundu. 

Kale’nin yapısından ve üç kapısından bahseden Tütüncü, 
“Bir tane küçük kapı adı verilen girişi var, bir de ana 
girişte Ahmediye ismi verilen büyük kapısı var.  İsmini 
Vali Ahmediye’den almıştır. Vali Ahmediye, bahsettiğimiz 
kapının yolunu yaptıran ve aynı 

zamada da Kadının babasıydı. Bu yola ‘Kadınlar Yokuşu’ 
derdik. Bu yolu izlersek Kadı Camii, sonrasında Hanaka ve 
en sonda da mezarlık bulunuyordu, kadınlarımız haftada iki 
kez mezarlığa gitmek için bu yolu kulanırlardı. Son dönemde 
de Erbil Kalesi’nde Yahudilerin kilisesi vardı ve Yahudiler 
her yıl kendilerine özgü olan iki bayram kutlarlardı.” bilgisini 
paylaştı.

Casım Tütüncü, o dönemlerde Erbil Kalesi’nin aşağa 
kısmındada Tacil, Arap ve son dönemde oluşan Tayrava 
mahallelerinin mevcut olduğunu belirterek, Halife Celal’in 
tekkesinin Tacil Mahalesi’nde olduğunu kaydetti. Tütüncü 
ayrıca  Tayrava Mahalesi’nin adını eskiden ‘Tayro’ diye 
tanınan Tahir Ağa’dan aldığı bilgisini de not düştü. 

Casım Tütüncü, Erbil’e ilk Emar (MR) cihazını dönemin 
valisinin sözü üzerine ve kamunu desteğiyle getirenin 
babasının olduğunu kaydetti.

O dönem yiyecek depolama ve alışveriş kültürenden 
bahseden Tütüncü, “Aynı zamanda bizim depo tarzı eşya 
yüklü bir alanımız vardı ve içinde en küçük eşyadan 
başlayarak her yiyecek, içecek ve kulanılabilen ürünler 
elde edilebilirdi. Ayrıca Erbil’de pahalılık başladıktan sonra 
ilk fırın Şeyh Mihyadin tarafından kuruldu ve o zaman 
da babam Hacı Muhammed o fırına buğday sağlıyordu. 
Pahalılık zamanında okka başına 2 dinar olan buğday fiyatı 
20’ye yükselmişti.” dedi.

“Erbil’in şu an ki Ronaki Mahallesi’nde olan Muhammediye 
Camisi’ni inşa etiğimizde de dört bir yanında bom boş 
araziler  vardı.” diyen Casım Tütüncü konuşmasını şöyle 
sonlandırdı:

“Caminin inşa edilmesiyle birlikte fakılar akın etti ve 
sonradan Erbil Apartmanları, cami etrafında yapıldı ve ilk 
sofiler bu apartmanlara yerleşmeye başladılar. Bunların 
tüm yiyecek içecek ihtiyaçları ve kalma yerini şu zamana 
kadar biz ayarlıyoruz. Erbil’de şu anda camimizde ve Savvaf 
Camisi’nde fakılar bulunmaktadır. Ama her zaman bizim 
öğrencilerimiz hep en iyi dereceler almışlardır. Birçok alim 
ve bilim adamları şu ana kadar bizim hocalarımızın yanına 
uğrayıp onların tecrübelerinden faydalanıyorlar.”

“Mursa 
Ali” veya Murtaza 
Ali, Tuzhurmatu 
ilçesini doğu 
taraftan çevreleyen 
dağın zirvesinde 
belli olmayan bir 
tarihte Türkmenler 
tarafından yapılan 
bir makamdır. 
Söylentilere göre 
Bektaşi ve 12 imam 

sevdalısı bölge halkından salih olan biri Hz. Ali’yi 
rüyasında o dağın üzerinde görmüştür. Rüyasını aynı 
inançta olan hemşehrilerine anlatır ve hemen oraya bir 
makam yaptırırlar (Bu bir söylentidir ve ne kadar doğru 
olduğu belli değildir).

Mursa Ali, dini bir ziyaretgah olmasından ziyade 
bölgede milli bir sembol haline dönüşmüştür. Ramazan 
ve kurban bayramlarında bölge halkı orayı ziyarete 
gider güzel bir gün geçirirlerdi.

1980’li yıllarda eski rejim orayı bir askeri bölgeye 
dönüştürüp, yavaş yavaş bu makamı ortadan kaldırarak 
halkın gelenek ve göreneklerini hiçe saymıştır.

2003 yılı sonrası halkımız kendine dönme duygusu 

içerisinde bu makamı yeniden onarıp ve 21 Ağustos 
2003 akşamı sevinç dolu ve kalabalık bir törenle 
buranın açılışını yapmıştı. Kürt yoğunluklu Cemile 
semtinin bitişiğinde olan Mursa Ali dağı yakınlarında 
açılış törenine katılanlara bir grup silahlı Kürt asıllı 
kişiler tarafından sataşmalar olduğunu da unutmamak 
gerekir.  

Açılış töreninin birkaç saat sonrası ve gecenin 
sessizliğini bölen bir gürültü Tuzhurmatu’yu sarsıyor. 
İletişimin bugünkü gibi olmadığı o dönemde halk olayı 
öğrenmek için sabaha kadar beklemek zorundaydı. İşte 
halk, camiden yükselen bir sesle uyandı o sabah, “Ey 
ahali, Mursa Ali’yi bu gece patlatmışlar, herkes İmam 
Ali Camisi’nin önüne gelsin.”.

Bu ses, bu kelimeler herkesi şok etmiş büyük kırgınlığa 
boğmuştu. 2003 sonrası ilk terör olayı sayılabilen 
bu olay bölgenin tarihinde bir dönüşüm 
noktasıydı. 

Türkmenler camide, anons edilen yere ilerledi. 
Herkes kızgın, herkes kırgındı. Caminin önünde 
büyük bir kalabalık oluşmuştu, ama herkes 
silahsızdı çünkü silah sadece peşmerge ve ABD 
güçlerindeydi diğerlerine yasaktı. Olayı protesto 
edener “Allahu Ekber, Ya Ali, Yaşasın Türkmen” 
sloganları atarak şehir merkezine doğru harekete 
başladı. Şehir merkezine giden yol KYB bürosuna 
100 metre uzaktı. Türkmenler o noktaya varır 

varmaz ateş yağmuruna tutuldular, duvar ve elektrik 
direklerini siper edindiler ama yine de aralarında 
rahmetli şehidimiz Ali Haşim Muhtaroğlu olmak üzere 
4 gencimiz yaralı düştü. Hiç kimse yıpranmadı, yürüyüş 
devam etti.
Şehir merkezine doğru giden yolda yüksek binalardan  
silahsız insanlarımıza acımasızca kurşun açılıyordu 

ama yürüyüş aynı azimetle devam etti. Güvenlik 
dosyasından sorumlu olan ABD güçleri silahsız 
Türkmenlere ateş açanları takip etmek yerine 
Türkmenleri durdurmak için ateş açmaya başladı. 
Sabahtan öğleye kadar devam eden bu yürüyüşte 
5  Türkmen şehit düştü ve 12 kişi yaralanmıştı. Tüm 
Türkmeneli bölgesinde yankı veren bu olay için ertesi 
gün Kerkük’te, Tuz Türkmenleri için bir dayanışma 
yürüyüşü yapıldı ve orada da 2 Türkmen genci şehit 
düşmüştü.

Eski Erbil - Casım Tütüncü

Mursa Ali Olayı (2003)
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Tüm ülkelerde olduğu gibi Irak ve IKBY’de 
de eğitim sistemi hep tartışmalı bir konu olmuştur. 
Uygulamaya konulan sistemler, beraberinde gelen 
sorunlar, daha kurulan sisteme tam alışmışken yeni 
bir sistemin önerilmesi ise hem öğrencilerde hem 
öğretmenlerde kafa karışıklığını doğurmakta. 

Çeyrek asırdan fazla bir süredir eğitimci olarak görev 
yapmış olan Selahattin Nurettin Beyatlı ile Erbil'de eski 
eğitim sistemi hakkında kısa bir söyleşi yaptık. 

Kendisi, eski ile yeni eğitim sistemi arasında büyük 
bir oranda farklılıklar olduğunu söylemesiyle birlikte 
Erbil'deki eğitim sistemi hakkında bizi zaman 
yolculuğuna çıkardı. 

Eğitimin başlangıcına değinen Beyatlı, ''Irak'ta eğitim 
iki bölümde kendini buluyor. Birincisi dini eğitim, bu 
eğitim geneldi ve bizden önce işlenen eğitimdi. Tabii 
ki biz bu eğitimin bakiyesini ve kalıntılarını camilerde 
gördük. O dönemde insanlar çocuklarını ders görmeleri 
için camilere veya tekkelere gönderirdi ve orada 
öğretmenler nezdinde dersler görürlerdi.” dedi. 

Selahattin Beyatlı kelime açısında öğrenci, okul gibi 
sözcüklerde teşhisler yapmak amacıyla bazı sözcüklerin 
aslını açıkladı. Beyatlı, “O dönem öğrencilere ‘kitabi’ 
derlerdi. Kitabi kelimesi günümüzde ‘qutabi’ olarak 
değişmiş olup Kürtçe’de öğrenci anlamına gelmektedir. 
Kitabi asıl olarak Arapça bir kelime, kitab ehli olan veya 
okuyan anlamına geliyor. Ayrıca qutabxana kelimesi de 
yine kitap veya kitabiden gelmedir. İnsanlar çocuklarını 
okuma ve yazma öğrenmeleri için bu bahsi geçen 
yerlere göndererek okuma yazmayı öğrenmelerini 
sağlıyorlardı.” şeklinde açıklamalarda bulundu. 

Eski dini eğitimde nelerin öğretildiğine ilişkin 
sorumuza Selahattin Beyatlı, “İlk aşamada çok basit 
şeyler öğretilirdi, sonra hecelemeyi söktürürdüler, daha 
sonra da okumayı ve Cüz Amma yani Kur'an-ı Kerim'i 
okumaya başlarlardı. O dönemde herkes okuma-
yazmayı birlikte öğrenemeyebilirdi, mesela benim 
annem okuma konusunda çok iyiydi, fakat yazma 
bilmiyordu.” diye yanıt vererek o günlere ışık tuttu.

Eğitimsel açıdan ikinci safhayı anlatan Selahattin Beyatlı 
şu şekilde konuştu:

“İkinci bölüm ise Osmanlı Devleti’nin sonlarına yani 
19. Yüzyıl’ın sonlarına tekabul ediyor. Erbil'de açılan ilk 
okulun adı Rüştiye idi. Bu da 1900'lü yıllardan sonraya 
denk geliyor. Okul, Sultan Mehmet Reşat döneminde 

açılmıştır, adı da Reşat'tan gelme Rüştiye olarak 
kurulmuştur. Okul, açıldığı dönem Erbil'in din adamları 
ve şahsiyetleri tarafından dışlanmış. Çünkü o sıralarda 
okul yoktu ve garip bir kuruluş olarak garbın (Batının) 
bir oyunu olarak sayılıp din düşmanlığı olduğunu 
savunmuşlar ve okulun bizim milletimize, yaşam 
biçimimize ve dinimize yakışmayan bir şey olduğunu 
düşünmüşler.” 

Diğer taraftan din alimleri ve Erbil'in şahsiyetlerinin 
söylediklerinin tam aksine kendi çocuklarını okula 
yolladıklarını belirten Selahattin Beyatlı, “Hatta o 
bahsettiğimiz molla ve şahsiyetlerin çocuklarından 
birçoğu yüksek mertebeli görevlere ve askeriyede iyi 
yerlere gelmişlerdi. Fakir fukaranın çocukları ise okula 
gidemedi ya da çok az bir kesim okula gidebildi. Bu 
bahsettiğim benim yaşım ve benim jenerasyonumdan 
önceydi.” ifadelerinde bulundu.

Daha sonra kendi eğitim aldığı döneme değinen 
Beyatlı, Erbil’deki ilkokullar hakkında ise “Bizim 
jenerasyonumuza geldiğimde ise Erbil'de 3 tane 
okul vardı. Birincisi Erbil El-Ula Okulu(Birinci Erbil 
Okulu), yeri ise Erbil çarşısında ve şu anda müze olarak 
kullanılıyor. İkincisi Erbil Essaniye (İkinci Erbil Okulu) 
yeri Abdulrahman Çelebi'nin eviydi, Erbil Hastanesi'nin 
tam arkasındaydı. Üçüncüsü ise Erbil Essalise (Üçüncü 
Erbil Okulu) Haneka Mahallesi Şeyh Abdulkerim'in 
tekkiyesinin yanındaydı. Orada genellikle Musevi 
öğrenciler vardı.” şeklinde bilgiler paylaştı. 

“Neden Talim denirdi” sorusuna karşın Beyatlı şu 
cümleleri kullandı:

“O dönem devletin okul işlerinden sorumlu bakanlığına 
Talim (Öğretim) denirdi, bu isimlendirmenin aslında 
amacına uygun olduğunu düşünüyorlardı çünkü 
o dönem talim ve öğrenime ihtiyaç vardı. Hedefte 
öğretmen, memur ve hükümette çalışabilecek kadrolar 
isteniyordu. Daha sonra isim Terbiye ve Talim (Eğitim 
ve Öğretim) olarak değiştirildi. Son olarak Terbiye 
(Eğitim) olarak değiştirildi ve bu isme göre ana hedef 
eğitmek. Daha sonra okulların sayısı arttı ve şehrin her 
tarafına dağıldı.” 

Okulların sayıca fazla olmasının, eğitim seviyesinin 
ilerlediği anlamına gelmediğini ifade eden Beyatlı, “Bu 
artış ve yüksek trend sizi yanıltmasın, çünkü bu kadar 
teknolojik fırsatlar ve laboratuvarların olmasına rağmen 
o dönemki öğrenciler ile günümüzdeki öğrenciler 
arasında 1'e 4 fark var. Eski eğitim sistemindeki 
öğrenciler, günümüzdeki 
öğrencilerden seviye olarak çok 
daha iyilerdi. Şimdiye bakarsak 
üniversite mezunu olmasına rağmen 
herhangi bir bilgiye sahip değil, 
dil bilmiyor hatta öyleki kendi 
ana dilini bile bilmiyor. Ayrıca 
şu anda okullarımızda İngilizce 
dersi işletiliyor, ne kadar başarılı 
veya başarısız olduğu gelecekte 
anlaşılacaktır. Her türlü fırsatların 
olmasına rağmen eğitim ve 
eğitimcilerin seviyesi eskiye göre 
çok düşük.” değerlendirmesinde 
bulundu. 

Eğitimden bahsederken 
eğitimcilerin genellikle 

gayrimüslimlerden olduğunu kaydeden Selahattin 
Beyatlı, bu uygulamanın nedenini sorunca şu yanıtı 
verdi:

“Eğitim ve öğretim kadrolarının çoğu Musevi veya 
Hristiyandı, bunlardan çok azı Müslümandı. Sebebi 
ise batıydı. Batı içimize aşamalı bir şekilde girmiştir. 
İlk başta seyyah veya gezgin isimler adı altında bu 
topraklara geldiler, insanlarımızın, tabiatımızın nasıl 
olduğunu öğrendiler ve kaydettiler. Daha sonra 
arkeoloji ve eser çalışmaları vasıtasıyla geldiler. Sonra 
ticari şirketler ve ithalat ofisleri aracığıyla bu topraklara 
geldiler, bunun yanında da kitaplar basmak için 
matbaalar ve basım evleri açtılar.”

Selahattin Beyatlı, “Yaptıkları yayınlarda önem 
verdikleri nokta gayrimüslimlerdi, bir diğer adıyla 
azınlıklar, Türkmenler hariç. Özellikle Arapları, Türkleri 
ve genellikle Müslümanları uzak tutuyorlardı, buna 
karşın Ermenilere, Kildanilere ve Musevilere çok önem 
verirlerdi. Birçok okul aslında onlar için kurulmuştu. 
Böylece bu topluluklar arasında üst düzey elit ve 
kültürlü bir tabaka oluştu. Lübnan, Suriye ve Mısır gibi 
ülkelerde devletin kurulmasında ve esasında önemli 
katkıları oldu. Böylelikle ilk elit kesim bunlardan 
oluşuyordu. Bu elit kesim kütüphaneler açtı, gazete 
ve türlü türlü dergiler bastılar ve yayımladılar. Daha 
sonra eğitim sistemi ilerlediği zaman Müslümanlar 
da vatanperver okullar kurdular ve oralardan mezun 
oldular. Bu arada elit kesim tarihte birçok tahrifte 
bulundu, Müslümanlığı kirletti. Kasten veya bilmeden 
de olsa bu tür zararlar verdiler.” şekline konuştu.

Son olarak evebeynlere çocukları için okul seçmekte 
dikkatli olmalarını söyleyen Beyatlı, konuşmasına şu 
şekilde noktayı koydu:

“Erbillilerin eğitim açısından kendi çocuğuna çok 
dikkat etmesi lazım. En öncelikli konu, kendi kimliğini 
bilmek, çünkü ana dilimiz bizim heviyetimizdir. 
Çocuklarımızın bu konuda tutucu olması çok önemli 
bir husus. Her zaman ahlaki yollara yönlendirmemiz 
gerekiyor. Okul seçtikleri zaman hassas davranmalılar, 
çünkü zamanımızda türlü türlü okullar bulunuyor 
ve bazıları çocuklarımızı ilhada ve ateistliğe doğru 
sürüklüyor. Bazısı misyonerlik gibi Hristiyanlığı 
yayıyor, bazıları ise değişik düşünceleri çocukların 
kafasına yerleştiriyor. Bu sebeplerden dolayı kendi 
çocuklarımızdan haberdar olmalıyız. Kesinlikle öylece 
bırakmamalıyız ve her zaman kendi anadilimizi 
korumalıyız. Bizi bu bölgede başkalarından ayıran 

Erbil'de Eski Eğitim Sistemi Yeniye 
Nazaran Daha Başarılı Görülüyor
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Erbil'de Eski Eğitim Sistemi Yeniye 
Nazaran Daha Başarılı Görülüyor

Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atom 
bombası atılmasının üzerinden 74 yıl geçti.

Amerika Birleşik Devletleri dünya tarihinde ilk kez 73 
yıl önce Japonya'ya karşı atom bombası kullandı. Yüz 
binlerin hayatını kaybettiği saldırılardan geriye dünyanın 
unutamayacağı acılar kaldı.

1945 yılının Temmuz ayında Çin, ABD ve İngiltere ülkeleri 
Japonya’ya ‘potsdam bildirisi’ ile teslim olma talebini 
öne sürmüş ancak Janponya şartsız teslim olmayacağını 
açıklamıştı. Aynı yılın ağustos ayının başlarında Japonya 
ittifak çerçevesinde barış anlaşması teklif etmiş ancak bu 
teklife hiçbir taraf yeşil ışık yakmamıştı.

İkinci Dünya Savaşı devam ederken, ABD'nin 6 Ağustos 
1945'de Japonya'nın Hiroşima kentine yaklaşık 13 bin TNT 
(tri-nitro-toluen) kuvvetindeki uranyum katkılı bomba 
atması, kentin yüzde 70'ini yok etti.

1,5 kilometre çapındaki alanda her yeri dümdüz eden atom 
bombası, ilk aşamada 80 bin ve 1945 sonuna dek ise 140 bin 
kişinin ölümüne yol açtı.

Saldırıda yaralanan çok sayıda kişi tıbbi yardım alamadan 
ölürken, şehre yardım götürmeye gidenler de bomba sonrası 
oluşan radyoaktif yağmura maruz kalarak hayatını kaybetti.

9 Ağustos 1945'de Nagazaki'de B-29 Superfortress 
bombardıman uçaklarının 500 metre üzerinden attığı 

ve 22 bin TNT gücündeki bombanın yıkım gücü, 70 bin 
kişinin ölümüne yol açtı. Bu kente atom bombasının 
atılmasının ardından, Pasifik'te devam eden muharebelere 
nokta koyuldu. Dönemin Japonya İmparatoru Hirohito, 15 
Ağustos’ta ülkesinin teslim olduğunu ilan etti.

O Dönemin ABD Başkanı Harry Truman’ın kararıyla 
atılan bombanın iki muhtemel amacı hedeflediği, bunların 
Japonya’ya karşı devam eden savaşın bir an önce bitirilerek 
ABD askerlerinin ölümlerinin önüne geçilmesi ile süregelen 
Sovyet tehdidine karşı ABD'nin gövde gösterisi olduğu 
kaydediliyor.

Savaşın kırılma noktaları 
olarak bilinen atom bombaları, 
Japonya'nın teslim olmasına sebep 
olurken ortaya çıkan sonuç da 
uluslararası ilişkilerin dönüşmesine 
yol açtı. Aynı zamanda ABD ve 
Sovyetler, 1950'ye kadar geliştirdiği 
daha kuvvetli hidrojen bombalarını 
kıtalar arası balistik füzelere 
(ICBM) nasıl monte edeceğini 
formüle etti ve dünya "aşırı güç 
kullanabilme" çağına adım attı.

1960-1990 yılları arasında Dünya 
nükleer savaşın gölgesinde 
yaşarken iki nükleer gücün 
birbirlerine "doğrudan" savaş açma 
cesaretini gösteremediği "Soğuk 

Savaş" dönemine girdi.

İşin ilginç tarafı, ABD ordusunun diğer olası hedefleri 
arasında Kyoto ve Yokohama da vardı. Ancak Yokohama'nın 
ağır bir bombardımana tutulması sonucu şehir 'Olası atom 
bombası hedefleri' listesinden çıkarıldı. ABD'li komutanlar 
atom bombasının tam etkilerini görebilmek için daha önce 
bombalanmamış şehirleri tercih ediyordu.

9 Ağustos 1945'ten bu yana savaşlarda bir daha atom 
bombası kullanılmadı.

Yüz binlerin hayatını kaybettiği saldırının 
üzerinden 74 yıl geçti

‘İsrail, Haşdi Şabi’ye ait askeri üsleri ABD’den aldığı
 istihbaratla vurdu’

Derleme:AAİsrail’in, 19 Temmuz’da F-35 uçağıyla Irak’ın 
Salahaddin ilindeki Amirli Askeri Kampı, 28 
Temmuz’da da başkent Bağdat’ın kuzeydoğusundaki 
Sakar askeri üssünde İran’ın füze rampalarının 
bulunduğu depoyu vurduğu iddia edilmiş, İsrail 
makamlarından ise bu iddialara ilişkin herhangi bir 
açıklama yapılmamıştı.

Olay sonrasında İsrail Başbakanı Binyamin 
Netanyahu, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de 
yaptığı açıklamada, Irak’ta bulunan İran’a ait 
askeri hedeflerin geçen ay İsrail tarafından 
vurulduğu imasında bulunmuştu.

Netanyahu: İran hiçbir yerde dokunulmaz 
değildir

Tel Aviv’in temmuz ayında Irak’ta bulunan 
İran’a ait askeri hedefleri vurduğu yönündeki 
iddialara ilişkin soruya Netanyahu, “İran 
hiçbir yerde dokunulmaz değildir.” şeklinde 
cevap vererek, söz konusu saldırının 
arkasında İsrail ordusunun olduğunu ima 
etmişti.

İleyvi: İsrail, ABD’nin istihbarat bilgisi ve 
hava desteğiyle hedefleri vurdu

Irak Meclisi Güvenlik ve Savunma Komisyonu Üyesi 
Kerim İleyvi, medyaya yaptığı açıklamada, İsrail’in 
Haşdi Şabi’ye ait Salahaddin ve Bağdat’taki askeri üsleri 
ABD’den aldığı tam istihbaratla vurduğunun açık 
olduğunu ileri sürdü.

Haşdi Şabi çatısı altındaki Bedir Tugayları Komutanı 
Hadi Amıri liderliğindeki Fetih Koalisyonu Milletvekili 

İleyvi de, “İsrail savaş uçakları, ABD’nin tam istihbarat 
bilgisi ve hava desteğiyle Irak içindeki askeri güvenlik 
hedeflerini vurdu.” dedi.

Uluslararası sözleşmelere aykırı bu saldırılarla Irak’ın 
egemenliğinin çiğnendiğini belirten İleyvi, hükümete 
bu duruma kayıtsız kalmaması çağrısında bulundu

İleyvi, Irak’ın bu tür hava saldırılarına karşılık 
verebilmesi için hava savunma sistemi hazır 
bulundurması gerektiğini kaydetti.

Kays el-Hazali: Irak eskiye dönmeyecek

Haşdi Şabi liderlerinden Kays el-Hazali ise konuya 
ilişkin yaptığı açıklamada Irak’ın eskiye dönmeyeceğini 

ve artık kendisini savunabilecek güce sahip olduğunu 
belirtti.
Haşdi Şabi çatısı altındaki Asaib Ehli Hak Hareketi 
lideri Hazali, Twitter hesabı üzerinden yaptığı 
açıklamada, “Irak’ın güvenliğini hedef almak isteyenler, 
Irak’ın eskiye dönmeyeceğini bilmeliler.” uyarısında 
bulundu.

“İsrail, ABD ve Rusya’dan aldığı onayla 
Haşdi Şabi’ye ait silah ve füze depolarına 

saldırdı”

Londra’dan yayınlanan Suudi Arabistan 
destekli Eş-Şark el-Avsat gazetesi Batılı 
diplomatik kaynaklara dayandırdığı 
haberinde, Tel Aviv yönetiminin, 
Washington ve Moskova’dan aldığı onayla 
son haftalarda Haşdi Şabi’ye ait silah ve 
füze depolarına saldırılar düzenlediğini 
belirtti.

İsrail’in ABD ve Rusya’dan aldığı onayı 
resmi olarak duyurmaması konusunda 
tarafların anlaştığı aktarılan haberde, 
Haşdi Şabi’ye ait askeri üslere son 

zamanlarda düzenlenen saldırılara dikkat çekildi.

Bağdat yönetimi, patlamaların arkasında kimin 
olduğuna dair herhangi bir resmi açıklama yapmazken, 
Başbakan Adil Abdulmehdi, 15 Ağustos’ta ülkenin hava 
sahasında her türlü askeri uçuşla ilgili verilen izinlerin 
iptal edilmesini içeren bir dizi güvenlik kararı aldı.
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Amazon ormanlarında bu yıl 72 bin yangın 

çıktı  

Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nden 
(INPE) yapılan açıklamada, Brezilya'da Amazon 
ormanlarında geçen yılın aynı dönemine oranla çıkan 
yangınlarda yüzde 83 artış olduğu ifade edildi.

Açıklamada, 1 Ocak'tan bu yana Amazon 
ormanlarında 72 bini aşkın, perşembe gününden 
bu yana da çoğu Amazon bölgesinde olmak üzere 

Brezilya'da 9 bin 500'den fazla yangın çıktığı 
kaydedildi.

Brezilya'nın kuzeyindeki Roraima eyaletinde 
gökyüzünün yangınlar nedeniyle siyah dumanla 
kaplandığı belirtildi.

Amazon'daki orman kaybı artıyor 

Amazon ormanlarındaki azalma ve canlı türlerinin 
yok olması üzerine çalışmalar yapan Amazon'un 
mayıs ayında yayınladığı çalışmada, Ağustos 
2018'den Nisan 2019'a kadar bölgede yaklaşık 2 bin 
kilometrekare ormanın yok olduğu belirtilmişti.

INPE tarafından yapılan açıklamada, Amazonlar'da 
haziran ayında 920 kilometrekare, temmuz ayında da 
bin kilometrekareden fazla ormanlık alanın tahrip 
edildiği kaydedilmişti.

Bilim adamları, dünyanın en büyük yağmur 
ormanları Amazonlar'ın korunmasının, iklim 
değişikliğiyle mücadelede önemli rol oynadığına 
işaret ediyor.

Hayvan Popülasyonunda  Yarı Yarıya 
Azalma Yaşanıyor

Yapılan bir araştırma, insanların yaşam alanlarını yok 
etmesi sonucu dünya çapında ormanlarda yaşayan 
455 hayvan popülasyonu ve 268 omurgalı türünde 
yarı yarıya azalma olduğunu ortaya koydu. 

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) 
verilerine göre 1970-2014 yılları arasında ormanda 
yaşayan çok sayıda hayvan türünün sayısı yarı 
yarıya azaldı. Özellikle kurbağalar gibi amfibi türler 
ve maymun gibi memeli hayvanlar ya da orman 
fillerinin sayısında ciddi oranda düşüş kaydedildiği 
bildirildi.

WWF raporunda mercek altına alınan 455 hayvan 
popülasyonu ve 268 omurgalı türünde ortalama 
yüzde 53'lük azalma tespit edildiği, azalmadan 
özellikle de tropik bölgeler ve Amazon ormanlarının 
etkilendiği belirtiliyor. Canlıların sayısının 
azalmasının başlıca nedeni olarak ağaç kesimi ve 
tarım amacıyla ormanların yok edilmesi sonucu 
yaşam alanlarının kaybı gösteriliyor.

Buzullar tahmin edilenden çok daha hızlı 
bir şekilde eriyor

Küresel ısınmayı en açık şekilde;  “Başlıca atmosfere 
salınan gazların neden olduğu düşünülen sera 
etkisinin sonucunda, Dünya üzerinde yıl boyunca 
kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda 
görülen artışa verilen isimdir.” tanımlamak 
mümkündür.

Günümüzde bilim insanları küresel ısınma 
konusunda hemfikirdirler. Küresel İklim Değişikliği 
(KİD) insani endüstriyel, tarımsal ve enerji tüketimi 
gibi faaliyetlerinin sonucu olarak atmosferdeki 
miktarı ve yoğunluğu artan sera gazlarının neden 
olduğu küresel ısınmanın neden olduğu iklim 
değişiklikleridir. Bu iklim değişikleri kuraklık, 
çölleşme, yağışlardaki dengesizlik ve sapmalar, su 
baskınları, tayfun, fırtına, hortum vb. meteorolojik 
olaylarda artışlar gibi belirtilerle kendini gösterir.

Küresel ısınmaya, atmosferde artan sera gazlarının 
neden olduğu düşünülmektedir. Yeni yapılan 

bir araştırma, küresel ısınmanın dünyadaki 
buzulların biliminsanlarının düşündüğünden daha 
hızlı erimesine neden olduğunu ortaya koydu. 
Araştırmaya göre, 1961'den bu yana dünya, 9 bin 
milyar tondan fazla buz kütlesi kaybetti.

Dünyadaki buzullar 1960'lardan 5 kat 
daha hızlı küçülüyor!

Isviçre'deki Zürih Üniversitesi liderliğinde 
düzenlenen araştırmada, dünyadaki buzulların en 
kapsamlı ölçümü gerçekleştirildi.

Araştırmada, dünya genelinde her sene 369 milyar 
ton kar ve buz kaybı yaşandığına dikkat çekildi. 
Bu durumun deniz seviyesinde senede yaklaşık 1 
milimetre yükselişe yol açtığı ifade edildi.

Araştırmada, buzulların en hızlı küçüldüğü 
bölgelerin Orta Avrupa, Kafkasya, batı Kanada ve 
Amerika Birleşik Devletleri olduğu vurgulandı. 
Güney Batı Asya'nın yerel iklim koşulları nedeniyle 
buzulların küçülmediği tek bölge olduğu belirtildi.

Uzmanlara göre, karbon emisyonlarındaki artış 
derhal durdurulsa bile buzulların erimesi sürecek.
“Buzullar belli bir gecikmeyle tepki veriyor. Bugün bu 
sorunu düzeltseniz bile buzullardaki erime gelecek 
10-20 hatta belki 30 yıl içerisinde bile devam edecek.” 
diyen araştırmacılar, sıcak su akıntısından dolayı 
buzulların tahmin edilenden daha hızlı eridiği ve 
bu yüzden küresel deniz seviyesinin önümüzdeki 
yıllarda daha hızlı yükselebileceği uyarısında 
bulundular.

Hızla Yaşanan İklim Değişikliği 
ve Yaşananlar
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Röp: Ali Antar / Foto: Ali SalimTürkmen milli ses sanatçısı Abdulvahab Haba, 
vefatının üzerinden 18 yıl geçmesine rağmen sesini 
kulaklardan, ismini ise hala dilerden düşürmemeyi 
başaran nadir sanatçılardan biriydi. 

21 Haziran 1945 yılında Kerkük şehrinin Piryadi 
semtinde dünyaya gözlerini açan Abdulvahab Bırğış 
Hüseyin, bir diğer tanınmış adıyla Haba, daha çocuk 
yaşlarında babasını kaybetmiş ve hayatın zorluklarıyla 
karşı karşıya kalmış. Haba, 9 yaşındayken evini 
geçindirmek için bir terzinin yanında çırak olarak 
çalışmaya başlamış. Ustasının gıyabında dükkanda 
şarkı söyleyen Haba’nın güzel sesi iş yerindeki 
komşuları tarafından farkedilir. Son olarak büyük usta 
ses sanatçısı İzettin Nimet bu sesi farkeder ve Habayı 
müzik alanında eğitmek için yanına alır. 

Habayı gittiği her münasebetlere götüren İzettin 
Nimet’in, usta sanatçının ses ve okuma tarzını 
geliştirmesinde büyük katkısı olur. Haba, 1965 yılında 
çok katılımlı bir merasime çıkarak  “Bülbülüm uçar 
yuvasına” adlı ilk şarkısını okuyarak halkın kalbinde yer 
açmayı başarır. 

Kerkük ve Erbil’in yanı sıra bütün Türkmeneli ve 

Irak’ta tanınan usta ses sanatçısı Haba, Irak’ın dışında 
da büyük merasimlere davet edilmiş ve ödüllere layık 
görülmüştür. Şevket Sayıt (Mışko), Ekrem Tuzlu, Kerim 
Osman, İzettin Nimet, Reşit Küle Raza, Yaşar Mışko, 
Yaşar İzettin Nimet, İlham Mulla Abdut ve çok sayıda 
Türkmen, Kürt ve Arap sanatçı ile sıra gecesi veya 
eğlencelere iştirak etmiştir. 

Uzun süre geçirdiği kalp rahatsızlığından dolayı Haba 
18 yıl önce, 17 Ağustos 2001 tarihinde sabahın erken 
saatlerinde vefat etmiştir. 

Büyük Türkmen ses sanatçısı ve Haba’nın çocukluk 
arkadaşı İbrahim Rauf, “Haba büyük bir Türkmen ses 
sanatçısıdır. Haba, 2 dakika vasıf edilerek bitecek bir 
kişi değildir, günlerce üzerine konuşsak bile hakkını 
veremeyiz. Milletin evladıydı. Her mecliste ayrı bir yeri 
vardı.” şeklinde konuşarak, sözlerine şöyle devam etti:

“Her sanatçı bir kez tanınır, ama Haba 2 kez tanındı, 
biri çocukluğunda biri de büyüdüğünde. 30 yıl önce 
bizim gençlerimiz batı ve yabancı şarkıları dinlemeye 
başladı. O dönem Haba horyatları ile Türkmen sanatını 
gençlerimize sevdirdi.”

Ayrıca İbrahim Rauf, “Irak’ta herkes Haba'yı tanır, 
Arap ve Kürtlerle de konuştuğunda hepsi Haba’yı bilir 
ve sever. Sesi ile ustalığı ile aldığı şöhreti hakeden 
biridir. Haba, sözleri, sesi ve terbiyesi güzel bir insandı. 
Kısacası rahmetli Haba her şeyi ile mükemmel bir 
insandı.” dedi.

Haba’nın okur-yazar olmamasına rağmen çok başarılı 
bir sanatçı olduğunu ifade eden İbrahim Rauf, “Haba 
okula gitmemişti ve okuma yazması yoktu, kendi 
adını dahi yazamazdı. Ama Haba’nın sinesi bir horyat 
okuluydu. Bütün horyat usüllerini bilirdi ve çok güzel 
horyatlar dizerdi. Bizim folklorumuz iflas etmişken 
Haba gelip yeniden canlılık kattı ve 7’den 70’e herkes 
Haba’yı sevdi.” diye konuştu.

Son olarak sanatçı İbrahim Rauf, “Tabii ki Erbil’de 
de Haba’yı seven insanlar vardı. Erbil, sanatçılar 
yuvası gibiydi, orda da çok sayıda usta sanatçı yetişti. 
Bunlardan; Yunus Mahmud, Yunus Hattat, Hacı Cemil 
Kapkapçı, Hacı Fayık Bazırgan, Haydar Bakal ve çok 
sayıda sanatçılar vardı. Size de bu büyük sanatçıyı 
ele aldığınız için ayrıca teşekkür ederim.” ifadesinde 
bulundu.

Ayrıca Tba gazetesine konuşan büyük usta ses sanatçısı 
Salim Fattah Cambazoğlu, Haba’nın çok büyük bir 
sanatçı olduğunu belirterek, “Haba çok büyük bir 
sanatçıydı. Onun gibi şarkı, makam, horyat okuyan 
başka bir sanatçı yoktur. Sesi çok güzeldi.” diyerek usta 
sanatçıyı her yaştan insanların sevdiğini belirtti. 

Haba ile birçok anısının olduğunu belirten usta sanatçı 
Cambazoğlu, “Haba, ilk kez Erbil’den Mışko ile bir 
eğlencede oturdu. Eğlence, Tazehurmatu’da yapıldı. 
Onun ardından 2. kez ben ve Haba Kerkük’te bir 
çayhanede eğlenceye katıldık. Biz Erbil’den 9 sanatçı 
Kerkük’e gitmiştik. Çayhanede oturuyorduk, Haba 
ve kardeşi bir otomobil ile geldiler. Haba, horyat 
söylemeye başladı. Ben de yanımdaki sanatçılara 
onunla karşılıklı horyat söylemerini söyledim ama 
kimse yapmadı. Ben, Haba ile ilk oturumum olmasına 
rağmen onunla horyat söylemeye başladım. Birbirimizi 
incitmeden karşılıklı olarak 53 horyat söyledik. Eğlence 
bittiğinde Haba bana sarıldı ve aramızda büyük bir 
sevgi bağı oluştu.” ifadelerini kullandı.

Salim Fattah, Haba’nın sessiz birisi ve kimseye 
karışmayan biri olduğunu belirterek, “Haba çok 

sessizdi. Kimseye karışmaz, kimseyi incitmezdi. 
Türkmence horyat atışmalarında bazen sanatçılar 
horyatlarıyla birbirlerini incitikleri oluyor. Ama Haba 
bu tür atışmaları sevmezdi ve mecbur kalmadıkça bu 
tür atışmalara girmezdi. Böyle durumlara düşmemek 
için çağrıldığı her yere gitmez ve her sanatçıyla 
oturmazdı. Benimle oturmayı tercih ederdi. Çünkü ben 
ona çok saygı duyardım ve birbirimizi incitmezdik. O 
da hep ‘Salim Fattah çok terbiyeli sanatçı, ben ona bir 
şey diyemem’ derdi.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Son olarak Erbillilerin Haba’ya karşı çok büyük bir 
sevgilerinin olduğuna da değinen usta sanatçı Salim 
Fattah Cambazoğlu konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“Haba Erbilliler için çok değerli bir sanatçıydı. Erbil 
halkı Haba’yı çok severdi. Buna karşı da Haba, Erbil ve 
Erbillileri çok severdi. Özellikle beni çok severdi. Erbil’e 
geldiğinde çayhaneye gelmezdi. Mehmet Neccar’ın 
marangoz dükkanında otururdu ve çıraklardan birini 
beni çağırması için gönderirdi. Ben de yanına giderdim, 
bana sadece benim hatırıma Erbil’e geldiğini söylerdi. 
Daha sonra Kerkük’e geri dönerdi. Gelişlerinde de çoğu 
sefer Şevket Sayit yani Mışkoyu ziyaret ederdi.”

Zirveden İnmeyen Ses HABA

Irak Dışişleri Bakanlığı ABD'nin Bağdat Maslahatgüzarı'nı Bakanlığa Çağırdı
Derleme:AAIrak Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Bağdat'taki Maslahatgüzarı Brian McFeeters'i 

bakanlığa çağırarak Irak'ın çatışma sahası olmadığını ve iç işlerine karışılmasına 
müsaade edilmeyeceğini iletti. 

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Muhammed 
el-Hekim'in ABD Bağdat Büyükelçisi'nin Irak’ta bulunmaması nedeniyle yerine 
McFeeters'i bakanlığa çağırdığı belirtildi.

Açıklamada, Hekim ve McFeeters'in "ABD ile Irak arasındaki ilişkilerin seyri, Irak ve 
bölgede meydana gelen son gelişmeler, istihbarat ve askeri iş birliği" konularını ele 
aldığı aktarıldı. 

Görüşmede Irak'ın komşularıyla iyi geçinme prensibinin önemine değinen Hekim'in, 
ABD'li yetkiliye söz konusu prensibin ülkesinin ve bölgenin güvenliğini koruduğunu 

belirterek, Irak'ın çatışma sahası olmadığını ilettiği kaydedildi.

Hekim'in ayrıca hükümetin öncelikleri arasında yer alan iç işlerine müdahaleyi 
önleme ve egemenliğini koruma konularında her türlü yasal ve diplomatik kanalları 
kullanmaktan çekinmeyeceğini vurguladığı aktarıldı.
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Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) Tarım ve Su 
Kaynakları Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Hama Kerim, “İç 
piyasada talebi karşılayacak kadar üretimi yapılan her 
ürünün ithalatı yasaklanır." diyerek, domates ithalatına 
yasak getirdiklerini duyurdu.

IKBY Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı'nın söz konusu 
karar, çiftçi ve esnaflar tarafından farklı yorumlanarak, 
domates fiyatlarında artışın yaşanabileceği söyleniyor.

Domatesin ithalat yasağı kararına ilişkin Tba'ya 

konuşan Erbil'de sebze-meyve pazarı esnafı Muhammet 
Aziz, "Domates, yurt dışından ithal edilirse daha iyi 
olur. Çünkü yerli üretim domatese kalınırsa ürünün 
pazarlardaki fiyatlarında artış yaşanır. Ayrıca yerli 
domates ekim ayına kadar üretilir. Ekim ayının 
ardından yurt dışından ithal etme zorunda kalırız." 
değerlendirmesinde bulundu.

İthal ve yerli ürünler arasındaki farklara değinen 
Muhammet Aziz, "Aralarında çok fark bulunmaktadır. 
Yerli üretim domatesin tadı ithal üründen daha güzeldir. 
Yerli domatesler doğal yetiştiriliyor. Ancak ithal 
ürünlere yasak gelirse yerli ürünlerimizin fiyatlarında 
artış yaşanır." diye konuştu.

Aziz ayrıca, "Vatandaş pahalı ürün istiyor. Şimdi yerli 
ürünlerim var ancak fiyatı düşük olduğu için kimse 
almıyor, ürünün kötü olduğu için ucuz satıldığını 
söylüyorlar. İthal ürünlerin fiyatı yüksek olduğu için 
halk daha fazla ona yöneliyor." ifadelerinde bulundu.

Esnaf Muhammet Aziz, "Ürün, eğer yurtdışından ithal 
edilirse pazarda verim artar. O zaman da ürünlerin 
fiyatı ucuzlar. Ancak eğer ithal ürünler yasaklanırsa o 
vakit yerli üretim ürünlerin fiyatı yükselir. Bu da halkın 
avantajına olmayacaktır. Şimdi 3 kilo domates 1000 
dinara satılıyor, ancak sadece yerli üretim domatesimiz 
bulunursa 1 kilo domatesin fiyatı bin veya 2 bin dinara 
çıkar." dedi.

Yerli üretim domateslerin hangi mevsimlerde 
üretildiğini Tba'ya anlatan Ali Ziyat adlı esnaf, "Şu 
anda yerli domates üretimi mevsimindeyiz. O nedenle 
piyasada yerli domatesimiz çok fazla. Ayrıca Irak'ın 
aşağı bölgelerine ihraç ediliyor. Yerli domates üretimi 
ekim ayına kadar devam edecektir. Bu aydan sonra yurt 
dışından ithal edilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Ali Ziyad ayrıca, "Ne yazık ki, yurt dışındaki ürünler 
yetiştiğinde ilgili yetkililer çiftçilere yardımcı oluyor. Bu 
yüzden de ürünlerinin fiyatı düşük oluyor. Ancak kendi 
çiftçilerimizin ürünleri yetiştiğinde hiçbir yardımda 
bulunulmuyor. Çiftçiler de çaresiz kalıp ürünlerini 
yüksek fiyatla satıyor. Halk da ucuz ürün istiyor. Bu 
yüzden çiftçiler ürünlerini ya ucuz satıyor ya da Irak'ın 
aşağı bölgelerine ihraç ediyor." şeklinde konuştu.

Yerli ürünler tükendiği zaman bölgeye hangi ülkelerden 
ürünlerin ithal edileceğine ilişkin Ali, "Ekim ayının 
ardından ürünlerimiz tükenecek. Ürünler bölgeye 
Irak'ın aşağı bölgelerinden, İran ve Türkiye'den ithal 
edilecek. Ancak bu ürünlerin tadı yerli ürünler gibi 
olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlık Açıklaması

Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin 
Hama Kerim, düzenlediği basın toplantısında, "1 
Eylül’den itibaren domates ithalatına izin verilmeyecek. 
Domates üretimi yerel ihtiyacı karşılayana kadar bu 

karar uygulanacaktır." şeklinde açıklama yaptı.

Hama Kerim, "Yerli üretimi arttırma ve çiftçileri 
rahatlatmak için 1 Eylül 2019'dan itibaren domates 
ithalatını yasaklama kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Hama Kerim ayrıca, "İthal ürünleri, yerel 
ürünlerle karşılaştırmak üzere bu ürünlerin gümrük 
vergisi için yıllık özel bir programımız mevcut. 
Ancak bu sene çiftçilerin çıkarlarının göz önünde 
bulundurulması amacıyla IKBY Tarım ve Su Kaynakları 
Bakanı, domatesin ithalatını yasaklama kararı aldı. Yerli 
domatesin iç piyasada talebi karşılamaması ve fiyatlarda 
ciddi oranda artış olması durumunda farklı bir karar 
alacağız." şeklinde konuştu.

Yerli ürünlerin tüketilmesi için her türlü yola 
başvuracaklarını belirten Tarım ve Su Kaynakları 
Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Hama Kerim, "Bu 
sorunlardan biri de Harir ve Halepçe ilçesinde vardı. 
Çalışmaların yapılması için bu sorunların ne olduğu 
hakkında çalışma yürütülüyor." dedi.

Domates dışında ithalatı yasaklanan diğer ürünlere 
değinen Hama Kerim, "Yaklaşık 15  sebze ve 6 meyve 
türünün ithalatı yasaklandı. Ayrıca hayvan ithalatı 
yasakları da bulunmaktadır bunlar için bir program 
yapılmaktadır. Mantar ithalatı yasağı da var, bu ihtiyacı 
karşılamak için bir fabrikamız mevcut. Kürdistan 
Bölgesi'ne bir yıldan daha uzun bir süredir mantar 
ithalatı yapılmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Esnaf Endişeli-IKBY Domates İthalatını 
Yasakladı

Türkmen Eğitim Merkezi’nin yeni eğitim-
öğretim yılı kapsamında hazırladığı teşvik 
programına çok sayıda önemli isimden destek geldi.

Türkmen Eğitim Merkezi’nin 2019-2020 yılı eğitim 
ve öğretim yılı nedeniyle hazırlanan teşvik programı 
kapsamında Türkmen okullarına kayıt yaptırılmasına 
ilişkin hazırlanan videolar için birbirinden kıymetli 
isimler kamera karşısına geçti.

Değerli Türkmen şahsiyetler, Türkmen okullarına 
kayıt yaptırılması yönünde ailelere çağrıda bulundu.

Kerkük'te sanatçılardan Ekrem Tuzlu, Dr. Talat 
Sönmez, Hasan Naccar, Muhammed Rauf, müzisyen 
Harbi Şükür Kayacı, şair Cihad Demirci ve daha 
birçok isim, ailelerin çocuklarının kaydını Türkmen 
okullarına yaptırması için kamera karşısına geçen 
isimler arasında yer aldı.

Erbil'de yapılan çekimlere tanınmış simalardan 
Salim Naccar, Molla Saddam, gazeteci Mehmet Ferit 
Erbiloğlu Türkmen okullarına kayıt yaptırılması için 
ailelere seslenen isimler arasındaydı.

Tanınan İsimlerden Türkmen 
Okulları Çağrısı

#Anadilimde_okuyorum

Türkmen ailelere çağrı!
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Başarılı Türkmen yapımcı ve yönetmen Ziyad Salih, 
Erbil'in eski mahalleri ve Erbil Kalesi'nde daha önce 
benzerine rastlanmamış çekimler yaptıklarını söyledi. 
Almanya'da yaşamını sürdüren tecrübeli yapımcı Erbil'i 
karış karış gezip, birbirinden değerli projeleri hayata 
geçiriyor.

Türkmen yapımcı Ziyad Salih Erbil'deki 
çalışmaları ve sektöre ilişkin Tba'ya 
açıklamalarda bulundu.
 
Daha önce Erbil'de yapılmayan bir çalışmaya 
yapmaya başladıklarını söyleyen Ziyad Salih, 
"Şimdiye kadar Erbil'de hiçbir Türkmen Erbil'in 
havadan videosunu çekmemişti. Bir klipte veya 
bir belgeselde 1 kare kullanmak istediğimizde 
mecburen gidip başkalarının çektiği videoları 
alıyorduk ama şimdi biz bir ekip olarak Erbil'in 
veya eski Erbil'in havadan güzel bir şekilde 
çekimini yaptık." dedi.

Çekimlerin özellikle Erbil Kalesi içinde 
ve Erbil'in eski mahallelerinde yapıldığını 
vurgulayan Ziyad Salih, "Bir Türkmen olarak bu 
işi ben yapmak istedim, kendime görev olarak 
gördüm. Erbil bizim şehrimiz, neden böyle bir 
çalışmamız olmasın ki." ifadelerinde bulunarak 
konuşmasına şöyle devam etti: 

"Ayrıca Irak'ta veya yurtdışında, bir film yapımcısı olarak 
bana 'Sen Erbil için ne yaptın' veya 'Neden bugüne kadar 
Erbil'in havadan bir fotoğrafını çekemedin' diye sorarlarsa, 
bu çalışmamı cevap olarak sunabileceğim. Şimdi yaptığımız 
bu çalışmada hem sembol olarak hem arşiv olarak Erbil'i ele 
alıp inceledim ve bütün çekimleri havadan yaptım."

Hayata geçirilmeyi bekleyen güzel projelerinin olduğunu 
belirten Ziyad Salih, "Kayseri Çarşısı'nda güzel bir belgesel 
yaptık. Erbil halkına asaletimizi, Erbil'in sahibini göstermek 
istiyoruz. Bunu yapmaya çalıştık ve bunları yaparken de hep 
kardeşliği öne çıkardık, hep kardeşliği vurguladık." diyerek 
çalışmasını anlattı.

Başarılı yapımcı Salih, "Bunu her zaman söylemişidir, 
herkes de bunu biliyor, diğer tarafları hiçe sayarak kimse 
bir şey yapamaz. Bunu biz de karşı taraf da biliyor ki ne 
biz ne onlar tek başlarına hiçbir şey yapamazlar. Çok 
fazla siyasete girip siyasete karışmak istemiyorum ama 
biz de çok iyi biliyoruz ki karşı taraf bizleri asimilasyona 
uğratmak için çok uğraştı ama bunu başaramadılar. Biz az 
da olsa çok da olsa kendimizi korumayı başardık." şeklinde 
değerlendirmede bulundu.

Projelerinde tam olarak anlatmak istediği konuya değinen 
Ziyad Salih, "Benim projelerimden biri de tam olarak şunu 
anlatmak; 'burada Türkmen adında bir millet var ve siz de 
o millete saygı duyun' fikrini yaymak. Ben her zaman Kürt 
kardeşlerime de söylüyorum, Türkmenlere saygı duymaları 
sadece Türkmenler için önemli değil, bu Kürtler için de 
önemli. Bu renkli yaşamı bu renkli toplumu korumak 

hepimiz için çok önemli." açıklamasını yaptı.

Başarılı projelere imza attıklarını belirten Ziyad Salih, 
"Büyük üstadımız Halis Antik ile güzel bir belgesel çektik. 
En kısa zamanda inşallah montajı bitecek ve kanallarda, 
sosyal medyada yayınlayacağız. Aynı zamanda bölgenin 
müzik mirasından büyük bir arşive sahip olan ve bu arşivi 
koruyan Emcet Bey'le güzel bir belgesel çektik. Belgesel 
gerçekten de muhteşem çıktı ve ben en kısa zamanda bitirip 
paylaşmayı istiyorum. Herkes o belgeseli görmeli." diye 
konuştu.

Yaptığı projeler de başarılı oyuncu Ali Abdulbaki'nin 
kendisine destek verdiğini dile getiren Ziyad Salih, 
"Özellikle yaptığımız havadan çekimlerde büyük katkıları 
oldu çünkü bu bölgede havadan çekimler için izinler 
alınması gerekiyor. Ali Bey'in sayesinde gittiğimiz her yerde 
güzel karşılandık ve bütün izinleri aldı. Böylece biz de 
işimizi güzelce yaptık." dedi.

Farklı bir çalışmasına daha değinen Ziyad Salih, "Büyük 
ses sanatçımız Mağdid Şeyhoğlu için ayrıca güzel bir klip 
yapabildik. Erbil Sevdası adlı şarkının klibini görmeyen 
kalmadı. Çok sayıda klip çektik, güzel işler yaptık. Umut 
ederim ki gençlerimiz de Türkmen sanatına daha fazla 

yakın olupve daha fazla ilgi gösterirler. Bizler çalışarak, 
sürekli projeler üretiyoruz klipler çekiyoruz her yıl elimizde 
çok sayıda proje var." diyerek hepsini uyguladıklarını ifade 
etti. 
 
Hiçbir taraftan destek almadığını ve böyle bir beklentide 
de olmadığını kaydeden yapımcı, "Bu da benim şahsımdan 

kaynaklanıyor. Kimseden böyle bir beklentim yok, 
ümit ediyorum ki yetkililerimiz beni değil ama 
başkalarını destekler ve sponsorluklarını yapar." 
temennisinde bulunarak konuya ilişkin sözlerine 
şöyle devam etti:

"Belki ben Avrupa'dan geldiğim için maddi olarak 
desteğe ihtiyacım yok, ama diğer çalışmak isteyen, 
bu millete hizmet etmek isteyen insanlarımızın 
hangisine sorarsanız sorun hepsi biz de sponsorluk 
ve destek istiyoruz der çünkü bugün destek almadan 
hiçbir şey yapılmaz. Sektördeki kişilerin hepsi kimse 
onlara yardımcı olmadığı için destek vermediği için 
çok 

kırılmış bir durumda. Çok üzgünler ve sürekli hiç 
duymak istemediğimiz şeyler söylüyorlar.

Ziyad Salih, "Çalışmalarımızı yaparken kalacak 
yerimiz yoktu ama bir camide gidip dinlendik. Çok 
da huzurluyduk. Biz milletimiz için çalışmalarımızı 
yaptığımız için, pek fazla umursamıyorum bu şeyleri. 

Şahsen bana maddi destek de gelirse kabul etmem ama 
Türkmen Basın Ajansı gibi bir gazete gelip benimle bir 
röportaj yapıyorsa, benim için çok önemli ve en büyük 
destek budur." şeklinde açıklamalarda bulundu.

"İsim vermeden söylemek isterim ama bugün görevli olan 
arkadaşlarımızdan rica ediyoruz, Türkmen kültürüne 
önem versinler ve destek versinler." şeklinde çağrıda 
bulunan yapımcı Ziyad Salih,  "Emin olun ki kültürel 
yollarla çok daha büyük işler yapacağız. Sadece siyasetle 
bir şey yapılmaz. Evet o da önemli, siyaset de yapılmalı 
ayrı bir şekilde ama en önemlisi kültürel yönümüze önem 
vermemiz, destek vermemiz ve sponsorluk yapmamız." 
dedi. 

Son olarak bu tür çalışmaları neden yaptıklarını anlatan 
başarılı yapımcı Ziyad Salih, şu ifadelerde bulundu:

"Bizim bir arşivimiz olmazsa, bir filmimiz, belgeselimiz, 
klibimiz, şarkımız, ve kültürel faaliyetimiz olmasa ve bunları 
arşivlemezsek kayboluruz. Bir milletin varlığı bunlardan 
ve bunları arşivlemekten ibarettir. Biz şimdi yaptığımız bu 
çalışmalarla kendimiz çok sayıda arşif yapıyoruz. Gelecete 
konuşan olursa önlerine koyacağımız birçok materyalin 
olduğu arşifimiz olacak."

Gurbetçi Türkmen Yapımcı Erbil'de yeni çalışmalara 
imza atmaya geldi

Erbil'in tanınmış yazar ve araştırmacılarından 
Şerzat Şeyh Muhammed şu sıralarda kalp rahatsızlığı 
yaşıyor. 2015 yılından beri kalp yetmezliği sorunu ile 
karşı karşıya olan yazarımız, son günlerde hastalığının 
nüksetmesi sonucu şu anda Türkiye'de özel bir 
hastanede tedavi görmekte. 

Şerzat Şeyh Muhammed Erbil'in tarihine, gelenek ve 
göreneklerine, şahsiyetleri ve her kesimden insanlarına 
çok büyük hizmetler sunmuştur. Nitekim kendisi 
10'dan fazla kitap basmış ayrıca yüzlerce yazılı makale, 
raporları türlü türlü gazete ve dergilerde yayımlanmıştır.

Yazarımız, Musul Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kimya 
Bölümü mezunu olmasına rağmen, tarih bölümünde 

birçok tez ve araştırmalar yürütmüştür. Başarılı yazarın 
şu anda ''Erbil Destanı'' adlı eseri Türkmen Basın 
Ajansı sponsorluğunda basıma hazırlanıyor. Kitap, 
Erbil şehrinin mahallelerini, gelenek ve göreneklerini, 
esnaflarını, kısacası Erbil'i şiirsel olarak kaleme alıyor. 

Şerzat Şeyh Muhammed, Tba Gazetesi’ne  çok sayıda 
rapor, araştırma ve makaleler yazmıştır. 

Türkmen Basın Ajansı ve Tba gazetesi olarak kendisine 
yaptığımız son ziyarette, bütün okurlarına selamını 
iletmemizi ve kendisi için dualar edilmesini istedi. 

Tba ailesi olarak kendisine acil şifalar diliyor, en kısa 
zamanda kendisini aramızda görmeyi umuyoruz. 

Başarılı Yazar Şerzat Şeyh Muhammed
Okurlarını KorkuttuHaber: Ziya Uzeiry
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Türkmen Kardeşlik Ocağı Genel Sekreteri ve 
Kurucu Üyesi Aydın Arslan’ın vefatı münasebetiyle 
Erbil’de anma töreni düzenlendi.

30 Haziran’da hayatını kaybeden Türkmen Kardeşlik 
Ocağı Genel Sekreteri ve Kurucu Üyesi Aydın Arslan 
için gerçekleştirilen anma töreni Türkmen Kardeşlik 
Ocağı'nda yapıldı.

Törene, çok sayıda Türkmen vatandaş ve şahsiyetler 
katıldı.

Törene katılan Türkmen Kardeşlik Ocağı Başkan 
Yardımcısı Abdulkerim Mollaoğlu üzüntüsünü dile 
getirirken, "Türkmen Kardeşlik Ocağı’nda düzenlenen 
bu törenin yapılması gerekliydi. Bu tören, merhum 
adına yapılan ufak bir şeydi. Törene, arkadaşları ve 
dostları katıldı. Türkmen davasıyla ilgili olan herkes 
törene katılım gösterdi." dedi.

Mollaoğlu, Türkmen Kardeşlik Ocağı’nın Türkmen 
sahasında önemine vurgu yaparak, "Türkmen Kardeşlik 
Ocağı, hiçbir zaman milli mücadele çizgisinden 
ayrılmadı. Merhum Aydın Arslan milli mücadele 
yolunda ömrünü çürüterek milletine hizmet etti." 
şeklinde açıklama yaptı.

Mollaoğlu, Türkmen Kardeşlik Ocağı’nın milli 
ve kültürel bir müessese olup, siyasi bir müessese 
olmadığını, Ocak’ın kültürel bir yer olduğu için bütün 
siyasi şahsiyetlerin törende yer aldığını belirtti.

Törene katılan isimler arasında yer alan Aydın Arslan'ın 
kardeşi Şahin Arslan, konuşmasına başlarken öncelikle 
üzüntüsünü dile getirdi.

Şahin Arslan, merhum Aydın Arslan’ın Türkmen 
milletine olan katkısını anlatarak, Kerkük’te Yaşar 

 

İmamoğlu, Hişam Bayraktar ve Rüştü Muhtar ile 
birlikte kurdukları gizli Türkmen teşkilatında Baas 

rejimine karşı Türkmenlerin haklarını savunduklarını 
ifade etti. Şahin Arslan ayrıca kardeşi Aydın Arslan’ın 
Telafer, İyaziya ve birçok farklı bölgelerde Türkmen 
milletine hizmet ettiğini söyledi.

Şahin Arslan, merhumun her zaman Türkmen 
milletinin hakkına sahip çıktığını, özellikle 1997 
yılında yapılan Türkmen Kurultayı’nda Daire Başkanı 
seçildiğini ve davaya hizmetini sürdürdüğünü kaydetti.

Anma törenine katılan Türkmen şahsiyet ve Ocak’ın 
Yönetim Kurulu Üyesi Husam Hasret, Aydın Arslan’ın 
Ocak’ın kurulması ve gelişmesinde büyük rolünün 
olduğunu söylerken, Aydın Arslan’ın vefatının 
kendisinde derinden üzüntü yarattığını ifade etti.

Eski TKO Genel Sekreteri Aydın Arslan'ın Vefatı 
Nedeniyle Anma Töreni Düzenlendi

31 Ağustos-2 Eylül Olaylarından Kurtulan Bir Türkmen'in 
Hikayesi

Röp: Ali Antar / Foto: Ali SalimBir medya organı olarak, 16 Ağustos 1996 
tarihinde Erbil'de yaşanan olaylarından söz ederek, 
çok derinliklerine inip taraf olmak istemiyoruz. Ancak 
Türkmen vatandaşı olarak milletimizin bu olayda 
gördüğü zararları dile getirmeyi de kendi görevimiz 
olarak görüyoruz.

Merkezi hükümete bağlı güçler Erbil'de kontrol 
sağladıktan sonra çok sayıda siyasi parti üyesi ve 
medeni insan tutukladı. Tutuklananların bir kısmını 
yargılamadan idam etti.

Olaylara şahit olan bir kaynak, yakalananlar arasında 
bütün siyasi partilerin üyelerinin olduğunu ve 
bunların arasında sadece Irak Türkmen Cephesi 
(ITC) ve Türkmen partilere bağlı insanların serbest 
bırakılmadığını ayrıca idam edildiklerini açıkladı.

Ayrıca olayalara şahit olan bu kaynak, olayların parçası 
olan tarafların diğer siyasi parti üyelerinin ismini 
Bağdat'a gönderip serbest bırakılmalarını sağladıklarını 
ifade etti. Ancak Türkmen siyasi parti üyelerinin serbest 
bırakılmaları için hiçbir adım atılmadı.

16 Ağustos olaylarından kurtulan Eski Irak Türkmen 
Cephesi üyesi Emir Bayazid, 31 Ağustosta Irak 
Hükümetine bağlı güçlerin Erbile geldiğini, ancak 2 
eylül tarihinde Türkmen siyasi partilere bağlı bürolara 
saldırıldığını ve 40’a yakın kişinin tutukladığını bildirdi.

Bayazid olaylar hakkında, “31 Ağustos tarihinde Irak 
hükümeti Erbil'e geldi ve şehrimizin tamamını kontrol 
altına aldı. İlk başta hiçbir sorunumuz yoktu ve bize 
karışmadılar. Olaydan 2 gün sonra bürolarımızı bastılar 
ve yaklaşık 40 kişiyi tutuklayıp idam ettiler.” şeklinde 
açıklamada bulundu.

Emir Bayazid, “Albay Adil, Irak Türkmen Cephesi askeri 
dairesinden maaş almaya gitmemiz için bize haber 
gönderdi. Biz de maaş almak için gittik ve biraz sonra 
Irak hükümeti askerleri tarafından baskına uğradığımızı 
gördük. Askeri dairede bulunanların tamamını aldılar.” 
dedi.

Ayrıca Emir Bayazid olaydan nasıl kurtulduğundan 
bahsederek, “Ben ve bir arkadaşım kendimizi üst 
kattan aşağı attık. Arkadaşım düştü ve ayağını kırdı 
ve ben kendimi kurtarmayı başardım. Ancak Mikayil, 
Muhammed Salih, Neşet, Yılmaz, Şaxavan, Çetin, Şahin, 
Şerzat, Doctor Yardımcısı Halit, Mun’im ve çok sayıda 
kişi yakalandı. Bizden yaklaşık 40 kişiyi yakaladılar. 
Bunların arasında yanlızca Şaxavan ve Metin serbest 
bırakıldı, geri kalanların tamamı idam edildiler.” 
ifadelerinde bulundu.

Olaydan sonraki süreçten bahseden Emir Bayazid, 
“Bir ay sonra askeri dairemiz tekrar kuruldu  ve hemen 
daireye gittik. Başımızdan geçen o kadar olaydan sonra, 
az kalsın Irak Hükümeti tarafından yakalanıp idam 
edilirken, askeri daireye bizi geri almadılar. Bize ‘siz 
ihanet etmişsinizdir yoksa nasıl kurtulursunuz’ dediler.” 

ifadelerini kullandı.

Emir Bayazid, Türkmen tarafları eleştirerek, “Benim 
1994’ten beri Türkmen davasına hizmet ettiğimi 
herkes bilir. Kiracıyım, evde 9 kişiyiz ve iki engellim 
var. Şimdiye kadar hiçbir taraf bana yardımcı olmadı, 
bana maaş vermediler ve bana iş de vermediler. Beni 
bir Türkmen yetkiliye götürdüler ve beni onunla 
tanıştırdılar. 'Kendisini yukarıdan atıp kurtulan adam 
bu' dediler. Bana hoşgeldin dedi, ben de ona kendi 
durumumdan bahsettim. O da bana sadece ‘Allah 
Büyük’ dedi ve hiçbir yardımda bulunmadı.” diyerek 
konuşmasını sonlandırdı.


