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Erbil’in yeni Valisi Ferset Sofi, Tba’ya konuştu
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“Erbil’in özelliği, bu şehirde
de
oturunlar huzur ve rahatlığı
hisediyor”
"Gelecek hafta projelere ilişkin
tüm plan ve görüşlerimizi
"Türkmenlere ev sahibi olduğuna açıklayacağız”

Habibi Neccar
Efsanesi
dair güvence veriyorum"

Salihi:

Abdülmehdi Kendini
İspatlayamadı

I

rak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi,
“Adil Abdulmehdi, hükümetin kuruluşundan
bugüne kadar kendini ispatlayamamıştır. Meydana
inip halkın isteklerini karşılamada zayıf düşmüştür.
Bu yüzden en kısa zamanda Adil Abdulmehdi ve
hükümeti halkın isteği üzerine istifasını sunmalıdır”
dedi.
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Erbil Kaymakamı:
100 Milyon Litre Üzeri Nefte İhtiyacımız Var

K

ış mevsiminin yaklaşmasıyla
neft (gaz yağı) dağıtım konusu
tekrardan halkın cevap aradığı
sorulardan biri oldu.
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Bu soruya yanıt bulmak ve Erbil
Kaymakamlığının çalışmaları
hakkında bilgi almak üzere Erbil
Kaymakamı Nebaz Abdülhamit ile
iletişime geçtik.

Kerkük Kayseri Çarşısı’nın
Son Hali Göz Kamaştırıyor
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Terör Örgütü DEAŞ
Elebaşı Ebubekir
El-Bağdadi Öldü
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erkük’te esnaf, Kayseri
Çarşısı’na kavuşmak için
gün sayıyor. Halk, 27 Kasım
2018’de yaşanan yangın

faciasından sonra Kerkük
Kayseri Çarşısı’nın bir an
önce açılmasını sabırsızlıkla
bekliyor.
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Prof. Dr. Hüsam Davut el-Erbilli
Türkmen Kadınların
Türkmen Edebiyatında
Geleneksel Kıyafetinde Mektup"Teşekkürler postacı" açıkladı: Erbil tarihi ile ilgili
yeni bir kitap yolda
Mavi Renk Vurgusu
Gazetesi olarak, daha önce erkeklere özel
geleneksel Türkmen kıyafetine ilişkin bir rapor
hazırladık ki içerisinde kıyafetin nasıl giyildiği
anlatmıştık. Okuyucularımızın isteği üzerine bu
sefer de uzun zaman önce Türkmen kadınlarının
giydiği geleneksel Türkmen kıyafetiyle ilgili bir rapor
hazırlamaya karar verdik.
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skiden mektup vardı.
Yaygın bir iletişim aracıydı.
İnsanlık tarihinde yazı ve
kâğıdın bulunmasıyla öne

9'da

çıkmıştı. Oysa daha önceki
değişik iletişim araçları
arasında en ünlüsü "posta
güvercinleri" idi.

ürk ve Irak'taki Türk
tarihi kitabının yazarı
prof. Dr. Hüsam
Davut el-Erbilli,
sosyal medya ağı
Facebook'taki
hesabından yeni
kitap müjdesini
verdi.
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Erbil’in yeni Valisi Ferset Sofi, Tba’ya konuştu:
Türkmenlerle gurur duyuyoruz

1

Röp: Ziya Uzeiry / Foto: Ali Salim

12 Eylül’de Erbil İl Meclisinde gerçekleştirilen
oylamada 28 kişiden 27 oy alarak Erbil’in yeni valisi seçilen
Ferset Sofi, görevine başlamasının ardından, ilk defa Tba’ya
konuştu.
Ferset Sofi, gelecek hafta Erbil İl Meclisi’nde tüm plan
ve projelerini açıklayacaklarını belirterek, “Gelecek
planlarımızı il meclisinde söyleyeceğiz. İnşallah gelecek
hafta planlarımızın ne olduğunu açıklayacağız.” dedi.
Diğer yandan Erbil’deki Türkmen illetine bir mesaj ileten
Ferset Sofi, “Türkmenler Erbil şehri mozaiğinin önemli ve
etkili bir parçası. Onlara her zaman saygıyla bakıyoruz ve
onlarla gurur duyuyoruz.” ifadesinde bulundu.
Tba’nın Ferset Sofi ile gerçekleştirdiği görüşme şu şekilde:

“Erbil’in özelliği, bu şehirde
oturunlar huzur ve rahatlığı
hisediyor”

Bu yüzden bu şehirde vali olarak çalışmaya başladık ve
tüm kanaitimizle bu şehrin büyüklük seviyesinde olmayı,
ve Erbil’e hizmet edebilmeyi istiyoruz. Bunun için de tüm
çaba ve gücümüzü ortaya koyacağız.

"Gelecek hafta projelere ilişkin
tüm plan ve görüşlerimizi
açıklayacağız”
Erbil Valisi olarak projeleriniz nelerdir?
Gelecek hafta, geçtiğimiz haflarda temel taşlarını
koyduğumuz tüm projelere ilişkin tüm plan ve
görüşümüzü, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde
gerçekleşmesini arzu ettiğimiz çalışmaları, İl Meclisinde
sunacağız. Bu nedenle gelecek planlarımızı İl Meclisinde
söyleyeceğiz, inşallah gelecek hafta açıklayacağız.

Sizce Erbil'in en büyük sorunu nedir? Aynı zamanda çözümü
nedir?

Birtakım çok büyük sorunlarımız var ki ciddi bir şekilde
üzerine çalışma yürütmemiz gerekir. Örneğin kanalizasyon
konusu ki çözüme kavuşmak üzere. Ayrıca geri dönüşüm
ve çöp sorununu çözme konusu, yol ve caddelerle ilgili
özel bir onarım projemiz bulunmakta. Bazı çevre ve
sularına ilişkin su projelerimiz var. Diğer yandan elektrik
temelini, dağıtım konusu. Şu anda bizde mevcut olan
elektrik, Erbil şehrinin genişlemesine ve dağılmasına
dayanıklı değil.
Bunlar şehrin geleceğine özel, birkaç stratejik sorunlardır.
Yeşil alan konusu çalışmalarımızın önceliğinde, inşallah bu
konu hakkında da çalışmalar yürüteceğiz.

"Türkmenlere ev sahibi olduğuna
dair güvence veriyorum"
Erbil Valisi'nin şehirdeki oluşumlara özellikle de
Türkmenlere mesajı nedir?
Erbil halkına, Erbil'in birlikte yaşamanın, barışın, tüm
renk ve farklılıkların şehri olduğuna dair güvence
veriyoruz. Biz burada, birlikte barışçıl ve sağ salim
bir şekilde yaşayabiliriz. Bu nedenle gücümün
yettiğince tüm oluşumlar arasındaki barışı
sürdüreceğimiz konusunda teminat veriyorum.

Başta sizi kutluyor ve başarılı olmanınızı umut ediyoruz.
Ferset Bey, Erbil’in size ne anlam ifade ettiğini sormak
isterim? Ferset Sofi’ye göre, bu şehrin anlamı nedir?
Erbil, dünya genelinde insanlığın başladığı eski
şehirlerden bir tanesi. Bunun haricinde Erbil, Kürdistan
Bölgesinin başkentidir. Sosyal ve tarihi bakımında
bir takım özellikleri bulunmaktadır. Erbilliler barışcıl
insanlardır. Erbil’in özelliği şudur ki, burada oturunlar
huzur ve rahatlığı hisediyor.

Türkmenler Erbil şehri mozaiğinin önemli ve etkili
bir parçası. Her zaman onlara saygıyla bakıyoruz
ve kendileriyle gurur duyuyoruz. Türkmenlere ev
sahibi olduğuna dair güvence veriyorum ve burada
barışçıl bir şekilde kendi işlerini yürütebilirler. Biz de
onları koruyacağız ve onlarla olacağız. Kapılarımız
onlara açıktır. Her zaman fark göstermeden
Erbil'deki tüm oluşumlara hizmet sunacağız."

Bu nedenle Erbil, tam anlamıyla insanların burada
yaşamaktan, bu şehirdeki halka hizemet etmekten ve
oluşumlara hizmet etmekten gurur duyacağı şehirler
arasındadır.

Erbil Kaymakamı:
100 Milyon Litre Üzeri Nefte İhtiyacımız Var

K

Haber: Ali Antar

ış mevsiminin yaklaşmasıyla neft (gaz yağı) dağıtım
konusu tekrardan halkın cevap aradığı sorulardan biri
oldu.
Bu soruya yanıt bulmak ve Erbil Kaymakamlığının
çalışmaları hakkında bilgi almak üzere Erbil Kaymakamı
Nebaz Abdülhamit ile iletişime geçtik.
Erbil Kaymakamı Nebaz Abdülhamit, neft dağıtımı
konusuna ilişkin, “Eğer neft varsa kesinlikle dağıtılacaktır.
Şu anda valilik ve hükümet, gerekli olan nefti temin etme
çabasında. Sadece Erbil ili için değil, tüm Kürdistan için
temin etme çabasındalar." ifadelerinde bulundu.
Abdülhamit, ihtiyaç duyulan neft miktarına değinerek,
"İhtiyaç duyduğumuz neft miktarına ilişkin, eğer her aileye
bir varil neft verilirse, Erbil ilinde 100 milyon litre üzeri
nefte ihtiyacımız olacaktır. Söz konusu neft miktarı elimize
ulaştığında kesinlikle dağıtacağız." şeklinde konuştu.
Erbil Kaymakamı, bu konunun Irak Kürdistan Bölgesi
Yönetimi (IKBY) Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile ilişkili
olduğunu belirterek, "Bu konu Doğal Kaynaklar
Bakanlığına bağlı bir konudur. Onlar bu durumun nasıl
olduğunu daha iyi biliyorlar. Ancak bildiğim kadarıyla,
Kürdistan Bölgesinde ihtiyaç duyulan neft miktarını temin
etme çabaları hala devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Nebaz Abdülhamit, Tba okurlarına Çarşıları Denetleme
Komisyonuna ilişkin bilgi aktararak, "Erbil ilinde
birkaç komisyonumuz var ayrıca kaymakamlığımızda
da komisyonlarımız mevcut. Örneğin, Çarşıları
Denetleme Komisyonumuz mevcut ki bu komisyonu
ben yönetiyorum. Biz her zaman Erbil şehrini temizlik
bakımından gözetliyoruz. Sağlık Komisyonun yardımıyla
çarşı ve lokantaları ziyaret ediyoruz. Her nerede ihlal
varsa, temiz değilse, son kullanma tarihleri geçmiş ürünler
bulunuyorsa, depolama şekilleri sağlık standartlarına
uymuyorsa, biz yasal soruşturma
başlatıyoruz ve elimizde olan yollarla
kendilerine ceza veriyoruz." diye
konuştu.
Erbil Valisi Ferset Sofi tarafından
oluşturulan Sel ile Mücadele
Komisyonuna ilişkin Kaymakam Nebaz
Abdülhamit, "Her sene yağmur mevsimi
gelmeden önce Erbil Valiliği’nde sel ile
mücadeleden sorumlu bir komisyonun
oluşturulması için toplantı düzenlenir.
Bu komisyon tüm belediye sınırlarında
oluşturularak sayın Erbil Valisi tarafından
yönetilecektir." ifadelerinde bulundu.
Konuşmasının sonlarında Erbil
Kaymakamı Nebaz Abdülhamit,

komisyonun oluşturulmasındaki amaca ilişkin, “Bu
komisyonun amacı yağış sırasında sel oluşumuna karşı
koyabilmek için birtakım çalışma ve etkinlik düzenlemektir.
Şu anda tüm önlemler alındı. Su kanalları tamamıyla
temizlendi. Erbil etrafında bulunan içinden suyun geçtiği
düzeltilmesi gereken tüm kanallar belediye daireleri
ve Erbil Su İşleri Müdürlüğü tarafından onarıldı. Biz
her olayın gerçekleşme ihtimaline karşı hazırlıktayız.”
değerlendirmesinde bulundu.
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Salihi: Abdülmehdi Kendini İspatlayamadı

I

ifadelerinde bulundu.

Haber: Eymen Erbiloğlu

rak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, “Adil
Abdulmehdi, hükümetin kuruluşundan bugüne kadar
kendini ispatlayamamıştır. Meydana inip halkın isteklerini
karşılamada zayıf düşmüştür. Bu yüzden en kısa zamanda
Adil Abdulmehdi ve hükümeti halkın isteği üzerine
istifasını sunmalıdır” dedi.
ITC Başkanı Erşet Salihi, Bağdat ve güney illerde halkın
işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto
amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde düzenlediği göteriler
ve Başbakan Adil Abdulmehdi’nin istifası ve erken seçim
taleplerine ilişkin Tba Gazetesine açıklama yaptı.

“Abdulmehdi, hükümetin kuruluşundan
bugüne kadar kendini ispatlayamamıştır”

Türkmen milletvekilleri, Sairun Koalisyonu ve başka
taraflarla Parlamento Başkanlığına Adil Abdulmehdi’nin
acilen meclise çağırılması için talep sunduklarını belirten
Salihi, “En kısa zamanda Abdulmehdi’yi meclise bekliyoruz.”
diye konuştu.

duyurdu ve törenlerin bitmesinin ardından 25 Ekim
cuma günü protesto gösterilerine tekrar devam ettiler.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney
kentlerde yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu
yana yaklaşık 200’den fazla kişi hayatını kaybetti, 8 bine
yakın kişi de yaralandı.

ITC Başkanı Erşet Salihi ayrıca Irak Anayasının
değiştirilmesine ilişkin oluşturulan komisyonda Türkmen
milletvekili olarak kendisine yer verilmesine ilişkin şu
açıklamaları yaptı:

“Komisyonda Türkmen milletinin menfaati
uğruna her şeyi yapacağız”

Erşet Salihi, “Biz Irak Türkmen Cephesi olarak ve
Türkmen Milletvekilleri olarak yapılan bütün gösterileri
destekliyoruz. Adil Abdulmehdi, hükümetin kuruluşundan
bugüne kadar kendini ispatlayamamıştır.” şeklinde
açıklama yaptı.

“Irak Anayasasının değişikliği için kurulan komisyonda
iştirakımız çok önemli bir adımdı. Türkmen milletvekili
olarak o komisyona girdik. Bu komisyonda Türkmen
milletinin menfaati uğruna her şeyi yapacağız. Irak
çerçevesinde Türkmen milletinin ana millet veya 3.
millet olarak anayasa geçmesi gerekir. Bu ve çok sayıda
haklarımız için gereken adımları atacağız.”

ITC Başkanı Salihi, Abdulmehdi hükümetine ilişkin
“Meydana inip halkın isteklerini karşılamada zayıf
düşmüştür. Bu yüzden en kısa zamanda Adil Abdulmehdi
ve hükümeti halkın isteği üzerine istifasını sunmalıdır.”

Halk, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini
protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler
düzenliyor. 1 Ekim’de eylemleri başlatan göstericiler,
Erbain törenleri nedeniyle gösterilere ara verdiklerini
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Kerkük Kayseri Çarşısı’n
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Haber: Eymen Erbiloğlu

erkük’te esnaf, Kayseri Çarşısı’na kavuşmak
için gün sayıyor. Halk, 27 Kasım 2018’de yaşanan
yangın faciasından sonra Kerkük Kayseri Çarşısı’nın
bir an önce açılmasını sabırsızlıkla bekliyor.

Esnafın yoğun bir şekilde tadilat süresinin erkenden
bitmesi yönünde baskı yaptıklarından bahseden
Esmer, “Biz bu işin çabuk olmasını değil de Sayın
Cumhurbaşkanımızın yakından takip edip ve ‘Adam
gibi olsun’ dediği için detaylı bir projeye giriştik.”

şeklinde açıklama yaparak, projeyi nasıl bir incelikle
yürüttüklerini ifade etmişti.
TİKA çarşının iç bölümünün yapımını tamamen
üstlenmiş ve Türkiye’den proje mimarlarını
getirtmişti.

Yeni haliyle görenleri büyüleyen Kayseri
Çarşısı’nın restorasyonu Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı (TİKA) himayesinde
ve Irak Kültür Bakanlığı koordinesinde
gerçekleştirildi.

Cüneyt Esmer, çarşının bütün internet, televizyon,
güvenlik kamerası ve yangın söndürme
tesisatının standartlara uygun şekilde döşendiğini
ayrıca 72 bin litrelik su deposu temin edildiğini
belirtmişti.

Daha önce konu hakkında Tba’ya konuşan
TİKA Bağdat Program Koordinatörü Cüneyt
Esmer, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Kerkük
Kayseri Çarşısı’nın onarımına 7 Aralık’ta
başladıklarını belirtmişti.

Kayseri Kapalı Çarşısı’nda 27 Ekim 2018’de
belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. Çarşıda
bulunan 400’ün üzerinde iş yeri kullanılamaz
hale gelmişti. Aynı zaman çarşıda bulunan 67
kuyumcu dükkanında bulunan 1 milyar dolarlık
altın eridi.

Prof. Dr. Hüsam Davut el-Erbilli açıkladı: Erbil tarihi ile
ilgili yeni bir kitap yolda

T

Haber: Ziya Uzeiry

ürk ve Irak'taki Türk tarihi
kitabının yazarı Prof. Dr. Hüsam
Davut el-Erbilli, sosyal medya ağı
Facebook'taki hesabından yeni kitap
müjdesini verdi.
"Ayrıntılı olarak Erbil Tarihi (şehrin
kuruluşundan 1926 Musul sorununun
çözümüne kadar)'', adında yeni bir
kitabının çıkacağını duyuran el-Erbilli,
''Yakında yedinci kitabım Irak ve
Arap kütüphanesinde yerini alacak.''
şeklinde bir açıklama paylaştı.

Tba olarak Prof. Dr. Hüsam Davut elErbilli ile kitap hakkında yaptığımız
söyleşide “İki yıldır bu kitabı
yazıyordum. Kitap Erbil'in kuruluş
dönemi olan Asurlular döneminden,
1926 Musul sorununun çözümüne
kadar olan dönemi kapsıyor.” bilgisini
paylaştı.
Kitabın 562 sayfa olduğunu söyleyen
el-Erbilli, “Kitabın yazımında 228
kaynak kullandık. Kitabım Tefsir
Yayınları tarafından Ankara'da
basılacak. Çok kısa bir süre sonra
kütüphanelerde yerini bulacak.” dedi.

facebook.com/tbajansi

Türkmen eğitiminden
kim sorumlu?

Ş

imdiye kadar Türkmen eğitimiyle ilgili gazete,
dergi ve sosyal medyada okuduğum veya gördüğüm
yazı veya haberlerin neredeyse tamamında hükümet
suçlanıyor, her türlü eksikliğin hükümette veya bu
alanda görevli olanlarda olduğu dile getiriliyor. Ama
şimdiye kadar ikinci unsur “veli ve öğretim elamanlarını”
eleştireni göremedik.
Ben bu yazımda anne, baba ve öğretim elamanlarının
eksikliklerini ve önemini belirtmek istiyorum. Birinci
unsur olan hükümet ve görevlilerinin, okul binası, kitap
temini ve öğretmenleri hazırladıktan sonra görevi
bitecek, oysa en önemli görevi eğitim olan ikinci unsur,
diğer sorumlulukları üstlenir.
Eğitimi, A’dan Z’ye öğretmen ve ebeveynler üstlendiği
için, başarılı olma ve başarılı olmamayı da onlar
üstlenmeli.

Ahmed Yakub
ahmed.yakub.87@gmail.com

Anne ve babalar,
bunu bilmelidirler
ki okul milletin
geleceği, milli
kimliğin korunduğu
ve dedelerimizin
kültür ve mirasının
korunduğu yerdir.
Bu nedenle anne ve
babalar çocuklarını
öyle yetiştirmelidir
ki okulun başarılı
olmasına büyük
katkı sağlasınlar.
Böylece, başarılı olan çocuklar sayesinde okulların
seviyesi yükselip, önde gelen diğer hükmete bağlı ve
özel okullarla bilgi ve kültürel yarışmalarda rekabete
girebilsin.
Ama şimdi bunun tam tersini görüyoruz, anne ve
babaların birçoğu Türkmen okullarını okumayı
sevmeyen veya nefret eden çocuklarını, derslerden
çıkarmak için korkutmak amaçlı kullanıyor. Tabi bunu
da okulda bulunan arkadaşlarını kullanarak yapıyorlar.
Gelecekleri daha parlak fikriyle, okumayı, okulu seven
çocuklarını ise özel veya diğer okullara yazdırıyorlar.
Bazen de Türkmen okulunda bulunan çocuklarını o
kadar ihmal ediyorlar ki senede bir defa çocuklarını
geçirmeye gelirler. Velilerin bu tür davranışına
milliyetçilik denilmez, tam tersi okulu çökertmek denir.

Bu unsurun ikinci görevlisi ve en önemlisi de
okul ailesidir (idare ve öğretmenler)
Eğer okul ailesi Türkmen okullarını bir kafe gibi veya
birkaç arkadaşla tanışma yeri olarak biliyorsa o zaman
işler terse döner, okullarımız milletimizi koruma değil
yıkma ve yok etme yeri olur.
Dünyanın neresinde, bir öğrencinin 9 sene okuduğu
dili öğrenememiş olması ve adını bile doğru düzgün
yazamıyor olmasını duyabiliriz? Bunun sorumlusu
hükümet mi, yoksa biz öğretmenler mi?
Bu nasıl bir görev, nasıl bir iştir ki öğretmen Türkmen
okulunda bile öğrencilerle Türkçe konuşmuyor, Türkçe
talimat vermiyor? Bundan kim sorumlu? Hükümet mi?!
Son olarak bu soruyu size bırakıyorum, hükümet okul
binası, öğretmen ve kitaplar gibi konularda hazırlık
yaptıktan sonra, Türkmen eğitiminin eksikliğinden
kimler sorumlu? Acaba biz öğretmenler en büyük
sorumlusu değil miyiz? Acaba biz öğretmenler eğitimin
kaliteli bir şekilde yükselişinde en önemli unsurlardan
biri değil miyiz?
Son olarak eğer bir öğrencinin başarısını öğretmen
kendi başarısı olarak gösteriyorsa, o zaman diğer
öğrencilerin başarısızlığını da öğretmen kendi
üstlenmeli ve kendine pay biçmeli.
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Kantinlerde Bazı Yiyeceklerin
Satışı Yasaklandı

Röp & Foto: Abdülselam Hişam

rak Kürdistan Bölgesi Yönetimi
(IKBY) Eğitim ve Sağlık bakanlıkları,
ortak bir kararla kantinlerde bazı
ürünlerin satışını yasaklama kararı
aldı.

incelemeler yapmaktalar. Biz de
Eğitim Müdürlüğü olarak günlük
olarak incelemelerde bulunuyoruz
ve her kim bir uyarıda bulunursa biz
gidip ziyaret ediyoruz.

Başlangıç noktası olarak bu karar
onlar için zor olabilir. Ancak
bizim onlara verdiğimiz görüş,
sağlık şartları ve açıklamalarda
bu yiyeceklerin aslında zararlı
olduğunu gösteriyoruz. Diğer yandan
biz ziyaret ettiğimizde ilk olarak
notlarımızı yazacağız. İkinci ziyarette
aynı şeylerle karşılaştığımızda
kaymakamlıktan bir komisyon ile
birlikte ki biz bir grup olarak haftalık
olarak gezmekteyiz. İşte o zaman

Erbil Eğitim Genel Müdürlüğü’nde
Çevre ve Sağlık Bölümü Sorumlusu
Ari Ağok, “Erbil Eğitim Genel
Müdürlüğü, Çevre ve Sağlık
Bölümü her yıl bir karar çıkarıyor.
Her seferinde kendine özel bir
karar bulunmaktadır. Bu sene, Erbil
Genel Sağlık Müdürlüğü ile detaylı
incelemelerde bulunduk. Sağlık
Bakanlığı, sağlıklı yiyecekler ayrıca
izinli ve izinsiz yiyeceklerle ilgili
bir genelge hazırladı. Bu sene tüm
okullarda geniş çaplı bir genelge
ayrıca detaylı incelemede
bulunmayı uygun gördük.
Yasak olan yiyecekler
arasında şunlar yer alıyor;
tüm gazlı içecekler, felafil
gibi kızartılmış yiyecekler,
ancak et döner, her türlü
cips yasaklandı daha
önce sadece bazı çeşitler
yasaktı ancak şimdi tüm
cips çeşitleri yasaklandı.
Ayrıca sakız, şeker, pestil gibi
ürünler de kantinlerde yasaklı
ürünler arasında. Yasaklanmayan
ürünler de, bisküvi, meyve suyu
gibi ürünlerdir ayrıca kantinlerde
meyve de satılmasını belirttik ki
meyve hem öğrencilere enerji verir,
kantine ceza verilerek, bir süreliğine
hem de sağlık bakımından uygundur.”
kantin kapatılacaktır. Biz sert bir
ifadelerinde bulundu
uyarıda bulunmak istemiyoruz
ancak kurallar çerçevesinde kantin
Erbil Eğitim Genel Müdürlüğü’nde
sahiplerinin ve orada çalışanların
Çevre ve Sağlık Bölümü Sorumlusu
sağlık şartlarının sağlanmasını
Ari Ağok ile konuya ilişkin yaptığımız
istiyoruz.
görüşmede Tba’nın tüm sorularını
yanıtladı.

Bu tür yiyeceklerin
yasaklanma sebebi nedir?
Belirttiğimiz üzere, Sağlık
Bakanlığının her türlü alanda özellikle
de yiyecek alanında uzman bir
komisyonu bulunmaktadır ki onlar
bu ürünlerin yasaklanmasını uygun
gördü. Aslında, eğitim merkezleri
her evden öğrenci barındırdığı
bir kapıdır. Öğrenciler de sadece
kantinlerden yiyecek almak zorunda
kalıyor.
Sağlıklı olmayan yiyecekler hem
öğrenciye hem de okulun çevresine
zarar vermektedir. Yasak olan
ürünlerin, çocukların, piskolojik
gelişimine, akli ve sağlık gelişimine
zararı bulunmaktadır. Belli ki
komisyonlar bunu doğru gördü.
Bundan dolayı da belirtilen yiyecekler
yasaklandı.

Yasaklanan bazı ürünlerin,
kantinlerde satıldığı
belirtiliyor. Siz bu kantinlere
karşı herhangi bir yasal işlem
başlatıyor musunuz?
Biz, Erbil Eğitim Genel Müdürlüğü
olarak tüm eğitim alanları için bir
komisyon oluşturduk, onlar kantin,
çevre ve sağlık bölümlerinde

Bazı okulların lavabo ve
su içme alanlarının da
düzensiz olduğu biliniyor,
bu gibi alışılmış konuları
sonlandırmak için neler
yaptınız?

Bu bizim not aldığımız bir
konu. Eğitim ve öğretim yılının
başlangıcından önce 11 maddelik
bir genelge eğitim merkezleri için
belirliyoruz. Onlardan birisi ise toplu
halde okulun yıkanması ve okula ait
su depolarının temizlenmesi. Diğer
taraftan da aynı şekilde dernekler
ve müdürlükler yardımı ile de
temizlikleri yapıyorz, lavaboları da
aynı şekilde.
Bazı lavaboların temiz olmadığı
hakkında duyumlar aldık, bu mesele
okul idarelerinden kaynaklanıyor.
Biz hepsine yetişemeyebiliriz çünkü
sadece şehir merkezinde 405 eğitim
merkezi bulunuyor. Kazaları bu
rakamdan ayrı tutuyorum. Fakat
müdür, okulun tamamının müdürü,
sadece eğitim değil, aynı zamanda
doğa, idari ve eğitim müdürü. Bu
konular müdür, yardımcısı ve okul
idaresinin sorumluluğuna kalıyor.
Hepsi birlikte tek grup halinde
çalışmalı ve birbirlerine yardım
etmeleri lazım. Aldığımız duyumlara
göre temizlik konusunda bazı
ilerlemeler katedilmiş durumda, bu

aslında bizim altını çizdiğimiz önemli
noktalardan birisi.

Erbil Eğitim Müdürlüğü, Doğa
ve Çevre Bölümü sorumlusu
olarak çevre yeşillendirme
kampanyaları dahilinde
okullara fidan veya ağaç
dağıtıyor musunuz ?
Evet dağıtıyoruz. Erbil Peysaj
Müdürlüğü aracılığıyla ki onlar da
Erbil Eğitim Genel Müdürlüğüne
bağlılar, yıllık olarak 01.10 ile 05.11
tarihleri arasında eğitim merkezlerine
yazı gönderiyorlar. Yazılarda bahçeli
eğitim merkezlerinin müdürlüklerine
başvurmaları isteniliyor. Bunun
karşılığında bahçesi olan okullar
fidan alabiliyorlar. Bu etkinliğe birçok
okul katılıyor, fakat bu süreç sadece
fidanları verme süreci, yani ardından
gözetme yok. Maalesef iş adı
bahçıvan olanlar sorumluluklarını
yerine getiremiyorlar. Bunun
yanıda da bazı yerlerde bahçıvan
yok. Buna karşılık okulda çalışan
koruma, yazı işlerinden sorumlu
veya memurlar fidanların
gözetimini sağlıyor. Geri gelelim
gözetim meselesine, yine genel
olarak okul idaresine, ayrıca özel
olarak da okul müdürüne ait.

Öğrencileri bilinçlendirmek
adına doğa ve çevre sağlığı
için yürüttüğünüz herhangi
bir etkinliğiniz var mı?
Evet var, az önce belirttiğim gibi
gözetimden ayrı bilinçlendirmeyi
de yapıyoruz. Bilinçlendirmeyi farklı
yöntemlerle uyguluyoruz, onlardan
birisi poster dağıtımı. Örnek olarak
15 Ekim Dünya El Yıkama günüydü.
Bu gün münasebeti ile eğitim
merkezlerinde birçok çevresel broşür
dağıtımı gerçekleştirdik. Ayrıca kukla
gösterisi aracılığıyla anaokullarında
temizlik, el yıkama ve fidan dikme
konulu oyunlar oynadık.
Ayrıca liselerde çevreci gruplar
ayarlıyoruz. Erbil'de bazı liseleri
belirledik, bu gruplar birkaç gönüllü
öğrenciden oluşuyor, okulların
gözetimini temizlik bakımından
yapacaklar ve çevrecilik kültürü
yayacaklar. Ayrıca biz çevre konulu
seminerler ayarlıyoruz, bu seminerler
sağlık ve çevre konusunda uzman
kişilerce düzenleniyor. Bunlar
özellikle ergenlik çağına yetişmiş
çocuklara mesaj olarak veriliyor.

Sağlık komisyonu okullara
başvurular yapıyor, bu
komisyonun misyonu nedir?
Sağlık Denetleme Müdürlüğü,
Erbil Sağlık Genel Müdürlüğünün
bir parçası ve böylece eğitim
merkezlerini denetlemeye tabi
kılıyor. Bu denetleme ile temizlik ve
bazı muayene ve sağlık kontrollerini
yapıyorlar, göz muayenesi veya kulak,
burun, boğaz muayenesi veya ani
salgın olan hastalıklar için kontroller
yapılıyor. Ayrıca satıcıları ziyaret
ederek sağlık izinlerinin yoklamasını
yaparlar. Bu sadece satıcılar ile ilgili
olan bir husus.
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Terör Örgütü DEAŞ Elebaşı
Ebubekir El-Bağdadi Öldü
Beyaz Saray, bu açıklamadan kısa süre sonra, Trump’ın
27 Ekim’de ESİ 16:00’da “önemli bir açıklama” yapacağını
duyurdu, ancak açıklamanın içeriğine dair ipucu vermedi.

A

Hazırlayan: Eymen Erbiloğlu

BD Başkanı Donald Trump’ın “çok büyük bir şey
oldu” şeklinde yaptığı paylaşım, kamuoyunda merak
uyandırdı. Trump’ın bu tweetinin ardından DEAŞ lideri
Ebubekir el-Bağdadi’nin İdlib’de ABD birliklerinin
düzenlediği bir operasyonda ölmüş olabileceği iddia
edildi.
ABD Başkanı Trump’ın Twitter hesabından “Az önce çok
önemli bir şey oldu.” şeklindeki paylaşımı kamuoyunda ve
medyada heyecan yarattı.

Bağdadi’ye yönelik “çok gizli” operasyon
Öte yandan Newsweek dergisi, Pentagon yetkililerine
dayandırdığı haberinde, Trump’ın geçen hafta DEAŞ
lideri Ebubekir el-Bağdadi’nin hedef alınacağı çok
gizli bir operasyona izin verdiğini ve bu operasyonun
gerçekleştirildiğini iddia etti.
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Newsweek Dergisi’nin internet sitesine konuşan
ABD Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili, Amerikan
helikopterlerinin İdlib’in kuzey doğusunda uçtuğunu ve
özel bir operasyon yaptığını söyledi. Ancak hedefteki
ismin kim olduğuyla ilgili bilgi vermedi. Yine newsweek’e
konuşan bir başka Amerikalı askeri yetkili ise operasyonu
doğruladı ve Bağdadi’nin operasyon sonucunda
öldürüldüğünü ifade etti.

Türkiye’den operasyona ilişkin açıklama
Trump’ın gün içinde konuya ilişkin yapacağı konuşma
beklenirken bir açıklama da Türkiye’den geldi.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığından, ABD tarafından
İdlib’e düzenlenen operasyon öncesinde askeri makamlar
arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulduğu
belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı, “ABD tarafından İdlib’e dün gece
yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında
bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur.” şeklinde
açıklama yaptı.

Trump Beklenen Açıklamayı Yaptı

Trump, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’nin Suriye’de
düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıkladı.
Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada,
ABD'nin 26 Ekim’de Suriye'de yaptığı operasyonda
Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğini belirterek, "Ebubekir elBağdadi öldü. Bir korkak gibi öldü, kaçarak ve ağlayarak."
ifadesini kullandı.
Bağdadi'nin operasyon esnasında bir tünele girdiğini ve
Amerikan K9'larının onu takip ettiğini aktaran Trump,
"Bağdadi kendisini üzerindeki patlayıcılı yelekle patlattı.
DNA sonuçları ölen kişinin o olduğunu teyit etti."
açıklamasında bulundu.

Trump’tan Türkiye, Irak, Rusya ve Suriye’ye
teşekkür
Bağdadi'nin son birkaç haftadır radarlarında olduğunu
vurgulayan Trump, operasyonda Türkiye, Rusya, Suriye
ve Irak ile koordineli çalıştıklarını belirterek, bu ülkelere
teşekkür etti.
Trump ayrıca, "Suriyeli Kürtler" olarak tanımladığı YPG/
PKK'nın da bu konuda kendilerine yardımcı olduğunu
iddia etti.
Donald Trump, "Türkiye nereye gittiğimizi biliyordu,
hiç sorun olmadı, çok yardımcı oldular, harikaydı.”
değerlendirmesini yaptı.
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Habibi Neccar Efsanesi

E

Haber: Ziya Uzeiry / Foto: Çoban Timur - Ali Salim

rbil Kalesi, tarihi itibarıyla türlü türlü efsanelere,
inanışlara ve masallara yuva olmuş bir yapıt. Bu
anlayışlardan birisi de Habibi Neccar hikayesi ve halkın bu
zata bakış açısı.
Bu konuda okurlarımıza daha fazla açıklık getirmek
istediğimiz zaman bu meseleyi anlatacak en ideal kişinin
bir zamanlar Erbil Kalesi’nde müsteşarlık yapan ve Erbil’in
tarihi ve kültürü hakkında engin bilgiye sahip olan Azam
Abdulkerim Efendi olduğuna kanaat getirdik.
İlk başta Habibi Neccar hikayesinin bir efsanevi miras
olduğunu dile getiren Azam Abdulkerim Efendi, “Habibi
Neccar aslında Erbil Kalesi’nden türeyen kültürel bir
miras. Ayrıca ihtimal vermek gerekirse efsane olarak da
tanımlayabiliriz. Kale’de Habibi Neccar gibi farklı farklı
efsanevi anlatımlar geçer örneğin Yedi bacılar da bu
efsanelere bir örnektir tıpkı Habibi Neccar efsanesi gibi.”
dedi.
Azam Efendi Habibi Neccar ve diğer inanışlar hakkında
zamanında Erbil Kalesi’nde çok yaygın hikayelerin
olduğunu kaydederek, “Zamanında Kale halkı cuma
günleri Habibi Neccar’ın mezarı başında mum yakarak
maraz dilerdi. Mesela cuma geceleri Kale Camisi’nde sela
okunurken kadınlar cami yakınında oturup üzerlerine
giydikleri çarşafı tutup dilek diler maraz duası ederlerdi.
Camiden çıkan erkekler kendi aralarında ‘oldu’ kelimesini
kullandıklarında kadınlar sevinir, marazlarının yerine
geleceğini düşünürlerdi veya cami kapısına iplik
bağlarlardı, camiden çıkan kimse ipliği kopardığı zaman
anneleri ‘bebeğimiz yürüyecek’ sevinci sarardı. Bir diğer
inanışta da eğer bir kadın adak adayacaksa, 7 farklı

kişiden dilenmesi gerekirdi ki isteği ve marazı kabul olsun.
Kale’den inen hali vakti yerinde hanımlar çayhanede
dilenirdi, tabi dilendiği kişi durumu hemen anlar kadına
para verirdi. Bu adaklar erkek çoçuğun doğması gibi
isteklerdi.” şeklinde açıklama yaptı.
Azam Abdulkerim Efendi, Habibi Neccar hikayesinin de
yukarıda bahsettiği efsanevi ve kültürel miraslardan birisi
olduğunu ifade etti. Efendi ayrıca Kürtlerin kültüründe de
Habibi Neccar’ın adının geçtiğini belirterek, “Habibi Neccar
bnu be hamu hayal hüda yeke dargay hazar” şeklinde bir
cümle ile anıldığını söyleyerek, Habibi Neccar’ın hikayesini
şöyle anlatır:
"Zamanında Kale’de hüküm süren zalim bir hükümdar
varmış. Bu hükümdar Habibi Neccar’a bazı isteklerde
bulunur ve bazı işler verir. Tabi bu verdiği görevleri
bir gün içerisinde bitirmesini ister. Hükümdar, Habibi
Neccar’ın verdiği işleri istediği
sürede bitirmemesi halinde onu
öldüreceğini belirtir. Aslında
verilen görevler en az bir ayda
bitirilebilecek işlernmiş. Gece
boyunca Habibi Neccar uyuyamaz
ve dolayısıyla verilen işleri de
bitiremezmiş.
Sabah erkenden Habibi Neccar’ın
kapısı çalınır ve Habibi Nacar
telaşlanır. Eşi kapıyı açar, o anda
hükümdarın adamlarının kendisini
mi almaya geldiğini eşine sorar.
Karısı da yanıt olarak hayır der ve
bu sebeple gelmediklerini, dün
gece ölen hükümdara bir tabut

yapması için geldiklerini söylerler.”
Kale’de Habibi Neccar
adında meşhur bir sokak
olduğunu savunan
Azam Abdulkerim
Efendi, “Habibi
Neccar’ın olduğu
mahalle yine kendi
adıyla anılırdı.
Tabii ki bu kültürel
bir miras. Kırklık
adında olan başka
bir sokak vardı, güya
40 tane imamın o
sokakta yaşadığı söylenirdi.”
diyerek sözlerini sonlandırdı.
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Türkmen Kadınların Geleneksel
Kıyafetinde Mavi Renk Vurgusu

Haber: Ziya Uzeiry

ba Gazetesi olarak, daha önce erkeklere özel
geleneksel Türkmen kıyafetine ilişkin bir rapor hazırladık ki
içerisinde kıyafetin nasıl giyildiği anlatmıştık.
Okuyucularımızın isteği üzerine bu sefer de uzun zaman
önce Türkmen kadınlarının giydiği geleneksel Türkmen
kıyafetiyle ilgili bir rapor hazırlamaya karar verdik.
Erbilli Türkmen ve Sosyolog Yusuf Kemal Benna, Türkmen
kıyafeti hakkında özellikle de Türkmen kadın kıyafetleri ile
ilgili iyi bir bilgiye sahiptir.
Yusuf Kemal Benna, konuşmasına başlarken Türkmen
kıyafetinin tarihi hakkında faydalı bir özet paylaşarak,
“İnsan hariç, tüm varlıklarda erkekler kadınlardan daha
güzeldir. Bu sadece insanlarda olan bir sıfattır. Allah'u

milletlerdendir. Ayrıca medeniyetin oluşumunda
katılımda bulunmuşlardır. Diğer milletler gibi, bir grup
adet ve gelenekleri bulunmaktadır. Bunlardan biri de
kıyafettir. Türkmenler Irak’taki diğer milletlere göre,
gezmek ve giyim kuşamda daha muhafazakardır.
Genel olarak, Türkmen kıyafeti kadınların tüm
bedenini örtmektedir. Diğer bir nokta da kıyafetlerin,
kadını koruma bakımından çok bol olmasıdır.” diye
konuştu.

Yusuf hoca, kadın kıyafetinin kısa olmasına ve bunun
nasıl başladığına ilişkin birkaç kaynağa değinerek,
“Burada, kısa kıyafetlerin nereden geldiği sorusu
ortaya çıkıyor. İki görüş bulunmaktadır; birincisi,
Dr. Kemal Mezhar’ın ‘Tarihte Kadın’ adlı kitabında
insanların taşlı alanlara gittiği sırada hava sıcaklığı
nedeniyle kadıların kıyafetlerini kısalttığını söylüyor.
İkinci görüş ise, İkinci Dünya Savaşında erkekler
savaşa gittiklerinde kadınların fabrikalarda çalıştığını,
bu nedenle de uyum sağlamak için kıyafetlerini
kısalttığını söylüyor. Diğer yandan pantolon giyen ilk
kadın İngilizdir. Daha sonra ünlü tasarımcı Chanel,
İkinci Dünya Savaşının ardından erkek pantolonunu
kadınların da giymesinin uygun olduğu belirtti.”
şeklinde bilgiler paylaştı.
Faydalı bilgilerinin ardından Türkmenlerin
muhafazakar bir halk olduğunu belirten Yusuf
Kemal, “Türkmenler, dünyanın birçok yerine dağılmış

“Başa takılan bölümde bir şapka bulunuyor ki şekil
bakımından fese benziyor. Tas gibi daire şeklindedir
ve çoğunlukla siyah renktedir. Siyah rengin seçilmiş
olmasının nedeni kendine özgü simge ve özelliğe

E
T

Üçüncü bir noktaya daha değinen Yusuf Kemal,
“Türkmen kadınlarının kıyafetlerinde, mavi renk
daha çok bulunur. Bu da Türkmenlerin özellikle
Irak’ta tarihlerinin göstergesidir. Bu renk bir sembol
olarak kullanılmıştır. Mavi renk, sembol ve bazı
detaylar içermektedir. Bunlardan biri de bir hilalden
oluşan Dicle ve Fırat nehridir. Dediğim gibi Türkmen,
tüm dünyaya yayılmıştır. Bu nedenle eğer bir halk
yaygınlaştığında daha çok gökyüzü mavisini unvan
olarak belirler. Yani kalkınmış her yerde millet olarak
varlık göstermektedirler.” şeklinde konuştu.

Yusuf Kemal Benna hoca, Şakir Zabit'in “Irak’ta
Türkmen Tarihi” ile ilgili özet olarak yazdığı kitaba
değinerek, “Bu kitap 1959 yılında Şakir Zabit
tarafından yazıldı. 14 Temmuz 1959 yılında dış
güçlerin eliyle yaşanan üzücü olayların ardından
özellikle yurtdışından, çok sayıda halk Türkmenlerin
kim olduğu, dillerinin ne olduğu gibi birtakım sorular
sormaya başladı. Ardından Şakir Zabit, Türkmen
tarihinin özetine ilişkin bir kitap yazdı. Kitapta
Irak’taki Türkmen tarihini ve nasıl yerleştiklerini
anlattı. Zabıt’ın yaptığı büyük çalışmalardan biri
de Erbil, Kerkük, Kızılabat, Altunköprü, Emirli,
Karatepe, Kifri ve Türkmenlerin yaşadığı bölgelerde
Türkmen kıyafetlerinin fotoğrafını çektirmesi oldu.
Ancak o dönemdeki fotoğrafçılık alanında teknoloji
yetersizliğinden dolayı çekilen fotoğraflar net değil.
Teala’dan gelen Kur'an-ı Kerim’de belirtilen ilk nasihat, Ayrıca kitapta da bölgelere göre kıyafetlerin farklılık
gösterdiğine vurgu yapılıyor.” ifadelerinde bulundu.
Adem Peygamber ve eşi için geldi ki bedenlerinin
örtülmesi için kıyafetin gönderildiği belirtiliyor.
Son olarak Yusuf Kemal Benna, kadınlara özgü
Peygamberler içerisinde de ilk kıyafet diken kişi İdris
Türkmen kıyafetinin parçalarını anlatarak, şunları dile
Peygamberdir.” dedi.
getirdi:
Yusuf Kemal, dünyadaki geleneksel kıyafetlerin
hususlarına değinerek, “Farketmeksizin , tüm
milletlerin kendilerine özgü kıyafetleri bulunmaktadır.
Geleneksel kıyafet üç hususu barındırmaktadır,
birincisi renk, ikincisi yaşadığı bölgedeki kıyafetin
türü, üçüncüsü ise kadın ve erkek kıyafetindeki farklı
şekiller. Tüm geleneksel kıyafetler uzun ve geniş
olmakla tanınmıştır. Bu da yaşadığı çevrenin ve
durumun göstergesidir. Bu nedenle hiçbir millette
kıyafetinin özellikle kadın kıyafetinin kısa olduğu
görülmemektedir.” ifadelerinde bulundu.

6

sahip olmasıdır, örneğin, bir erkek savaşa katıldığında
veya vefat ettiğinde bu renk erkek için yas tutmak
demekti. Ya da erkeğin rolünün devam ettirmek için
kadının aileden sorumlu olması anlamındadır.
Şapka, Kürtlere ait şapkalara benzemektedir, ancak
sade bir şekilde olup ucuz maddeden yapılmaktadır.
Bu da Türkmen kadınların altın, gümüş ve benzeri
ürünlere önem vermediğini, belki daha çok sadelikten
yana olduğunu gösteriyor. Şapkanın üzerine çoğu
zaman dini sözcükler ya da günlük olarak kullanılan
insandan daha büyük bir güce, Allah’a sığınmak için
kullanılan sözcükler yazılmaktadır. Bu nedenle “Ya
Allah” ( )یا اللهya da ''maşallah'' ( )ماشاء اللهgibi yazılar
pullarla şapka üzerine işlenerek süslenir.
Ardından üzerine beyaz renkte bir başörtüsü kullanılır.
Başörtünün rengi barış ve temizliğin simgesidir. Ayrıca
Türkmen milletinin diğer halklarla barış konusunda
hazır olduğunun göstergesidir. Başörtüsü boyu
bakımından diğer milletlerin başörtülerinden daha
uzun. Uzun olmasını nedeni de omuzları ve bedeni
örtmesidir. Bu sadece Türkmen kadınlarında vardır.
İkinci bölümü ise normal bir gömlekten oluşmaktadır
ki genellikle düğmesizdir. Sade bir şekilde olup hiçbir
nakış bulundurmamaktadır. Bu da kadının zevkine ve
nasıl giyinmek istediğine bağlıdır. Yakası da erkeklerin
yakasından daha uzundur, bu da kadını korumak
içindir.
Son bölümü ise şalvara benzemektedir. Paçalarına
lastik bağlanmıştır ki bu da ayağın üst kısmını
tutmaktadır. Çoğunlukla mavi renktedir. Bu da
Türkmen tarihinin göstergesidir.”
Yusuf Kemal Benna, “Biz Türkmenler olarak
muhafazakar olarak tanıldık. Örneğin diğer milletlerde
kadın şarkıcılar çoktu, ancak bizim 1991'e kadar
sadece 2 kadın şarkıcımız oldu. Bunlardan biri 'Kerkük
kızı' diğeri ise 'Songül'dü. Sadece bu ikisi vardı. Yani
kadınlarımız çok muhafazakardır. Anlattığım kıyafeti
sadece özel günlerde giyerlerdi. Özellikle de gençler
giyerlerdi. Yetişkinler normal kıyafet giyerdi." şeklinde
açıklama yaparak konuşmasını sonlandırdı.
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Erbil’de Türkmen
Tarihi
T

Türkmen Araştırmacı Şerzat Şeyh Muhammed

ürkmen kimdir? Nereden geldi? Ne kadar
süredir Erbil’e yerleştiler? Türkmenlerin kökeni
nerelere dayanmaktadır? Tüm bu soruları günlük
olarak duyuyoruz.

Ünlü Türkmen Araştırmacı Şerzat Şeyh Muhammed,
yazdığı bir yazıda birkaç tarihi belgeyle tüm bu
soruları yanıtlıyor.
Şerzat Şeyh Muhammet’in kaleme aldığı yazı şu
şekilde:
Türkmenlerin kökenleri hakkından yazmadan
önce, Türkmen kelimesinin ne demek olduğunu
anlayalım. Tarihçiler, Türkmen kelimesinin anlamına
ilişkin bir tanım üstüne anlaşamadılar. Tüm tarihçi
ve araştırmacılar, Türkmenlerin, Türk kabilesinin bir
bölümü olduğuna dair görüşte hemfikirler. Türkmen
kelimesine ilk defa coğrafi kaynaklarda yer verilmiştir.
Ancak Fars tarihi yazarları, beşinci hicri ve 11. miladi
dönemlerinde, Türkmen kelimesinden söz etmiştir.
Aşağıda Türkmen kelimesinin anlamına dair en
önemli araştırmaları okuyucalara göstereceğiz:
Bazı tarihçiler, Türkmen kelimesinin, birleşik olarak
Türk sözcüğü ve Farsça olan Manend sözcüklerinden
oluştuğunu söylüyor. Türkmen kabilesinin ilk
yerleşimi, Rafideyin Vadisinde, 1. Babil Döneminde
M.Ö (1595-1894) tarihindeydi. Yani 3913 yıl önce.
Rafideyin Vadisinde yerleştiğimiz günden beri, 4 bin
yıl önceden bugüne kadar.
Türk tarih yazarı Yılmaz Örtuna, şu ifadelerde
bulunuyor:

( )الترکمان فی وادى الرافدینadlı kitabında, yani 4000 yıl
önce bu da tarihi bir belgeye dayanıyor ki içerisinde,
Türkmenlerin Erbil'de var oluşunun M.Ö 331 yıla
dayandığını belirtiyor. Bu belgelere göre, yani
Türkmenler 2350 yıl önce varlık göstermişler.
Araştırmacı şöyle diyor:
“Ben bu tarihi belgeyi M.Ö. 331, Erbil’de savaş
zamanından aldım. Yani 2350 yıl önce. Bu savaş
İskender önderliğindeki Makedonlar ve III. Darius
önderliğindeki Ahameniş İmparatorluğu arasında
yapılan savaştır.”
Ayrıca Avukat Sanan Ahmet Ağa Kasap "Erbil ve
Erbilli" ( )اربل واربلیadlı kitabında şunları söylüyor:

“Erbil'i kendi vatanı ve kökenleri olarak kabul eden
milletlerin çoğunun Irak çerçevesinde olduğu ispat
edildi. Bunlardan (Türkçe-Türkmence) asıllı Sümerler,
Huriler, Mitaniler, Yakutiler-Guraniler, Selçuklular,
Harzemşahlar, İlhanlı asıllı Mağollar, Karakoyunlular,
Akkoyunlulular, Safaviler, Celairiler, Osmanlılar
ve diğer millet ve kabileler. Saldırıda bulunan
orduda olanlar, kaybeden ordular ya da savaşlar
sonucunda göçmen olan ordulara örnek ise Hazar
Türkleri gibi. Ve kaçan orduları. Ayrıca Balğ, Safad,
Erkhizyan, Hazarlar, Beyat, Saral ve Diyaller kabileleri.
Başka bir görüşte bulunmaktadır o da şöyle diyor;
Erbil'deki Türkmenlerin temeli, Irak'ın güneyindeki
Türkmenlerin göç dalgalarına dayanıyor. Bunlardan
da Atabekliler ve Selçuklular."

Kaynaklar:

-Muhammet bin el-Mukdasi el-Makdesi,
“Müsülmanlar Türkmenler için Oğuz ismini
Coğrafya Kütüphanesi, 2004, 3. Cilt,
kullanmıştır. Yani (Müsülman Türkler).” Ancak, İbn-i
274. Sayfa
Esir ve Muhammed Neşri, şunları söylüyor: “Türkmen -Hasan Uzmın, Irak'ta
sözcüğü, Türk ve iman kelimelerinin birleşiminden
Türkmenler ve İnsan
meydana gelmiştir.”
Hakları Türkmen Cephesi
Basımevi, 14. Sayfa
Bazıları da Türkmenlerin bu ismi almalarının
-Prof. Dr. Ahmet
nedeninin o dönemde bir Türkmen )Horasan ve
Caferoğlu,
Mâverâünnehir) Türkleri İslamı kabul ettiklerinde
(Türkmenler) Türk
onlara Türk Müslüman denildiğini ve daha sonra bu
Kültür Dergisi,
kelime çevrilerek Türkmen kelimesine dönüştüğünü
Haziran 1946, 2.
söylüyor.
Sayı 24. Sayfa/
Barthold Orta
Türkmen Araştırmacı Sayın Aziz Kadir Samançı, “Irak
Türkmenleri Siyasi Tarihi” ( )التاریخ السیاسی لترکمان العراقadlı Asya'da Türk Tarihi
kitabında şunları söylüyor:
1958 Mısır Anglo
Ofisi 76. Sayfa
"Biz, Dockin’in fikirlerinden yanayız ki, (Türk Kavmi)
-Hun, Türk, Mağol
kelimesinin Türkmen kelimesine dönüştüğünü
ve Tatarların
söylüyor. Ayrıca Necip Asım'ın görüşü diğer farklı
Genel Tarihinin
görüşlere göre gerçeğe daha yakın ki şöyle söylüyor;
Türçeye Çevirisi 4
Arap dilbilgisinden destek alarak, Türkmen ()الترکمان
Cilt, İstanbul Ganin
kelimesi Türk+men (مان+  )ترکyani ben Türküm ya da
Basımevi 1924, 238.
Türküm ben."
sayfa.
-Hun, Türk, Mağol ve
Türkmenlerin Erbil'e yerleşimi, M.Ö 331 yılına yani
Tatarların Genel Tarihinin
2350 yıl önceye dayanıyor, Türk Araştırmacı Ahmet
Türçeye Çevirisi 4 Cilt İstanbul
Behcet İbrahim, "Rafideyin Vadisinde Türkmenler"

Ganin Basımevi
-Dar al-Saqi/ 25. Sayfa -Aziz Kadir Samançı, Irak
Türkmenlerinin Siyasi Tarihi
-Şakir Çabıg, Irak Bağdat’ta Türkmen Tarihinin
Özeti, Bağdat Maarif Basımevi, 1996, 32. Sayfa
-Şakir Çabıg, Irak’ta Türkmen Tarihinin Özeti,
Bağdat Maarif Basımevi, 1996, 32. Sayfa
-Aziz Kadir Samançı, Irak Türkmenlerinin Siyasi
Tarihi\ Dar al-Saqi/ 26. Sayfa
-Irak Türkmenlerinin Siyasi Tarihindeki Aynı

Kaynak, 3. Sayfa
-Sanan Ahmet Ağa Kasap/ Erbil ve Erbilli/
Türkmen Cephesi Basımevi, 1998, 10. Sayfa
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Ulaştırma Bakanlığı, Taksilere Coğrafya Sınırı Belirliyor

I

Haber: Ali Antar / Foto: Ali Salim

rak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) Ulaştırma
Bakanı Anvar Cefar, İçişleri Bakanlığı, Kürdistan İşçiler
Sendikasına bağlı Ulaştırma Sendikasının temsilcileri
ve şirketlerle 8.10.2019 tarihinde yaptığı ortak basın
toplantısında, Erbil, Süleymaniye, Duhok’tan üç yerli
şirket ile taksilere logo yerleştirme anlaşması
imzaladığını açıkladı.
Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) Ulaştırma
Bakanı Anvar Cefar, söz konusu
projenin uygulamaya geçildiğini ve
bu projenin 180 gün (6 ay)
içerisinde sona ermesi
gerektiğini vurguladı.

adlı şirket tarafından yürütülecektir. Anlaşmanın
için gerçekleştirdik. Bu şekilde hiçbir taksi başka
imzalanmasından 15 gün sonra, şirketlerin çalışmalara taksinin hakkını alamaz. Örneğin Erbil’deki taksi
başlaması gerekir.
Süleymeniye’ye gidip orada çalışamaz. Ya da şehir
içindeki bir taksi gidip, şehir dışında görev yapamaz.
Bazı taksi şoförleri, Tba’ya yaptığı konuşmada,
Bir şehirde bulunan taksi kendi şehrinin sınırı
hükümetin söz konusu kararını duyduklarını ama şu
içerisinde çalışmalı ve sadece şehir içi çalışma
ana kadar çalışmaların nasıl yürütüleceğini,
yapmalıdır. Şehirler arası hatlarda çalışanlar da sadece
taksilerinin nasıl olacağını bilmediklerini söyleyerek,
o alanda çalışmalıdır. Söz konusu çalışmamız sadece
hükümetin onlar hakkında bir karar verdiğini ancak şu taksilere coğrafi bir sınır koymak içindir. Bu da
medeniyetin bir göstergesidir ki bu çalışma dünyada
uygulanmaktadır.” ifadelerinde bulundu.
Sözcü Salih, ayrıca İçişleri
Bakanlığı ve şehirlerdeki trafik
müdürlüklerinin aracılığı ile yeni
sistemi uygulamayan şoförlerin
cezaya çarptırılacağını ayrıca kendi
coğrafi sınırı dışında çalışırsa kesinlikle
cezalandırılacağını belirtti.

Anlaşmaya göre, taksiler
sistematik olarak çalışacak, şehir içi ve şehir dışı hatlar
ayırt edilecek. Her ilin kendine özel bir rengi olacak.
Erbil şehrindeki taksilerin logosu kırmızı,
Süleymeniye’nin mavi, Duhok ilinde siyah, şehirler
arası taksilerin de rengi kahverengi olacak.

Umed Muhammet Salih, Ulaştırma Bakanlığı ve İçişleri
Bakanlığının ortak projesinin bir diğer bölümüne de
ana kadar kendilerine bir duyuruda bulunmadıklarını değinerek, "Bundan sonra halk taksicilere daha
kaydetti.
şüphesiz yaklaşacak. Halk sorunsuz bir şekilde taksiye
binebilecek. Çünkü şoför koltuğunun ön ve arka
Bundan sonra, bir şehirde bulunan taksi başka
Konuya ilişkin IKBY Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Umed bölümünde ayrıca aracın önünde telefon numarası,
şehirlerde çalışamayacak. Ayrıca şehir dışındaki
Muhammed Salih, “İlk olarak, size teşekkür ediyoruz ki üçlü isim ve otomobil hakkında tüm bilgiler
hatlarda ve il içerisindekiler de aynı şekilde.
sizler sayesinde saygın şoförleri daha fazla göz
yazılacaktır." dedi ve şöyle devam etti:
önünde
bulunduruyoruz.
İlk
olarak
bir
hatayı
Bunun dışında, taksilerin özel numarası kod şeklinde
düzeltmemiz gerekir ki sürekli bu konu hakkında
"Daha önce, bayanlar taksiye bindiklerinde şoförün
logolarda yer alacak. Logoları araçlara yerleştirme
konuşuluyor. Bu çalışma taksilerin rengini değiştirmek kendileriyle nasıl muamelede bulunacağını ve can
fiyatı bir şehirden başka bir şehire göre farklı. Proje
için değildir. Taksi renkleri aynı şekilde kalacaktır.
güvenliği gibi korkular içerisindeydiler. Ancak bundan
kapsamında şirketlerin bakanlığa gönderdiği en
Ancak
taksilere
bir
bant
yapıştırılacak
ve
bu
bantın
da
sonra birisi taksiye bindiğinde yazılan bilgilerin
düşük fiyatlar ise Erbil’deki taksiler için 18 bin dinar,
fotoğrafını çekebilir ve herhangi istenmedik bir olay
Süleymaniye’de 18 bin 710 dinar, Duhok’ta 12 bin 500 renkleri farklı olacaktır.” dedi.
yaşandığında elinde olan bilgilerle şoför hakkında
dinar olacaktır.
Umed Muhammet, bölgedeki üç şehrin Ulaştıma
yasal soruşturma başlatabilir."
Genel
Müdürülüklerinin
toplantı
düzenlediği
ve
Logo ve taksi şoförlüğü görevinin verilmesi için suç
toplantı sonucunda Erbil’deki taksi logosunun kırmızı,
işlemediğine dair formu, gerekli makamlardan alıp
Süleymaniye’nin mavi, Duhok’un da siyah renkte
hiçbir suç işlemediğini ispat etmeli. Daha önce suç
olmasına ayrıca şehirler arası hatlardaki taksilerin logo
işleyenlerin, bu sistem ile taksi şoförlüğü görevi
renklerinin de kahverengi olmasına karar verildiği
yapmasına izin verilmeyecektir.
belirtilerek, taksilerin renklerinin değişmeyeceğini
sadece bir bant yapıştırılacağını ayrıca bu bandın da
Logoların verilmesi için her şehirde sözleşmeli
şirketler tarafından bir merkez açılacaktır. Ulaştırma ve sadece otomobilin yan taraflarına yapıştırılacağını
söyledi.
İletişim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının çalışmalara
ilişkin hazırlıkları olacaktır.
IKBY Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Salih, bu kararın
çıkma nedenine değinerek, “Bu çalışmayı taksilerde
Taksi logosu çalışması, Erbil’de Dara Printing şirketi,
bir sistem oluşturmak ve bu sistemle düzene sokmak
Süleymeniye’de Kafroş şirketi, Duhok’ta Muhammet

Evren Bilinenden Daha Hızlı Büyüyor!
C
alifornia Üniversitesi önderliğindeki bir grup
gökbilimciden biri olan Davis, evrenin genişleme
hızının tahmin edilenden daha hızlı genişlediği
yönünde yeni veriler elde ettiklerini dile getirdi.

Çalışma, evrenin ne kadar hızlı genişlediği hakkındaki
sıcak tartışmaların ardından geldi ve şimdiye kadar
yapılan ölçümler anlaşmalara çok uzak.
Bu takımın yaptığı yeni ölçüm, diğer ölçümlere göre
biraz daha farklıydı. Hubble Sabiti ölçümleri ve
evrenin genişleme oranı için NASA’nın Hubble Uzay
Teleskobu (HUT) ve Keck Gözlemevi’nin Uyarlanabilir
Optik (UO) sistemini birlikte kullandılar.
Bu sistemle birlikte, Hubble Sabiti elde etmek için ilk
kez yer temelli UO sistemi kullanılmış olundu. Takımın
sonuçları ise Royal Astronomical Society’nin son
sayısında yayımlandı.
Önyargılardan kurtulmak için, ekip önce bir kör analiz
yaptı. Evrenin tarihinin başında çok hızlı genişlediği,
sonra genişlemenin karanlık maddenin yerçekimsel
kuvveti nedeniyle yavaşladığını gösteren standart
kozmoloji modeliyle ilgili bir sorun vardı.

Takımın geliştirdiği kanıtlar bu modele eklendi ve
şimdi genişleme karanlık enerji nedeniyle yeniden
hızlanıyor.

Evrenin genişleme tarihinin bu modeli geleneksel
Hubble Sabiti ölçümleri kullanılarak oluşturulmuştur.
Son zamanlarda ise birçok grup Hubble sabitini elde
etmek için çeşitli teknikler kullandı ve elde edilen
sonuca göre ‘’yerel’’ ve ‘’uzak’’ gözlemlerden elde
edilen değerin aynı olmadığı sonucuna ulaştılar.
Fassnacht’a göre Hubble Sabiti uzayın herhangi bir
yerinde sabit olsa da zaman kavramı içinde bu geçerli
değil. Bu yüzden yerel (evrenin son, şimdiki kısmı) ile
uzak (erken evren) karşılaştırılması yapılıyor.
Metodoloji
Chen ve ekibi tanınmış 3 mercekli kuasar sisteminin
yerel ölçümlerini aldı: PG1115+ 080, HE0435-1223,ve
RXJ1131-1231.
Kuasarlar son derece parlak ve aktif galaksilerdir. Aşırı
uzak olsalar da gökbilimciler onları büyüteç işlemi
gören çekimsel mercekleme yoluyla tespit
edebiliyorlar.

Zaman zaman kuasarların parlaklığı titrer ve her resim
kaşardan teleskoba biraz farklı bir yol uzunluğuna
karşılık geldiğinden, titremeler her resim için farklı
zamanlarda görünüyor. Yani hepsi aynı anda Dünya’ya
gelemez.
Ekip PG1115+ 080, HE0435-1223, ve RXJ1131-1231 ile
Hubble sabiti değerine ters orantılı olan zaman
gecikmelerini dikkatlice ölçtü. Bu da onları evrenin ne
kadar genişlediği hakkında bilgi edinmelerini sağlıyor.
Chen’e göre HUT kullanarak önceki UO verileriyle
benzer veriler elde
edildi ve Hubble
Uzay Teleskobu
ile
Uyarlanabilir
Optik
sisteminin
birlikte
kullanılması
daha net
sonuçlar
vereceği
yönünde.
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Türkmen Edebiyatında Mektup
"Teşekkürler postacı"

Dr. Ömer Kazancı

skiden mektup vardı. Yaygın bir iletişim aracıydı.
İnsanlık tarihinde yazı ve kâğıdın bulunmasıyla öne
çıkmıştı. Oysa daha önceki değişik iletişim araçları
arasında en ünlüsü "posta güvercinleri" idi.
Mektuplar, iletişim açısından ne kadar önemli ise,
edebiyat içerisinde de bir o kadar öneme sahipti.
Çünkü Mektupla iletişim kurmak, salt ve salt kalem
sahiplerine özgüydü. Dolayısıyla okuryazarlıktan
nasiplerini alamayanlar, birisine mektup yazmak
isteseler, kalem sahiplerine başvurmak zorundaydılar.
Daha sonra telgraf çıktı. Belli işaretlerin yardımıyla iki
merkez arasında iletişim sağlayan bir sistemdi.
Çoğunlukla kısa haberleri iletmekte kullanılırdı.
Teknoloji az daha ilerleyince, telefon icat edildi.
Önceden zenginlerin evinde yerini aldı. Bu yüzden ev
telefonu olarak tanınırdı. Daha sonrası her köşe her
bucakta görünmeye başlandı. Bu iletişim aracında,
bütün konuşmalar "Alo" ile başlardı:
- Alo… Bir oğlunuz…
Hat kesilirdi kimi zaman, ses kesilirdi. Tekrar gelirdi.
- Oğluma ne oldu? Allah aşkına anlatın, öldü mü?
- Hayır, hayır… Yeni bir oğlunuz dünyaya geldi. Tebrik
ederiz.

Dünün ev telefonlarının yerini bugün cep telefonları
almıştır. Akıllı telefonlar, akıl şaşırtıcı telefonlar.
Kameralı, videolu, ses kayıtları yapabilen, e-posta
kullanımını sağlayabilen, Youtube ulaşabilen, değişik
kaynaklardan dosyalar indirebilen, saklayabilen,
kopya çekebilen, radyolarla, televizyonlarla bağlantı
kurabilen ve her gün yeni özellikler eklenen. Bu
yüzden dönem dönem değiştirdiğimiz, yeni
modellerini aradığımız bu telefonlar, hayatımızın bir
parçası haline gelmiştir. Dünyayı bizim için küçük bir
köye dönüştürmüştür. Yakındaki, uzaktaki
dostlarımızla, görüntülü olarak uzun uzun sohbetler
ediyoruz. İnternet birkaç dakika kesildi mi, sıkıntımızın
haddi hududu yok. Sinirleniyor, yeri göğe, göğü yere
şikâyet ediyoruz. Bir an bile yanımızdan ayırmıyoruz.
Hatta kimi zaman, cep telefonu olmayan birisine
şaşırmadan edemiyoruz. Sözümüzü "bu masum nasıl
yaşıyor" kadarına değin getiriyoruz. Cep telefonu
olmadan, yaşamın düşünülemediğini sanıyoruz.
Cep telefonu ile sosyal medya araçlarının

gelişmesiyle, yüzlerce insan işlerini kaybetti. Telgraf
merkezleri, postaneler dağıldı, dağıtıldı. Postacıların
işlerine son verildi. Bunlardan hayatta kalanları,
teknolojinin bugün en büyük düşmanları. Nasıl da
olamazlar. Ekmeklerini ellerinden, çocuklarının
ağzından almıştır. Bir kısmı, eskiden, bazen yaya,
bazen de bisikletiyle sokak sokak dolaşarak dağıttığı
mektupların aşkını, günümüze kadar aynı canlılığıyla,
heyecanıyla yaşamakta ve hep bu aşk ile
sayıklamaktadırlar.

Hava mektuplarla dolu
Aşk mektubu iş mektubu
Şimşek gibi hızlı hızlı gelip geçen
Bu e-mailden o e-maile
O e-mailden bu e-maile
Görüyorum birer birer hepsini Ben
Hepsi hepsi bana ayan
Nasıl da ki ayan olmaz
Ben eski bir postacıyım
Mektuplarla aramızda
Esrarengiz bir aşk var
Teknoloji anlayamaz.
***
Ben eski bir postacıyım
Alimallah, istemeden,
Emekliye ayırdılar bu internet yüzünden
Kalmadı ki mektup yazan
Kalemiyle,
Aşk mektubu, iş mektubu,
Kalmadı ki mektubunu
Zarfa koyan, kalbini koyar gibi
Kalmadı ki pul arayan
Kalmadı ki,
Pencerelerde bekleyen
Özleyişle mektupları
***
Ben eski bir postacıyım
Postanemiz boşaldı tam
Ne bir gelen ne bir giden
Mektupları havalarda şifreleyen
Gizli eller dağıtıyor sinsi sinsi…
Bisikletim
Üniformam ve kasketim
Benim gibi yalnız kaldı
Yalnız yetim…
Ben eski bir postacıyım
Gökyüzünü izliyorum sabah akşam
Gökyüzünde mektupları
Teknoloji ayıramaz
Bizi bizden
Mektuplarla aramızda
Esrarengiz bir aşk var
Mektupları gözlerime ayan eden
Ben eski bir postacıyım.
***
Mektup kuşağı diye niteleyebileceğimiz, cep
telefonunun yaygılaşmasından önceki dönemde
yaşayan kuşak, yalnız mektup yoluyla iletişim
kurmaktan zevk alamaz, ayrıca dostlarından aldıkları
mektupları, mücevher gibi özel kutulara bırakarak
saklarlardı.
Bu gelenek kimi aydın kesimlerce gününüzde de
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devam etmektedir. Bu kesimlerin başında
edebiyatçılar, fikir adamları ve siyasetçiler gelir. Çünkü
bunların yazdıkları mektuplar, içerdikleri düşünce ve
görüş bakımından farklıdır. Belge niteliğindedir. Kendi
rağbetleriyle, her hangi birisinin veya bir etkenin
etkisi olmadan yazılmıştır. Gönderen kişilerin, yazı
sanatında yeteneklerini, üsluplarını, şu veya bu
konuda gerçek fikirlerini, görüşlerini, tezlerini yansıtır.
İleride şahsiyetlerini veya eserleriyle fikirlerini
incelemek, inceleyip kanıtlamak için tartışılmaz birer
belge olarak gösterilebilir.
Bu doğrultuda Türk edebiyatının ilk mektup
örneklerinden Namık Kemal ile Abdulhak Hamit'in
birbirlerine yazmış oldukları mektupları gösterebiliriz.
Tanzimat Döneminin bu iki öncüsünün, edebiyat ve
sanat alanındaki düşüncelerini, araştırıcılar, bu
mektuplara dayanak ortaya koymuştur.
Türkmen edebiyatçılarının da birbirlerine yazmış
oldukları mektuplar vardır muhakkak. Ancak
bunlardan birkaç tanesini biliyoruz. Rahmetli hocamız
Ata Terzibaşı ile rahmetli Şakir Sabir Zabit arasından
geçen bazı yazışmaların örnekleri, Türkmen Kardeşlik
Ocağı'nın el-yazmaları arşivinde bulunmaktadır.
Ayrıca Terzibaşı, Türkmeneli dergisinde (yıl: 2 sayı: 21)
yayımlanan bir yazısında, kendisine rahmetli İzzettin
Abdi tarafından gönderilen bir mektuptan söz
etmektedir. Oysa edebiyatımızda en eski mektup,
Fathi Sefvet'in "Ahmet İzzet" adında birisine yazmış ve
Maarif dergisinin ikinci sayısında (25 Nisan 1329 Rumi
/ 8 Mayıs 1913) yayınlamış olduğu mektuptur. "Dün
son gelen mektubundaki: ne gibi yazılarla vatanıma
hizmet etmiş olacağım sualin beni dil-şat ve teshir
etti. Unutulmuş zannettiğim bir takım eski mutâlaât
ve tetâbu'âtımı bana yadlattı," tümcesiyle başlamakta
ve edebiyatçılar yazılarında, hangi konuları hangi
yöntemlerle ele almalarının gerektiğine
değinilmektedir.
Buna rağmen, Türkmen edebiyatında mektup dendi
mi, Nusret Merdan ile bizim 1996-2004 yılları arasında
birbirimize karşılıklı olarak yazdığımız ve 2010 yılında
"Hüzün Martıları" adında kitaplaştırdığımız mektuplar
hatıra gelir. Bu tarihlerde ben Bağdat'ta, Nusret
Merdan ise Cenevre'de yaşamaktadır. Tanıştığımız
seksenli yıllardan, ayrıldığımız güne kadar, aramızda
yalnız güçlü bir aile bağı değil, ayrıca bir sıkı edebiyat
bağlılığı bulunmaktadır. Mektuplarda hem özel
hayatımızdan, hem de edebiyatımız, kültürümüz ve
davamızın değişik yönlerinden çok doğaç bir
anlatımla söz ediyoruz. Cengiz Bayraktar ile Kemal
bayatlı, mektupların içeriklerini analiz eden iki yazı
yazdılar (Kardeşlik, sayı: 247-248 ve sayı 255-156).
Daha çok şeyler yazılabilir diye düşünüyorum. Her
okuduğumda, benim, ülkenin üzerine uygulanan o
kara ambargo günlerinde yaşadığımız sıkıntılar ile
Nusret ve ailesinin gurbette çekmiş oldukları
dayanılmaz acılar gelir gözlerimin önüne, bütün
detayları, bütün ayrıntılarıyla.
O günlere lanet okudumsa da o günleri bana
hatırlatan bu mektupları seviyorum, hem de çok
seviyorum ve mektupları getirip götüren postacılara,
"teşekkürler postacı" diyorum bütün içtenliğimle.
Keşke size bu teşekkürleri, gönderdiğim mektupların
zarfları üstüne, o tarihlerde, her aşığın sevgilisine
gönderdi mektuplarda yaptığı gibi yazsaydım.
Gecikmiş de olsa kabul etmenizi istirham ediyorum.
Teşekkürler postacı.
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ilginin düştüğünü ifade etti.

Haber merkezi

üzellik ve sağlık için kil kullanımını artık
bilmeyenimiz yoktur. Eski zamanlarda kozmetik sektörü
bu kadar gelişmediği için, kadınlar doğal yollarla
güzelliklerini korumaya çalışırlardı. Kil ise kullandıkları
malzemelerin başında gelirdi.

Dureyd Attar, kilin faydalı bir madde olduğunu
vurgulayarak, “Kil maddesi organik ve çok faydalı bir
maddedir. İnsanlar eski dönemde hep kil kullanırdı.
Şimdilerde sayıları az olsa da yine de saç veya cilt bakımı
için alıp kullananlar var.” ifadesinde bulundu.

Saç, vücut ve cilt bakımı için onlarca faydası olduğunu
bildiğimiz kil, saç bakımında da oldukça sık kullanılan bir
yöntemdir.

Bir diğer baharatçı Muhanned Attar ise konuya ilişkin,
“Dükkanımda 3-4 çeşit kil var. Ama satılmıyor, insanların
talebi yok. Bence kil kullanmak şimdi marketlerde
bulunan kimyasal şampuanlardan çok daha faydalı. Hiç
olmazsa doğal bir ürün. Faydası olmasa da zarar vermez.”
şeklinde değerlendirme yaptı.

Kil, yüksek oranda kalsiyum, potasyum, sodyum ve
alüminyum içerdiğinden, pek çok saç problemlerine iyi
gelmektedir.
Erbil’in meşhur çarşısı Kayseri Çarşısı’nda yıllardır baharat
dükkanı işleten esnaflardan kil tüketimi ve kadınların kil
kullanımına ilişkin kısa demeçler aldık.

Şimdilerde tüketicilerin saç, cilt ve bebek bakımı için kil
aldıklarını belirten Muhanned Attar, “Ama çoğunlukla
insanlar faydalı ve doğal şeyler yerine, güzel kutulara
konulan,üzerinde aldatıcı fotoğraflar olan gösterişli
şampuan ve kremler alıyorlar. Eskiden insanlar çok
sade şeyler isterdi ama şimdi insanlar sade ve faydalı
şeyler yerine gösterişli ve pahalı şeyler arıyorlar” diyerek
eleştiride bulundu.

Tba Gazetesine konuşan Dureyd Attar kilin eskiden
çok fazla satıldığını belirterek, “Ama şimdi kil talebi çok
düştü. Günlük gelipte soranlar oluyor, ama sayıları çok az.
Eskiden günde bir kilo satardık ama şimdi bir kiloyu bir
haftada veya daha fazla sürede satıyoruz.” diyerek kile olan

L

Sattıkları killerin eskisi gibi saf olmadığını belirten
Dureyd Attar, “Şimdiki killer saf kil değil. Bunlar dağlardan
kazıp çıkartılıyor. Eskiden getirilen killer saf kildi ama
şimdikilerde toprak var. Her ne kadar kendisi de topraktan
oluşsa da ama maddesinde fark var. Şimdiki killer farklı ve
toprakla karışık, bu nedenle eskisi gibi rağbet görmüyor
ve fayda vermiyor.” şeklinde açıklama yaparak insanların
şampuandan daha fazla fayda gördüğünü dile getirdi.

Lübnan Başbakanı Hariri İstifa
Edeceğini Duyurdu

Haber merkezi

übnan Başbakanı Saad el-Hariri, ülkesinde
devam eden hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle
istifa etti.

eden hükümet karşıtı protestoları sona erdirecek
çözüm yolları için istişare görüşmelerini aralıksız
sürdürüyordu.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, Hizbullah
ve Emel Hareketi destekçileri, Beyrut’un doğusu ile

Lübnan Başbakanı Saad Hariri 29 ekimde istifa
ettiğini duyurdu. Hariri 2017 yılında da istifa kararı
almış fakat kararı duyurduktan 17 gün sonra
istifasını geri çektiğini duyurmuştu.

batısını ayıran köprü gösteri noktasında toplanan
göstericilere saldırdı.
Lübnan’da Başbakan Hariri, ülkedeki gösteriler üzerine
21 Ekim’de ekonomik krizi hafifletmek amacıyla
bir reform paketini Bakanlar Kurulunun onayından
geçirmeyi başarmıştı.
Hariri, 2020 bütçesinin hiçbir vergi içermemesinin
yanı sıra bakan ve milletvekili maaşlarının yüzde 50
düşürülmesi, Enformasyon Bakanlığı ile bazı kamu
kurumlarının kapatılması, yoksul aileler ile konut
kredisine ek kaynak ayrılması gibi bir dizi karar
alındığını açıklamıştı.

Siyasi partilere "Lübnan'ı korumak bizim
sorumluluğumuz." diye seslenen Hariri, "Makamlar
gelir geçer, mühim olan ülkenin itibarı ve
güvenliğidir." vurgusunu yaptı.

Meydanları dolduran büyük kalabalıklar ise
hükümetin söz konusu reform paketine rağmen
eylemlerini sona erdirmemişti.

Hükümete yakın kaynaklardan edinilen bilgiye
göre, Başbakan Hariri, Lübnan’da günlerdir devam

Tba Çocuk 9. Sayısı Minik Okurlarıyla Buluştu

T

ürkmen Basın Ajansı tarafından hazırlanan
Tba Çocuk Dergisi’nin 12. sayısını minik okurlarıyla
buluştu.
Minik okurlarımızın zihinsel gelişimini ve motor
becerilerini geliştirmek ayrıca anne ve babaların
çocuklarıyla daha kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak
amacıyla dergimizin içeriğini hazırladık.
Boyama, eşleştirme, kavramlar, oyunlar, sayılar,
renkler, harfler, boyamalar, anne ve babaların
çocuklarıyla kaliteli vakit geçirmeleri için öneriler,

bilmeceler, fark bulmacalar, labirentler,
el becerileri, şiirler, tekerlemeler ve
daha pek çok aktiviteyi dergimizde
bulabilirsiniz.

Bizi takip
etmeye
devam edin.
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