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Erbil’de Gökbörü’nün mirası
‘Mevlit Kandili’ coşkuyla kutlandı
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Dr. Soran Selahattin:

3' Kürdistan Anayasası’nda

rak Kürdistan Bölgesi Yönetimi’nin (IKBY) 9.
kabinesinin oluşturulmasının ve bu kabineden
Türkmenlere Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı
görevinin verilmesinin ardından Aydın Maruf,
Bölge Bakanı olarak etnik ve dini oluşumlarla birkaç
görüşme gerçekleştirdi.

Aydın Maruf'un ilk toplantısı, Türkmen siyasi taraflarla
oldu ki bu toplantı 3 kasım 2019'da Türkmen Evi'nde
gerçekleştirildi. İkinci toplantısı, 7 kasım'da Hristiyan,
Kildani, Asuri ve Süryani temsilcileri ile Ankawa'da
Süryani Kültür Müzesi salonunda gerçekleşti. Üçüncü
toplantı ise 14 kasımda Feyliler, Kakailer, Sabia
Mendailer, Yezidi ve Zerdüştlerle düzenlendi.
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Mevlit
bid'at midir 2'de
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Muhakkak ‘Türkmen Meclisi’ne
Vurgu Yapılmalı

M

otosiklet,
dünyanın her yerinde bulunan hızlı ulaşım
araçlarından biri olarak bilinir. Arabaya kıyasla
fiyatı daha düşüktür ayrıca daha kolay kullanılıyor,
daha az yer kaplıyor ve ekonomik bakımdan da
daha ucuz. Tüm bu olumlu yanlarının yanı sıra
tehlikeli bir ulaşım aracı olarak da biliniyor. Bu
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Vatandașlar Motosiklet
Seslerinden Rahatsız
durum,
dünya standardına ve
kurallara uyulmadığında ayrıca ihtiyaç
duyulan gereçler kullanılmadığında ortaya
çıkıyor.
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Irak’ta 1 Ekim Fırtınasından Daha
Önce Görülmeyen Halk Dayanışması
Abdullah Erfani
Analiz etti

ünümüzde artık mağazaları teker teker gezme
devri sona erdi ve yerini e-ticaret siteleri aldı. E-ticaret
siteleri sayesinde sunulan seçeneklerin fazlalığı,
mağazaya göre indirimli alışveriş yapma fırsatı, zaman
tasarrufu, evden çıkmadan oturduğumuz yerden
alışveriş yapmanın rahatlığı, yorulmadan ayağımıza
gelen hizmet, ürün çeşitliliği bizleri online alışverişe
yönlendiriyor.

Kuyumcular zorda!
Altın fiyatları
inmek bilmiyor
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Türkmenin
Türkmenim belgesidir
de

ürkiye’de en önemli film festivalleri arasında
yer alan 56. Antalya Altın Portakal Film
Festivali bu yıl da büyük bir ilgiyle düzenlendi.

7'de
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Erbil’de Gökbörü’nün mirası ‘Mevlit
Kandili’ coşkuyla kutlandı
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geçen seneler olduğu gibi bu sene de bu kutlu güne önem
verilmesini ve aynı şekilde hayırlı ve bereketli olmasını
umut ediyorum."

er yıl Erbil'deki Müslümanlar, Peygamber Efendimiz
Hazreti Muhammed’in dünyaya geldiği Rebiülevvel ayının Küreciler Camisi İmam Hatibi Molla Vuşyar, Mevlit Kandili
12’inci gecesi olan ve bu sene 1447’ncisi kutlanan Mevlit
münasebetiyle iligili Tba'ya konuşarak, "Bugün, mübarek
Kandili münasebetiyle kutlama düzenlemektedir.
bir gündür. Peygamber Efendimizin doğum günü. Bazı
hurafeler vardır ki bu günün 9 Rabiülevvel olduğunu
Her yıl olduğu gibi bu yıl da halk Mevlit Kandili'ni büyük bir söylüyor. Bazıları da 12 rabiülevvelde olduğunu söylüyor.
coşkuyla kutladı. 9 Kasım 2019 Cumartesi günü binlerce
Tabi tarihte yazılanlara göre, tarihçiler bu günün 12
kişi özellikle Erbil Kalesi ve çevresinde toplandı. Etkinlikler
Rabiülevvele denk geldiği konusunda hemfikirler.” dedi.
düzenleyerek Peygamber Efendimize olan sevgilerini farklı
bir şekilde ortaya koydular. Mevlit Kandili etkinliklerine
büyük bir katılım gösterdiler. Çarşılarda, caddelerde,
camilerde ve Erbil'deki mahallelerde kutlama yapılarak
birçok yerde tatlı ve yemek dağıtılırken, Erbil'deki cami ve
mahallelerde bu münasebetle mevlit okundu.

Molla Vuşyar, “İnsanlar, Peygamber Efendimiz ile hakkı
ve Allah’ı tanıdı. Dünyanın ne olduğunu, kıyametin ne
olduğunu anladı. Ayrıca bu dünyadan sonra başka bir
yaşamın olduğunu anladı.” diye konuştu.
Peygamberlikle ilgili Molla Vuşyar, "Bu nedenle Peygember
Efendimizin yüceliği sadece insanlara yol göstermek için
değildir. Peygamberlik büyük ve değerli bir görevdir.
Allah’u Teala Kur’an-ı Kerim’de şunu buyuruyor; ‘ Allah
kimi peygamber olarak seçeceğini en iyi bilir.' Biz takva
ve ibadet ederek ermiş ve mutaki insan olabiliriz ancak
Peygambere yetişemeyiz. Çünkü peygamberliği Allah
seçer, o kimin peygamber olacağını bilir. Peygamber
Efendimizin de yüce kılınmasının nedeni Allah tarafından
seçildiği içindir." ifadelerinde bulundu.

Mevlit bid'at midir?
Mevidin bid'at olup olmamasına ilişkin Molla Vuşyar,
“Mevlidin bid'at olduğunu söyleyenler Selefilerdir.
Suudi Arabistan’da yayımlanan bir kitapta, Muhammed
Abdülvahab’ın doğumun bir hafta olduğu yazılıyor.
Yani sadece bir gün değil bir hafta olduğunu söylüyor.
Eğer Peygamber Efendimizin doğum gününde Mevlit
yapmak bid'at ise Muhammed Abdülvahab’ın doğumu
için niye bir hafta süre belirlenmiştir.” ifadelerini kullandı.
Molla Vuşyar, “Peygamber Efendimiz kendisi için mevlit
yapılmasına muhtaç değildir. Ancak bunun (Mevlidin)
kurucuları Peygamber Efendimize olan sevgisinden
kurmuştur. Bu Sultan Muzafereddin’in zamanından beri

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) Parlamentosunda
Vakıflar ve Diyanet İşleri Komisyonu Üyesi Veysi Said Veysi,
bugüne ilişkin Tba'ya yaptığı konuşmada, "Kürdistan
Parlamentosunda Vakıflar ve Diyanet İşleri Komisyonu
adına, Kürdistan halkını kutluyorum. Peygamber Efendimiz
Muhammed Mustafa'nın doğum yıl dönümünün,
Kürdistan'daki tüm oluşumlar arasında hayra, mutluluğa,
barışa ve birlikte yaşamaya vesile olmasını diliyorum.
Hepimizin bildiği üzere Kürdistan'da her yıl Peygamber
Efendimizin doğum gününe özel bir önem veriliyor. Yıllık
olarak bunun resmi bir şekilde kutlanması ve milli kültür
haline gelmesi mutluluk verici bir şey." dedi ve şöyle
devam etti:
"Bu yüzden Kürdistan'ın başkenti Erbil, kesinlikle bu kutsal
yücelikten pay aldı ve mevlit fikrinin Erbil'den çıkmasını
başardı ki bu şehirin şahıslarından Sultan Muzaffereddin,
800 yıl önce Peygamber Efendimizin doğum günü için
kutlama düzenlenmesini ortaya koyarak hem İslam
tarihinin hem de Erbil şehri tarihinin bir bölümü oldu.
Ardından İslam dünyası Erbil halkına baktı. Bu yüzden

Peygamber Efendimizi tanımamız gerektiğini belirten
Molla Vuşyar sözlerin şöyle tamamaladı:
Din adamları, zararlı veya dine uymayan bir şeyin bid'at
olduğunu belirtiyor. Bizim yaptığımız Mevlit içerisinde
Kur’an okunuyor, salavat getiriliyor. Bu yüzden bu
fırsattan yararlanarak Peygamberimiz tanıtılmalı.”

Önemli günde ayrıca, Erbil'deki camilerin kapıları açıldı.
Def sesleri yükselen camilerde, mevlitler okundu. Günün
başlamasıyla halk büyük bir katılımla camilere akın ederek
Peygamber Efendimizin doğum günün kutladı.

İslam Alimler Birliği Erbil Şubesi Başkanı Şeyh Niyaz,
Tba muhabirine yaptığı konuşmada, "Öncelikle kainatın
efendisi Peygamber Efendimiz Muhammed'in (SAV)
doğum günü olan Mevlit Kandili'nizi kutluyorum. Aslında
bu yıl dönümü, yeryüzüne nurun geri dönüşü demektir.
Gerçekten Peygamber Efendimizin dünyaya gelişi
insanlığın yenilenme sebebi oldu. Bu yüzden biz din
adamları olarak, Müslümanların birbirlerini sevmelerine ve
Peygamberin sünnetlerine yönelmelerini sağlamayı görev
biliyoruz. Ayrıca Peygamberimizin sünnetlerini yerine
getirmeye ve Peygamberi sevmeye devam etmeliler.
Çünkü gerçekten rahatlığa ve huzura erme imana uymakla
olur." dedi.

kurulmuştur. Yani Sultan Muzafereddin’in hiç mi bilgisi
yoktu? Ondan sonra gelen din alimlerinin bilgileri yok
muydu? Din konusunda az bilgileri olan gençler bunun
bid'at olduğunu söylüyor. Onun dışında Peygamber
Efendimizin bir şeyi yapmadıysa, yapıldığında bu
bid'at olmaz. İmamı Ömer Ku’ran’ı bir kitapta yazmayı
buyurduğunda İmamı Abubekir Peygamber Efendimizin
yapmadığı bir şeyi yapmayacağını söyledi ve bunu bir
bid'at olarak gördü. Ancak İmamı Ömer bu konuda
kararlı olarak dediğini yaptı. Buradaki amacımız
Peygamberimizin yapmadığı bir şeyin bid'at olarak
görülmemesi içindir." şeklinde konuştu.

Her yıl 12 Rabiülevvelde Peygamber Efendimiz
Muhammed'in (S.A.V) doğum günü dünyadaki tüm
Müslümanlar tarafından faklı şekillerde kutlanıyor.
Mevlit merasimleri de Erbil halkının dini kültüründe
ayrılmaz bir parşası oldu.

Gökbörü’nün mirası “Mevlit Kandili”
Mevit Kandili'nin nasıl başladığına bakarsak,
Erbil Atabeyi Sultan Muzaffereddin Gökbörü'nün
ismini görürüz ki Erbil'in tarihine ismini altın
harflerle yazdırarak hala Erbil halkı üzerinde etkileri
görülmektedir.
Sultan Muzaffereddin Gökbörü Peygamber Efendimiz
Hz. Muhammed’in (SAV) doğum gününe çok önem
vererek mevlit törenleri düzenletmiş ve bunun
gelenek haline gelmesine öncülük etmişti. Peygamber
Efendimizin doğum gününden birkaç ay önce Erbil
şehri süslenip o gün için hazırlanarak, farklı kentlerden
insanlar davet edilip, fakirlere yardım dağıtılırmış.
Erbil’e tarih ışığında önem ve her alanda medeniyet
kazandıran Muzaffereddin Gökbörü, 29 haziran 1232
yılında vefat etmiştir. Mezarı konusunda rivayetlerin
birinde, Mekke’de kendisi için yaptırdığı türbede
defnedilmesini vasiyet eden Sultan Gökbörü, Hac
döneminde yola çıkarılan naaşı hacılarla birlikte yola
çıkmış ancak hac kafilesi üzerine bedevilerin yaptığı
taaruzlardan dolayı naaşı Kufe’ye götürülerek Hz. Alin’in
yanına defnedildiği söyleniyor. Bir diğer rivayete göre ise
naaşının Erbil Kalesi’nin doğusunda Muzafferiye Caddesi
tarafında defnedildiğine yöneliktir.
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Bakan Aydın Maruf: Hepsini Dinledik Rapor

Halinde Divan Başkanlığına Sunacağınız

I

Haber: Ali Antar / Foto: Ali Salim

rak Kürdistan Bölgesi Yönetimi’nin (IKBY) 9. kabinesinin
oluşturulmasının ve bu kabineden Türkmenlere
Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı görevinin
verilmesinin ardından Aydın Maruf, Bölge Bakanı olarak
etnik ve dini oluşumlarla birkaç görüşme gerçekleştirdi.
Aydın Maruf'un ilk toplantısı, Türkmen siyasi taraflarla
oldu ki bu toplantı 3 kasım 2019'da Türkmen Evi'nde
gerçekleştirildi. İkinci toplantısı, 7 kasım'da Hristiyan,
Kildani, Asuri ve Süryani temsilcileri ile Ankawa'da Süryani
Kültür Müzesi salonunda gerçekleşti. Üçüncü toplantı ise
14 kasımda Feyliler, Kakailer, Sabia Mendailer, Yezidi ve
Zerdüştlerle düzenlendi.
Toplantıların amacı, dini ve etnik oluşumların görüş ve
isteklerini ele almak, oluşumlar ve IKBY Hükümeti arasında
bağ oluşturmak. Ayrıca oluşumlar tarafından hükümetin
desteklenmesidir. Toplantıların sonucunda, oluşumların
isteklerine ilişkin bir rapor hazırlanarak bölge hükümeti
başkanlığına iletilecek.
Her ne kadar, toplantılar farklı yerlerde ve tarihlerde
gerçekleşmiş olsa da, etnik ve dini oluşumların istekleri
birbirlerine yakın oldu. Türkmen ve Hristiyan taraflar,
Süryanice ve Türkmence eğitim sistemini geliştirmeye
yönelik çalışmalar yürütülmesine vurgu yaptı. Ayrıca
Gençlik ve Kültür Bakanlığında iki oluşumun da genel
müdürlüklerine daha fazla önem verilmesi istendi.
Toplantılar ve tarafların hükümetten istekleri hakkında
bilgi almak üzere IKBY Oluşumlardan Sorumlu Bölge
Bakanı Aydın Maruf ile görüşme gerçekleştirdik.

IKBY Hükümetinde Oluşumlardan Sorumlu
Bölge Bakanı olarak etnik ve dini oluşumlarla
toplantılar gerçekleştirdiniz. Bu toplantılarda
amaç neydi ve toplantılar hakkında
değerlendirmenizi bizimle paylaşabilir
misiniz?

Belli olduğu üzere, bu bakanlık ilk defa hükümette yer
almaktadır bu da etnik gruplardan veya oluşumlardan
sorumlu bir bakanlıktır. Bu bakan Irak Kürdistan
Bölgesi’nde bulunan tüm etnik grupların temsilcisidir.

Görev belli olduğu zaman biz, bu kısa süre
içerisinde Erbil’de veya bölgede olan bütün
etnik grupların temsilcileri, hem hükümet
içerisinde hem de hükümetin dışında olan siyasi
taraflarla toplantılar yaptık.
Bizim ilk toplantımız Türkmen Evi’nde
Türkmenlerle gerçekleşti. Daha sonra ikinci
toplantıyı Ankawa Kültür Merkezi’nde Hristiyan
kardeşlerimizle yaptık. 14 kasımda ise Feyliler,
Kakailer, Sabia Mendailer, Yezidi ve Zerdüştlerle
toplantı yaptık. Daha sonra toplantıda dile
getirilen bu istek, sıkıntı ve sorunlar rapor
halinde başbakanlığa sunulacak. Neticede
Başbakan Sayın Mesrur Barzani Beyin etnik
gruplara büyük desteği bulunmaktadır. Zaten
hükümetin genel programının bir maddesi de burada
yaşayan etnik grupların haklarını korumaktır. Bizim
bakanlığımız yoluyla hükümet ve etnik gruplar arasında
iletişim ve koordinasyon kuruluyor.
Türkmen gruplarıyla yapılan toplantıda katılım iyiydi.
Hristiyanlarla yapılan toplantıya katılım daha iyiydi. O
yüzden önümüzdeki günlerde diğer etnik gruplarla
toplantı yapılacak. Hedef ve amacımız sadece toplantı
ve konferanslar gerçekleştirmek değildir. Bunun dışında
bizim meydan ziyaretlerimiz olacak. Ayrıca Türkmenlerle,
Hristiyanlarla veya diğer etnik gruplarla ilgili Erbil’de veya
bölgede olsun eğitimleri, kültür alanları, sosyal çalışmaları,
siyasi tarafları bizim bakanlığımız tarafından önümüzdeki
günlerde aktif bir şekilde hem medya üzerinden hem
hükümet üzerinden hem de yapılan çalışmalar üzerinden
organize bir şekilde yapılacaktır.

Hem Türkmenlerle hem Hristiyanlarla yapılan
toplantıda aldığınız not ve görüşlere göre,
talepleri nelerdir? Milletlerin hükümetten istek
ve beklentileri nelerdir?
Tabi bizim hem parlamentoda hem de hükümette
temsilcilerimiz bulunuyor bunun dışında da siyasi
partilerde bulunuyor. Ayrıca etnik gruplara ait hem Eğitim
Bakanlığında Türkmen Eğitim Müdürlüğü
ve Süryani Eğitim Müdürlüğü bulunuyor.
Ayrıca aynı şekilde kültür alanıyla ilgili Kültür
Bakanlığında da bulunmaktadır. Toplantılarda
hemen hemen Türkmen ve Hristiyanların
istekleri birbirlerine yakındı. Aynı sorun ve
isteklerdir.
Daha çok bölgede veya Irak’ta yazılacak olan
anayasada bu etnik grupların haklarının
verilmesini ayrıca bölgede olan okulların
programında etnik grupların da tarihine önem
verilmesini talep ettiler. Ayrıca müdürlüklerde
kadrolaşmanın modern bir şekilde yapılması
istendi. En önemlisi Türkmen ve Hristiyan
okullarının hem program hem de okullarının
modern bir değişime ihtiyacı var. Bunu daha fazla talep
ettiler.
Ayrıca en önemli taleplerden biri de hem hükümette
hem de bölgede etnik gruplarla ilgili bir meclis tavsiyesi

ve görüşleri var. Bu meclisin, başbakanlıkta, hükümette,
bölge başkanlığında ya da iklimde bütün etnik gruplar
için yapılması teklifinde bulunuldu. Ama genel olarak bu
toplantıların ve ya yapılan görüşmelerin sonucu olumlu
ve pozitifti. Biz bu toplantılara devam edeceğiz. İstekleri
de rapora geçirip resmi olarak Irak Kürdistan Hükümetinin
divan başkanlığına göndereceğiz yani Başbakanlığa
göndereceğiz. Ayrıca önümüzdeki günlerde belki istekleri
rapor şeklinde Başbakanlık toplantısında da resmi olarak
gündeme taşıyabiliriz.

Bölge Bakanı olarak hem Türkmenler hem
Hristiyanlar hem de diğer etnik gruplar için
projeleriniz var mı? Varsa bu projeler nelerdir?
Tabii ki bizim hem Irak Anayasasında hem de burada
bir yasamız var. 2015'te parlamento tarafından çıkan 5
numaralı yasa. Orada etnik gruplar tanıtılıyor. Kavmi etnik
grupların Türkmen ve Hristiyanlar olduğu belirtiliyor. Dini
etnik gruplar ise Hristiyan, Şebek.. Ama iki esas etnik grup
var. Biri Türkmenler diğeri Hristiyanlar'dır. Ona göre de
hem parlamentoda hem de hükümette katılım yapılmıştır.
Bu iki etnik grup bu bölgede önemli faktörlerdir.
Bunların geçmişte katılımları şimdi katılan siyasi
oluşumlardır. Bizim gelecekteki önemli projelerimizden
biri etnik grupların özellikle Türkmenlerin, Hristiyanların
varlıkları. Mesela kültürel varlıkları, eğitim varlığı, okullar
veya kültürel merkezi yerler... Bunların hükümetin
desteğiyle değişiminin yapılması ve modern bir şekilde
gösterilmesidir.
Ayrıca bizim projelerimizden veya desteklediklerimizden
Türkmenler, Hristiyanlar veya diğer etnik gruplar için yayın
organları içerisinde, radyo, tv veya gazete olması etnik
gruplar adına önemlidir. Ayrıca en önemlisi gelecekte
anayasa çalışması var. Bizim de katkımız olacaktır,
bakanlıkta da katkımız olacaktır. Mutlaka bunun içerisinde
Türkmenler ve Hristiyanların anayasada yer alacak olan
hakları çok çok önemli.
Ayrıca dediğim gibi meydan ziyareti yapılacaktır. Bunun
içerisinde Erbil, Duhok, Süleymaniye'de olan Türkmenlerin,
Hristiyanların, diğer Yezidi, Şebeklere ait olan mezarlıklar,
kiliseler, okullar, tarihi alanlarla ilgili önemli bir çalışma ve
projemiz olacaktır. Çünkü bunlar kültürel ve tarihi varlıktır.
Bu yüzden önümüzdeki günlerde etnik gruplarla ilgili
hem kültürel, hem sosyal, hem de eğitim varlığı bizim
projelerimizde aktif bir şekilde yer alacaktır.
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Vatandașlar Motosiklet Seslerinden Rahatsız

M

Haber: Muhammet Abdülcabbar / Foto: Çoban Timur

otosiklet, dünyanın her yerinde bulunan hızlı
ulaşım araçlarından biri olarak bilinir. Arabaya kıyasla
fiyatı daha düşüktür ayrıca daha kolay kullanılıyor, daha
az yer kaplıyor ve ekonomik bakımdan da daha ucuz.
Tüm bu olumlu yanlarının yanı sıra tehlikeli bir ulaşım
aracı olarak da biliniyor. Bu durum, dünya standardına ve
kurallara uyulmadığında ayrıca ihtiyaç duyulan gereçler
kullanılmadığında ortaya çıkıyor.
Halk, motosiklet kullanımı konusunda ikiye ayrılmış
durumda. Bir bölümü tamamen reddediyor, diğer bölüm
ise destekliyor. Bilinçli bir şekilde motosikleti anlatanlar,
motosikletin sorun olmadığını, belkide kullanma şekline
bağlı olduğunu kaydediyor. Bu nedenle insanlar, bu aracı
hem iyi hem de kötü olarak iki yönden kullanabilir.

Bu konuya ilişkin Erbil Trafik Müdürlüğü Sözcüsü Fazıl
Hacı ile motosiklet kullanımı kuralları, izinsiz motosiklet
ele geçirmenin yaptırımları vb. sorulara ilişkin görüşme
gerçekleştirdik.
Erbil Trafik Müdürlüğü Sözcüsü Fazıl Hacı, motosiklet
ehliyetini alma şartlarına ilişkin, "Motosiklet ehliyeti almak
isteyen vatandaşlar, birkaç hususa uymalı bunlardan,
vatandaşlık kimliğine sahip olmalılar ve 16 yaşını bitirip
sınavlardan geçmeliler." dedi.
Erbil Trafik Müdürlüğü Sözcüsü, motosikletleri sürücülerin
üzerine alması için gerekli koşullara değinerek
"Şoförlerin kullandığı motosikletler, Kürdistan Bölgesi
sınırından ithal edilmiş olmalı, manifestoları olmalı, geçici
plaka tablosu olmalı. Bu şekilde Erbil Trafik Müdürlüğünde,
kayda geçirip caddelerde sürüşünü yapabilirler. Ancak
bu kurallara uymayan kişinin motosikletine el konulur."
ifadelerinde bulundu.

Motosikletlere el koyma uygulamasına ilişkin Erbil Trafik
Müdürlüğü Sözcüsü Fazıl Hacı, “Biz bu senenin başından
beri, kayıt altına alınmamış ve izinsiz motosikletlere el
koymaya ilişkin çalışmalarımız vardı. Bu senenin başından
itibaren yaklaşık 2500 izinsiz ve kayıt altına alınmamış
motosiklete el konuldu.” dedi.
Erbil Trafik Müdürlüğü Sözcüsü Fazıl Hacı, son olarak
“Motosiklete el koyma çalışmalarında, eğer motosiklet
şoförü motosikletinin egzozunu delerek halkı rahatsız
ettiyse, tutuklanarak yasal soruşturmaya tabi tutulur.”
bilgisini paylaştı.
Motosikletin sesi birçok vatandaşı rahatsız etmekte.
Birçok genç, turistik yer ve mahallelerde yüksek bir
sesle motosiklet sürüp vatandaşları rahatsız ediyor.
Bu kapsamda Tba gazetesi olarak vatandaşların bu
sesten rahatsız olmalarına ilişkin kendileriyle görüşme
gerçekleştirdik.
Erbil sakinlerinden Taha
Mevlüt, motosiklet
sesinden rahatsızlık
duyulmasından ve
bunun çözümüne
ilişkin, “Bazı
vatandaşlarımız
motosikleti
iyi bazıları da
kötü amaçla
kullanıyor.
Motosikleti
kötü amaçla
kullanan kişiler
mahallelerdeki halkın
rahatsız
ve huzursuz olmalarına
neden oluyor. Bu nedenle motosikletleri iyi yönde
kullanmalarını istiyoruz. Bazı motosiklet şoförleri bu
aracı faydalı bir amaçla kullanarak günlük çalışmalarını
onunla yürütüyor. Bu söylediklerimiz onları kapsamıyor.
Çünkü, belki de bazı kişilerin araç almak için ekonomik
durumları uygun olmayabilir ya da günlük çalışmalarını
taksi ücreti ödeyerek veya yürüyerek yapamıyordur
ve mecburen motosiklet kullanıyordur. Başlangıçta
belirttiğim gibi bizim sorunumuz onlarla değil.” dedi ve
şöyle devam etti:
“Bir başka noktada motosiklet sadece hava atmak ve halkı
rahatsız etmek için kullanılıyor. Motosikletin egzozunun
sesini yükselterek halkı rahatsız ediyorlar. Bu şekilde bu
ulaşım aracını uygun olmayan bir şekilde kullanıyorlar.”
Söz konusu çirkin görünüşü ortadan kaldırmak
için hükümetten talepte bulunan Taha Mevlüt, “Biz
hükümetten özellikle de İçişleri Bakanlığı ve trafik
polislerinden bu tür motosikletlere ilişkin yeni bir
kural çıkarmasını istiyoruz. Özellikle motosikletlerine
ses yükselticiler yerleştirenler yasal cezaya çarptırılsın.

Arabaların yıllık bakım kontrolü yapılırken nasıl ceza
veriliyorsa motosikletlerin şoförlerine de ceza verilsin ki
motosikletlerine ses yükselticiler takamasınlar.” dedi.
Taha Mevlüt, motosiklet sürücülerinin güvenlik
ekipmanlarını kullanmalarına ilişkin, “Genel olarak,
koruyucu ekipmanlar çok az kullanılıyor. En küçük örnek,
kask kullanmayışları. Bu gerçekten motosiklet sürücüleri
için çok gerekli. Ne yazık ki az sayıda şoför motosiklet
kullanma kurallarına uyuyor.” değerlendirmesinde
bulundu.
Konuşmasının sonlarında Taha Mevlüt, halkı rahatsız eden
motosikletlere el konulması sebebiyle teşekkür ederek,
"Vatandaş olarak bu çalışmayı güzel karşılıyoruz ancak
çalışma amaçlı kullanılan motosikletlerle, halkı rahatsız
etmek için kullanılan motosikletlerin ayırt edilmesi gerekir.
Örneğin üç tekerlekli motosikletler genellikle çalışma
amaçlı kullanılıyor. Onlara izin çıkarılması gerekli." dedi.
Muhammet Ubed adlı vatarndaş da motosiklet
sürücülerine ilişkin, "Şu anda halkın birçoğu motosiklet
sürücülerine kötü gözle bakıyor. Ancak motosiklet birçok
işimizi kolaylaştırıyor ayrıca gideri de daha az. Şu anda
birçok restorandaki yemekler motosikletle gönderiliyor ve
masrafı çok düşük. Üstelik otomobile kıyasla çevreye daha
faydalı. Kalabalık da yaratmıyor." şeklinde açıklama yaptı.
Muhammet Ubed,
motosikletin rahatsız
edici sesine ilişkin ise
“Motosiklet sesine
gelince, bu ulaşım
aracını kullanan
şoförlerin birçoğu
ses yükselticileri
takmış durumda.
Bu yüzden halk
kendilerinden
rahatsız.” diye konuştu.
Muhammet Ubed, rahatsız
edici sese ilişkin hükümetten
talepte
bulunarak, "Bu sesi çıkararak halkı
rahatsız etmemeleri için hükümet, motor sürücülerine birkaç
kural koymalı. Bu yüzden trafik polisinden halkı rahatsız eden
kişilere ceza vermesini istiyorum." ifadelerinde bulundu.
Muhammet Ubed, "Motosiklet şoförleri, trafik kurallarına
uymalı. Tüm istenmedik olaylardan kaçınılması için de
koruyucu ekipmanlar kullanılmalı. Çünkü eğer onlar
kurallara uyarsa trafik kazaları da azalır. Aksi takdirde bu
kurallara uyulmazsa cezaya çarptırılmalılar. Motosikletlere
el koyulmasına ilişkin ise aracı kötü amaçla ve halkı rahatsız
edecek bir biçimde kullananlara ceza verilmesinden dolayı
trafik polislerine teşekkür ediyorum. Ancak günlük yaşantısını
bu araç ile idame edenlere yardım edilmeli.” diyerek sözlerini
sonlandırdı.
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Dr. Soran Selahattin:
Kürdistan Anayasası’nda Muhakkak
‘Türkmen Meclisi’ne Vurgu Yapılmalı
Haber: Ziya Uzeiry / Foto: Çoban Timur

rak'ta oluşturulacak federe bölgeler, Irak Anayasası
çizgisinden çıkmaksızın kendilerine ait özel anayasaya
sahip olabilirler.
IKBY, Irak Anayasası’nda resmi bir siyasal oluşum olarak
yer almasına rağmen günümüze kadar kendine ait
özel anayasası bulunmamakta. Daha önce anayasa
çalışmaları adına komisyon kurulmuştu ancak şimdiye
kadar herhangi bir sonuç alınamadı. Komisyonda, IKBY’de
Kürtlerle birlikle yaşayan diğer etnik grupların temsilcileri
de bulunuyor.
Konunun derinliklerine inmek adına Tba Gazetesi olarak
Irak Anayasası üzerine doktora tezi yapan Dr. Soran
Selahattin Şükür’den demeç aldık.
Irak Anayasası’na değinerek konuya başlayan Şükür,
“Anayasaya göre Irak devleti federal parlamenter sistemle
yönetilen bir ülke. Buna göre Irak federe bölgelerden
oluşuyor, Kürdistan Bölesi de Irak Anayasası’na göre resmi
bir bölgedir. Irak Anayasası’na göre Bölgenin kendine
ait anayasası olabilir. Bizce bu anyasanın hazırlanması
gereklidir. Buna göre IKBY'nin temel ilkeleri, hak ve
özgürlükleri güvence altına alınırsa, yönetim modeli,
devlet organlarının oluşumu, yetki ve ilişki dengeleri
düzene kavuşur.” diyerek şöyle devam etti:
“Ayrıca Bölge için istenen anayasanın, Irak Anayasası
çizgileri içerisinde olması elzemdir. Kürdistan
Bölgesi'nde günümüze kadar bu bahsettiğimiz anayasa
gibi bir anayasa yok. Bu boşluğu doldurmak adına
Kürdistan Bölgesi'ndeki siyasi iktidar parlamento yolu
ile böyle bir anayasanın oluşması için 2005 yılından
sonra çalışmalara başladı. İlk önce Irak Kürdistan
Parlamentosu’nun oluşturduğu bir komisyon kuruldu.
Bu komisyonda siyasiler ağırlıklı olarak anayasa hukuku
akademisyenlerinden oluşuyordu.”
Ekibin proje hazırladığını söyleyen Şükür, “Gündeme
başka farklı tartışmalar geldi, örneğin sistem parlamenter
sistem mi yoksa başkanlık sistemi mi olsun gibi
tartışmalar. Bu olaylardan sonra projenin daha da
geliştirilme ihtiyacı oluştu. Daha sonra geliştirmek
amacıyla yeni bir komisyon oluşturuldu, komisyonda
siyasi grupların ve oluşumların temsilcileri yer buldu.”
şeklinde ifadelerde bulundu.
Kendisinin Irak Türkmen Cephesi tarafından Anayasa
Komisyonuna aday gösterildiğini söyleyen Dr. Soran,
“Türkmenlerden ben ve Kamaran Bey bu komisyona
katılmak amacıyla aday olarak gösterildik. Diğer 4
Türkmen grubu kendi adaylarını destekleyince Kamaran
Bey bu önemli ve onurlu göreve nail oldu. Biz de
kendisine başarılar diledik. Belirli bir dönemde komisyon
çalışmalarını yürüttü, hedef yeni projeyi geliştirerek
tekrardan parlamentoya sunmaktı. Ancak Irak'ın ve
Kürdistan Bölgesi'nin siyasi, ekonomik sorunları ve
özellikle DEAŞ'ın ortaya çıkması, bölgede güvenlik
ve siyasi istikrarı zedeledi, bu da komisyon işlerinin
durmasına sebep oldu.” dedi.

böylelikle ya Kameran Bey tekrardan komisyona seçilir, ya
da bir başkası aday gösterilir ve önemli olan buraya iyice
odaklanmamızdır.”
Türkmenler adına IKBY Anayasasının çok önemli
olduğunu söyleyen Şükür, “Kürdistan anayasası bizim
açımızdan siyasi nizamın ana çizgilerini belirleyeceğinden
dolayı çok önemli. Bu da biz Türkmenler oluşum
olarak haklarımıza ne kadar özen gösterildiğini
değerlendirmemiz ve o noktada mücadele vermemiz
lazım. En iyi maddeleri ve en iyi modele Türkmenler
açısından ulaşmak için çalışmalıyız.” dedi.
Daha önceden Türkmenlerin anayasa literatüründe

geçtiğini savunan Dr. Soran Selahattin Şükür,
sözlerine şu şekilde devam etti:

"Türkmenleri anayasal haklarının
tanınması aslında yeni bir konu değil,
bu 1932 devlet deklarasyonu ile Irak
Anayasası literatürüne girdi. Bilindiği
üzere Irak vesayet altında olan bir
devletti, tam bağımsızlığını kazanmak
için bir anayasasının olması lazımdı. O
dönem Irak'ın 1925 kanuni esasiyesi vardı
ama orada temel hak ve özgürlükler
açısından eksiklikler olduğu için devlet
bu eksikliklerin doldurulması gerektiğini
savunmuştu ve böylelikle 1932'de
devlet deklarasyonuyla doldurdu. Tabi
burada Türkmen hakları adına önemli
vurgular yapıldı, mesela ana dilde eğitim
ciddi bir şekilde vurgulandı. Buna artı
olarak Türkmenlerin ağırlıklı olarak yaşadıkları
bölgelerde özellikle Kerkük ve civar bölgelerde,
Erbil’de Türkmencenin resmi dil olarak kabul
edilmesi o deklerasyona yansımıştı fakat o fiili olarak
uygulanmadı.”

Anayasada var olan hakların pratikte uygulamaya koyulup
koyulmadığı konusunda Dr. Soran şu ifadelerde bulundu:

“Bunun dışında da önce dediğim gibi Türkmenlerin
anayasal hakları Irak’ta eski tarihlerde yani 1932’den
Dr. Soran Selahattin Şükür, 1932 devket deklerasyonu, itibaren var olan bir şey. Ama biz bir Türkmen ferdi
2005 Anayasası ve Türkmenlerin haklarından
olarak buna hissettik mi ? Pratikte bu uygulamaya
bahsederek sözlerinin devamında, “1932’den sonra
geçildi mi? Bunu sorgulamamız lazım. Hangi
Türkmen haklarını anayasal olarak tanıyan en iyi
Türkmene sorarsanız sorun, ‘anadilde eğitimi
anayasal metin, 2005 Irak daimi anayasasıdır. Burada
dışında elde ettiklerim olmadı’ cevabını verir. Peki
da Türkmenelerin anadilde eğitim haklarına vurgu
neden? Çünkü bizim anayasal düzeyde haklarımız
yapıldı, buna artı olarak Türkmenlerin ağırlıklı olarak
korunuyor, ama bunun uygulaması için metot ve
yaşadığı bölgelerde Türkmencenin ikinci resmi dil
mekanizması yok. Ne 1932 deklarasyonunda, ne de
olarak kabul edilmesi 1932 deklarasyonundan farklı
Iran Anayasası’nda var. Bizim, var olan haklarımızın
olarak Türkmenlerin siyasal, sosyoloji ve kültürel
hayata geçmesi için uygulama mekanizması üzerinde
hakları da garanti altına alındı.”’ ifadelerinde bulundu. durmamız gerekir.”

Yazılacak anayasada vurgulanması gereken konuların
altını çizen Dr. Şükür, “Daha önce Irak Kürdistan
Anayasası projesinde, 1932 deklarasyonu ve 2005
Irak Anayasası’nda var olan metinler burada birebir
tekrarlandı. Bunlar, anadilde eğitim, Türkmenlerin
çoğunluklu yaşadığı bölgede Türkmencenin
resmi dil olması ve siyasal, sosyolojik, kültürel ve
ekonomik haklarının korunmuş olması. Muhakkak
ki yeni anayasada bunlara vurgu yapılacaktır. Yani
Dr. Soran, sözlerinin devamında anayasa komisyonu adına
yine Türkmence eğitimi anadili olarak kabul edilir,
son gelişmeleri bize şu şekilde anlattı:
Türkmenlerin ağırlıklı yaşadığı bölgelerde Türkmence
ikinci resmi dil olarak kabul edilir ve ayrıca Türkmenlerin
“Şu anda yeni kurulan hükümet ve seçilen parlamento 4
yıllık plan ve program çerçevesinde daha önce başlatmış
oldukları anayasa projesi hazırlık çalışmalarını tekrar
devam ettirmeyi hedefliyor. Ya eski komisyon tekrardan
kaldığı yerden devam ederek, Kamaran Bey bizi temsil
edecektir ve biz de dışarıdan bilgi ve birikimlerimizle katkı
yapıp destek olacağız, ya da tekrardan yeni komisyon
oluşturulur ve o zaman Türkmenleri kimin temsil
edeceğini parlamentodaki siyasi gruplar karar verirler,

ve anayasal düzene girmeleri gerektiğini söyleyerek,
“Türkmenler olarak şuna vurgu yapmamız gerekiyor;
Kürtler Irak’ta nasıl Araplarla birlikte ikinci resmi dil
olarak anayasada sabitleştirilmişse biz Türkmenler de
Kürdistan Bölgesi’nde ikinci grubuz, dolaysıyla anayasal
olarak Kürdistan Anayasası’nda Kürtlerle birlikte kurucu
unsur olarak yer almamız ve Türkmencenin resmi dil
olması için mücadele vermemiz gerekiyor. Tabi anayasa
komisyonunda gücümüzü ne kadar ortaya koyabilirsek,
ayrıca orada olan temsilcimiz Türkmen siyasi hareketi ve
aydınlarının ne kadar desteğini alabilirse onunla mümkün
olacaktır ki bu çok önemli bir mesele. En azından
Türkmenlerin ikinci etnik grup olarak ifade edilmesi yani
onu bile anayasaya yerleştirebilsek bu bizim açımızdan
önemli bir adım olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

siyasal hakları güvence altına alınacaktır ki bu bizim
parlamentoda bulunan 5 kotamız ve Erbil İl Meclisi’nde
3 kota temsilcimiz ile pekiştirilmiştir, buna da daha fazla
eklemeler yapılır.” şeklinde açıklamalar yaptı.
Dr. Soran, Bağdat’ta Araplar ile Kürtler arasındaki
bağlantıyı ve bu ilişkinin anayasaya yansımasını IKBY
Anayasası’nda da Kürtler ile Türkmenlerin aynı ilişkiye

Türkmen meclisinin önemine atıfta bulunan Dr. Soran
Selahattin, sözlerinin devamında ise, “Ne yapmak
gerekir ve ne istemek gerekir? Muhakkak ki Kürdistan
Bölgesi’nin Anayasasında Türkmen işlerinden
sorumlu bir anayasal Türkmen meclisinin oluşması
için ciddi bir mücadele vermemiz gerekir. Bu meclis
tıpkı Brüksel modelinede olduğu gibi Türkmenlere
özel işlerinde yani kültürel, ekonomik hakları, eğitim
hakları çerçevesinde, hem yasama hem de yürütme
yetkileri verilmesi gerekir. Bir de bu meclis için bir
bütçe oluşturulması gerekir ki bu bütçeden var olan
hakları hayata geçirebilelim. Daha önce hazırlanan
Kürdistan Anayasası metninde Hristiyan kardeşlerimiz
için Hristiyan işlerinden sorumlu bir meclis olacağı
görülüyordu ama Türkmenler için böyle bir meclise
işaret edilmedi. Bence yeni oluşacak projede
muhakkak taslakta Türkmen işlerinden sorumlu bir
meclise vurgu yapılması gerekir.” diyerek yeni süreçte
dikkat edilmesi gereken noktaları vurguladı.
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Irak’ta 1 Ekim Fırtınasından Daha
Önce Görülmeyen Halk Dayanışması
Analiz: Abdullah Erfani

rak hükümetinin bünyesine sarmaşık gibi işleyen
yolsuzluğa ve özellikle 16 yıldır neredeyse hiç olmayan
kamu hizmeti ve vatandaşları ekmeksiz bırakan işsizliğe
karşı tepki olarak milyonlar sokak ve meydanlara
döküldü. 1 Ekim’de başlayan ve emniyet güçlerinin şiddet
dolu müdahalesine uğrayan hükümet karşıtı protesto
gösterilerine Erbain törenleri münasebetiyle ara verilmiş,
törenlerin bitiminin ardından tekrar başlanmıştı.
Emniyet güçlerinin sert müdahalesi sonucu yüzlerce kişi
hayatını kaybederken binlercesi de hafif ve ağır bir şekilde
yaralı düştü. Emniyet güçleri, göstericileri dağıtmak için
göz yaşartıcı gaz, sıcak su ve uluslararası standartlara
aykırı olan ses bombaları kullandı. Binaların tepelerine
yerleştirilen keskin nişancıların vatandaşlara karşı
kullanıldığı videolarda açıkça görüldü.
Hükümetin, vatandaşların isteğine karşı vermemesi ve
emniyet güçlerinin sert müdahalesi Irak’ta daha önce
görülmemiş bir dayanışma yarattı.
Irak’ın özellikle güney ve orta kesimlerinde cereyan eden
ve şiddetli biçimde yaşanan gösterilerin merkezi başkent
Bağdat oldu.
Farklı illerden vatandaşların Bağdat’taki göstericilere
yaptığı bazı yardımları gah gurur duyarak gah
duygularımız kabararak izledik.

Ambulansları Hiç Aratmayan Yoksul Gençlerin
Geçim Kaynağı Tuk-Tuk’lar
Tuk-Tuk, uzak doğu ülkelerinde şehir
içi ulaşımı sağlamak için kullanılan
bir tür motor taksidir. Dünyanın
en kalabalık ve trafik sıkıntıları
yaşanan ülkesi olan Çin, ayrıca
Hindistan ve Mısır gibi ülkelerde
çokça kullanılmaktadır.
Özellikle Bağdat’ta yaşları 15-25 arası, dar
gelirli olan kişilerin sık sık kullandığı ve bir zamanlar ‘trafik
bozanlar’ ismiyle bilinen Tuk-Tuk’lar gösterilerin kahramanı
oldu. Gösterilerde sayıları yüzleri geçen Bağdatlıların
ekmek teknesi olan Tuk-Tuk’lar gösteri meydanlarında
ambulansların işlerini kusursuzca yürüttü.
Gösterilerde vurularak hayatını kaybeden ve yaralanan
gençleri şimşek hızında tehlikeli alanlardan güvenli bir
alanlara ulaştırma, yiyecek içecek taşıma ve göstericileri
ücretsiz bir şekilde bölgeden bölgeye götürme
sorumluluğunu üstlenmişlerdi. Bir zamanlar trafiği bozan
bu Tuk-Tuk’lar artık Bağdat’ın duvarlarında resimleri çizilen
kahramanlar olarak anılıyor.

Türk Lokantası (Uhud Dağı)
İnşa tarihi 70’lere dayanan yaklaşık 12 kat olan ve elTahrir Meydanı’nın karşısında yer alan ve göstericilerin
aşılmayan kalesi. Güvenlik güçleri ve keskin nişancıların
yüksek binaya yerleşmelerine izin vermeyen göstericiler
binayı derhal ele geçirdi. Tahrir bölgesinin nabzı olan bu
binada neredeyse küçük Irak kuruldu. Göstericiler kısa
süre önce Google Haritalar uygulamasında binanın adını
Uhud Dağı olarak belirledi. Göstericiler, terk edilmiş binaya
kısa bir sürede hayat getirdi. Yatmaları, yeme içimeleri,
eğlenmeleri ve en önemlisi Tahrir’in uyumayan güvenli
gözü rolünü üstlendi.

Bağdat’ın duvarlarında Ekim Devrimi
kahramanları
Gösterilerin ilk gününden itibaren
şehit düşen, göstericilere yardım
eden, kaçırılan ve gösterileri
simgeleyen modern, rengarenk,
hükümete karşı kullanılan
sanatsal grafitiler Bağdat’ın kirli
duvarlarını göz kamaştırıcı hale
getirdi. Gençler, hükümete tepki
olarak renkli boyalarla Bağdat’ın kirli
duvarlarına renk kattı.

Peçete Satarak Geçimini Sağlayan Emektar Bir
Anne
Geçimini peçete satarak
sağlayan emektar yaşlı bir anne,
göstericilerin gözünden akan
yaşları gördükten sonra günde
birkaç bin dinar kazandırdığı
ekmek parasını dağıttı. Özellikle
gazdan etkilenen, yaralanan
göstericilere peçetesini bedava verirken
kameralara takıldı. Başta sağır olduğu sanılan kadın,
göstericilerin iç yakıcı durumlarını gördükten sonra
panikten dilinin tutulduğunu söyledi.

Simitçi Amca ve Çamaşırcı Anne
Tahrir Meydanı’nda bir tarafta
simit satarak kazanç sağlayan
bir amca elinde olan simitini
göstericilere bedava dağıtırken,
bir diğer köşede çamaşırcı anne
duruyor. Çamaşırcı anne olarak
bilinen bu kadın, evinde çamaşır
makinesi olmamasına rağmen
taksitle iki çamaşır makinesini gösteri meydanına getirir.
Göstericilere, kirli çamaşırını yıkayıp ütüleyerek destek
vermeye çalışır.

Uhud Dağı’nda Genel Kütüphane ve Şehit
Sergisi
Hükümetin yıllardır kuramadığı kütüphaneyi göstericiler
Türk Lokantası’nda (Uhud Dağı) bir günde kurdu. Düzenli
raflarda göstericilerin okuyabileceği yüzlerce kitaplara
yer verilirken, bir başka katta şehit edilen göstericilerin
fotoğrafları yer alan sergi açıldı.

Liselilerin göstericilere desteği
Başta üniversite öğrencileri olmak üzere protestolara
destek verme amacıyla liseliler de eğitimde grev yaptı.
Bir müdürün öğrencilerin gösterilere katılmasını izin
vermediği kız lisesi, başka bir kız liseli öğrencileri
tarafından basılarak okulun kapısı açıldı.

Mayalı kola hazırlayanlar
Güvenlik güçleri tarafından
göstericilere karşı kullanılan ve
uluslararası standartlara uymayan
göz yaşartıcı gazlara karşı formül
mayalı kola. Başta kadınlar olmak
üzere genç ve yaşlılardan oluşan
ekip, gazdan etkilenen göstericiler için
mayalı kola standı kurdu. Kimya öğrencileri tarafından
formüle edilen hamur işlerinde kullanılan maya ile kola
karışımı, göz yaşartıcı gazın etkisini azaltılıyor. Kadın ve
orta yaşlılardan oluşan ekip iki maddeyi karıştırarak seri
üretime geçti. Gösteri alanlarında bu formül her köşede
kurulan stantlarda yerini aldı.

Tuk-Tuk’çulara benzin parası
Gösteri alanlarında her türlü imdada
yetişmeye çalışan Tuk-Tuk’çular
için benzin parası göstericiler
tarafından biriktirilerek dağıtıldı.
Sosyal medyada paylaşılan
videolarda, halk Tuk-Tuk’çulara
benzin parası dağıtırken
görüntülendi.

Tıp ve hemşirelik bölümü öğrencilerinden ilk
yardım müdahale ekibi
Gösterilere destek olmak için eğitimi
boykot eden öğrenciler, tüm illerde
gösterilerin yapıldığı alanlara ilk
yardım noktası kurdu. Gösterilerde
durmadan akan kanların acısını
az da olsa dindirmek için gönüllü
öğrencileri her köşede görmek

mümkündü.

Suskun medyaya karşı halk
medyası
Hükümet yanlıları veya hükümetin
baskısı sonucu gösterileri yayına
vermeyen basına karşı, göstericiler,
sosyal medyayı kullanarak adeta
gazeteci rolünü üstlendi. İnternetin
kesilmesi sonucu ve hükümet
yanlısı kanal ve gazetelerin yerini halk
gazetecileri doldurdu. BM, AB, uluslararası ve bölgesel sivil
toplum kuruluşlarına göstericiler ulaştı. Göstericilere karşı
uygulanan şiddetin farklı dillerde başta BM olmak üzere
gerekli tüm kurum ve kuruluşlara ulaştırıldı. Gösterilerde
olan bitenler Twitter, Facebook, Snapchat ve Telegram gibi
farklı sosyal medya platformları kullanılarak, yaşananlar
aktarıldı.

Daha önce emsali görülmeyen vatandaş
dayanışması (Sünger Bob) nesli!
Yıllarca mezhep, milliyetçilik ve
partizan düşünceleriyle yetiştirilen
vatandaşlar ekim gösterilerinde
siyasi partilerin hedeflemek istediği
bilinçsiz vatandaş çizgisini altüst
etti. Hükümet karşıtı gösterilerde yer
alan halkın safını bu kez mezhep ve
milliyetçilik bozamadı. 80 ve daha üst yaş
grupları 90-2000 doğumlu gençler “Sünger Bob” nesli
olarak nitelendiriyordu. Ülkenin gündeminden uzak,
bilinçsiz ve sosyal medya aleminde kimliğini, vatandaşlık
görevini ve ahlaki değerlerini unutan “Sünger Bob” olarak
nitelendirilen 90-2000 doğumlu gençler, bu gösterilerde
kendilerine karşı haksızlık yapıldığını bir kez daha
ispatlamış oldu.
Gösterilerin en yoğun kesimini oluşturan 90-2000-2005
doğumlu gençler hükümete karşı haklarını mucizevi bir
şekilde istemeyi kanıtladılar. Muhafazakar ve genellikle
mezhep temelli yetiştirilen bu gençler, devletin ve
ailelerinin enjekte ettiği bu yapıyı bozdu. Gösteri
alanlarının kahramanı olarak bilinen Tuk-Tuk’çular “Sünger
Bob” ismiyle nitelendirilen gençlerdir. Tuk-Tuk’çular,
milliyet, din ve mezhep ayırmadan göstericilerin her
türlü imdadına yetişen, gösteri alanlarını temizleyen ve
hükümete karşı inanılmaz yaratıcı tatlı-hoş ve bir o kadar
da kafa yaran sloganların icat ettiği kesimlerdir.
Bu gösterilerde sokağa dökülen halk, hükümet ve siyasi
partilerin halkı bölüp parçalamak amacıyla milliyetçilik
ve mezhepçilik üzerinden yarattıkları kavramları yıkarak
halkın hükümete karşı yekpare olduğunu ispatlamış oldu.
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Muhammed Ahmet Ebilli:
Hoyrat Türkmenin belgesidir
E
Erbili
Haber: Ziya Uzeiry / Foto: Ali Salim

rbil'in anahtarlarında biri olan hoyratlar, şüphesiz
halkın gönlünde büyük-küçük, yaşlı-genç demeden
herkesin dilinde olan Türkmenlerin kültürel bir mirasıdır.

Hoyrat dendikçe aklımıza hemen Erbil'in sanat çınarı Hacı
Muhammed Ahmet Erbilli geliyor.
Kendisiyle hoyratı konuşmak adına mikrofonumuzu
uzattığımızda, hoyrat tarihine değinerek, ''Zamanında

Erbil'de Şero Çaycı adında biri vardı. Her sabah iş yerine
gittiğinde Mam Samet adındaki kişi Şero Çaycı'nın yanına
giderdi. Orada oturup hoyrat çağırırdı. O dönem Erbil'de
hoyrat çağırmak yoktu, tabi bu bize nakledilen bazı
bilgiler.” şeklinde konuştu.

Hoyratların çayhanelerde söylendiğine yönelik iddialara
karşı çıkan Erbilli, “Çayhanelerde hoyrat çağırmak gibi bir
durum yoktu. Hoyrat kendi yerinde söylenirdi ve kendisine
ait özel bir mekanı vardı. Ayrıca karşılıklı olarak birbirlerine
hoyrat söyleyenler de vardı. Hoyrat aslında edebiyattır.
Türkmenin hoyratı var, o kadar. Ayrıca hoyratın çok büyük
bir anlamı var. Herkes hoyrat söyleyebilir, fakat sese göre
bu değişir.” dedi.
Asıl olarak hoyratın mekanını Tba mikrofununa
açıklayan Erbilli, “Hoyratın kendine has yeri vardı,
hoyratçılar toplanıp birbirlerine hoyrat söylerlerdi. Fakat
çayhanelerde söylendiği doğru değildir, bu şekilde hoyratı
küçümsememeleri gerekir.” şeklinde ifadelerde bulundu.
Son olarak hoyratın Türkmenlerin belgesi olduğunu
söyleyen usta sanatçı Muhammed Ahmet Erbilli, “Ben
bu sanatın ta evvelinden sonuna kadar içerisindeyim,
ben Muhammed Ahmet Erbilli olarak söylüyorum; ‘bu
tür şeylere inanılmaması gerekir. Hoyratlar Türkmenlerin
belgesidir. Hoyratı küçümsememeleri lazım.” diyerek
hatırımızı kırmayıp son olarak iki tane hoyratla
görüşmemizi tamamladı:

Candan sevdim Erbili
Asıl olan unutmaz
Er kadrini Er bili
Erbilin
Yüksek kale Erbilin
Sözleri altın gibi
Edibleri Erbilin

İlyas Salman:
Ben Türkmenim
Meydanı'nda kutlamlar esnasında Türkmen bayrağını
taşıdı.

T

ürkiye’de en önemli film festivalleri arasında yer alan
56. Antalya Altın Portakal Film Festivali bu yıl da büyük bir
ilgiyle düzenlendi.
Antalya’da 26 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında düzenlen
festivale çok sayıda sanatçı, davetli katıldı.
56'ncı kez sinema severlerle buluşan film festivali
kapsamında davetli olarak Antalya’da bulunan Türk
sinamasının efsane ismi İlyas Salman, 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı
yıl dönümü kapsamında kent merkezindeki Cumhuriyet

Usta isim İlyas Salman, kutlamalar esnasında yaptığı
açıklamada, “Ben çırılçıplak bir insan olarak dünyaya
gelmiştim. Sonradan bana bir takım elbiseler giydirmeye
çalıştılar. Alevi, Sünni, Türk, Kürt, Laz, Çerkez... Ben bütün
bu elbiseleri yırttım. İnsanlık elbisesi giydim. İnsanlık
elbisesinin yanına Türkmen olduğumdan dolayı Türk
elbisesi giyindim. Aslımı inkar edemezdim.” ifadelerinde
bulundu.

“Aslımı inkar edemezdim”
Sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve yönetmen İlyas
Salman, konuya ilişkin şu şekilde açıklama yaptı:
“Ben dünyaya bir kere geldim. Bir daha rüşvet versem
gelemem. Ya adam gibi yaşarım ya da
hemen ölürüm. Ben dünyaya gelmeden
önce anneme babama mektup
yazmadım. Faks çekmedim.
Telefon etmedim. Telgrafla
bildirmedim, Alevi, Sünni,
Türk, Kürt olarak dünyaya
geleyim diye. Ben çırılçıplak
bir insan olarak dünyaya
gelmiştim. Sonradan bana bir
takım elbiseler giydirmeye
çalıştılar. Alevi, Sünni, Türk,
Kürt, Laz, Çerkez... Ben bütün
bu elbiseleri yırttım. İnsanlık
elbisesi giydim. İnsanlık
elbisesinin yanına Türkmen
olduğumdan dolayı Türk
elbisesi giyindim. Aslımı inkar
edemezdim.”

İlyas Salman Kimdir?

İlyas Salman, 1954 yılında Malatya ilinin Arguvan ilçesi Asar
Köyü'nde doğdu. Aslen Arguvan, Malatyalıdır. Arguvan
ilçesi Asar köyü nüfusuna kayıtlıdır. Malatya Turan Emeksiz
Lisesi'nden mezun oldu, konservatuarda eğitim görürken
son sınıfta okuldan kovuldu. Oyunculuğa İstanbul
Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda başladı. Uzun yıllar sinema
oyunculuğu yaptı. Sinemada köylü tiplemeleri ile tanındı.
2007 yılında kendi yazısında ve kitabında Türkmen Alevisi
olduğunu belirtmiştir. Annesi Hafize hanım, babası Vahap
Salman'dır. Salman, Sinema oyunculuğunun yanı sıra
yönetmenliğini yaptığı iki sinema filmi bulunmaktadır.
Ayrıca çeşitli tarzda şiirleri ve türkü albümleri
bulunmaktadır.
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Nöroloji Bilimi Tarihindeki En Şaşırtıcı 5 Vaka

İnsan beyinlerinin inanılmaz farklı şekillerde davrandığı 5 vaka

P

sikoloji arşivlerinden bulduğumuz, insan
beyinlerinin inanılmaz farklı şekillerde davrandığı beş
durumu derledik. Aşağıdaki beş kişi psikoloji dünyasında
derin izler bırakmakla kalmamış, aynı zamanda her
nesilden psikoloji öğrencisini etkilemeyi de başarmıştır.

Her şeyi hatırlayan adam!
Yağmur adam adlı 1988 yılı yapımlı filmde Dustin
Hoffman olağan dışı bir hafızası olan otistik bir bilgini
canlandırmıştı. Bu karakter Kim Peek isimli gerçek bir
adamdan esinlenilmişti. ‘’büyük bilge’’ de denilen Kim
Peek’in hayatı boyunca öğrendiği her şeyin %98’ini
hatırladığı tahmin ediliyor.
Mantıklı düşünmesini ve fiziksel koordinasyonunu oldukça
zorlaştıran birçok beyin anomalisiyle doğmuş olmasına
rağmen bilgileri alma ve aklında tutma konusunda
insanüstü bir yeteneği vardı.
Bir kerede bir kitabın iki sayfasını okuyabilir ve okuduğu
her şeyi hatırlayabilirdi. Hayatı boyunca 12,000 kadar kitap
okudu. 2009 yılında hayatını kaybetti.

Peki, nasıl oluyordu bu?
Uzmanlar, beynin iki hemisferini birbirine bağlayan
sinir dokusu olan korpuskallosumunu kaçırdığı için
olabileceğine inanıyor.
Bu durum Peek’in kendi başına dişlerini fırçalamasını
veya kıyafetlerini değiştirmesini zorlaştırmış olmasına
rağmen, her yarımkürede, eğer birbirlerine bağlı olsalardı
asla yapamayacakları başka fonksiyonlar kazanmalarına
yardımcı olan yeni bir yapılanmaya sebep olmuş olabilir.

Ejderhalar gören kadın!
Gördüğünüz her yüzün ejderha yüzüne dönüştüğünü
hayal edin. Bu kadının hayatı boyunca yaşadığı bir
durumdu. 2014 yılında Lancet dergisinde yazılana göre
kadın gerçek yüzleri algılıyor ve tanıyabiliyor ancak birkaç
dakika sonra yüzler siyahlaşıyor, uzuyor, sivri kulaklar
ve çıkıntılı bir burun, sürüngen derisine benzer bir deri
ve kocaman parlak sarı, yeşil, mavi veya kırmızı bir hal
alıyordu.

Bu duruma “prosopometamorphopsia’’ dendi. Daha
kötüsü, kadın benzer suratların duvarlardan, prizlerden ve
bilgisayar ekranlarından geldiğini gördüğü halüsinasyonlar
yaşıyordu. Genç bir kız olana kadar çoğu insanın suratları
bu şekilde görmediğinin farkına varmamıştı bile.
Uzun yıllar depresyonla mücadele ettikten ve bir türlü
düzenli bir iş yürütemedikten sonra 52 yaşındayken bir
nöroloji uzmanından yardım istedi.

O günden bugüne, hiç kimse bu durumun sinir
sistemlerindeki bir problemden veya psikolojik bir
bozukluktan kaynaklanıp kaynaklanmadığını bilmiyor
ancak bu adamlar irkilme sendromundan muzdarip olan
hastaların yalnızca bir kısmıydı. Louisiana’daki “Ragin
‘Cajuns” ve Endonezya’nın latatı dahil dünya genelinde
izole edilmiş popülasyonlarda benzer semptomlar
görülmektedir.

Uzman, semptomlarını kontrol altına almak için bir çeşit
Alzheimer ilacıyla tedavi uyguladı. Lancet dergisinde
yayınlandığında son 3 yıldır iş değiştimeden düzenli bir
şekilde çalışıyordu.

Eşiyle şapkasını karıştıran adam!
Durum size bir yerlerden tanıdık geliyorsa, bunun nedeni
Nörolog Oliver Sacks’in ünlü klinik vaka çalışmaları
derlemesidir. Bu hikaye Sacks’ın Dr. P olarak bahsettiği
görsel agnosia (yüz körlüğü) adlı bir duruma sahip olan bir
hastayla ilgili.
Bunun anlamı adamın görmesi de diğer duyuları da
oldukça iyi durumdalar ancak, gördüğü şeyleri uyumlu
bir resmin içine yerleştirme konusunda bir problemi var.
Tanımlaması için bir obje verildiğinde, sürekli yüzeyi olan
katlanmış bir obje benzeri şeyler söylerdi.
Bir eldiveni tanımlanması istenirse ‘’beş tane dışa doğru
çıkıntısı var’’, bir gülü tanımlaması istenirse yeşil bir
düzlüğe bağlı kıvrımlı kırmızı bir şey derdi. Ve evet eşiyle
şapkasını karıştırdığı da oldu. Sacks’ın anlattığına göre Dr. P
çıkmak üzereyken şapkasını almak istedi ve eşinin kafasını
omuzlarından yukarıya doğru çekti çünkü onu şapkası
sanmıştı.

Maıne’nın zıplayan Fransızları!
1870’lerde Maine’nin kuzeyinde bir ormanda çalışan
oduncular garip davranmaya başladılar. Korktuklarında
zıplıyorlar, küfür ediyorlar, bağırıyorlar, saldırganlaşıyorlar
ve hatta etraflarındaki insanların konuşmalarını ve
hareketlerini taklit ediyorlardı.
Bazen de onlara verilen emirleri düşünmeden yerine
getiriyorlardı. Yaptıkları her şey istemsiz gibi görünüyordu
ve yalnızca şaşırma ve korkma durumunda oluyordu.

Tek kelime konuşan adam!
Louis Victor Leborgne isimli adam ünlü nörolog Paul
Broca’nın hastasıydı. İnsanlar ona Tan diye hitap ederlerdi.
Çünkü konuşmasına engel olan bir durumu vardı ve
yalnızca tek bir kelimeyi söyleyebiliyordu ‘Tan’. Bu durum
onun iletişim kuramadığı anlamına gelmiyor.
Bu tek hecelik kelimeyi birçok el jestiyle kullanıyordu,
sesini alçaltıp yükseltmesinden konuşmaya gerek bile yok.
Ona söylenen her şeyi anlıyor gibi görünüyordu ve
yapabildiğinin en iyisiyle tepki veriyordu. Nisan 1861’de
Broca’ya sevk edildi. Ve birkaç gün sonra yaşamını
yitirdi. Ancak beyninin biyopsisi nörobilimi sonsuza dek
değiştirecek.
Beyindeki fonksiyon alanı olan sol frontalcorteksinde
bir lezyon vardı. Bu alan günümüzde Broca alanı olarak
adlandırılıyor ve Tan’ın durumuna Broca konuşma zorluğu

D vitamini hangi besinlerde
bulunur?

H

D Vitamini Eksikliği Hangi
Hastalıklara Yol Açar?

er yaş gurubu için önemli olan D vitamini yağda
çözünen bir vitamindir. Çoğu zaman “güneş ışığı vitamini”
olarak da adlandırılır. D vitamininin temel yararı, bir
kişinin kemiklerini, kaslarını ve sinirlerini sağlıklı
tutmaya yardımcı olmasıdır.

D Vitamini Nedir?
Kalsiferol adıyla tıpta geçen D vitamini güneş
ışınlarından ve çeşitli besinlerden alınan bir
vitamindir. Karaciğer ve yağ dokuda depolanan
D vitamini yağda çözünür. Karaciğer ve böbrekte
değişime uğrayarak daha etkili bir kimyasala
dönüşmektedir. D vitamini D2 ve D3 olarak 2 türde
bulunmaktadır. Güneş ışınları sayesinde deride D3,
besinler sayesinde D2 formu sağlanmaktadır.

• Kemik erimesi, kemik hastalıkları
• Şeker ve kalp hastalıkları
• Kanser

D Vitamininin Faydaları Nelerdir?
• Kas ve kemikleri korur.
• Diyabete karşı korur.
• Bağışıklık sistemini korur.
• Kalp sağlığını korur.

D Vitamini Hangi Besinlerde Bulunur?
• Yağlı balık
• Süt ve süt ürünleri
• Mantarlar
• Yumurta sarısı
• Portakal Suyu
• Tavuk ciğeri
• Yulaf
• Maydanoz
• Isırgan otu
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İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze’de gerilim hat safhada

İ

srail hava kuvvetlerine ait savaş uçakları, 12 kasımda
Gazze’ye bombalı saldırılar gerçekleşti. Günlerdir süren
saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da olduğu
onlarca kişi hayatını kaybetti yüzlerce kişi de yaralandı. Her
geçen gün yaşamını yitirenlerin sayısı giderek yükseldi.
İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde
gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata, abluka altındaki
Gazze Şeridi'nde bir eve düzenlenen saldırı sonucu
hayatını kaybetti.
İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail
Gizli Servisi Şin Bet ile ortaklaşa düzenlediğimiz saldırıda
Gazze’de İslami Cihad'ın komutanı Beha Ebu'l Ata’yı hedef
aldık." ifadesi kullanıldı.
Ebu'l Ata suikastının ardından İsrail’in Gazze Şeridi’ne
yakın yerleşim bölgelerinde alarm verildi.

“Netanyahu, Gazze'deki saldırının emrini
kendisini kurtarmak için verdi”
İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin
oluşturduğu Ortak Arap Listesi Blokunun Yahudi asıllı
milletvekili Ofer Kassif, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun
kendisini kurtarmak için İslami Cihad'ın askeri kanadı
Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Beha
Ebu'l Ata'nın öldürüldüğü saldırının emrini verdiğini
belirtti.
Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle İsrail'in başta
başkent Tel Aviv olmak üzere birçok bölgesinde okullar ve
iş yerleri tatil edildi, tren seferlerine ara verildi.

İTT’den İsrail saldırılarına kınama

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, İsrail'in saldırılarının devam
etmesi durumunda Filistin direnişinin elinde pek çok
seçenek olduğunu belirtti.
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in Gazze'de
gerginliği tırmandırmasını durdurmak için uluslararası
topluma harekete geçme çağrısında bulundu. Başbakan
Iştiyye yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail, sivillere karşı
işlediği suçlara acilen son vermeli." ifadesine yer verdi.

İran’dan kınama
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, İsrail
ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarını
kınadı.
Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan yazılı
açıklamasında Musevi, İslami Cihad Hareketinin askeri
kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından
Baha Ebu'l Ata ile eşi Esma Ebu'l Ata'nın da hayatını
kaybettiği saldırıların "savaş suçu" olduğunu belirterek,
İsrail'in uluslararası mahkemelerde yargılanması
gerektiğini ifade etti.

Türkiye: İsrail saldırılarda çok sayıda
masum Filistinli kardeşimizi katletmiştir
Türkiye'nin, İsrail'in Gazze'de bu yana Gazze'de
gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınadığı bildirildi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail
Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda masum
Filistinli kardeşimizi katletmiştir. Bu saldırıları şiddetle
kınıyoruz. İsrail yönetimi devlet politikası haline getirdiği
saldırgan tutumuna ve işgaline son vermelidir." ifadeleri
kullanıldı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in Gazze
Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını kınadı. İİT'den
yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in saldırıları,
uluslararası hukukun ve uluslararası anlaşmaların
ciddi bir şekilde ihlalidir." ifadelerine yer verildi.

Ürdün'den uluslararası topluma
“Gazze” çağrısı
Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne
yönelik saldırıları karşısında uluslararası topluma
"gerginliği sonlandırma" çağrısı yaptı.

Hamas: İsrail'in saldırı dairesini
genişletmesi durumunda Filistin
direnişinin elinde pek çok seçenek var

T

Katar: Filistin topraklarının işgalinden İsrail
sorumlu
Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al
Sani'nin liderliğinde, başkent Doha'daki Emirlik Divanı'nda
toplanan Bakanlar Kurulunun ardından yazılı açıklama
yapıldı.
Uluslararası topluma İsrail'in saldırılarını durdurmak ve
Filistin halkını korumak için acilen harekete geçme çağrısı
yapılan açıklamada, Filistin topraklarının işgalinden ve
masum insanların terörize edilmesinden kaynaklanacak
tehlikeli sonuçlardan İsrail'in sorumlu olduğu belirtildi.

El-Ezher'den uluslararası topluma "İsrail"
çağrısı
Mısır'daki El-Ezher kurumu, uluslararası topluma İsrail'in
Filistin halkına yönelik "terör eylemlerine" karşı "insani
duruş" sergileme çağrısında bulundu.
El-Ezher'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun
Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları kınandı.
Açıklamada, "Filistin halkına karşı işlenen terör suçları,
insanı hedef alan bu zalim işgalin kanlı yüzünü ortaya
koydu. Bu terör eylemleri, uluslararası toplumun ve
ilgili kurumların insani duruş sergilemesini gerektiriyor."
ifadelerine yer verildi.

BM: Gerginliğin tırmanması son derede
tehlikeli
Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel
Koordinatörü Nickolay Mladenov, İsrail ve İslami Cihad
Hareketi arasında artan ''tehlikeli'' gerginliğin Gazze'deki
sosyoekonomik koşulları iyileştirme çabalarını ve yıkıcı
sonuçları olacak yeni bir çatışmayı önlemeyi baltalamaya
yönelik bir girişim olduğu uyarısında bulundu.

Gazze'deki Kudüs Seriyyeleri:
Roketlerimiz İsrail'in kalbine ulaştı
İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs
Seriyyeleri, roketlerinin İsrail'in kalbinde yer alan
stratejik ve askeri üslere ulaştığını belirtti.
Kudüs Seriyyeleri Sözcüsü Ebu Hamza,
Twitter hesabından paylaştığı mesajında,
"Roketlerimizle siyonist oluşumun (İsrail)
kalbine ulaştık. Düşman bunu açıklarsa,
(Binyamin) Netanyahu gülünç duruma düşecek.
Eğer cesaretiniz varsa roketlerimizin ulaştığı
üslerin fotoğraflarını ve isimlerini açıklarsınız."
ifadelerini kullandı.

Yunus Tütüncü'nün Yeni Albümü
Sevenleriyle Buluştu

ürkmen ses sanatının önde gelen isimlerinden biri olan
Yunus Tütüncü, her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden güzel
eserlerin yer aldığı "HE DEDU" adını verdiği yeni albümünü
sevenleriyle paylaştı.
Tba'ya konuşan sanatçı, yaklaşık 9 ayı aşkın bu albüm için hazırlık
yaptığını söyleyerek, albümünde çok güzel ve seçkin parçalara yer
verdiğini kaydetti.
Voice Studio, Ali İnceparmak aranjorlüğünde hazırlanan 6 şarkıdan
oluşan albümün tümü yeni söz ve bestelerden oluşuyor.
Yeni bir albüm heyecanı yaşayan Tütüncü son olarak, "Halkıma her
yerde, her fırsatta ve becerebildiğim her alanda hizmet etmek için
çaba gösteriyorum. Her sahnede dilimi, milletimi temsil etmekten
geri kalmıyor ve onurla bu emaneti taşıyorum. Bu nedenle tüm
temennim halkım ve sevenlerimin bu albümü beğenmesi ve
sahiplenmesidir." şeklinde ifadelerde bulunarak duygularını ifade
etti.
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Neden Online Çiçek?

G

Haber: Muhammet Abdülcabbar / Foto: Çoban Timur

ünümüzde artık mağazaları teker teker gezme
devri sona erdi ve yerini e-ticaret siteleri aldı. E-ticaret
siteleri sayesinde sunulan seçeneklerin fazlalığı, mağazaya
göre indirimli alışveriş yapma fırsatı, zaman tasarrufu,
evden çıkmadan oturduğumuz yerden alışveriş yapmanın
rahatlığı, yorulmadan ayağımıza gelen hizmet, ürün
çeşitliliği bizleri online alışverişe yönlendiriyor.
Böylesine büyük bir ağın içerisinde çiçek satışları da hızla
rağbet görmeye başladı. Birçok açılış, doğum günü, vb.
özel günlere bir tıkla hediye çiçek gönderme şansına
sahibiz.
Müşteriler, online alışveriş sayesinde, bir tıkla ürüne
ulaşabiliyor, dev alışveriş siteleri sayesinde, şirketler de
internet üzerinden satış yapıp, siparişleri istenilen adrese
en kısa sürede gönderebiliyor.
Biz de internet üzerinden çiçek satışı ve çiçek çeşitleri
üzerine Erbil’de Aveza Flover dükkanının sahibi Kandiş
Sıddik ile görüştük.
Kandiş Sıddik internet üzerinden çiçek alışverişinin artışına
ilişkin, “Halkın iş yoğunluğu ve zaman bulamaması
nedeniyle çiçek dükkanlarına gelip zaman ayırmaları
biraz zor olduğu için hele hele hediye olarak çiçek tercih
ettikleri için ve çiçeğin doğası gereği zaman içinde
bozulma nedeninden dolayı insanlar internet üzerinden
çiçek türlerini ve nasıl olacağını bize iletiyorlar. Biz de
talep ettikleri şekilde hazırlıyoruz, böylelikle ne çiçekler
bozulmuş oluyor ne de müşteriler yoruluyor.” şeklinde
açıklama yaptı.

Sıddik konuya ilişkin ayrıca, “Bazı müşteriler gelip hızlı bir
şekilde çiçek hazırlamamızı istiyorlar ve biz de istedikleri
şekilde hazırlayıp onlara sunuyoruz, ancak bu süreçte
başka müşteriler varsa onların işlerinin bitmesini ve çiçeğin
hazırlanış süresini dükkanda gelip beklemeleri gerekiyor,
bu ve benzeri sebeplerden dolayı halk internet üzerinden
alışverişi tercih ediyor. Bunun karşılığında bazı internet
siteleri müşterilerin isteklerini güzel bir şekilde karşılamıyor
ama biz müşterilerimizle nasıl anlaştıysak aynı şekilde
taleplerini hazırlayıp gönderiyoruz.” ifadelerinde bulundu.
Sıddik, sözlerinin devamında şimdiki internet sitelerini bir
fuara benzeterek, “İnsanlar internet aracılığıyla istedikleri
çiçek çeşitlerini evden görüp, beğendikleri çiçek veyahut
hediye çeşidinin fiyatını çok kolay bir şekilde öğrenebiliyor,
ayrıca müşteri farklı sitelerden ürünü araştırıp fiyat
karşılaştırması da yapabiliyor.” dedi.
Kandiş Sıddik, internetten çiçek alışverişinin bir diğer
sebebinin sosyal sıkıntılar olduğunu söyledi ve sözlerine
şöyle devam etti:

“Örnek olarak, bizim toplumumuz, bir aile kızının bir
erkekle ilişkisinin olmasını, onunla etkinliklere katılmasını
ve ona çiçek almasını kabul etmez. Bu nedenden dolayı
çiftlerden biri, gizli bir şekilde hediyenin isteğini yere
getirilmesi için internet üzerinden seçim yapıp, istediği kişiye
gönderebiliyor.”
Hediye gönderilen kişiyle yaşanılan olası sıkıntılar ve müşteri
memnuniyeti hakkında ise Kandiş Sıddik, “Biz Aveza Flover
olarak şimdiye kadar müşterilerimizle herhangi bir sorun
yaşamadık tam tersine müşterilerimiz yaptığımız işlerin
beklenenden daha güzel olduğunu ve çok beğendiklerini
söylüyorlar. Biz de işimizi en güzel şekilde sürdüreceğiz.” diye
konuştu.

Kandiş Sıddik, sattıkları çiçeklerin hangi ülkelere ait
olduğununa ilişkin şu bilgileri paylaştı:
“Genellikle çiçekler İran ve Hollanda’dan getiriliyor, bazı
etkinliklerde Kenya ve Ekvator’dan gelen çiçekleri de
satıyoruz ama müşteriler İran ve Hollanda’dan gelen çiçekleri
daha fazla tercih ediyorlar, diğer taraftan yerli çiçeklerimiz de
var ama onlar çok az.”
Sıddik, müşterilerin yoğun bir şekilde hediyelik olarak talep
gösterdikleri çiçek türlerine değinerek,“En çok tercih edilen
çiçek türü rose çiçeğidir, yapılan ziyaretlere göre de bu
tercihler farklılık gösteriyor.” ifadelerinde bulundu.

Kandiş Sıddik, kırmızı gülün en çok satılan çiçek türü
olduğunu vurgulayarak sözlerini sonlandırdı.

Kuyumcular zorda! Altın fiyatları
inmek bilmiyor

B

“Eğer parayı orada hemen altına çevirmezseniz,
paranız öyle kalır. Altın fiyatı 215 veya 220 bin olduğu
ir süredir altın fiyatlarının durmadan yükselmesi, zaman herkes altınlarını satmıştı ve parasını Dubai'ye
göndermişti. Gönderdikleri halde altın almadılar ve
Erbil’de kuyumcu esnafını olumsuz etkiledi. Fiyatların
altın fiyatlarının inmesini beklediler. Tabi bu durumda
yükselmesi satışları düşürürken, pazarda durgunluk
altın fiyatlarında iniş olmadı ve sonuç olarak 21 ayar
söz konusu.
altının 4 gramı 265 bin dinara kadar yükseldi. Şu anda
biraz inmiş vaziyette. parasını kıranlar oldu, bazıları da
Aniden altın borsasının fırlaması ve 21 ayar altının
hala kırmamış durumda. Bu süreçte zarara uğrayanlar
4 gramının 265 bin dinara (217 dolar) ulaşmasıyla
birlikte, kuyumcular altın satmakta zorlanıyor. Tüm bu da var tabi.”
gelişmelerin yanında altın bozdurma ve satma ciddi
Bazı kuyumcuların zarara uğrama sebebini açıklayan
bir şekilde artmış durumda.
Haber: Ziya Uzeiry / Foto: Ali Salim

Konu hakkında konuşmak amacıyla
mikrofonumuzu Erbil Kayseri Çarşısı’nda 20
yılı aşkın kuyumculuk yapan Züheyir Casim
Tütüncü'ye uzattık.
Tütüncü altın alım satımı ve kuyumcuların altın
alım satımındaki tutumuna ışık tutarak, “Genellikle
çarşıdaki kuyumcular, birkaçı hariç borçla çalışırlar.
Türkiye veya Dubai'den altın ithal ediyorlar. Altın
fiyatları yükseldiği zaman zaten herkes parasını
Dubai'ye göndermişti. Biz de bir söylem vardır,
'parayı kırmak' deriz. Bunun anlamı gönderdiğin
parayı altına çevirdiysen parayı kırdın anlamına
gelir.” diyerek pazardaki işleyişi şöyle anlattı:
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Züheyir Casim Tütüncü, “Burada biraz tamah konusu
da var. Siz bir şeyi sattığınızda ve paraya çevirdiğinizde
tekrardan aynı malı aldığınız zaman zarar etmezsiniz.
Fakat sattıktan sonra o malın ucuzlamasını beklerseniz
bu yanlış bir şey olur. Ben 20 küsür yıldır çarşıda
kuyumculuk yapıyorum, kimsede bir gramım veya
dinarım yoktur. Herkes ayağını kendi yorganına göre
uzatmalı. Şu anda altın fiyatındaki yükselişten dolayı
çoğu kişi altınlarını satıyor. Genellikle iki kişilik bir
aileyseler altınlarını araba almak adına satıyorlar veya
Erbil civarında arazi almak isteyenler altınlarını satıyor,
daha sonra onu ev haline gelene kadar çalışma
sürdürüyor. İnsanlar 'Evi kerpiç kerpiç yapıp kiracı
olmaktan kurtulacağım' diyor.” şeklinde ifadelerde
bulundu.
Halkın altın bozdurma oranında ciddi bir artış
gösterdiğini söyleyen Tütüncü, “Kuyumcu olarak
sadece kendi altınlarımı alabiliyorum, yani
caddeden geçen birisi altınını satıyorsa alamam,
eğer bunu alırsam peki kime satayım? 15-20 gündür
Bağdat'ta gösterilerin başlamasıyla Erbil çarşısında
kullandığımız 'sokakta yıkan' anlamına gelen
sessizlik ve sakinlik var yani alıcı yok işler kesat. Bu
sebeplerden dolayı herkes kendi yorganını ayağına
göre uzatmalı. Tamah çok yanlış bir şey. Herkes para
kazanmayı sever ama tabii ki her şey kendi usulüyle
olmalıdır. Şu anda altın fiyatı 250 bin dinar.” diyerek
sözlerine noktayı koydu.

Bize ulaşın : 0750 261 10 11
0773 343 10 11

Adres : 30 Metrelik Caddesi Erbil
Uluslararası Hotel karşısı

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

