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Türkmen Cephesi (ITC) Erbil merkez 
binasında meydana gelen olayın 
görüntülerinin deşifresini okurlarımız 
için yorumsuz bir şekilde paylaşmayı 
uygun gördük. Tba olarak bu olayı 
ilk öğrenen medya ağı olduk nitekim 
bölgede son zamanlarda benzer 
olayların yaşandığını ve bir krize 
mahal vermemek için olayları tam 
olarak öğrendikten sonra paylaşmaya 
karar verdik ve öyle de yaptık. 

O GECE NELER OLDU

Abdulaziz Semin 
Beyatlı Vefat Etti

Türkmen Okullarına 
Diğer Milletler 

Tarafından İlgi Artıyor

Son yıllarda özellikle de 2019-2020 eğitim ve öğretim 
döneminde Türkmen okullarına ilgi arttı. Artan ilginin diğer 
milletler tarafından olması sürekli soru işareti oluşturan bir 
konu. 

Türkmen okullarını tercih eden diğer milletler, özellikle Kürtler 
çocuklarının Türkçe eğitim görüp, Türk dilini öğrenmesini 
ayrıca Türkmen kültürü ve medeniyeti ile büyümesini istiyor. 

Türkmen Akkoyunlu İlkokulu Müdürü Halit Rüstem Süleyman 
(Halit Kasapoğlu) bu yıl yapılan öğrenci kayıtlarına ilişkin, “Son 
3 senedir Türkmen okullarına başvuru bizi bıktıracak kadar 
çoğaldı.” dedi. 

Parlamentodaki Türkmen 
Vekillerden Ortak Proje
Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi 
(IKBY) Parlamentosunda Türkmen 
fraksiyonlar, Parlamento Başkanlığına 
Türkmen ve etnik grupların ortak 
projesini sundu.
 
IKBY Parlamentosunda Millet 
Fraksiyonu Başkanı Azat Küreci 

konuya ilişkin, “Valilikte, bir vali 
yardımcısı, 2 kaymakam, 2 nahiye 
müdürlüğü görevinin biz Türkmenlere 
verilmesini istiyoruz.” şeklinde 
açıklamada bulundu.

Azat Küreci ayrıca, “IKBY için tahsis 
edilen genel bütçeden bir bütçe 
de Türkmenlerin çalışmaları için 
kurulmasını istedik.” dedi.

Kerkük’te Seçimlere Teşvik Kampanyası Başlatıldı
Kerkük’te özellikle gençleri teşvik etmek üzere seçmen 
kartının çıkartılmasına yönelik başlatılan kampanya kamuoyuna 
duyuruldu.

İlk etapta gönüllü Türkmen gençlerden oluşan 60 kişilik 
ekiple “Oyunuz Kerkük'ün Geleceğidir” sloganıyla 27 
Eylül’de Kerkük’te yapılan bir faaliyetle Seçimlere 
Teşvik Kampanyası başlatıldı. Türkmen yetkililerin 
öncülüğünde başlatılan kampanya çerçevesinde 
özelikle gençler ve Türkmen halkının seçmen kartlarını 
çıkarması için teşvik edilcek.

Başarılı Türkmen 
Doktor Esmahan 

Hamdi Erbil'de Yeni 
Bir Hastane Açmak 

İstiyor

Rebaz Zivar Mustafa: 
Erbil’de kadın ve aile 

içi şiddet eylemleri 
geçen yıla nazaran 

azaldı

Halk, Firsat Sofi'ye 
iyimser bakıyor

Erbil Valilik görevinde 15 yılı aşkın bir sürenin 

ardından değişiklik yaşandı. 12 Eylül'de Firsat 

Sofi, Erbil İl Meclisinde gerçekleştirilen oylamada 

28 kişiden 27 oy alarak Erbil'in yeni valisi olarak 

seçildi.

Emcet Esat: Doğduğum yere 
tekrar geri döndüm

Erbil'in meşhur kasetçilerinde 
birisi olan Emcet Esat Kasap, 
sahip olduğu arşiv ile kendisinden 
söz ettiriyor. Bazı sanatçıların 

duyulmamış eserlerinin 
dahi mevcut olduğu arşivi, 
sayılamayacak kadar geniş bir 
yelpazeyi kapsıyor.

Irak’ta Krallığın devrilip 
Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle 
birlikte, Kerkük’te Türkmenler “Beşir” 
adında haftalık bir gazete çıkartmaya 
başlamışlardır. 

Türkçe-Arapça olarak basılan gazeteye 
önce “Terakki” ismi verilmiştir. 
Gazetenin imtiyaz sahibi ve yönetim 
kadrosundaki kişiler, gazetenin 

ismini Arapça ve Türkçe kuralına 
uygun olarak seçmişlerdir. Ancak 
Kerkük Valisi’nin siyasi nedenlerden 
dolayı Terakki ismine itiraz etmesi 
sonucunda gazetenin imtiyaz sahipleri, 
Arapça “Beşaret” sözcüğünden alınan 
“Beşir” adını gazeteye vererek 23 
Eylül 1958 tarihinde gazete çıkarmaya 
başlamıştır.

Beşir Gazetesinin Mimarları: Üç Avukat Arkadaş
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22 Eylül 2019 tarihinde Irak Türkmen Cephesi 
(ITC) Erbil merkez binasında meydana gelen olayın 
görüntülerinin deşifresini okurlarımız için yorumsuz bir 
şekilde paylaşmayı uygun gördük. Tba olarak bu olayı ilk 
öğrenen medya ağı olduk nitekim bölgede son zamanlarda 
benzer olayların yaşandığını ve bir krize mahal vermemek 
için olayları tam olarak öğrendikten sonra paylaşmaya 
karar verdik ve öyle de yaptık. 

Nitekim olaylar farklı kişiler ve farklı ağızlardan başka 
şekillerde yorumlanmaya başladı ve hala görüntülerin 
analiz edildiği bir habere rastlamadık. 

Buradan yola çıkarak olay görüntülerini siz okurlarımız 
için anbean deşifre edip yorumsuz bir şekilde 
aktarmamızın şart olduğunu gördük. 

 22.09.2019 Saat 23:54 

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil Merkez binasının 
önüne bir taksi yanaşıyor. Taksi şoförü aracından inip aracın 
sağ tarafına gelip sırtını dönüyor ve orada tuvalet ihtiyacını 
gidermeye başlıyor. O esnada gece vardiyasına başlamak 
üzere aracıyla yanaşan ITC korumalarından biri taksiciye 
burasının bir parti binası olduğunu biraz daha ileride 
ihtiyacını giderebileceğini ya da parti binasında bulunan 
tuvaletleri kullanabileceğini aktarıyor. 

Sarhoş olduğu söylenen taksici bu söylenenlere yanaşmayıp 
konuyu bir ağız dalaşına götürüyor. Çevredeki bazı kişiler ve 
ITC'de mesaisi olan diğer korumalar da toplanıyor ve taksici, 
23 Eylül Saat 00.01'de aracına binip gidiyor. 

Burada bir noktayı vurgulamak gerekiyor. Bu tartışma 
herhangi bir fiziksel olaya dönüşmüyor. 

Saat 00:58'de aynı taksi bir kez daha binanın önüne 
yanaşıyor ve bu kez kendisiyle elinde telefonla konuşan bir 
kişi daha getiriyor. 

İçeride bulunan korumalar dışarı çıkınca sözlü tartışma 
başlıyor. ITC korumaları olayı devamlı yatıştırmak adına bu 
şahıslara hep gitmelerini söylüyorlar. 

O an orada bulunan personellerden biri Tba'ya şunları 
söyledi: "Ağır bir biçimde bizlere, Türkmenlere, hatta 
yetkililerimizin ismini anarak küfretmeye başladılar ve 
kavga başladı." 

Çevreden geçen bazı araçlardan inen kişiler ve yine ITC'deki 
diğer korumalar olayı yatıştırıyor ve sonrasında iki kişi 
araçlarına binip gidiyorlar.
 
Tabii ki bu esnada polise haber veriliyor, ekip geliyor, 
olay anlatılıyor ve ekip onları bulmak için tur atacağını 
söyleyerek ITC binasının önünden ayrılıyor. 

Saat 01.08’de ise aynı araç bir kez daha geliyor ve bu kez 

silahlı 4 kişi ve elinde demir yumruk olan bir kişi araçtan 
inerek ITC binasına giriyorlar. 

Bu 5 kişiden üzerinde resmi askeri üniforma olan kişi 
elinde kalaşnikof silah taşıyor, bir diğeri elli beş yaşlarında 
beyaz saçlı, Kürt kıyafeti giymiş ve elinde kalaşnikof silahı 
var ayrıca kırmızı tişörtlü sakallı birinin daha elinde yine 
kalaşnikof bulunmakta. Elinde demir yumruk olan beyaz 
tişörtlü sivil biri, daha önce gelen kahverenkte bir elbise 

giyen kişi de aralarında ama bu kez 
silah kuşanarak geldiği görünüyor. 

Hemen korumalardan birine 3 
kişiyle saldırıyorlar ve ellerindeki 
silah ve demir yumrukla defalarca 
başına vuruyorlar. 

Diğerlerini ise kırmızı tişörtlü 
kişi kalaşnikof doğrultarak etkisiz 
hale getiriyor çünkü burada 
bir not düşmemiz gerekiyor. 
ITC korumaları tamamen sivil 
korumalardır ve kurumda 
silah veya koruma amaçlı 
kullanılabilecek herhangi bir alet 
bulunmuyor. 

R.Ö. adlı korumayı kanlar içinde 
bırakıp ve daha sonra diğer 
korumalara küfür ederek hakaret ve 

tekme atmaya başlıyorlar. 

Saldırganlar ITC binasından saat 01:12 de ayrılıyor. 

Olay sonrası birisi ağır iki koruma yaralanıyor. 

Ağır yaralanan koruma R.Ö. hastaneye kaldırıldığında 
kafasında ciddi ezilmelerin yanı sıra çok sayıda kırık tespit 
edildiği bildirildi ayrıca sol gözüne kan pıhtısı düştüğü ve 
aynı zamanda burun 
kemiğinin kırıldığı tespit 
edildi. 

Doktor tarafından 
yapılan açıklamada, 
yaralı R.Ö.’nün tehlikeli 
durumu atlattığını ancak 
2 hafta evde tedavisinin 
sürmesi ve dinlenmesi 
gerektiğini aynı zamanda 
başındaki hasardan 
dolayı 1 yıl boyunca ilaç 
tedavisi alması gerektiği 
vurgulandı. 

Olayı başlatan taksicinin 
23 Eylül'de Erbil Polisi 
tarafından tutuklandığı 
açıklandı. Ancak haberi 
hazırladığımız şu ana 

kadar (30.09.2019), diğer silahlı 
saldırganların tutuklanmadığı 
bildirildi. 

ITC Erbil Kolu saldırıyı 
yayımladığı bir yazılı 
açıklamayla kınadı ve 
suçluların bir an önce bulunup 
yargılanmasını talep ettiğini 
bildirdi.   

29 Eylül 2019’da ITC Başkanı 
Erşet Salihi, ITC Selahaddin İl 
Teşkilatı Başkanı Heysem Haşim 
Muhtaroğlu, Kerkük İl Başkan 
Yardımcısı Kahtan Vendavi, ITC 
Yürütme Kurulu Üyesi Nevzat 
Timur ve Türkmeneli’den çok 
sayıda yetkili ITC Erbil merkez 
binasında bir araya gelerek 
toplantı gerçekleştirdi.

Basına kapalı gerçekleşirilen 
toplantının ardından ITC Başkanı Erşet Salihi, basın 
açıklaması yaptı.

Salihi, basın açıklamasının ardından IKBY Bölge 
Bakanı Aydın Maruf,  ITC Erbil İl Başkanı Emir İzzet ve 
beraberindeki heyet ile birlikte darp edilen korumayı  evinde 
ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Tba mikrofonuna konuşan ITC Başkanı 
Salihi, “Irak Türkmen Cephesi’nin bürosunda korumamıza 
olan silahlı saldırı neticesinde Erbil’de yanındayız, 
buradaki İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturmaların devam 
etmesini istedik ve şu anda bir kişi içerde, diğerlerinin de 
tutuklanmasını talep ettik.” şeklinde ifadelerde bulundu. 

ITC’nin siyasi bir müessese olduğunu vurgulayan Salihi, 
“Buradaki yerel hükümet, Erbil hükümeti kesinlikle burası 
için de korumalar bulundurmalı. Bu gencimize ağır bir 
şekilde saldırılması insan haklarına aykırı, insaniyete 
aykırı. Beş kişinin bir kişiye saldırması utanç verici bir 
mesele. Bundan utanmalılar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar 
Türkmenler Erbil’de müesseselerinden, cephelerinden uzak 
durmayacaklardır.” diye konuştu.

Erbil halkına seslenen Salihi, “Bizim yanımızda duran ve 
Erbil’deki Cephe sorumlularını arayan herkesten Allah razı 
olsun. Aramayanlara, gençlerimizin başına ne geldiğini takip 
etmeyenlere de sitem ediyorum. Bu müessese sizlerindir 
ve sahip çıkmanız gerekmektedir. Bu nedenle ben tekrar 
Erbil’deki halkımıza sesleniyorum arkanızda bir millet 
var, bir müessese var. Cephe burada kurulup, burada ilan 
edilmiştir. Sonuna kadar buraya sarılmamız gerekmektedir.” 
dedi.

ITC Başkanı Erşet Salihi son olarak, darp edilen korumaya 
acil şifa dileklerinde bulundu.

O GECE NELER OLDU? 
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Kerkük’te özellikle gençleri teşvik etmek üzere 
seçmen kartının çıkartılmasına yönelik başlatılan 
kampanya kamuoyuna duyuruldu.

İlk etapta gönüllü Türkmen gençlerden oluşan 60 kişilik 
ekiple “Oyunuz Kerkük'ün Geleceğidir” sloganıyla 
27 Eylül’de Kerkük’te yapılan bir faaliyetle Seçimlere 
Teşvik Kampanyası başlatıldı. Türkmen yetkililerin 
öncülüğünde başlatılan kampanya çerçevesinde 
özelikle gençler ve Türkmen halkının seçmen kartlarını 
çıkarması için teşvik edilcek.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük İl Başkan 
Yardımcısı Kahtan Vendavi, başlatılan kampanyaya 
ilişkin Tba’ya konuştu.

Kerkük İl Başkan Yardımcısı Kahtan Vendavi, “Gönüllü 
Türkmen gençleri tarafından seçimlere teşvik için 
kurulan komisyonun kampanya ilanını başlattık. 2020 
senesinde Kerkük çok hassas dönemden geçecektir. 
Kerkük’te 14 senedir yapılmayan yerel seçimler 
alınan karar sonucu 1 Nisan 2020’de yapılacak. Yerel 
seçimlerin yanı sıra Irak genelinde sayım yapılacaktır.” 
dedi.

“Görevimiz, yerel seçim ve sayıma 
teşvik, özellikle seçim kartı olmayanlara 

yardımcı olmak”

Kahtan Vendavi, kurdukları komisyonun amacına 
değinerek, “Bizim görevimiz vatandaşlarımızı yerel 
seçim ve sayıma teşvik ayrıca bilinçlendirme olacaktır. 
Özellikle seçim kartı olmayan veyahut seçim kartı 
güncel olmayan vatandaşlarımıza yardımcı olmak için 
hazırda bulunuyoruz.” açıklamasında bulundu.

“Komisyonumuz 60 geçten 
oluşmaktadır” 

Kurulan komisyonun hangi bölgeyi kapsadığına ilişkin 
ise Kahtan Vendavi, şu açıklamada bulundu:

“Komisyonumuz 60 geçten oluşmaktadır. Komisyon, 
Kerkük ve çevresinde bulunan vatandaşlarımızı 
içermektedir. Ayrıca her bölgeye ait özel komisyonlar 
kurularak halkla iç içe olacağız. Buradaki temel 
hedefimiz en fazla katılımı sağlamaktır. Özellikle ilk kez 
katılacak olan gençlerimize yardımcı olmaktır. Aileleri 
özel araçlarımızla kart çıkarmak ve güncellemek için 
götüreceğiz. Amacımız milletimize daha iyi hizmet 
sunmaktır.”

ITC Kerkük İl Başkan Yardımcısı Kahtan Vendavi, “Son 
olarak özellikle Tba ekibine çok teşekkür ederiz. İlk 
günden bizi yalnız bırakmadılar. Logomuzu ve birçok 
şeyi kendileri yaptı.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Türkmen Gençleri Yerel Seçim Teşvik Komisyonu 
Başkanı Mustafa Bayraktar ise, Tba’ya yaptığı 
açıklamada komisyonun amacının gençleri seçimlere 
teşvik olduğunu belirterek, “Yaklaşık 15 günüdür 
seçime teşvik kampanyası başlattık. Bu kampanyanın 
amacı, Kerkük’te 6 ay sonra gerçekleşmesi planlanan 
yerel seçimlere hazırlık çalışmasıdır. Seçimden önce 
yapılan çalışmaların ve bu komisyonun süresi 3 ay. 
Teşvik programı kampanyası için çalışmalara yaklaşık 
15 gündür başlamıştık ve bugün itibariyle resmi olarak 
duyurduk.” dedi.

“Çalışmalarımız 3 ay sürüp ve üç 
aşamadan oluşacaktır” 

Komisyon Başkanı Mustafa Bayraktar, komisyonun 
çalışma süreci hakkında, “Çalışmalarımız 3 ay sürüp 
ve üç aşamadan oluşacaktır. İlk ayımızda seçmen 
kartı yani biometri kartlarına henüz sahip olmayan 

vatandaşlarımızın bu kartları almasına vesile olacağız. 
Yüksek Seçim Kurulu ile iş birliği yapacağız. Irak 
Türkmen Cephesi Seçim Dairesi ile koordineli bir 
şekilde çalışmalarımız olacak.” bilgisini paylaştı ve 
sözlerine şöyle devam etti:

“İkinci ayımızda Kerkük ve çevresinde bulunan 
Türkmen bölgelerini ziyaret ederek vatandaşlarımızın 
sorun ve ihtiyaçlarını dinleyeceğiz. Buna göre 
adımlarımızı atacağız.”

“Hedef kitlemiz, ilk oyunu kullanacak 
olan 2001-2002 doğumlu gençlerimiz”

Komisyonun hedeflerine vurgu yapan Mustafa 
Bayraktar, “Kurduğumuz bu komisyonun ana hedef 
kitlesi bu sene seçime katılacak ve ilk oyunu kullanacak 
olan 2001-2002 doğumlu gençlerimiz. İlk kez seçime 
katılacak olan geçlerimize bu konuda yardımcı olarak, 
bilinçlendireceğiz.” diye konuştu. 
 
Türkmen Gençleri Yerel Seçim Teşvik Komisyonu 
Başkanı Mustafa Bayraktar son olarak, “Biz buradan 
bütün Türkmen gençlere seslenerek bu komisyona 
katılmalarını diliyoruz. Bizim komisyonumuzda 
gönüllülük esastır, vatanımız için Kerkük için 
çalışmaktayız.” diyerek Türkmen gençlere çağrıda 
bulundu.

Kerkük’te Seçimlere Teşvik 
Kampanyası Başlatıldı
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Röp: Ali Antar / Foto: Ali SalimIrak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) 
Parlamentosunda Türkmen fraksiyonlar, Parlamento 
Başkanlığına Türkmen ve etnik grupların ortak projesini 
sundu.
 
IKBY Parlamentosunda Millet Fraksiyonu Başkanı Azat 
Küreci konuya ilişkin, “Valilikte, bir vali yardımcısı, 2 
kaymakam, 2 nahiye müdürlüğü görevinin biz Türkmenlere 
verilmesini istiyoruz.” şeklinde açıklamada bulundu.

Azat Küreci ayrıca, “IKBY için tahsis edilen genel bütçeden 

bir bütçe de Türkmenlerin çalışmaları için kurulmasını 
istedik.” dedi.

Millet Fraksiyonu Başkanı Azat Küreci konuya ilişki Tba 
Gazetesinin sorularını yanıtladı.

Türkmen fraksiyonları olarak IKBY 
Parlamentosuna bir proje sundunuz. 
Bu proje hakkında bize bilgi verebilir 

misiniz?

Parlamentoda 4 Türkmen fraksiyonumuz var; Millet, 
Irak Türkmen Cephesi, Türkmen Kalkınma ve Türkmen 
Reform Hareketi. Bizim 3 projemiz vardı, birini yerel bölge 
başkanlığına, birini yerel hükümet başkanlığına ve birini de 
parlamento başkanlığına sunduk. Taleplerimizde hükümete 
daha fazla yüklendik çünkü görev dağıtımı orada yapılıyor. 
Bizim bu kabinede 2 görevimiz var, birisi bakan diğeriyse 
parlamento başkanlık heyetinde sekreterlik. 

Eğer daha aşağı seviyedeki görevlere bakarsak, daha 
görev dağılımı diğer partiler için de yapılmamıştır. Biz de 
milletimizin hakkı olarak bazı şeyler talep ettik. Örneğin, 

bütün bakanlıklarda 1 müsteşarımızın olmasını istiyoruz. 
Bir de başkanlıkta bir müsteşarlık heyetimiz olsun. 
Hükümette de Türkmen işlerine bakan bir müsteşar istedik. 
Ayrıca parlamento içerisinde 2 tane müsteşar istedik. 
Bunların yanında da 2 genel müdürlüğümüz var ve 2 genel 
müdür daha talep ettik.

Türkmenlere mahsus 2 genel müdürlüğümüz var. Eğitim 
müdürlüğü zaten boş, geriye kalan kültür genel müdürlüğü 
de hükümetin 4 yılda bir müdürlerin değişmesi kararıyla 
değişeceğini zannediyoruz. Bu 2 genel müdürlüğümüzün 
değişmesinin yanı sıra hükümette dağılımı yapılacak 
bir sürü genel müdürlükten biz en azından 2 tane genel 

müdürlük istiyoruz. 

Ayrıca valilikte bir vali yardımcısı, 2 
kaymakam, 2 nahiye müdürlüğü görevinin 
biz Türkmenlere verilmesi yönünde 
talepte bulunduk. Hükümette bulunan 
komisyonlardan birinin Türkmene 
verilmesini talep ettik. Örneğin İnsan 
Hakları Komisyonu. Taleplerimizden bir 
diğeri de atamaları yapan komisyonlar 
içinde bir Türkmenin de yer alması ve 
yapılan bütün atamalarda Türkmen kotası 
olması. Yani nasıl bizim parlamentoda 5 
kotamız varsa atamalarda da yüzde 5 gibi 
bir kotamız olsun. Seçim komisyonunda 
da bize bir üye verilmesini istedik. Şimdi 9 
üyeleri var bunu 11’e çıkarıp bir Türkmen 
ve bir de Hristiyana yer verebilirler.

Türkmen fraksiyonları 
dışında hiçbir fraksiyon projenize destek 

verdi mi?

Bunlar birer talep. Bu isteklere bütün fraksiyonlar beraber 
imza attık. Parlamentonun yıllık olarak 2 oturumu vardır. 
Biri ilkbahar diğeri ise sonbaharda geçekleştirilir. Biz 
ilkbaharı hükümetin kurulmasıyla bitirdik. Şimdi sonbahar 
oturumundayız. Parlamento, fraksiyonlardan projelerini 
istedi. Ben de bu projeyi hazırladım daha sonra Türkmen 
fraksiyonlar beraber olursa daha iyi olacağını düşündüm. 
Arkadaşlarla toplandık ve yazdıklarımızı daha da geliştirdik 
ve fikir alışverişinde bulunduk, projeyi geliştirdik.

Biz her 4 fraksiyon olarak bu projeye imza attık. Ayrıca 
3 partiden oluşan bir Hristiyan partisi de bizi destekledi 
ve imza attı. Etnik grupların bu mevsim içerisinde 
uygulanmasını talep ettiği projeler olarak gerekli yerlere 
sunduk. 

Kota fraksiyonlar dışında hiçbir 
fraksiyona projelerinize destek olmaları 

için talepte bulundunuz mu?

Başkanlık heyeti bütün fraksiyonlardan kendi projelerini 
getirmelerini istedi ve her fraksiyon kendi projesini sundu. 
Başkanlık heyetinin kararına göre eğer projeleri birkaç 
fraksiyon aynı anda istiyorsa o proje öne alınacak ve daha 
erken işlemleri yapılacak. Biz şimdi 5 fraksiyon olarak bir 
proje üzerine imza attık. O zaman aynı projeyi 5 fraksiyon 
istediğine göre daha erken cevap almasını bekliyoruz.

Projelerinizi gereken yerlere sundunuz. 
Bundan sonraki adımlarınız ne olacak?

Bundan sonrası için bir takip dönemine gireceğiz. Bu projeyi 
takip edeceğiz. Bizim sunduğumuz projeler, proje yasası olarak 
adlandırılır. Biz hepsini proje olarak sunduk. Örneğin IKBY 
için tahsis edilen genel bütçeden bir bütçe de Türkmenlerin 
çalışmaları için oluşturulmasını istedik. Yani o genel 
bütçeden bir oran Türkmenler için belirlenmeli. Bu bütçeyi 
eğitim, kültür, sosyal ve özel projelerimizde harcamamız için 
verilmesini istiyoruz. Buna da parlamento üyesi olarak 11 kişi 
imza attık. Zaten 10 milletvekili imza atarsa gündeme girer. 
Önümüzdeki günlerde birinci ve ikinci okuması yapılırsa 
üçüncü okumada oylamaya geçer. 

Türkmen fraksiyonların parlamentoda 
daha önce de projeleri onaylandı ama 

uygulanmadı. Örneğin okullarda 
Türkmen tarihi okunması projesi 

hala uygulamaya geçmedi. Olur da 
bu proje de onaylanırsa aynı duruma 
düşmeyeceğinin bir garantisi var mı?

Okullarda Türkmen tarihinin okunması konusunda bizim de 
kusurumuz vardı. Ben zamanında eğitim programları müdürü 
ile görüştüm. Bana ‘tamam dediğinizi getirin ben kitaplara 
ekleyeceğim’ dedi. Ama bizim elimizde hazır program yoktu. 

Benim bir önerim var bu hususta. Onlar ‘bize program 
getirin genel program içine ekleyelim’ diyorlar. Bu durumda 
biz onlara Türkmen tarihini sunmalıyız. Ama tam bir kitap 
şeklinde değil. Beşinci sınıftan onikinci sınıfa kadar tarih 
dersleri var. Her aşama için 10 sayfa kadar tarih hazırlamamız 
gerekir. Her sınıf için hazırlayıp sunmamız lazım. 

Bunu kim yapabilir? Ben şahsen bu göreve Tba’nın kalkmasını 
isterim. Tba bir kurum olarak tarihçilerden bir heyet kursun 
oturup Türkmen tarihini anlaşılır bir şekilde yazsın. Okuyanlar 
Türkmenin ne olduğunu ve nereden geldiğini anlasın. Sadece 
Türkmenler bunu bilmesinler bunu herkes bilsin ve anlasın. 

Şimdi Türkmen tarihine bakarsak çok özet bir şekilde 
anlatılıyor ya da sadece bir isim olarak geçiyor. Bizim bu 
tarihi anlatmamız lazım. Eğer Tba bu işe kalkarsa, tarihçileri 
toplayıp projeyi anlatırsa ve bu tarihi yazarsa ben de eğitimci 
olarak yardımcı olmaya hazırım. Bu, 8 yıl için hazırlanıp ve her 
yıl bir dönemden bahsedilecek şekilde hazırlanması gerekir.

Parlamentodaki Türkmen Vekillerden Ortak Proje

Avustralya'da Tonya Illman ve Kym Illman isimli 
çift Avustralya'nın batısındaki bir kumsalda şişe mesajı 
buldu.

Kym Illman, yaptığı açıklamada, "Kumsalda dolaşırkan 
birden gözümüze bir şişe çarptı. Şişeyi önce çöp 
zannettik ancak  yanımıza alarak eve götürdük." dedi. 

Çift şişenin içinde Almanca yazılmış bir form buldu. 
Mesajın yaşı Illman çiftinin başvurduğu Batı Avustralya 
Müzesi tarafından doğrulandı.

Müzenin Deniz Arkeolojisi küratör yardımcısı Ross 
Anderson yaptığı incelemelerin ardından şişe mesajının 
'Paula' adlı Alman yelkenli gemisinin güvertesinden 
Avustralya kıyısına 950 km uzaklıktaki Hint 

Okyanusu'dan geçtiği sırada, 12 Haziran 1886 yılında 
atıldığını doğruladı.
 
Söz konusu şişenin denizcilerden 
kalan en eski şişe mesajı olduğu 
belirtildi.

Şişelerin içindeki formlarda 
şişenin atıldığı geminin 
koordinatları, rotası, tarih 
ve geminin adı yer alıyor. 
Formda şişeyi bulanların mesajı 
buldukları yerin koordinatlarını 
boşluklara yazarak en kısa 
zamanda, Hamburg'daki gözlem 
evine ya da en yakındaki Alman 
konsolosluğuna ulaştırmaları 
isteniyor.

En Eski Şişe Mesajı Bulundu
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Irak’ta Krallığın devrilip Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle 
birlikte, Kerkük’te Türkmenler “Beşir” adında haftalık bir 
gazete çıkartmaya başlamışlardır. 

Türkçe-Arapça olarak basılan gazeteye önce “Terakki” 
ismi verilmiştir. Gazetenin imtiyaz sahibi ve yönetim 
kadrosundaki kişiler, gazetenin ismini Arapça ve Türkçe 
kuralına uygun olarak seçmişlerdir. Ancak Kerkük 
Valisi’nin siyasi nedenlerden dolayı Terakki ismine itiraz 
etmesi sonucunda gazetenin imtiyaz sahipleri, Arapça 
“Beşaret” sözcüğünden alınan “Beşir” adını gazeteye 
vererek 23 Eylül 1958 tarihinde gazete çıkarmaya 
başlamıştır.

Siyasi ve sosyal hayata derin bir şekilde dokunan ve 
Türkmenlerin sesi olmayı başaran başarılı gazete, ancak 26 
sayı çıkarılabilmiştir.

O dönemin rejimi tarafından 17 Mayıs 1959’da gazetenin 
durdurulması kararı çıkartılmış, halk tarafından yoğun 
bir ilgi gören Beşir Gazetesinin yayım hayatına son 
verilmiştir. 

“Beşir gazetesini üç avukat arkadaş 
çıkarırdı”

Beşir Gazetesinin yayım müdürlüğünü üstlenen Habib 
Hürmüzlü, 2011 yılında “Biz Türkmeniz” internet sitesine 
verdiği demeçte Beşir Gazetesinden şöyle bahsetmektedir:

“Beşir gazetesini üç avukat arkadaş çıkarırdı. Ata 
Terzibaşı, Mehmet Hacı İzzet ve Habip Hürmüzlü. 
Türkçe ve Arapça olarak çıkan haftalık Beşir gazetesinin 
Türkçe kısmını değerli üstadımız Ata Terzibaşı, Arapça 
kısmını ise ben yürütürdüm. Beşir, Türkmen basınında 
yeni bir çığır açmış ve Türkmen kültürüne büyük 
katkıda bulunmuştu. Ne yazık ki 26. sayısı çıktıktan 
sonra o zamanki rejim tarafından kapatıldı. Beşir, 
haftalık haberlerden başka, makaleleri, şiirleri, folklor 
araştırmaları içeren ve Türkmen tarihini aydınlatan 
zengin bir yayım organı idi. Beşir bizim bir gençlik 
denememiz idi. Bu denemeyi geliştirerek hizmetimizi 
sonradan Bağdat’ta Kardaşlık dergisinde devam ettirdik.

1958 yılında kraliyet rejimi devrilip cumhuriyet ilân 
edildiğinde Türkmenlerin sadece iki gazetesi vardı. 
Kerkük ve Afak gazeteleri. Kısa süre sonra bizler Beşir 
gazetesini çıkardık. 1959 yılının ilk aylarındaysa Afak ve 
Beşir gazeteleri rejim tarafından kapatıldı.”

Tba Gazetesi olarak, Beşir Gazetesinin yayım sürecine 
ilişkin Türkmen basınında önemli bir yere sahip olan 
başarılı gazeteci Aydın Kerküklü’yle görüştük. Kendisi 

Beşir Gazetesine ilişkin tüm bilgileri Tba ile paylaştı.

Gazeteci Aydın Kerküklü, Beşir Gazetesinin kuruluş 
fikrinin 1958 yılına dayandığını belirterek, “Bu müddet 
içinde bazı Türkmen edebiyatçılar Kerkük’te bir araya 
gelerek böyle bir fikrin gerçekleşmesi için çaba harcadılar. 
Daha sonra bu fikir hayata geçince Beşir adlı gazetenin 
çıkarılabilmesi için hükümete resmi yazı takdim edilir 
ve onayı alınır.” şeklinde açıklama yaparak gazetenin 
kadrosunda yer alan isimleri şöyle açıkladı:

“Gazetenin imtiyaz sahipliğini Muhammed Emin Asri 
üstlenir. O dönem önemli bir kütüphane sahibiydi 
ve kütüphanesinden çok sayıda kıymetli kitaplar da 
almışımdır. Memleketimizin kültürüne çok büyük katkısı 
olan birisiydi. Gazetenin başyazarlığını ise Muhammed 
Hacı İzzet yapmıştır. Kendisi avukattı ve çok kültürlü 
bir şahsiyetti. Gazetenin yayın müdürlüğü görevini  de 
Habib Hürmüzlü üstlenmişti. Yayın sekreterliğini rahmetli 
Avukat Ata Terzibaşı hocamız yapmıştır. Gazete heyetine 
bir müddet sonra tanınmış Türkmen edebiyatçı Vahdettin 
Bahaddin katılır. Türkmen tarihinde rolü büyük biridir 
kendisi, çok sayıda dergide çalışmıştır.”

Gazetenin manşetlerini kimler tarafından yazıldığını 
anlatan Aydın Kerküklü, “Gazetenin manşetlerini Irak’ın 
tanınmış o dönemin hattatlarından Haşim Muhammed 
Bağdadi yaparmış. Ayrıca ona hat işinde rahmetli 
Muhammet İzzet Hattat ve Abdulmelik Hattat yardımcı 
olurdu.” dedi. 

“Gazete, 26 sayı çıktıktan sonra, 17 
Mayıs 1959 yılında durduruldu”

Aydın Kerküklü, gazetenin akıbetine ilişkin ise, “Gazete, 
26 sayı çıktıktan sonra, 17 Mayıs 1959 yılında Kerkük’te o 
dönemki rejim tarafından durduruldu.” bilgisini paylaştı.

“Beşir, Türkmen basınını 
zenginleştirdi”

Gazeteci Kerküklü, “Gazetenin yayımlanması Türkmen 
milli kültürüne çok büyük faydalar sağladı. Türkmen 
basınını zenginleştirdi çünkü ilk adım olarak atıldı ve 
Arapça-Türkçe yayın yapıldı. Haftada bir defa çıkartılırdı.” 
diye konuştu.

Gazetenin imtiyazının alındığı süreçte birçok zorluk ile 
karşı karşıya kalınması esnasında isminde de sorunlar 
yaşanan Beşir gazetesinin adına ilişkin ise Aydın Kerküklü, 
“Gazetenin adı ‘Beşaret’ sözcüğünden gelmektedir.Türkmen 
milletine beşaret getirmesi temenni edilmiştir.” şeklinde 
açıklamada bulundu.

Gazetenin içeriğine değinen Aydın Kerküklü, “Gazetede 
özellikle folklor, sağlık köşesi, şiir, genç kalemler köşesi 
bulunurdu ve ayrıca yerli haberler yer alırdı.” diyerek 
sözlerini şöyle sonlandırdı: 

“Gazete halk tarafından çok iyi bir şekilde takip edilirdi. 
Memlekette tutulan bir gazeteydi. Ama ne yazık ki kısa 
bir süre içinde durduruldu.  Milli kültürümüze çok yararlı 
bir gazete oldu, çünkü gazetede çok önemli şahıslardan, 
edebiyatçılardan örnekler verildi, konuşuldu, yazılar 
yazıldı. Beşir gazetesinin durdurulması çok büyük bir 
üzüntü yarattı.”

Beşir Gazetesinin Mimarları: Üç Avukat Arkadaş
Aydın Kerküklü’nün Gözünden Beşir Gazetesi

Tba-Erbil

Parlamentodaki Türkmen Vekillerden Ortak Proje

Abdulaziz Semin Beyatlı Vefat Etti
Türkmen edebiyatçı ve yazar aynı zamanda başarılı 
televizyoncu Abdulaziz Semin Beyatlı, 28 Eylül 2019 
tarihinde vefat etti.

Kifri’de 1938 yılında doğan başarılı yazar, ilkokul ve 
ortaokulu Kifri’de, liseyi Tuzhurmatu’da bitirdi. Öğretmenlik 
kursuna katılarak  1957’de Kerkük’te öğretmenliğe 
başlamıştır. Öğretmenlik mesleğinden emekliye ayrıldıktan 
sonra Kerkük televizyonunda çevirmen ve sunucu olarak, 
sert siyasi koşullara katlanarak, 1973-2003 tarihleri arasında 
çalıştı. Bir süre Kerkük’te Arapça olarak yayımlanan 
Savut El-Temim gazetesinde editör ve yayın kurulu üyesi 
olarak çalıştı. Kerkük’te Arapça yayınlanan yazılı basın 
organlarının birçoğunun editörlüğünü yaptı.

Bayatlı, Kardaşlık ve Birlik Sesi dergileri ile Yurd 
gazetesinde yayımladığı şiirlerinde milli konular ile aşk 
ve özelm duygularını işledi. Milli konuda yazmış olduğu 
şiirlerin bir bölümü bestelenerek Türkmen se sanatçıları 
tarafından Kerkük televizyonu ve Bağdat’ta Türkmence 

yayın yapan radyoda seslendirildi. Bayatlı’nın bir Fuzuli 
hayranı olduğu, inceleme ve araştırma çalışmalarında açıkça 
görülmüştür.

Uzun yıllar Kerkük televizyonunda çalışmalarını 
sürdüren Beyatlı, Türkmen aydınlarının 
tanınmış simalarından biridir. Yaşama 
bakışından yansıyan doğruluk, dürüstlük ve 
yurtseverlik duyguları onun hayat felsefesini 
oluşturmuştur. Merkezi Azerbaycan’da olan 
Dünya Genç Türk Yazarlar Birliği ile Türkiye 
İlim ve Edebiyat Eserleri Sahipleri Meslek 
Birliği (İLESAM) tarafından 2004  yılında 
Ankara’da düzenlenen 2. Uluslararası Fuzuli 
Şiir Yarışması ve Türk Dünyası Şiir Şöleni’ne 
katılan Irak heyeti içinde yer almıştır.

Eserleri:

Şiir: Aynada İnsan (Kerkük, 2005)
İnceleme-Araştırma: Fuzuli’nin Şairliği 
(Bağdat, 1973),

Fuzuli’nin Leyla Mecnun Destanındaki Gazeller ve 
Açıklaması (Bağdat,   1989)                             
Nesimi (Bağdat, 1996)
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Haber: Ziya Uzeiry 

Türkmen Okullarına Diğer Milletler Tarafından İlgi Artıyor
Son yıllarda özellikle de 2019-2020 eğitim ve öğretim 
döneminde Türkmen okullarına ilgi arttı. Artan ilginin diğer 
milletler tarafından olması sürekli soru işareti oluşturan bir konu. 

Türkmen okullarını tercih eden diğer milletler, özellikle Kürtler 
çocuklarının Türkçe eğitim görüp, Türk dilini öğrenmesini ayrıca 
Türkmen kültürü ve medeniyeti ile büyümesini istiyor. 

Türkmen Akkoyunlu İlkokulu Müdürü Halit Rüstem Süleyman 
(Halit Kasapoğlu) bu yıl yapılan öğrenci kayıtlarına ilişkin, “Son 
3 senedir Türkmen okullarına başvuru bizi bıktıracak kadar 
çoğaldı.” dedi. 

Müdür Halit Kasapoğlu Türkmen okullarına artan ilgiye ilişkin, 
“Son 3 senedir Türkmen okullarına başvuru bizi bıktıracak kadar 
çoğaldı. Bıktırıcak kadar dememizin sebebi, biz temmuz ayından 
okullar açılana kadar öğrenci alma işlemleri yapıyoruz. Çok sayıda 
talep var ama biz okullarımızın küçüklüğünden dolayı en fazla 
80-120 öğrenci arası bir sayı alabiliyoruz. Okullarımız küçük, 
kadromuz az. Bu iki sıkıntımız olmazsa her yıl en az 150 öğrenci 
alabiliriz.” şeklinde açıklamada bulundu.

Kasapoğlu, Kürt ve Araplar tarafından Türkmen okullarına 
ilginin çok arttığını söyleyerek, “Kürt ve Araplar çokcuklarını 
okullarımıza koymayı çok istiyorlar ama biz Arapları alamıyoruz 
çünkü onların özel okulları var. Kürtlere gelince, onları 
okullarımıza almamak için hiçbir yasamız yok. Onların Türkmen 
okullarına kayıt yaptırma hakları var, aynı zamanda bizim 
Türkmen çocuklarımızın da Kürt okullarında kayıt yaptırma 
hakları var.” ifadelerini kullandı.

Kürtler tarafından Türkmen okullarına büyük ilgi olmasına 
rağmen Türkmenlerin neden başka okulları tercih ettiği hakkında 
ise Halit Kasapoğlu, “Kürtler çocuklarını Türkmen okullarına 
kaydediyor ama Türkmenler neden kaydetmiyor? Bu da bir soru 
işaretidir. Tabii ki Türkmen ailelerimizin de kendilerine göre 
sebepleri var. İlkokullarda kitap sıkıntımız yok, ama çocuklarımız 
ortaokula gittiğinde bazı sıkıntılar çekiyor. Öğrenciler lisedeyse 
öğretmen ve kitapların olmaması nedeniyle tamamen çok kötü 
şartlar altında okuyor ve başarılı olamıyor.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Türkmen okullarında özellikle ortaokul ve lisede büyük sorunlar 

olduğunu diler getiren Halit Rüstem, “Ben oğlumu Oğuzhan 
Ortaokulu’na kaydettim. Sosyal Bilgiler hocası ben bu dersi 
vermem diyor. Nedenine gelince adam haklı, ona bir kitap 
vermişler ve tercüme etmesini söylemişler. O da ben tercüman 
mıyım öğretmen miyim diyor?’’ diyerek sözlerine şöyle devam 
etti:

“Biz bu konularda kendimiz suçluyuz. 1993’ten beri okullarımız 
var ama kadro hazırlayamadık. Belki bu bizim işimiz değil 
diyeceksiniz. Ama Kürtler de Arapça okuyorlardı ve Kürtçe 
okulları açıldığında hemen kadro yetiştirmeye başladılar ve 
kitapları tercüme ettirdiler. Peki neden 93’ten bugüne kadar bunu 
yapamadık? Bunun suçlusu biziz.”

Halit Kasapoğlu, “Bizim genel müdürlüğümüz var, müsteşarımız 
var. Eğitim Müdürlüğünde genel müdürlüğümüz var peki 
neden hiçbir şey yapılmıyor? Ben söyleyeyim, çünkü oradaki 
insanlarımız aktif değiller. Birileri bir şeyler yapmış olabilir ama 
yarıda bırakıyorlar. Bizim her yıl kendimizi yenilememiz lazım. 
Ben müdürlüğe gittiğimde sadece Fahrettin Beyi görüyorum, 
yanında çalışan 2 kişinin de çalıştığını görmedim.” diyerek var 
olan eksikliklere ilişkin eleştiride bulundu.

Kürtlerin de Türkmen okullarını tercih etmesine ilişkin, “Şimdi 
okullarımızda bir anket yapmaya kalksak, çocuklarımızın yüzde 
95’inin Kürt olduğunu göreceksiniz. Kürtler de çocuklarını birkaç 
nedenden dolayı bizim yanımızda kaydettiriyor. O nedenlerden 
biri de ilk 6 yılı burada okutup çocuklarının Türkçe öğrenmesini 
istemeleri. Sonrasında çocuklarının kayıtlarını Kürt okullarına 
aldırıyorlar. Bazı aileler ise liseye kadar çocuklarını Türkmen 
okullarında okutuyor sonra da lisede başarılı olsun diye Kürt 
okuluna kaydediyor ya da ‘biz zaten bu ülkeyi terkedeceğiz, 
gittiğimiz yerde çocuğum Türkçe okur.’ diyorlar.” şeklinde 
açıklama yaptı.

Türkmen Akkoyunlu İlkokulu Müdürü Halit Rüstem Süleyman 
kendisi ile görüşmemize başlamadan önce sohbet ettiğimiz bir 
öğrenci velisini örnek olarak gösterdi ve, “Ama çoğunlukla aileler 
sizin de gördüğünüz gibi ‘çocuklarımızı Türkmen okullarında 
güzel bir kültürle yetişmesi için buraya kaydediyoruz’ diyorlar. 
Çünkü burada çocuklar Türkmen medeni kültürüyle büyüyor.” 
dedi.

Tba Gazetesi yoluyla Türkmen ailelere seslenen Müdür Halit 
Rüstem, “Eğer, bir Kürt buraya gelip çocuğunu kaydediyorsa ve 
buna neden olarak ahlak öğrenmesini örnek gösteriyorsa, 

Türkmenler neden çocuklarını getirmiyor. Neden çocuklarınız 
kendi dilinde okumasın da kendi kültürünü öğrenmesin de başka 
milletlerin dilinde ve kültüründe eğitim alsın?” diyerek sözlerinin 
devamında şu ifadeleri kullandı:

“Benim çocuklarım Türkmen okulunda. Ne zaman Türkmen 
okulunda öğrenmediğini görsem veya seviyesinin düştüğünü 
görsem o zaman çıkarıp başka okula kaydederim. Ama daha önce 
Bilkent’te okuyordu ve orada öğrenmediğini burada öğrendi. 
Çok iyi ilerleme kaydediyorlar. Her Türkmen aileden talebim 
çocuklarını Türkmen okullarına kaydetmeleri.”

Türkmen Akkoyunlu İlkokulu Müdürü Halit Kasapoğlu 
okullarının durumu hakkında, “Ayrıca okulumuzun binası eski. 
Kürt okulları hepsi yenilendi ve çok güzel şekilde yapıldı. Bizim de 
okullarımızı yenilemeye ihtiyaç var. Sınıfımız az, kadromuz az. Bu 
sorunların çözümü için siyasetçilerden ve Türkmen yetkililerden 
harekete geçmelerini istiyoruz.” diyerek çağrıda bulundu.

Son olarak Müdür Halit Rüstem okullarının içinde bulunan 
bir harabeyi düzeltmeleri için Türkmen taraflara seslenerek, 
“Okulumuzda bir şebeke kulesi vardı ve biz onu şahsi ilişkilerimiz 
yoluyla kaldırttık. Ama o kulenin yeri harabe olarak kaldı. Okulun 
bahçesinde harabe olması okulun manzarasını bozuyor. Sağolsun 
TİKA daha önce birçok yardımda bulundu ve bizim okullarımız 
için çok şey yaptı.” şeklinde açıklamada bulunarak harabe alanın 
bir bahçe ya da sınıfa dönüştürülebileceğini belirtti.

Başarılı Türkmen Doktor Esmahan Hamdi Erbil'de Yeni Bir Hastane 
Açmak İstiyor

Haber: Ziya Uzeiry / Foto: Ali Salim Erbil'in önde gelen isimlerinden birinin kızı olan 
Doktor Esmahan, Arap Mahallesi’nde takvimler 1957 yılını 
gösterdiğinde gözlerini dünyaya açtı. 

Mikrofonumuza konuşan Dr. Esmahan,  “Adım Dr. Esmahan 
Hamdi Ali Allaf, 1957 yılında Erbil'in Arap Mahallesi’nde 
dünyaya geldim. İlkokul, ortaokul ve liseyi Erbil'de 
tamamladım. Lise son sınavından yüksek bir puan aldım ve o 
sene Erbil'den tek kız öğrenci olarak Bağdat'ta tıp fakültesini 
kazandım.”  diyerek kendisini bize tanıttı. 

Esmahan Allaf altmışlı yıllarda kızların okumasının çok zor 
olduğunu söyleyerek bize kendi hayatından kısa bir anekdot 
anlattı:

''60'lı yıllarda ilkokula başladım. O dönem Erbil kapalı bir 
yapıya sahipti ve insanlar kızlarını okula göndermezlerdi. 
Örnek olarak o dönem rahmetli babamın çok yakın arkadaşı 
ve bir o kadar da meşhur olan bir din alimi babama beni okula 
göndermemesini, ayrıca  babama okula gitmenin haram ve 
günah olduğunu söylemiştir. Daha sonra kardeşim Dr. Sadi 
Hamdi Ali Allaf babama benim neden okula gönderilmediğimi 
sorar. Babam ise karşılık olarak o meşhur din adamının 
söylediklerini tekrarlar ve okula gitmenin haram olduğunu 
söyler. Kardeşim ise bahsi geçen din adamının kızlarının 4-5 
yıldır okula gittiklerini söyledikten sonra babam benim okula 
gitmeme rıza gösterir. Kısacası benim kardeşim olmasaydı, 
babam okula gitmeme razı gelmezdi.” 

Allaf, eğitim hayatından bahsederken kardeşi Dr. Sadi'nin çok 
büyük bir rolü olduğunu söyleyerek, “Kardeşim Dr. Sadi'nin 
yardımı ile okula başladım. Her sene çok yüksek puanlarla 
okulu geçtim. Son olarak lisede iyi bir puanla 1975 yılında 
Erbil'den tek kız öğrenci olarak Bağdat'ta tıp fakültesini 
kazandım. Doğal olarak ilk başlarda Erbil'den kalkıp Bağdat'a 
okumaya gitmek benim gibi okul ev arasında mekik dokuyan 
birisi için zor oldu. Çok kapalı ve muhafazakar bir topluma 
sahibiz, dolayısıyla Bağdat'ta yaşamak benim için çok büyük 

bir değişimdi.” şeklinde konuştu. 

Tıp fakültesini çok yüksek bir puanla bitirdiğini belirten 
Esmahan Allaf, “Okul biter bitmez hemen Erbil'e döndüm, o 
dönem ilk olarak Cumhuriyet Hastanesine atandım ve bir yıl 
asistan olarak orada kaldım. Daha sonra yasalara göre köylere 
tayinim çıktı ve Dibege bölgesine gittim. Orada olduğum 
sürece hastane müdürlüğü yaptım. Birkaç sefer köylere ve 
şehire gidip geldim, daha sonra yüksek lisans ve ihtisas alma 
başvurusu yaptım.  Bağdat Üniversitesi Yüksek

 Lisans programını kazandım. Tekrardan Erbil'e döndüm, 
üniversitede 4. ve 5. sınıf tıp öğrencilerine klinik dersi 
veriyordum.'' dedi. 

Dr. Esmahan, “Arkadaşım olan Dr. Nazdar Bamerni vardı çok 
yakın dostumdu ve maalesef o öldürüldü. Bu olayın ve bazı 

farklı durumların ardından Erbil'den taşınma kararı aldık.'' 
diyerek 90'lı yılların siyasi durumundan dolayı Irak'ı terk etme 
kararı aldıklarını belirtti.

Almanya’dan önce 1994 yılında Libya'ya gittiklerini söyleyen 
Türkmen Doktor Esmahan Allaf, “Bir sene sonra Almanya'ya 
vardık. Tabii ki Almanya ile Erbil arasında yerden göğe kadar 
fark vardı çünkü lisan ve din farklıydı. Oraya alışmak çok zor bir 
süreçti. Yavaş yavaş orada hayatımızı düzene soktuk ve Almancayı 
öğrendim.” diyerek Almanya’da yaşadıklarını anlattı.

Almanya'da doktorluk mesleğini tekrardan yapmak isteyen 
Allaf, “Orada yabancı olduğumuz için bu çok zor bir süreçti. 
Almanya'da doktor olarak çalışmak isteyen her kimse Alman 
olmalı veya aile fertlerinden birisinin Alman olması lazım, 
veyahut Avrupa Birliği ülkelerinden birisinin vatandaşı olması 
gerekir. Daha sonra bir çözüm yolu bulduk. O dönem Alman 
doktorların yanına giderek parasız çalışacağımı ve hükümetten 
para alacağımı söyledim. Gittiğim doktordan bir istekte 
bulundum. Kendisinden Türkçe ve Arapça bilen bir doktor ilanı  
vermesini istedim. Tabii ki 3 ay içerisinde kimse böyle bir işe 
talip olamadı ve sonuç olarak orada işe başladım. Birçok dil 
konuştuğumu da görüyordu. Yaptığım basit bir taktikti aslında 
çünkü Türkçe bilen birisi genellikle Arapça bilmez veya Arapça 
konuşan birisi genellikle Türkçe bilmez. Böylelikle Türkmence 

dilimin bana çok büyük bir yardımı dokundu. Dil bilmeseydim 
doktorluğumu yapamazdım. 5 sene hastanelerde çalıştım ve 
daha sonra dahiliye uzmanlığında tıbbi diplomamı aldım.'' diye 
konuştu. 

München Valiliğinden takdirname alan Esmahan Allaf, 
“Çalışmalarımın neticesinde München Valiliği yıllık olarak 3 
kişiye verdiği tebriknameyi bana da layık gördü ve bu şekilde 
ödüllendirildim. Yapılan törende bin 600 kişilik salonda ülkelerin 
konsoloslukları ve bilim adamları hazır bulundu.” ifadelerde 
bulunarak o günü anlattı.

2015 yılında Erbil'e temelli döndüğünü ve Erbil'de bir hastane 
açmayı hedeflediğini söyleyen Allaf, “Erbil için bir hastane 
yapmayı düşünüyorum. Şu anda arsam var ve o mevcut, bundan 
dolayı Erbillilerden yardım bekliyorum. Gelin beraber bu 
hastaneyi yapalım ve Erbil halkı için faydamız olsun.”  dedi.



Haber: Ziya Uzeiry / Foto: Ali Salim 

630 Eylül 2019 730 Eylül 2019+964 750 261 10 11

Derleme: Abdülselam Hişam

Erbil Valilik görevinde 15 yılı aşkın bir sürenin 
ardından değişiklik yaşandı. 12 Eylül'de Firsat Sofi, Erbil İl 
Meclisinde gerçekleştirilen oylamada 28 kişiden 27 oy alarak 
Erbil'in yeni valisi olarak seçildi.

Ardından Firsat Sofi, 16 Eylül'de Irak Kürdistan Bölgesi 
Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani huzurunda 
yemin ederek göreve başladı.

Halkın görüş, düşünce ve isteklerini öğrenmek üzere, 
Erbil'deki Kayseri Çarşısı'nı ziyaret ederek, valilikteki 
değişikliği ve Firsat Sofi'nin göreve başlamasına ilişkin 
halkın görüşünü aldık.

Konuya ilişkin Kayseri Çarşısı'nda baharat dükkanın sahibi 
Mühenned Ruşdi, Fırsat Sofi'yi kutladığını belirterek, 
"Görevinde başarılı olmasını temenni ediyorum ve Erbil 
halkının kendisinden memnun olmasını umut ediyorum. 
Gelecekte bizim için iyi görevlerde bulunsun." dedi.

-"Kalan projeler tamamlansın"

Kayseri Çarşısı esnafı Mühenned Ruşdi ayrıca, yeni validen 
isteklerine değinerek, "Emniyet ve asayişin istikrarlı olmasını 
ve eksik kalan projelerin de tamamlanmasını istiyoruz. 
Özellikle Kayseri Çarşısı'ndaki projeler, örneğin, döşeme ve 
kuyular kaldı. Bu çalışmalara kalkışmasını umut ediyorum 
ve teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Bilindiği üzere Yasin Kebap, Erbil'in en meşhur 
kebapçılarından bir tanesi, mikrofonumuzu Yasin 
Kebapçı'nın sahibi Hazım Yasin Kebapçı'ya uzattık ve Firsat 
Sofi'ye ilişkin, "İyi projeler yapıp başımızı dik tutarak, eski 

Vali Nevzat Hadi'nin yerini dolduracak inşallah. Aslında, 
Nevzat Bey, elinden geleni yaptı. Bence o (Nevzat Hadi), 
Irak'ın en iyi valisiydi. Şüphesiz, Firsat Bey’in de ondan eksik 
olmayacağına inanıyorum. Belki daha da iyi olacak." dedi ve 
şöyle devam etti:

"Aslında, Nevzat Bey daha önce çok iyi çalışmalar yaptı 
ve başarılı oldu. Firsat Bey'in Erbil için aynı yönde iyi 
çalışmalar yapmasını ve başarılı olmasını umut ediyoruz. 

Biz esnaflar, her zaman işlerimizin iyi bir düzende olmasını 
istiyoruz."

Bir de Erbil'deki Kayseri Çarşısı'nın tanınmış yüzü, Hidayet 
Şehani'ye mikrofonumuzu uzattık. Firsat Sofi'nin göreve 

başlamasına ilişkin Hidayet Şehani, "Erbil Valisi olarak 
göreve başlayan Firsat Sofi Beyi kutluyorum. Ben vatandaş 
ve çarşı esnafı olarak, kendisine uzun ömürler diliyorum. 
Firsat Bey, toplumun, esnafın ve vatandaşın sorununu 
anlayan kişilerden biri. Başarılı olmasını umut ediyorum." 
şeklinde konuştu.

-"Yeni valinin, benzin fiyatını 500 dinar olarak 
sabitlemesini istiyoruz"

Şehani, Erbil Valisi'nden isteklerini belirterek, "Benzin 
fiyatını düşürmesini istiyoruz. Örneğin, 500 dinar olmasını 
ve bunun sabitlenmesini istiyoruz. Bilindiği gibi, kış mevsimi 
yolda bu nedenle vatandaşlara neft dağıtımı yapılmalı. Ayrıca 
hizmetler tüm Erbil için uygulansın. Bunlar yapıldığında 
Erbil Valiliği ilerlemiş olur." ifadelerini kullandı.

-"Erbil'deki gözde kişilere önem verilsin"

Kayseri Çarşısı'nı ziyaret etmişken Mam Halili'nin 
çayhanesine girmemek olmaz, rahmetli Halil Çaycı'nın oğlu 
ve çayhanenin sahibi Muhammet Halil Çaycı, Erbil Valisinin 
değişimine ilişkin, "Firsat Beyi tebrik ederim. Erbil'in yeni 
valisinin Nevzat Bey gibi belirgin çalışmalar yapmasını 
umut ediyoruz. Nevzat Beyin parmak izinin her zaman belli 
olduğu aşikar, Erbil için yaptığı çalışmaların hepsi ortada. 
Firsat Beyin de Erbil'de izini bırakmasını ve Erbil için 
daha fazla proje yapmasını umut ediyoruz. Yeni görevinde 
başarılar diliyoruz." ifadelerinde bulundu.

Muhammet Çaycı, Tba mikrofonuna istek ve arzularını şu 
şekilde anlattı:

"Firsat Beyin, Erbil'deki şahsiyetlere önem vermesini 
ve tanımasını, toplumdaki yerlerine göre muamelede 
bulunmasını istiyoruz. Şüphesiz biz de aynı şekilde 
davranmalıyız. Erbil için tüm projelerini başarılı bir şekilde 
sonuçlandırmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Halk, Firsat Sofi'ye iyimser bakıyor

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul toplantıları, 
24 Eylül’de ABD’nin New York kentinde gerçekleşti.  Liderler, 
ülkelerinin yıllık konuşmasını BM Genel Kuruluna hitap ederek, 
dünyadaki birçok sorun ve krizi anlattı.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, BM'nin 74'üncü Genel Kurulu 
toplantısında konuşma yaptı. Berhem Salih konuşmasına, “Irak 
adına, BM Genel Kurulunda sizi selamlıyor olmaktan mutluluk 
duyuyorum.” diyerek başladı.

Irak Cumhurbaşkanı, “Irak ve bölgeyi dağıtmak için iğrenç bir 
plandı. Halkımızın ve ordudaki silahlı güçlerimizin, Haşdi Şabi, 
Peşmerge ve diğerlerinin terörü yok etmek ve özgürlük yolunda 
uluslararası koalisyon ve dostlarımızın yardımıyla verdiği büyük 
kayıplara buradan teşekkürlerimizi ve farkında olduğumuzu 
iletiyoruz. Tarih, Iraklıların güçlü iradeleri ve dini mercilerin 
büyük rolü ile bu tekfiri planı başarısızlığa uğrattığını ve dünyayı 
bu örgütten kurtardığını yazıyor.” dedi.

Berhem Salih, Irak’ın ekonomik, siyasi durum ve güvenlik 
bakımından olumlu gelişmeler katettiğini belirterek, “Şimdi, 
Irak’ta geçtiğimiz yıllar içerisinde görülmemiş önemli bir çağa 
geçiliyor. Bu olumlu gelişmeleri önemseyerek bakmalıyız. Şu anda 
oluşan huzur ve refaha daha fazla şey eklemeliyiz. Irak halkının 
geçtiğimiz 40 yıl içerisinde maruz kaldığı soykırım, zulüm, enfal, 
toplu mezarlar ve Halepçe’de kimyasal silah kullanımı, çevreyi 
yok etme, savaş, terör örgütleri, ekonomi temelini bozma ve 
yolsuzluğu göz önünde bulundurursak, hiçbir ülkenin şu süreçte 
Irak kadar huzursuzluğa uğramadığını görebiliriz. Bu yüzden şu 
anda oluşan gelişmeyi bir kazanç olarak önemseyip korumalıyız.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Irak Cumhurbaşkanı, Golan Tepeleri’ne el konulmasını eleştirerek, 

“apaçık ihlal” olarak niteledi. Ayrıca, Suriye, Filistin, Yemen’deki 
savaş, Körfez ve Suudi Arabistan'ın güvenliğinin hedef alınmasına 
ilişkin ise “Artık savaş yeter. Şüphesiz bölgemizin yeni bir savaşa 
ihtiyacı yok. Özellikle DEAŞ savaşı ki hala son bulmamıştır.” dedi.

BM 74. Genel Kurul toplantısında Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan da konuştu. Erdoğan, sözlerine başlarken 
bugün dünyanın, küresel düzeyde adaletsizliğin yol açtığı pek çok 
sorunla yüz yüze olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın şanslı bir azınlığı 
dijital teknolojiyi, robotları, yapay zekayı, obeziteyi tartışırken, 
2 milyarı aşkın insanın yoksulluk, 1 milyara yakın insanın açlık 
sınırının altında yaşıyor olması çok acıdır. Şayet her birimiz 
güvende değilsek hiçbirimizin güvende olamayacağı gerçeğine 
sırtımızı dönemeyiz. Bu kürsüden yıllardır insanlığın kaderinin 
sınırlı sayıdaki ülkenin ihtiyarına bırakılamayacağını söylüyorum. 
Burada, sizlerin huzurunda tekrar ediyorum, dünya beşten 
büyüktür. Zihniyetimizi de kurumlarımızı da kurallarımızı da 
değiştirme zamanı çoktan gelmiştir. Nükleer güç sahibi ülkeler 
ile buna sahip olmayan ülkeler arasındaki adaletsizlik dahi tek 
başına, dünyanın dengelerini bozmaya yetiyor. Nükleer silahlara 
sahip olanların olmayanları özellikle tehdit etmesi, nükleer güce 
dayalı kitle imha silahlarının tümden yok edilmek yerine, her 
krizde bir koz olarak ortaya konması, herkes gibi bizi de rahatsız 
ediyor. Bu güç, ya herkes için yasak, ya herkes için serbest 
olmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Yaklaşık 1 milyon insanın ölümüne, 12 milyonu aşkın 
insanın yerinden edilmesine, bunların yarısının da ülke dışında 
yaşamak zorunda kalmasına yol açan Suriye krizini artık sona 
erdirmenin zamanı gelmiştir." diye konuştu.

Konuşmasının sonlarında dünyanın Aylan bebeği çabuk 
unuttuğunu belirten Türkiye Cumhurbaşkanı, “Peki Türkiye'ye 
gelen bir şey var mı? Onu da söyleyeyim, Avrupa Birliğinden şu 

ana kadar bize gelen destek - bu da bizim milli bütçemize değil 
- sadece uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla bu destek AFAD'a, 
Kızılayımıza geliyor o da şu an itibarıyla 3 milyon avrodur. 
Ülkemize gelen sığınmacılardan 365 bini, Suriye'de güvenli 
hale getirdiğimiz bölgelere geri döndü. Nereye? Cerablus'a. 
Suriyeli sığınmacıların yarıya yakını 18 yaşın altındadır. 
Ülkemiz topraklarında doğan Suriyeli çocuk sayısı ise 500 bine 
yaklaşmıştır. Biz bunlara sadece barınma değil eğitim ve sağlık 
başta olmak üzere her türlü imkanı sağlıyoruz. Buna karşılık 
dünya, canlarını kurtarmak için çıktıkları yolculukları ya 
Akdeniz'in karanlık sularında ya da sınırlara gerilen tel örgülerin 
önlerinde sonlanan milyonlarca mazlumu maalesef çok çabuk 
unuttu. Özellikle işte gördüğünüz gibi Aylan bebeği dünya çok 
çabuk unuttu. Unutmayın ki bir gün ola ki aynı durum sizlerin de 
başına gelebilir. Çünkü Aylan bebekler bir değil, binler, milyonlar, 
bütün bunlara karşı tedbirimizi almak durumundayız.” şeklinde 
konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul Toplantıları New York’ta Gerçekleştirildi

Başarılı Türkmen Doktor Esmahan Hamdi Erbil'de Yeni Bir Hastane 
Açmak İstiyor



 Deşti Mentik
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Toplumsal dayanışma toplumun bütün 
kurum ve kuruluşlarıyla ortak değerlerde 
birleşmesi ve birlikte hareket etmesidir. 
Günümüzde toplumsal dayanışmayı 
önemsememek, ya da toplumsal dayanışma 
olarak ortaya konulan faaliyetlerde toplumun 
herhangi bir kesimini veya kurumunu yok 
saymak toplumsal dayanışma degil toplumu 
ayrıştırma olur.
 
Öncelikle her birey, her kesim, her düşünce, 
her kurum yani dayanışma içersinde yer 
alması gereken herkes, karşısındakini 
öteki olmaktan çıkartıp, kendinden kabul 
etmeli,  herkesi oldugu gibi benimseyip, 
değişmeye zorlamadan, ikiyüzlülüğe mecbur 
kılmadan, kabullenmelidir. Aynı safta 
bulunması gerekenler, birey ya da kurum 
olarak birbirlerini rakip değil, dost olarak 
görmedikçe, birbirlerinin eksikliğinin değil, 
yanyana olmanın herkesi güçlü kılacağını 
kavrayamadıkça, dayanışma da birlik ve 
beraberlik de sadece varılması gereken birer 
hedef olarak kalır.
 
Toplumsal dayanışma için mutlaka 
bu dayanışmaya etki eden faktörlerin 
iyileştirilmesi gereklidir. Toplumsal 
dayanışmayı 
sağlayacak 
olanlar 
insanlardır ve 
insan sosyal bir 
varlık olarak  
yaşadığı için 
çevresinden 
mutlaka etkilenir. 
İşte bu etki 
pozitif olduğunda 
insana yarar 
sağlayabileceği 
gibi, negatif bir 
etkilenme de 
kesinlikle zarar 
verecektir. Toplumlar biryelerden oluştuğuna 
göre, bu etkileşme aynı zamanda  toplumlara 
da yararlı ya da zararlı olur. Eğer bu etkileme 
pozitif yararlı yönde ise bireyler, toplumlar ve 
sonuçta ülkenin yararlanacağı güzel sonuçlar 
ortaya çıkar, aksi durumda bireyler, toplumlar 
ve ülke zarar edecek noktaya gelir.

Şimdi oturup topluma yön verenler 
düşünmelidir. Bu toplumun, bu milletin, 
egitiminden, sağlığından, güvenliğinden, 
malından, dininden, namusundan, 
özgürlüğünden, kalkınmasından, yolundan, 
suyundan, ekmeğinden, aşından, işinden 
sorumlu olanlar  düşünmelidir. Devlet 
yöneticileri, bürokratlar, memurlar, yani 
aklınıza gelen herkes düşünmelidir.  Birlik ve 
beraberlik adına ortaya çıkanlar, en küçükten 
en büyüğe, sosyal ve kültürel alanda hizmet 
adına ortaya çıkanlar düşünmelidir. Neden bir 
türlü istedigimiz, arzu ettiğimiz manada umut 
ettiğimiz, bekledigimiz ya da hedeflediğimiz 
toplumsal dayanışmayı sağlayamıyoruz, neden 
birlik ve beraberliğimizi temin edemiyoruz.
 
Bugünkü mevcut durumda, herkes kendince 
düşününüp vicdanlarına danışmalıdır, 
yapılan işler, yürütülen faaliyetler ne adına 
yapılmaktadır. Benlik duygusu ne kadar 
hakimdir vicdanlarına, egoları ne kadar 
güçlüdür, şöyle bir kantara çekmelidir 
her sorumlu kendini. Ya da aynaya bakıp 
sorgulamalıdır yaptığı işleri neden yaptığını. 
Başkan olmak adına, iktidar olmak adına, 
bulunduğu konumu kaybetmemek adına, 
şan adına, şöhret adına, desinler adına mı 
yapıyorum yoksa millet adına, dayanışma 
adına, birlik ve beraberlik adınamı yapıyorum 
diyebilmelidir. En sonunda bir karşılaştırma 

yaparak, başarı ya da başarısızlığını yine kendi 
tespit etmeli ve tabii ki tespit ettiği sonuca göre 
bir karar vermelidir.
 
Toplumsal dayanışma, birlik, beraberlik ve 
fedakarlık ruhu ile bezenmiş, hoşgörülü, 
affedici, sevgi ve saygı kurallarını ihlal etmeyen, 
verdiği sözde duran, hayalcilikten uzak 
davranan, günü kurtarma, koltuğu koruma 
peşinde olmayan, toplumun hiçbir ferdini ve 
hiçbir kurumunu (onlar yanlış yapsalar dahi) 
kendi egosu için, ya da süregelen kısırdöngü 
devranların devamı için feda etmeyen liderler 
ve yöneticilerle sağlanabilir.
 
Toplumsal dayanışma, birlik ve beraberlik 
adına ortaya çıkan, ya da bunu sağlamakla 
sorumlu olanlar,  liderler ve yöneticiler, 
sağlam karakterli, halkı kucaklayan, birlikte 
aynı mücadelenin içinde olan arkadaşlarını 
unutmayan, yol arkadaşlarına sırtını dönmeyen 
kimseler olmayı becerebilmeli,  herkese 
eşit davranarak, hakkaniyetli ve adaletli 
olmalıdırlar. Karşılıklı hakkaniyet ölçüleri 
korunamazsa, adaletle davranılamazsa, 
hiçbir konuda ve hiçbir düşüncede 
dayanışma söz konusu bile olamaz. Bir yerde 
ayrımcılık yapıldığı hissi uyandırılırsa, eşit 
davranılmazssa, verilen sözler tutulmazsa, 
vaadler yerine getirilmezse dayanışma 
umuduyla orda bulunanlar, bir olmaya, 

beraber olmaya azmedenler, bu durum 
karşısında hayal kırıklığına uğrayıp, 
kandırıldıklarını düşünerek daha da çok 
uzaklaşabilir, parçalara ayrılabilirler.
 
Dayanışma ruhu ile hareket ederek, 
birlik ve beraberliğini sağlayan 
toplumlar, giriştikleri her mücadelede 
sosyal, ekonomik, iktisadi, eğitim, 
kültür alanlarında ve aklımıza gelen 
her alanda başarıya ulaşmış ve hatta 
girdikleri savaşları kazanmışlardır. Kendi 
tarihimizde de bunun örnekleri fazlasıyla 
mevcuttur. 
 

Toplumsal dayanışma olmadan, birlik ve 
beraberlik sağlanmadan atılan adımlar en 
başta, güzel görünse de yahut başarılıymış 
gibi algılansa da o çemberin içersinde 
olması gerekenlerden bir kişi bile dışarda 
kalmışsa birlik sağlanamamış demektir, birlik 
sağlanamamışsa dayanışma sağlanması sadece 
bir hayal olarak kalır.
 
Birlik ve beraberlik içinde olan toplumlar, 
karşılaştıkları en zor sorunları dahi kolaylıkla 
çözerler. Sorunlarını çözen toplumlar ise 
ilerlemek ve gelişmek için, fikir birliği, gönül 
birliği ve eylem birliği içerisinde hareket ederek 
başarıya ulaşırlar. 

Dünyada birlik ve beraberlik içinde hareket 
etmeyen toplumsal dayanışmayı sağlayamayan 
bir tek aile, şirket, dernek, kulüp, kurum, vakıf 
ya da devlet yoktur ki başarıya ulaşmış olsun.

Her gün yeni nifakların, bozguncuların, 
tezatların ortaya atıldığı günümüzde, birlik ve 
beraberlik yolunda, evlerimizden başlayarak, 
herkes sorumlu olduğu noktada, şahsi düşünce 
ve çıkarlarını bir tarafa bırakarak toplumsal 
dayanışmanın sağlanması, birlik ve beraberliğin  
temin edilmesi için gayret göstermeli, bunu 
yaparken adalet ve hakkaniyetten şaşmadan 
davranmalıdır.

Unutmayınız ki saatin en küçük dişlisinden 
bir diş kırılmış olsa, o saat, zamanı bir daha 
asla doğru göstermez. Bir küçük dişliyi tamir 
etmektense, kolundaki saati çıkarıp atmak 
çözüm değildir. Çare herkesin kolundaki saatte 
kırık olan dişliyi onarması ve saatine sahip 
çıkmasıdır.

Gelin, Türkmeneli’de Tek Vücut olalım!

Ali Davutoğlu
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Toplumsal Rönesans 

Genel olarak Irak’ta ve özellikle 
Irak Kürdistan Bölgesi’nde her yıl bu 
gün kutlanıyor. Bu tür etkinlikler, 
bölgenin turizmini dünyaya tanıtmak 
için bir çabadır. Bununla birlikte 
bu gün sadece zaman geçirmek 
ve kutlamalar düzenlemesi için 
değil bu tür kutlamaların 
bir çalışma programı 
üzerine yapılarak yeni 
buluşlar elde edilmesi 
içindir. Bu sene de 
“Turizm ve iş fırsatı: 
Herkes için daha 
aydın bir gelecek” 
sloganı altında 
Dünya Turizm 
Örgütü tarafından 
Hindistan’da 
kutlanmakta. Turizm 
sektörü ile özellikle 
kadınlar için daha fazla 
iş olanağı sağlanması 
hedefleniyor.

Dünya Turizm Örgütü, 1979 yılında 
kuruldu. 1980’den itibaren her yıl 
Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı 
olarak İspanya’nın başkenti Madrid’de 
bu kutlama farklı logo ve sloganla 
yapılıyor.

 “World Tourism Organization” 
adı altında uluslararası turizm 
çalışmalarına önem veriliyor. 
Dünyada toplam 7 milyardan fazla 
kişi arasından, yıllık 1 milyardan 
fazlası turist. Ayrıca dünya 
nüfusunun yüzde 10'luk kısmının iş 
olanağı turizm alanından sağlanıyor. 
Bizim bu dönemde, Irak Kürdistan 
Bölgesi’nde tanınmayan turistik 
bölgeleri dünya ülkelerine ve 
turistlere tanıtmamız gerekiyor ve 
Dünya Turizm Örgütü ile güçlü bir 
ilişki içinde olmalıyız ki beceri ve 
bilgilerinden faydalanalım.

Dünya Turizm Örgütü’nün birkaç 
önemli amacı bulunmaktadır, 
bunlardan:

1.Turizm sektöründe ihtisaslı uzman 
yetiştirmek ve bilgi aktarmak
2.Turizmi geliştirmek için ortaklık ve 
ilişkileri güçlendirmek
3.Barışı temin etmek, birbirimize 
yardım etmenin bir şekli ve ekonomi 
kültürünün her türlüsünü korumak 
için bunu bir araç olarak görmek ve 
turizme daha fazla önem vermek
4.Ülkeler arasında uzman ve bilgi 
alışverişi
5.Dünya düzeyindeki turizm isteğini 
ortaya koymak için istatistikleri 
paylaşmak. Ayrıca kuruluş, devletlere 
turizm ile ilgili yardım yöntemlerini 
sunuyor. Örneğin genel plan, 
ekonomik araştırma ve üretim 
ihtiyaçları, turizm için teknolojiyi 
iletme ve yeni gelişen ülkelere uzman 
turizmciler göndermeyi görev olarak 

görüyor. Dünya Turizm Örgütü’nün 
temeli hiçbir bölgenin ve doğanın 
kültürünü bozmadan, gelişmek üzere 
kuruludur.

Irak Kürdistan Bölgesi’ndeki basın 
kuruluşlarının 27 Eylül’de profesyonel

 ve gelişmiş programlar sunması 
gerekir ayrıca dünyadaki turistlere 
buradaki turizmi tanıtmalı. Çok 
sayıda turistin bölgeye gelmesi 
ve tanıması için reklam yapmalı. 
Turizm Bakanlığı’nın bu sektöre daha 
fazla önem vermesi gerekiyor. Özel 
sektörler, yerel ve yabancı üreticilerin 
bu alanda daha fazla çalışmasını 
belirtmeli ki bölgenin turizmi 
Türkiye’deki gibi olsun. Irak Kürdistan 
Bölgesi, Dünya Turizm Örgütü’ne üye 
olabilmek için çalışmalı.

Bölgeye baktığımızda, DEAŞ 
savaşının ve mali krizin ardından 
turizm sektöründe, planlı olarak 
daha fazla turistin bölgeye getirilmesi 
için çaba gösterildiğini görüyoruz. 
Bu nedenle de turist sayısında 
artış kaydedildi. Herkesin de 
bildiği üzere, emniyet ve asayişin 
istikrarı turistlerin turistik bölgelere 
gitmesinde etkili olan önemli bir 
neden oluyor. Turizm Kurulu 
Sözcüsü, turist sayısının 3 milyon 
kişiyi aştığını belirterek bunun 
krizden önceki dönemle standart 
sayımla karşılaştırıldığında rekor bir 
oranda olduğunu kaydetti. Bunun 
da yapılandırmayı canlandırmak 
için büyük rol oynadığını belirterek 
2019 yılının son aylarında turizm 
sektörünün toplam yapılanmada 
yüzde 38 oranla ilk sıraya geçtiğini 
vurguladı.

Bölgede, turizm gelişim yasasının 
onaylanması ile bu sektörün daha 
fazla canlanması ve önem verilmesi 
gerekir ki gelecekte petrol, tarım 
ve sanayinin birlikteliği ile Irak 
Kürdistan Bölgesi için ekonomik bir 
gelir haline gelsin.

27 Eylül Dünya 
Turizm Günü

Rebaz Zivar Mustafa: Erbil’de kadın ve aile içi 
şiddet eylemleri geçen yıla nazaran azaldı
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Röp: Ziya Uzeiry / Foto: Çoban TimurErbil'in meşhur kasetçilerinde birisi olan Emcet Esat 
Kasap, sahip olduğu arşiv ile kendisinden söz ettiriyor. Bazı 
sanatçıların duyulmamış eserlerinin dahi mevcut olduğu 
arşivi, sayılamayacak kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Dayısı Abdüllatif Demirci'nin yanında ilk kasetçilik 
deneyimini tadan Kasap, 1967 yılından itibaren günümüze 
kadar bu mesleği icra etmeye devam etmekte. Şimdilerde 
Erbil Kalesi'nde kendisine tahsis edilen bir mekanda Erbil'in 
eski müzik arşivini koruyor. 

Naz Kasetçilik'in sahibi Emcet Esat Kasap, Tba gazetesinin 
bu sayısına özel hayat hikayesini, kasetçilik mesleğine 
girişini ve arşivi hakkında konuştu. 

Emcet Esat Kasap kimdir? Hayat 
hikayenizi bize anlatabilir misiniz?

Ben, 1959 senesinde Erbil Kalesi'nde dünyaya 
geldim. 8 yaşından itibaren büyük dayım olan 
Abdüllatif Demirci'nin yanında kaset işine 
başladım. Dayım Demirci Erbil'in ilk kasetçisiydi. 
Kendisi ilk kasetçi dükkanını 1952 senesinde 
Erbil şehrinde açmıştır. Onun yanında çalıştım 
daha sonra 1976 yılında kendi dükkanımı 
açtım. Dükkanımın yeri Sirwan Sinemasının 
karşısındaydı. 10 yıl sonra yani 1986 yılında 
İskan Mahallesi’ne taşındım ve Naz Kasetçiliği 
kurduk. Son olarak geçen sene yani 2018 yılında 
Erbil Kale’sine geçtik ve burada bize tahsis edilen 
bir eve geldik. Yani doğduğum yere tekrar geri 
döndüm. 

Halk arasında sahibi olduğunuz Naz Kasetçilik 
ile büyük bir Türkmen müzik arşivine sahip 

olduğunuz söyleniyor. Siz bu işe nasıl başladınız?

Dayımın yanında işe başladım. O dönemde Erbil'de 
meşhur sanatçılar vardı örnek olarak; Şevket Sait(Mışko), 
Muhammed Ahmet Erbilli, Hacı Haydar Bakkal, Yunus 
Mahmut Çelebi, Salim Fettah ve daha birçok okuyucu vardı. 
Her hafta Kale'de, Tacil'de, Teyrava'da 3-4 eğlence tertip 
edilirdi. Bu tarz eğlenceler kalmadı artık. 

Bize arşiviniz hakkında kısaca bilgi verebilir 
misiniz?

Rakamsal olarak bakarsak sayılamaz derecede çok. Erbil'de 
bulunan ses sanatçılarının ilk kasetinden son kasetine 

kadar hepsi bizde mevcut. Şimdiye kadar yayınlanmamış 
durumda olan pek çok kaset var, örnek olarak Mışko, Salim 
Fettah ve Yunus Mahmut gibi isimlerin hala bazı kasetleri 
yayınlanmamış. Bazılarını daha kimse duymamıştır. Erbilli 
Kürt ses sanatçılarının da bende bütün kasetleri var. 

Teknolojinin sizin alanınıza nasıl bir etkisi oldu?

Aslında teknolojinin bizim sektöre birçok faydası olmuştur. 
Mesela bilgisayarlar aracılığıyla kayıtlarımızı çok daha kolay 
tutabiliyoruz. Daha önceden bakra (kaset sarma rekordörü) 
aracılığıyla kayıtlarımızı yapıyorduk ama artık daha kolay. 
Bir de telif hakkı meselesi var, örnek olarak zamanında bir 
kayıt yaptığımız zaman sadece kaydın yüzde 90’ının telif 
hakkı sizdeydi ama artık kendimiz yaptığımız için telifin 
tamamı kendimize ait. 

Türkmen sanatı günümüzde, eski 
seviyesinde değil hatta çok daha geride, 

bu işin ehli olarak sizin bu konudaki 
düşünceleriniz nelerdir?

Aslında bunun asıl sebebi büyük sanatçılarımızın 
vefatı. Ayrıca birçoğu artık şarkı söyleyecek 
güçte değiller. Bazıları tamamen şarkı söylemeyi 
bıraktı ve günümüzde Türkmen sanatı Erbil’de 
düşük seviyede. Ayrıca eskiden her gece 
eğlenceler yapılırdı ve o dönem şarkıcıları 
bulmak çok zordu çünkü hepsi eğlencelerde 
sanatlarını icra ederlerdi. Daha da önemlisi 
şarkıcılarımızın toplumda hatırı sayılır bir yeri 
vardı ve saygıda kusur edilmezdi, fakat şimdi 
günümüzde ne o değer ne de o zevk kaldı artık. 
Eskiler çok farklıydı. 

Emcet Esat: Doğduğum yere tekrar geri döndüm

Rebaz Zivar Mustafa: Erbil’de kadın ve aile içi 
şiddet eylemleri geçen yıla nazaran azaldı

Günümüz dünyasında, psikolojik şiddet, siyasi ve 
sosyal saygısızlık, vurma, evden kovma, birey özgürlüklerini 
kısıtlama, kadına karşı şiddetin açık ve gözle görülür 
örneklerinden sayılmaktadır.

Kadına karşı şiddet, tüm bunları kapsıyor ki kadınlar 
cinsiyeti nedeniyle eziyet görüyor. Bu tanımı göz önünde 
bulundurarak, fiziksel ve psikolojik şiddet kadına karşı 
şiddetin iki belirgin türüdür diyebiliriz.

Tba olarak bu konuya değinmek üzere, Erbil Kadın ve Aile 
İçi Şiddetle Mücadele Müdürlüğü İlişkiler ve Basın Birimi 
Sorumlusu Rebaz Zivar Mustafa ile görüşme gerçekleştirdik.

Erbil Kadın ve Aile İçi Şiddetle Mücadele Müdürlüğü 
İlişkiler ve Basın Birimi Sorumlusu Rebaz Zivar Mustafa, 
Kadın ve Aile içi Şiddet Yasasının amacına ilişkin, "Bu yasa 
2011 yılında Kürdistan Parlamentosu tarafından Aile ve 
Kadına Şiddet Müdürlüğü'nde uygulanması için çıkarıldı 
ki bu sene de Kadına Karşı Şiddet Müdürlükleri olan ismi 
Kadın ve Aileye Karşı Şiddet olarak değiştirildi. Şu anda 
bu yasa üzerinde çalışma yürütülüyor ve 2013 yılında 2011 
yılının aile içi şiddetle mücadele yasasının 8. sayısı Kadın 
ve Aileye Karşı Şiddetle Mücadele Müdürlüğünde ve buna 
bağlı bürolarda uygulanıyor." dedi.

Yasanın amaç ve rolüne ilişkin Rebaz Zivar Mustafa, "Bu 
yasanın rolü ve amacı, iyi bir seviyeye kadar kişinin kendisi 
tarafından veya başkasının yoluyla bir başkasına karşı 
şiddet çabalarını ve tüm şiddet türlerine karşı çıkabilmek. 
Bildiğimiz üzere şiddetin birçok şekli ve çeşidi var, bu yasa 
ile iyi bir seviyeye kadar şiddeti azaltmayı başardık. Tüm 
toplumda şiddet vardır ve bunun ile birlikte bir yasanın da 
olması gerekir ki bizim iyi bir yasamız var. Zaman geçtikçe 
bu yasaları yenilemeye çalışıyoruz. Örneğin, aile içi şiddetle 
mücadele yasasına birkaç madde eklenmesi için çalışıyoruz 
ki günümüzdeki dönemle uyum sağlansın." ifadelerinde 
bulundu.

Bu yasalar hakkında bilgi sahibi olması gereken 
kişilere değinen Rebaz Zivar Mustafa, "Tüm 
aile ve aile dışı bireylerin bu yasaları bilmesi 
gerekir. Çünkü aile bireyleri ve özellikle bireyler 
arasındaki kadın nasıl bir hakkının, hangi 
çerçevede olduğunu ve bu çerçeve sınırından 
çıkıldığında şiddet olarak neyin hesaplandığını ve 
haklarının ne olduğunu bilmeli ki eğer kendisine 
şiddet uygulandığında bu yasa ve mahkemelerden 
hakkını almalı." şeklinde konuştu.

Söz konusu müdürlüğün çalışmalarına değinen 
Rebaz Zivar Mustafa, "Erbil il sınırında 
beş ofisimiz bulunmaktadır ki ikisi Erbil il 
merkezinde bunlardan birisi Kale, diğeri ise 
Minare ofisi. Habat ilçe ofisi ki Habat ilçesinin 
tüm sınırını kapsıyor. Koye ve Şaklava ilçelerinde 
ofisimiz var. Bu ofislerin görevi Kürdistan 
Bölgesi’nde aktif yasalara göre aile ve kadın 
dosyalarını inceleyerek sorunları çözümek. Ayrıca ofis 
müdürlüklerine başka bir görev de verildi bu da toplumu 
uyarma çalışması." dedi. 

Rebaz Zivar Mustafa, mahkemelerde bu yasanın 
uygulanmasına ilişkin, "Kürdistan bölgesinin yapı olarak 
vuku bulmasından itibaren bu yasa ile çalışılmıştır. Her bir 
kimsenin ailevi sorunu olduğunda aile içi şiddetle mücadele 
yasası ile muamele görecektir." diye konuştu.

Bölgedeki aile içi şiddetin seviyesine değinen Rebaz Zivar 
Mustafa, "Ben Kürdistan Bölgesi hakkında konuşamam, 
sadece Erbil il sınırı hakkında konuşabilirim. Çünkü, 
bölge tüm il ve bağımsız idareleri kapsıyor. Bir şehir ile 
başka bir şehirde şiddet seviyesi farklılık gösterecektir. 
Bizim istatistiklerimiz var. Bu oranı istatistiklerle 
ortaya koyuyoruz. Bu sene geçen seneye oranla şiddet 
olaylarının Erbil il sınırında azaldığını söyleyebiliriz." 
değerlendirmesinde bulundu.

Erbil Kadın ve Aile içi Şiddetle Mücadele Müdürlüğü ile 
kuruluşlar arasındaki bağa değinen Rebaz Zivar Mustafa, 
"Kurum ve sivil toplum kuruluşları arasında bağımız var. 

Özellikle de kadınları ilgilendiren alanlarda çalışanlarla." 
ifadelerini kullandı.

Aile içi şiddet türlerinin çok olduğunu belirten Rebaz Zivar, 
konuya ilişkin, "Aile içi şiddetin çok çeşidi var. Küçük yaşta 
evlendirme, zorla alıkoyma, zorla çocuğu çalıştırma, zorla 
okuldan çıkarma ve zorla dilendirme bunların hepsi şiddet 
olarak sayılan ve yasalarda da belirlenen aile içi şiddetler 
olarak sayılmaktadır. Ancak bu biçimdeki yasa ki birkaç 
madde belirlenmiş bunların hepsi bireylere ve aileye karşı 
şiddet uygulayan kişileri engellemek içindir." dedi. 

Erbil Kadın ve Aile içi Şiddetle Mücadele Müdürlüğü 
İlişkiler ve Basın Birimi Sorumlusu Rebaz Zivar Mustafa, 
geçtiğimiz senelere oranla bu senenin şiddet istatiğine 
değinerek, "Anlattığım gibi, geçtiğimiz yılın yedi ayında 
bu seneye göre, bu olaylar azaldı. Sadece dava kayıtları 
hariç. Bilindiği gibi eğer vatandaşın yasal bilgisi çok olursa 
her zaman herhangi bir sorunu olduğunda dava açabilir. 
Dava açmak normal bir şey. Bize göre de birinin sorunu 
olduğunda istenmedik bir şeye sığınması yerine dava 
açarak yasaya sığınması daha doğrudur. Kişiler Kürdistan 
Bölgesi'nde bulunan yasalarla sorunlarını çözmeli ve kendi 
haklarını istemeli." değerlendirmesinde bulundu.
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Şam, Suriye

4.5 milyon insanın yaşamını sürdürdüğü Suriye’nin 
başkenti Şam’ın tarihi net olarak bilinmese de Milattan 
Önce 8. yüzyıla kadar uzandığı düşünülüyor. Asya ile 

Afrika arasında bulunan şehir, stratejik bir öneme 
sahip. Yüzyıllar boyunca bölgenin ticari, kültürel ve 
idari anlamda en önemli yerleşim merkezi olan Şam, 
mimarisiyle de göz kamaştırıyor. Helenistik, Roma, 
Bizans ve Osmanlı döneminden izler taşıyan şehir, 
yakın geçmişte yaşanan iç savaş sebebiyle büyük zarar 
gördü.

Susa, İran

Asurlular işgal etmeden önce Elam İmparatorluğu’nun 
hüküm sürdüğü Susa’nın tarihi 6200 yıl öncesine 
uzanıyor. Ahameniş İmparatorluğu’nun kurucusu 
Büyük Kiros’un Susa’yı işgal etmesi, Antik Yunan 
döneminde yaşamış olan oyun yazarı Eshilos’un trajedi 
temalı tiyatro oyununa konu olmuş. Bu tiyatro oyunu 
ise tiyatro tarihinin günümüze kadar ulaşmayı başarmış 
en eski oyunu olarak kabul ediliyor.

Erbil, Irak

Erbil, zamanında Persler, Asurlular, Sasaniler, Araplar 
ve Osmanlılar tarafından kontrol edilmiş. İpek 
Yolu’nun ana duraklarından bir tanesi olan Erbil, 12. 
yüzyılda önemli bir ticaret şehri haline gelmiş ve 15. 
yüzyıla kadar da bu önemini korumayı başarmış. 
Şehrin en eski ve en dikkat çekici mimari yapısı ise 

yerden 26 metre yüksekte bulunan antik Erbil Kalesi.

Kerkük, Irak

Konumu itibariyle tarih boyunca stratejik bir öneme 
sahip olan Kerkük’ün tarihi 4200 yıl öncesine 
dayanıyor. Asurluların başkenti Arafa’nın üzerine 
kurulan Kerkük’te 5 bin yıllık kaleden izler halen 
görülebiliyor. Asurlular, Medler ve Babillerin stratejik 
önemi sebebiyle savaş alanı olarak kullandığı şehir 
günümüzde Irak petrol endüstrisinin merkezi olarak 
biliniyor.

Eriha, Filistin

Ürdün Nehri yakınlarına kurulan Eriha’nın yapılan 
arkeolojik kazı çalışmaları sonucunda 11 bin yıllık 
tarihi olduğu düşünülüyor. Günümüzde ortalama 
20 bin insanın yaşadığı Eriha’ya, Yahudilerin kutsal 
kitabında ‘Palmiye Ağaçları Şehri’ de deniliyor. 1517 
ile 1918 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu’nun 
bir parçası olan Eriha, 1994 senesinden itibaren Filistin 
topraklarına katılmış. Bu tarihi kentteki en ünlü 
mimari eseri ise Hişam Sarayı.

Biblos, Lübnan

Beyrut’un kuzeyinde bulunan antik bir Fenike liman 
kenti. Bilimadamları kentin tarihinin 7 bin yıl öncesine 
dayandığını ileri sürüyor. Hristiyanların kutsal kitabı 
olan İngilizce adıyla ‘Bible’ kelimesinin de ismini bu 
şehirden aldığına inanılıyor. Mısır Firavunlarının da bir 
zamanlar kontrolü altında bulunan Biblos kenti Fenike 
bölgesinin de ticari başkentiydi. 
Günümüz modern latin alfabesinin temelini oluturan 
alfabeyi de Bibloslular bulmuştur. Biblos’ta hala eski 
çağlardan kalan oldukça eski yapılar bulunuyor.

Luyang, Çin

Henan eyaletine bağlı Luyang kenti Asya’da bulunan 
en eski kentlerden biri olarak biliniyor. Luyang Çin’in 
7 tarihi başkenti grubunda yer alıyor. Çin’de bu kadar 
hanedanlık ve imparatorluğa ev sahipliği yapan bir 
başka şehir yok. 4 bin yıllık geçmişe sahip Luyang’da 
7 milyon insan yaşıyor. Kentte nehir kıyısındaki oyuk 
mağaralar 2000 yılında Dünya Kültür Mirasları listesine 
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