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rak’ın Kerkük kentinde
Haşdi Şabi’nin Hizbullah
kanadı ABD’li askerlerin
bulunduğu K1 üssüne karşı
roketli saldırı düzenleyerek,
bir ABD vatandaşı sözleşmeli

personelin ölmesine
yol açmıştı. Buna karşılık
veren ABD, Suriye ve
Irak’taki Hizbullah’ın askeri
karargahına yönelik hava
saldırısı düzenledi ve saldırıda
28 Haşdi Şabi mensubu
hayatını kaybetmişti.

rak Eğitim Bakanlığının tahsis ettiği 2841 puan
atama görevi, Kerkük’te haksız dağılım nedeniyle
Türkmen siyasi partilerin tepkisine neden oldu.

Bakanlar Kurulu Divan
Başkanı: Reform yasa
tasarısını uygulamak için
60 güne ihtiyacımız var

Vefatının 5. Yıl Dönümünde
Büyük Türkmen Sanatçı Yunus
Hattat'ı Saygıyla Anıyoruz

6'da

arkılarıyla kulaklarımızı şenlendiren, müzikleriyle
ilham veren ve yazıp çizdiği sanatlarla gözlerimizi
büyüleyen özellikle “Garip Kaldım” şarkısıyla Türkmen
sanatında büyük bir iz bırakan Usta Sanatçı Yunus Şakir
Mecit Bakkal diğer adıyla Yunus Hattat’ın hayatını,
vefatının 5. yılında sizlere sunacağız.
Yunus Hattat, 1933 yılında tarihi Erbil Kalesi’nin Saray
Mahallesi’nde dünyaya gözünü açmıştı. Yaşamının
tamamını Türkmen sanatı, el yazısı sanatı, ressamlık,
resim renklendirme, müzik enstrümanları yapımı ve
daha birçok sanata adayan Hattat, 82 yaşında yani 9
Ocak 2015 tarihinde hakkın rahmetine kavuştu.
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, 16 Ocak’ta, “Yılın ilk 6 ayında
Basra ve Musul Başkonsolosluklarımızı
faaliyete geçirmeyi, Necef ve
Kerkük’te yeni başkonsolosluklar
açmayı planlıyoruz.”
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17 Kasım-Dil ve Kültür Günü
25 Şubat-Basın Günü

Türkmenlerin Resmi Günleri Yasa Tasarısı Parlamentoda Kabul Edildi

I

Haber: Ali Antar / Foto: Çoban Timur

tasarısını onaylaması, milletimiz

rak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) Parlamentosu, için çok iyi oldu ama aynı zamanda yeterli değil.” dedi.
12 Ocak 2020 tarihinde 13. olağan oturumunu
“Biz burada hepimiz Iraklıyız, Türkmen, Kürt veya Arap
gerçekleştirdi.
olsun hepsine aynı gözle bakılmalı. Yani hiçbir zaman
aralarında ayrım yapılmamalı.” diyen Melek, “Burada
Üç konudan oluşan oturum programının, ikinci
anlatmak istediğimiz konu şu; bir daireye gittiğimiz
maddesi Türkmenlerin resmi günleri yasa tasarısının
zaman, bizim burada Türkmen olduğumuzu kabul
üçüncü okuması ve son oylamasından oluşuyordu.
etsinler. Ben Türkmenim dediğim zaman bana başka
gözle bakılmasın. Yani içlerindeki ırkçılık kalmasın.”
IKBY Parlamento Başkanı Revaz Faik, özel komisyon
şeklinde konuştu.
üyelerine üçüncü okumanın yapılmasını talep
etmesinin ardından söz konusu yasa tasarısı
parlamento üyelerinin oylamasına sunuldu. Tasarı, 73
parlamenterin oyu ile kabul edildi.
IKBY Parlamento Başkanı, Türkmenler’in özel
günlerine ilişkin tasarının kabul edilmesinden dolayı
Türkmenleri kutladı.

Hiçbir kuruluşta ırkçılık anlayışının kalmasını
istemediklerin belirten Kuyumcu Hasan Melek,
“Bizi neden ikinci millet olarak belirlediler. Tamam,
Kürdistan'da ikinci millet olalım ama bize her
zaman aynı gözle bakılsın. Irak vatandaşlık kimliğini
taşıyan herkes, Arap, Kürt, Türkmen, Hristiyan,
yani en zayıf millete bile aynı gözle bakılmalı.”
değerlendirmesinde bulundu.

17 Kasım, Erbil ve Kifri'de Türkmen okullarının açılış
yıl dönümü, Türkmenlerin Dil ve Kültür Günü olarak
belirlenmiştir, 25 Şubat ise Türkmen Basın Günü olarak Melek, “Aynı zamanda biz bir asayiş dairesine
gittiğimizde ben Türkmenin dediğim zaman
ilan edilmiştir.
benim işimi engelliyorlar, bu engelin kalmamasını
istiyoruz ve kardeşlerimizden parlamentoda bunu
Parlamentonun Türkmenlerin resmi günlerine
anlatmalarını talep ediyoruz. Herkes özgürce ben
ilişkin kararı, sadece bir gün olarak belirlenmiş olup,
Türkmenim diyebilmeli.” ifadelerinde bulundu.
belirlenen günlerde devlet kurum ve kuruluşlarında
tatil yapılmayacaktır. Bu konu hakkında Türkmen
milletvekilleri, tatil yapılmamasının daha iyi olduğunu
düşündüklerini belirterek bu sayede söz konusu
günlerde etkinlikler düzenleyebileceklerini belirttiler.
Türkmen halkı, parlamentonun kararına iyimser
bakarak ilerleyen zamanlarda daha büyük ve iyi
adımlar atılmasını umut ediyor. Ayrıca karar diğer
halklar tarafından da güzel karşılandı ve mutluluk
duyduklarını kaydettiler.
Konuya ilişkin Tba’ya
konuşan Erbil’deki
Kayseri Çarşısı
esnafı Kuyumcu
Hasan Melek,
“Kürdistan

Parlamentosu'nun
Türkmenlerin resmi
günlerine ilişkin yasa

“Avrupa ülkelerine bakıldığında, eğer bir kimlik
taşındığı zaman mesela Almanya vatandaşlığı
taşındığı zaman senden hiçbir zaman milletini
sormazlar. Yani sana Türkmen misin, Arap mısın, İngiliz
misin diye sormazlar.” diyen Melek, sözlerini şöyle
sürdürdü:
“Bu hiçbir zaman sorulmamalı. Ben Iraklıyım demesi
yeterli, millet sorulmamalı. Millet sorulduğu
zaman ayrım yapılıyor. Yani, Arap, Şii, Sünni vb.
oldukları için aralarına fark koyuyorlar. Bu konu
parlamentoda konuşulsun ve hiç
kimsenin arasında ayrım
yapılmasın, herkese
aynı gözle bakılsın.”
Türkmen vatandaş
Muhammet
Celil Sertaş,
kararı şu şekilde
değerlendirdi:

"Parlamentonun Türkmenlerin resmi günlerine
ilişkin kararı, çok iyi bir karar olup olumlu bir adımdır.
Gelecek zamanlarda da Türkmenlerin yararına olan
daha iyi kararların alınmasını umut ediyoruz."
Muhammet Celil, "Türkmen milleti, Erbil'in gerçek bir
milletidir. Kendilerine gerçekten önem verilmesi gerekir.
Ayrıca hükümet tarafından Türkmenlere ait kurum ve
kuruluşlara da önem verilmesi gerekir, en başta da
Türkmen Kardeşlik Ocağı'na.”
diye konuştu.

Türkmen esnaf
Zekerya Otrakçı,
"Biz parlamentonun
kararını destekliyoruz
ve mutluluk
duyuyoruz. Ben bir
esnaf ve Irak Türkmen
Cephesi taraftarı olarak,
hükümetin belirlediği
ve Türkmen halkının yararına olan tüm kararları
destekliyorum ve mutluluk duyuyorum. Türkmen
halkına daha fazla hizmet verilmesini umut ediyorum."
dedi.
Altın imalathane sahibi Hoşnav Zekerya, söz konusu
karara ilişkin, "Ben bu ülkenin bir vatandaşı ve bir Erbilli
olarak, parlamentonun Türkmenlerin resmi günlerine
ilişkin kararından mutluluk duyuyorum." ifadelerinde
bulundu.
Hoşnav Zekerya ayrıca,
"Gelecek zamanlarda
Türkmenlere ve bütün
oluşumlara daha fazla
hizmet verilmesini
temenni ediyorum.
Erbil, renkli bir şehir
ve güzelliği de dini
ve etnik oluşumların
kardeşçe birlikte
yaşamasındandır ki birlikte
yaşamanın güzel bir tablosunu
sergiliyorlar. Ayrıca birlikte yaşamaya daha fazla önem
verilmesini ümit ediyorum." değerlendirmesinde
bulundu.
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Türkiye Cumhuriyeti Musul Başkonsolosu:
Çalışmalarımız son aşamasında
Röp: Ziya Uzeiry

014 DEAŞ saldırısından sonra kapatılan Türkiye
Cumhuriyeti Musul Başkonsolosluğunun tekrardan aktif
hale gelmesine sayılı günler kaldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Ocak’ta,
“Yılın ilk 6 ayında Basra ve Musul Başkonsolosluklarımızı
faaliyete geçirmeyi, Necef ve Kerkük’te yeni
başkonsolosluklar açmayı planlıyoruz.” şeklinde açıklama
yaptı.

bölge şu an için açılışa müsait mi?

Türkiye ve Irak iki dost ve komşu ülke. İki bağımsız devlet
olarak yüzyıldan bugüne devam eden ilişkiler hep dostluk
ve iş birliği üzerine olmuştur. Dolayısıyla bu iş birliği şimdi
Irak'ın ve Musul'un içinde bulunduğu şartlar Türkiye
de en üst düzeyde devam etmektedir. Bu çerçevede çok
Cumhuriyetinin Musul'da başkonsolsoluk açması için,
eski tarihlerden beri Türkiye'nin Musul'da başkonsolosluğu
Musul'daki başkonsolosluğu yeniden faaliyete geçirmesi
için son derece uygundur, çünkü biliyorsunuz ki Irak son 15 hep olagelmiştir. 2014'teki o sıkıntılı kapanma süreci
sonrasnda DEAŞ'ın yenilgiye uğratılması sonrasında iki ülke
yıldır büyük bir çalkantının içinde. ABD işgali, arkasından
hükümetleri başkonsolosluğun yeniden faaliyete geçmesi
El-Kaide, DEAŞ dönemi ve DEAŞ'tan kurtulma mücadelesi
konusunda temasta ve anlayış birliğine varmışlar. Şimdi de
ile şu anda varmış olduğumuz aşamada Türkiye'nin
Irak hükümeti Musul'daki başkonsolosluğumuzun yeniden
bölgedeki istikrar sağlayıcı rolünün ve Musul'daki
faaliyete geçmesi için bütün izinleri ve onay süreçlerini
altyapının DEAŞ'tan zarar gören bölgelerin yeniden imarı
tamamlamış durumda. Biz bu aşamada başkonsolosluk için
bakımından ülkemiz, Musul'da başkonsolosluk açılması
bir yer belirledik.
için şartların son derece uygun olduğunu düşünüyor.
Musul'daki yetkililerle sürekli olarak temas halindeyiz,
özellikle şehir merkezinde güvenlik bakımından da bir Ülkemizin mevcut kalkınmışlık durumuna, bölgesel ve
küresel rolüne uygun bir yer belirledik. Bu yeri kiralama
sıkıntı olmadığını, Musul'un uzun yıllar sonra ilk defa
güvenli bir hale geldiğini, insanların aileleri ile birlikte işlemleri devam ediyor. Yakın bir süre içerisinde kira
sözleşmesini imzalama suretiyle bu yerde gerekli
akşamları parklara dışarıya çıktıklarını söylüyorlar.
onarım, güvenlik ve tadilat işlemlerini en hızlı şekilde
Biz de Musul'a yaptığımız seyahatlerde bir güvenlik
ve tahminen birkaç ay içerisinde başkonsolosluğumuzu
sıkıntısının olmadığına şahit olduk. Dolayısıyla
yeniden faaliyete geçmesi için çalışmalarımızı hızlandırmış
ben şartların Musul Başkonsolosluğumuzun
durumdayız.
yeniden açılması için son derece uygun olduğunu
düşünüyorum.

Musul Başkonsolosluğunda hangi işlemler
yapılabilecek? Örneğin vize alım işlemleri
yapılabilecek mi?

Tba, Musul Başkonsolosluğunun açılma tarihi, işlemler
ve vereceği hizmet hakkında Türkiye Cumhuriyeti
Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı ile görüşme
gerçekleştirdi.

Musul Başkonsolosluğunun açılması için ne
aşamaya gelindi, net bir tarih var mı?
Musul Başkonsolosluğumuzun yeniden faaliyete
geçilmesi yönündeki çalışmalarımız son aşamasına gelmiş
durumda. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde inşallah Musul
Başkonsolosluğumuzu yeniden faaliyete geçireceğiz.

Tarihi belirlendi mi?
Spesifik bir tarih yok, çünkü daha o noktada değiliz. Ama
önümüzeki aylar içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız da 6
aylık bir süre öngörmüş, onu tutturacağımıza eminiz.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
son açıklamasında ilk altı ayda Musul ve Basra
başkonsolosluklarının açılacağını söyledi. Sizce
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Vize dahil başkonsolosluğumuz faaliyete başladığı
zaman bütün konsolosluk işlemlerini yapabilir hale
gelecektir. Hatta biliyorsunuz ki Tükiye'nin Irak'ta ve
pek çok ülkede vize müracaatları şirketler aracılığıyla
yürütülüyor. Bu sadece ülkemize mahsus uygulama
değil, ülkeler ve devletler vize verme işlemlerinde
şirketlerin hizmetlerinden yararlanırlar. O hem misyonların
çalışmasına ve mesaisine önemli katkı yapıyor, hem de
hizmet alan insanlar yani vize müracaatında bulunan
kişilerin de daha nitelikli ve iyi bir müracaat hizmeti
almalarını sağlıyor. Bu çerçevede Irak'ta bakanlığımızın
sözleşme imzaladığı bir firma aracılığı ile bütün
şehirlerde vize müracaatları kabul ediliyor. Bu şirket
Musul'da da bir yer kiralama aşamasında. Bunun da ben
başkonsolosluğumuzun faaliyete geçmesiyle eş zamanlı
olarak aynı anda vize müracaatlarını almaya başlayacağını
düşünüyorum, hatta şirket daha önceden de gerekli
altyapı çalışmalarını tamamlayabildiği takdirde daha
önceden bu müracaatları kabul edebilecektir.

Irak mekezi hükümet Türkiye'nin bu girişimini
nasıl karşılıyor?

Türkiye Cumhurbaşkanı Kerkük'te de
başkonsolosluk açılacağını belirtmişti. Bu hususta
herhangi bir girişim var mı?

Türkiye hem Kerkük'te hem de Necef'te başkonsolosluk
açmak için müracaatlarını ve talebini Irak Cumhuriyetine
iletmiş durumda. Necef'te başkonsolosluk açılması
için gerekli izin süreci tamamlandı. Kerkük'teki
başkonsolosluğun açılması ile ilgili değerlendirmelerin
kısa sürede tamamlanmasını umud ediyorum. Dolayısıyla
Türkiye Irak'a baktığı zaman sadece kendisine yakın
bölgelerde değil, Irak'ın ortasında ve güneyinde de
başkonsoloslukları vasıtasıyla hem Irak'ta bulunan
çalışan vatandaşlara konsolosluk hizmeti sunmayı, Iraklı
dostlarımıza ve kardeşlerimize vize hizmeti sunmayı ayrıca
Irak'ın kalkınmasına DEAŞ sonrası dönemde yeniden
imarını gerçekleştirmesi için sağlıktan, ekonomiye,
eğitimden, belediye hizmetlerine kadar pek çok alanda
Irak makamlarında işbirliği yapmak için, Iraklıların bu
alanda daha nitelikli hizmet almalarına katkıda bulunmak
amacıyla Irak'ın farklı şehirlerinde başkonsolosluk açmak
ve sayılarını arttırmak istiyoruz, çünkü Irak ve Türkiye
halkının ilişkisinin tarihi bir geçmişi vardır. Dostluk,
kardeşlik ve komşuluk üzerine kurulu bir ilişki yumağından
bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye Irak'ın bütün kesim ve
unsurları ile eşit mesafededir. Bu anlayışa paralel olarak
Irak'ın farklı şehirlerinde başkonsolosluklarla temsil
edilmeyi istemektedir.

Bakanlar Kurulu Divan Başkanı: Reform yasa tasarısını
uygulamak için 60 güne ihtiyacımız var

I

Haber merkezi

KBY Bakanlar Kurulu Divan Başkanı, parlamento
tarafından onaylanan reform yasa tasarısına ilişkin
yaptığı açıklamada, parlamento ile tasarının tarihine
ilişkin anlaştıklarını ayrıca yasanın 5 ilkesinin kurulması
ve yasa tasarısnın uygulanması için 60 güne ihtiyaç
duyduklarını belirtti.
Bakanlar Kurulu Divan Başkanı Umed Sabah, 16 Ocak
2020 tarihinde reform yasa tasarısına ilişkin yaptığı
basın açıklamasında, "Bu yasanın uygulanması için
5 ilkeye ve hükümette bu ilkelerin kurulması için 60
güne ihtiyacımız var. Bu ilkeler kurulduktan
sonra geçici listeyi kurmak üzere parlamentoyla
konuşacağız. Daha sonra teker teker
sektörlerdeki konuların üzerine giderek, Allah'ın
izniyle başlayacağız." dedi.
Sabah, "Reform yas tasarısı 14 farklı sektör
ve alanlardan oluşuyor. Bu nedenle yasayı
uygulamaya başlamadan hükümet hazinesine
ne kadar gelirin geçtiğine ilişkin detaylı sayıyı
bildiremeyiz." ifadelerinde bulundu.
Üst düzey konumdaki kişilerin emeklilikleri
ile ilgili, Umet Sabah, "Söz konusu kişilerin
toplam maaşlarının bürüt halinin yüzde 15'i
ile emekliliği elde edeceklerdir. Her yıl için

5'te 1 olarak hesaplanacaktır. Bütün konumlardaki
kişilerin yüzde 50 ile değerlendirilmemesi gerektiğine
inanıyorum. Bu hesaplamanın, normal devlet
çalışanı ve üst düzey biri arasında adaletli bir dağılım
yapılabilecektir." şeklinde açıklamada bulundu.

IKBY Bakanlar Kurulu Sekreteri Amanç Rahim, siyasi
tutukluların ve şehit ailelerinin maaşlarında değişiklik
yapılmayacağını kaydederek, "Reform projesi ile
ilgili yanlış anlaşılmalar olabilir. Şehit aileleri ve siyasi
tutukluların maaşlarında değişiklikler yapılmayacağı
konusunda bilgilendirmek istiyorum ve Bağdat'taki gibi
olmasını istiyoruz." ifadelerinde bulundu.

Bölgede maaş alan kişilere bir banka hesabının
açılmasına ilişkin Amanç Rahim, "Bölgede maaş alan
kişilere banka hesabı açmak istiyoruz. İlk adımda da
mali bilgileri korunmalı, daha sonra özel yöntemler
çıkarılacaktır. Şu anda adımların önüne geçmek
istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Amanç Rahim, konuşmasını diğer bölümünde
şunlara değindi:
"Normal emekli ile üst düzey emekliler arasında eşitsizlik
söz konusu. Çünkü burada 9. emeklilik yasası bulunuyor,
ancak Bağdat'ta birleşik tek bir emeklilik yasası mevcut
ve içerisinde adalet sağlanmıştır. Bu nedenle de
Kürdistan Bölgesi'nde, Bölge Başkanından genel
müdüre kadar, maaşlarının yüzde sekseni ek
yardım maaşlarıdır."
Emeklilik sandığına ilişkin Rahim, "Emeklilik
sandığı içerisinde mali kriz nedeniyle kaç yıldır
para bulunmuyor. Ancak yasanın uygulanmasıyla
temel maaşların yüzde 7'si emeklilik sandığına
girecektir." dedi.
Son olarak Amanç Rahim, tüm emeklilik
müdürlüklerinin kaldırılacağını belirterek sadece
bir müdürlüğün kalacağını ve tüm emeklilerin
isimleri bu müdürlükte olacağını kaydetti. Bunun
da yolsuzlukları azaltacağını vurguladı.
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ORSAM Başkanı: İran, Sünni Arap
ve Kürtlere bir uyarı mesajı verdi!
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Röp & Foto: Abdullah Erfani

rak’ın Kerkük kentinde Haşdi Şabi’nin Hizbullah kanadı
ABD’li askerlerin bulunduğu K1 üssüne karşı roketli saldırı
düzenleyerek, bir ABD vatandaşı sözleşmeli personelin
ölmesine yol açmıştı. Buna karşılık veren ABD, Suriye
ve Irak’taki Hizbullah’ın askeri karargahına yönelik hava
saldırısı düzenledi ve saldırıda 28 Haşdi Şabi mensubu
hayatını kaybetmişti. Bu saldırı Irak’ta Haşdi Şabi
taraftarlarını çok kızdırmıştı. ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği
önünde saldırıyı protesto eden Haşdi Şabi taraftarları,
kısa süre sonra ABD Büyükelçiliğine girdi ve elçiliğin belli
bir bölümünü ateşe verdi. ABD’li yetkililer bu saldırının
arkasında İran’ın olduğunu iddia ederek, Suriye’den Irak’a
gelen İran Devrim Muhafızları Komutanı General Kasım
Süleymani ve beraberinde olan Haşdi Şabi Heyeti Başkan
Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’e yönelik SİHA ile
suikast düzenledi. ABD’nin bu saldırısına karşı intikam
alacağını belirten İran hükümeti, 3 Ocak’ta Anbar Ayn
el-Esed ve Erbil’deki ABD askerlerinin bulunduğu Harir
üslerini 15 balistik füzeyle hedef almıştı.

bir milliyetçilik ortaya çıkıyor. Bu durum Amerika yanlısı
partilerin durumunu zorlaştıracak. Onların aksine ABD
ve İran’dan bağımsız olan partiler bu olaylardan avantajlı
çıkacak.

anayasa mahkemesi çıkarma kararı alsa da, Amerika’yı
zorlamaz. Belki diplomatik olarak biraz başını ağrıtır ama
çıkmaz. Ancak kendisi isterse çıkar. Zaten açıklamalara
göre, Irak’ta varlığını daha fazla arttıracaktır.

Sadr Hareketi Lideri Mukteda el-Sadr’ın
Mehdi Ordusu ve diğer milis güçlere,
ABD’ye karşı direniş çağrısının ciddiyeti
nedir? Böylesi bir direnişin yapılması
mümkün müdür?

Irak’ta bu kadar çok ABD üssü varken
neden Anbar ve Erbil üsleri hedef seçildi?
Bunun altında herhangi bir hedef var mı?

Kasım Süleymani’nin öldürülmesinden sonra Irak’ta ciddi
bir Amerikan karşıtı hareket başladı. Haşdi Şabi’de ve
milisler üzerinde İran’a bağlı olmak istemeyenler, ABD’ye
karşı ‘’Bana dokunursanız ben de gereğini yaparım’’ diye
Sadr kendi konumunu güçlendirmek istiyor. Bu durumdan
sonra Haşdi Şabi de başıboş kalacak, Sadr bu boşluktan da
yararlanmak isteyecek. Öte yandan ABD’nin İran saldırısı
sonrası, Sadr kendisinin de hedef olacağını düşünerek
önlem olarak Mehdi Ordusu’nun yapılanması için tekrar
çağrıda bulundu. Bu direniş çağrısının da çok ciddi
olduğunu düşünüyorum.

Aslında bu bir mesaj içeriyor. ABD askerlerinin çekilmesine
katılmayan Sünni Arap ve Kürtler’e, İran bir gözdağı verdi.
Bu siyasi bir mesajdır, “Beni rahatsız ederseniz ben de tepki
veririm”. Bu durumda iki tarafı da uyardı.

İran’ın “Kasım Süleymani intikamı”
çerçevesinde ABD’ye karşı gerçekleştirdiği
saldırıların ardından, Asaib Ehli Hak
Lideri Kays el-Hazali, “Sıra bizde. Ebu
Mehdi el-Mühendis’in intikamını alacağız”
açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şu anda ABD ve İran arasında bir uzlaşma girişimi var.
Şayet iki taraf anlaşırsa, Haşdi Şabi’nin Ebu Mehdi elMühendis’in intikamı çok fazla gündeme gelmez.

Yaşanan bu krizin Irak’ta nelere yol açacağı, tartışmalı
bölgelerde beklenen gelişmeler ve hükümet karşıtı
gösterilerin sonucu istifa eden Adil Abdulmehdi’nin
ardından yeni başkanlık seçim sürecinde ne gibi
değişimlerin olacağı yönündeki konulara ilişkin Ortadoğu
Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Başkanı Prof. Dr. Ahmet
Uysal ile konuştuk.

ABD-İran gerilimi ve Irak'ta devam eden
hükümet karşıtı gösteriler, başbakan seçim
sürecini nasıl etkiler?
Irak’taki seçimleri etkileyecek. İran’a yönelik antipati ve
nefretin olması, İran destekli siyasi partilerin gücü ve oy
oranı çok azalacak. Bir diğer taraftan anti Amerikan vari

I

Haşdi Şabi Heyet Başkanı Ebu Mehdi
el-Mühendis’in öldürülmesinin
ABD-İran krizinden sonra Peşmerge’nin
nedeni, isminin ABD suikast listesinde
olması mı yoksa sadece Süleymani’nin Kerkük ve tartışmalı bölgelere geri dönmesi
söylentileri var. Peşmerge’nin bu bölgelere
aracında tesadüfen bulunması mı?
tekrar dönme ihtimali olup olmadığı,
Bu durumlarda büyük hedef önemlidir. Bu saldırıda
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
büyük ödül Kasım Süleymani’dir. Aslında Ebu
Erdoğan’ın Türkmenler hakkında yaptığı
Mehdi’nin ölmesi ABD için daha anlamlı oldu
açıklaması ve Dışişleri Bakanı Mevlüt
çünkü İran’ın hem Orta Doğu politikalarının
Çavuşoğlu’nun ITC Başkanı Erşet Salihi ile
sorumlusu hem de onun Irak sorumlusunun ölümü
ABD’nin çıkarına oldu, zaten ABD’nin esas mücadelesi
görüşmesini nasıl yorumluyorsunuz?
Irak’tır. Suikast listesinde olup olmadığı belli değil. ABD
için önemli olan iki hedefin aynı anda ortadan kalkmasıdır.

Bu saldırının ardından Irak Meclisi’nin ABD
askerlerinin Irak’tan çıkarılması yönünde
aldığı karara karşı Amerikan Başkanı
Trump’ın “Irak’a karşı yaptırım” kararının
ciddiyetine ilişkin neler söylemek istersiniz?
ABD askerlerinin Irak’tan çıkarılması zor çünkü
Irak hükümeti bunu yapacak güçte değil, özellikle
protestolardan sonra meclisin zayıflığı, meşruiyetinin
sorgulanması karşısında şu anki Irak’taki formülasyona
göre, ABD askerini kimse çıkartamaz. Dolayısıyla bu

Obez Terörist
Yakalandı

Haber merkezi

rak'ın Musul kentinde 6 yıl önce Hazreti Yunus
Camisi'nin yıkılması için fetva veren terör örgütü
DEAŞ'ın sözde müftüsü yakalandı.
Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Güvenlik Medya
Ağı'nın yaptığı yazılı açıklamada, Musul'daki polis
güçlerince düzenlenen operasyonda obez terörist
Ebu Abdulbari kod adlı Şifa en-Numa'nın kentin doğu
yakasındaki Mansur Mahallesi'nde yakalandığı ifade
edildi.

Açıklamada, Abdulbari'nin DEAŞ'ın kenti elinde
tuttuğu 2014-2017 yıllarında örgütün önde gelen
isimleri arasında yer aldığı, örgüte biat etmeyen din
adamlarının idam edilmesi ve Musul'daki Hazreti
Yunus Camisi'nin yıkılması için 25 Temmuz 2014'te
fetva çıkardığı kaydedildi.
Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014’te Musul başta
olmak üzere, Irak topraklarının üçte birini ele
geçirmişti. Güvenlik güçlerinin bir dizi operasyonu
neticesinde, Aralık 2017’de DEAŞ’ın işgalindeki tüm
bölgeler geri almıştı.

Hem İran’ın hem ABD’nin Türkiye’ye ihtiyacı var. Daha önce
bunlar anlaştığı zaman Türkiye ve Türkmenlerin aleyhine
karar alabiliyorlardı ama şu an ikisinin arasında husumet
olduğu için, İran yanlıları Şii partiler ve ABD müttefiki bazı
Kürt partiler bu durumda iki taraf da Türkiye’yi rahatsız
edecek bir formül işletmezler çünkü bu Türkiye’yi çok
rahatsız edecektir. Aksi halde Türkiye dengeyi değiştirecek.
O yüzden iki taraf da Türkiye’yi rahatsız edecek adımlar
atmazlar. Ama ola ki Irak’ta kaos çıkarak dağılırsa o zaman
Peşmerge tüm gücünü kullanarak bu bölgelere girmeye
çalışacak. Ama bu süreç çok uzak ve hatta hiç gelmeyecek.
Zaten Türkiye, ABD-İran krizinin hiçbir tarafa faydası
olmadığını söyleyerek, herkesi sükûnete çağırdı.
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Bırakın Türkmenleri,
Hani Birlikte Yaşam?

Ö

ncelikle şunu belirterek
başlayayım, ben Türkmen değilim,
hiçbir zaman Türkmen bir komşumuz
dahi olmamış ve Türkiye'ye hiç
gitmedim. Hatta bu yaşıma geldim bir
Türkmen’in evine gitmedim. Ancak
şunu biliyorum, bölgede Türkmenlere
çok haksızlık yapılıyor. Öyle ki onlar
sadece kültürel haklarının pratiği
içerisindeler.
Kürdistan Bölgesi yaklaşık 30
yıldır Irak'ın kuzeyinde otonomi
bir bölgedir. Devamlı Bölge
Hükümeti buraların birlikte yaşam
yeri olduğundan söz eder ve
burada hepimizin yaşayabileceğini
vurgular. Nitekim hala halka, diğer
milletlerle uğraşmamalarını ve
onların hakkında konuşmamalarını,
onların kendi hayatlarını rutin bir
şekilde geçirmelerine izin vermeleri
gerektiğini aşılayamamış.

benim tanıdığım ve asil Türkmen
olmayanlar ya da “Sahte Türkmen”
olarak adlandırdıklarım, birkaç şahsi
menfaat uğruna Türkmen benliklerini
kaybettiler.
Bütün Kürtler bilir ki Kürdistan
bayrağı oluşum ve din oluşumlarını
betimlemez. Peki o vakit neden bir
Türkmen Kürdistan bayrağını tanısın,
kabul etsin. Daha önce defalarca
bir bayrağın kendilerini de temsil
etmesini istediklerini dile getirdiler. O
zaman Türkmen Cephesi listesinden
bir parlamento üyesi, boynuna
bayrak asmadı diye neden hedef
alınıyor. Herkesin hakkının olduğunu
söylemiyor musunuz? Peki nerede
Türkmen hakları?
Referandum ve devlet, eşitlik ve
birlikte yaşamadan söz edenler,
Türkmen bir sanatçı ekrana çıkıp
sadece "ben Türkmenim" dediği için
olmadığı kadar saldırıya uğruyor.
Sanatçı Yunus Tütüncü çıkıp, "Ben
Erbillliyim, Kürt değilim Türkmenim"
dedi. Oysa ki söylediği söz yüzde yüz
doğrudur. Binlerce kişi var Erbilli ama
Kürt olmayan. Yani Türkmen olabilir
Arap olabilir, illaki Kürt olması şart
değil. Duhok'ta da Kürt olmayan var,
Süleymaniye'de de var. Yani adam
doğru söylemesine rağmen saldırıya
uğruyor.

Kürdistan Bölgesi'nde iki neden var ki
oluşumlar için olumsuzluk ve sıkışıklık
yaratıyor ve onları Kürt olmaya
mecbur bırakıp ve Kürt kültürüne
mahkûm ediyor ya da diğer inanç ve
dinler için de bunu söyleyebiliriz, yani
Hristiyan, Kakai, Yezidi, Zerdüşt olanları
Müslüman olmaya
zorluyor. Nitekim
Hana Çomani
insan hangi dini
seçeceğine kendisi
karar verir hatta
ve hatta kendi
milliyetini bile
değiştirmekte
serbesttir.
Bu toplumu
değil bireyleri
ilgilendiren bir
husus.
Nedenlerin biri
partilerdir. Onlar
her zaman Türkmenleri kendi çıkarları
doğrultusunda kullanıp ve onları
amaçlarına giden yolda köprü olarak
görüyorlar. Üstelik onlara daha sonra
isimler atfetmeye de başlamışlar, Çin
malı Türkmen, KDP'li Türkmen, KYB'li
Türkmen, İkinci El Türkmen vs... aynı
şeyler Hristiyan, Yezidi ve Zerdüştler
için de geçerlidir.
İkinci neden ise bizzat oluşumları
temsil eden şahısların para için
iradelerini kendi elleriyle başkalarına
teslim etmelerinden kaynaklanıyor.
Diğerleri de bunların ateşiyle yanıyor.
Oysaki hiçbir zaman bir Türkmen Kürt
olmaz, bir Kürt de Türkmen olmaz.
Türkmen olan kendi çıkarına olmayan
bir şeye destek vermez. Bu, Kürtler için
de geçerlidir. O vakit neden bir Kürt
için onur olan bir şey bir Türkmen için
günahtır? O zaman hani Türkmenlerin
hakları...
Birkaç örnek:
Kürdistan referandumu döneminde
büyük bir kesim Türkmen Cephesi'ni
referanduma destek olmadıkları
için eleştiriyordu, halbuki onlar
açık bir şekilde çıkıp referandumu
desteklemediklerini dile getirdiler
ve ben onlara teşekkür ediyorum.
Yani bu meselenin onların siyaseti
ile bağdaşmadığını söylediler.
Kısacası yalan söylemediler. Bu da
onların en doğal hakkıydı. Oysa

Hanachomani89@gmail.com
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16 Ocak Türkmen Şehitleri’nin Yıl
Dönümünde Şehit Lider Necdet
Koçak’ın Kız Kardeşi Tba’ya
Konuştu

E

Haber: Ziya Uzeiry / Foto: Ali Salim

mekli öğretmen Nezahat
Koçak... O, 16 Ocak Türkmen
şehitlerinin şahitleri arasında
belkide en yakını. Çünkü o,
Türkmen lider Necdet Koçak’ın
kız kardeşi.
Kerkük’ün Tisin semtinde
bulunan evinde, bizi kederli
bakışlarını tebessümüyle
gizleyerek karşılayan Nezahat
Hanım, kardeşi Şehit
Necdet Koçak’ı Tba
mikrofonuna şu sözlerler
anlatmaya başladı:

“Necdet, 1938
doğumluydu. Dünyaya
gözlerini açtığı zaman
aile fertlerimiz ve
akrabalarımızın hepsi
kurban kesmişlerdi.
Necdet, ailemizde iki
kızdan sonra doğan
tek erkek çocuktu.
Doğduğu zaman
yüzünde kab şeklinde
olan bir örtü vardı ve bu
da doğan çocuğun ileride lider
Yani İngiltereli olan
olacağına işaretti. Babam okul
birinin İngiliz olması
müdürüydü. Necdet okulda
şart mıdır? Amerikalısı çalışan hademe nezdinde okula
aynı şekilde. Kanadalısı gider gelirdi. Kendisi 7 yaşından
vs... hayır belkide İngiliz itibaren siyasete başlamıştı.
olmayan, Amerikalı
Okulunun karşısında küçük bir
olmayan milyonlarca park vardı, kendisinden büyük
arkadaşları ve tanıdıklarını toplar
kişi var o ülkelerde.
Bunu açık bir şekilde önlerinde konuşma yapardı.
de söyleyebilirler. Kimi Arap olmadığımızı ve Türk
olduğumuzu onlara anlatırdı.”
bölgede, bölgenin

tamamı başka bir
millet mensubu iken
demografik değişime
uğrayıp başkasına geçmiştir.

Babasının da kendisi gibi
eğitimci olduğunu belirten
Nezahat Hanım, “Babam
öğretmenlere ve etrafındakilere
şımarmaması için dikkatli
Ben bir Kürt olarak, Kürdistan
olmalarını söylerdi. Çünkü
Bölgesi ve Erbil sakini olarak şunu
ailenin tek erkek çocuğuydu.
yazıyorum; Açıkçası yarın bir gün
Daha sonraki yıllarda okulu
Musalla Okulu’nda bitirdi. O
gidip bir Türkmen’e gel Kürdistan'ı
dönem Kerkük’te iyi hoca yoktu.
savun demekten utanırım. Biliyor
Yani ilkokul bir nebze iyi olsa
musunuz neden? Söyleyin bakalım,
da ama ortaokulda kalifiye
nasıl olur da bir Türkmen'in kendi
milletini sevmesine izin vermezsiniz, öğretmen azdı. Daha sonra
ortaokulda Rıza Demirci’nin
kendi kültürünü korumasına izin
talebesi olmuştu. Rahmetli
vermezsiniz, kendi diliyle konuşmasına
Demirci, dersin 15 dakikasını
izin vermezsiniz, kendi bayramını,
öğrencilerini bilinçlendirme
etkinliklerini gerçekleştirmesine izin
yönünde konuşmalar
vermezsiniz, bir hakka sahip olmasına yaparak kullanırdı. O dönem
izin vermezsiniz, açık bir şekilde ben komünistler öndeydi ve
Türkmenim demesine izin vermezsiniz. komünist öğretmenleri okullara
Ya da Türkmenleri aşağılayan fıkra
atıyorlardı.” şeklinde bilgiler
paylaştı.
ve sözcükler üretirsiniz... İşte bunlar
benim, Türkmen arkdaşlarıma karşı
mahçup olmama neden oluyor.
Kürdistan dediğinizde yani Kürt demek
mi oluyor? Hayır, öyle değil işte.
Ya da Kürdistan dediğinizde yüzde
yüzü Müslüman mı demektir? Hayır
öyle değil.

Nezahat Koçak, kardeşi
Necdet’in mühendis olmak
istediğini söylerken o dönem
komünist bir öğretmenle
aralarındaki geçen olayı şu
şekilde anlattı:

Not: Ben bu yazıyı kendi isteğim ve
arzumla yazdım. Bir Kürt Müslüman
Erbil sakini olarak. Ne onların gönlü
olsun diye, ne Türkmenlerle bir
çıkarım var, ne akarbalığım. Bunu
bir insan olarak ve gerçek olduğunu
düşündüğüm için yazdım. Ölünceye
dek şunu söylerim, Türkmensiz,
ne Erbil Erbil’dir, ne Kürdistan
Kürdistan’dır.

“Bir keresinde Necdet,
komünist öğretmenlerden
birisiyle münakaşa yaşamıştı
ve haklıydı. Ondan dolayı o
öğretmenin atamasını başka
okula naklettiler. Çok hareketli
bir çocuktu, hitabeti vardı
ve konuşkan birisiydi. Hak
karşısında dikti ve herkesi
karşısına alırdı. Aklında hep
mühendis olmak vardı.

Türkiye’de okumak istiyordu ve
hep oraya gideceğim diyordu,
fakat Kerkük’te karışıklık vardı
ve gençlere karşı çok zulümler
yapılıyordu. Bu durumlardan
dolayı gitmekten vazgeçecekti
neredeyse ama rahmetli Ata
Hayrullah kendisini o dönem
kurdukları derneklerine
davet etti, Necdet’e Kerkük’te
kalmamasını ve Türkiye’ye
gitmesini söyledi. Tabi biz de
gitmesini istiyorduk neticede tek

erkek çocuğumuzdu.”
Nezahat Hanım şehit Ata
Hayrullah’ın, şehit Necdet
Koçak üzerindeki etkisinden
bahsederek, “Ata Hayrullah,
Necdet’e ‘Burada sana ihtiyacım
var ama gitmen gerekiyor’ dedi,
bir süre sonra Necdet Türkiye’ye
gitti ve hemen akabinde 14
Temmuz 1959 Kerkük katliamı
gerçekleşti. Türkiye’ye gittiği
zaman orada da birçok faaliyet
yürüttü. Ayrıca Milliyetçi
Hareket’in kurucularındandır.
Daha sonra Türkiye’de evlendi,
fakat hiçbir zaman orada
temelli kalmak gibi bir şey
yoktu kafasında. Tekrarladığı bir
sözü vardı, ‘siyaset kumanda ile
yapılmaz’’. ifadelerinde bulundu.
Nezahat hanım kardeşi ile
arasında geçen bir hatırayı şu
şekilde Tba mikrofonuna anlattı:
“Bir keresinde eve geldiği
zaman canının sıkkın olduğunu
gördüm. Hemen sordum ‘neyin
var’ diye, karşılık olarak bana,
‘az önce bir arkadaşımı gördüm,
bana neden Kerkük’te olduğum
ve insanların Türkiye’ye gitmek
için çabaladığını benim ise
döndüğümü söyledi ve buna
ilaveten delirdiğimi belirtti.
Ben de ona, Kerkük’te hiçbir
şey yapamasam bile Abu Oluk
Türbesinde koruma adına
muhafız olurum dedim’ dedi.
Daha sonra Necdet’in bu lafı
üzerine arkadaşı da Türkiye’ye
gitmekten vazgeçti.”
Şehit Necdet Koçak’ın üzerine
atılan suçlamaların yapıldığı
süreçten bahseden Nezahat
Koçak, “1 Mart günü Irak
Emniyet ve İstihbarat güçleri
tarafından Türkiye ile ilişkisi
olma adı altında yakalandı.
Birçok öğretmen arkadaşı vardı,
özellikle üniversitede. Hepsi ona

‘git, kurtar kendini’ dedi fakat
o ‘gitmeyeceğim ve Kerkük’te
kalacağım’ dedi. Zaten Necdet 10
yıl Türkiye’de yaşamıştı.” şeklinde
konuştu.
Diğer taraftan Nezahat Koçak,
şehit Necdet Koçak’ın idamından
sonraki durumlarını şu
cümlelerle ifade etti:
“Çok kara günler geçirdik. Her
gün kapımıza güvenlikten
geliyorlardı. Ben
öğretmendim,
atamamı kendi
okulumdan
alıp Tikrit’e
gönderdiler.
Evden
çıktığımızda
hemen evimize
güvenlik
dairesinden
birileri gelirdi.
1 buçuk-2 sene
Tikrit’te kaldıktan
sonra emekliye
ayrıldım.
Daha sonra
Kerkük’e döndüm, o dönem
Kerkük’te kendi arabam vardı.
Dönüşümden sonra güvenlik
dairesinden geldiler ve Tikrit’ten
arabayla nasıl döndüğümü
soruyorlardı. Ailemizden diğer
3 kişiyi de oraya yolladılar. Çok
rahatsız ediliyorduk, iki tane
arabamız vardı, mecburen
satmak zorunda kaldık. Kendi
arabamı da sattım çünkü
Necdet’in ölümünden bir yıl
önce babam rahmetli arabada
yanımda hayatını kaybetti,
daha sonra kardeşim Necdet’in
cenazesi aynı şekilde benim
arabamla getirildi. Arabayı
kullanırken bazen babam
yanımdaymış gibi oluyordum,
sonunda dayanamadım sattım.”
Nezahat Hanım konuşmasının
devamında, “Kardeşim Necdet
kadar olmasa da daha fazla
fedakarlık göstermelerini
istiyorum. Parasal meseleleri bir
tarafa atıp, durumu iyi anlayıp
fedakarlık yapmaları lazım.
Biz Necdet’i yakalanmasından
sonra 10 ay görmedik. Daha
sonra ziyaretine gittiğimizde
bize vasiyeti, ‘Bayrağı elden
salmasınlar’ oldu. Yola devam
etmelerini söyledi.” diyerek
Türkmen siyasetçiler ve halka
seslendi.
Nezahat Koçak sözlerini Necdet
Koçak hapisteyken yaşadıkları
bir anıyı anlatarak sonlandırdı:
“Necdet eşine ‘sen daha gençsin,
git evlen’ dedi, eşi Yugoslav
Türküydü. Bu lafa karşılık olarak
eşi, ‘ben senin gibi birisini nasıl
bulurum, nasıl bana bunu
söyleyebiliyorsun?’ ifadelerini
kullandı. Kardeşim Necdet koçak
asla kaçmadı, hatta o dönem
Saddam, Necdet’i başka bir yere
göndermek istiyordu. O, ‘eğer
Necdet giderse Türkmen kalmaz’
diyordu ama kardeşim hep
direndi ve kaldı.”
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Vefatının 5. Yıl Dönümünde Büyük Türkmen
Sanatçı Yunus Hattat'ı Saygıyla Anıyoruz

Ş

Haber: Ali Antar

arkılarıyla kulaklarımızı şenlendiren, müzikleriyle
ilham veren ve yazıp çizdiği sanatlarla gözlerimizi büyüleyen
özellikle “Garip Kaldım” şarkısıyla Türkmen sanatında büyük
bir iz bırakan Usta Sanatçı Yunus Şakir Mecit Bakkal diğer
adıyla Yunus Hattat’ın hayatını, vefatının 5. yılında sizlere
sunacağız.
Yunus Hattat, 1933 yılında tarihi Erbil Kalesi’nin Saray
Mahallesi’nde dünyaya gözünü açmıştı. Yaşamının
tamamını Türkmen sanatı, el yazısı sanatı, ressamlık, resim
renklendirme, müzik enstrümanları yapımı ve daha birçok
sanata adayan Hattat, 82 yaşında yani 9 Ocak 2015 tarihinde
hakkın rahmetine kavuştu.
Tba Gazetesi olarak bu usta sanatçının hayatını size
aktarmak adına, Yunus Hattat’ın büyük oğlu Abdülkadir
Yunus Hattat’la bir görüşme yaptık.
Abdülkadir Yunus Hattat babasının hayatından birçok
hikaye anlatırken, yaptığı sanatları ve yazdığı şarkılarından
bazılarının hikayesini de anlattı.
Yunus Hattatın oğlu babasından böyle bahsetti:
“Yunus Hattat, 1933 yılında Kale’nin Saray Mahallesi'nde
dünyaya gelmiştir. Altı erkek, üç kızın olduğu geniş bir
ailede büyüyen Hattat, kendisi de 7 kız 2 erkek babasıdır. Bir
kardeşi Muhammed, Kelek suyunda boğuldu, bir kız kardeşri
de yangında vefat etmiştir. Kendisinden daha büyük abisi
Cabbar amcam kendisinden 4 yıl büyüktü.

göre herkes askerlik çağına gelip de askere gitseydi ayda
sadece 1 dinar bir çeyrek maaş alırdı ama her kim gönüllü
olarak başvuru yapsaydı aylık 5 dinar maaş alırdı. Babam da
aldığı beş dinarın iki dinarını bir ay boyunca harcar ve kalan
3 dinarı da annesi ev masrafını yapsın diye Bağdat’tan Erbil’e
gönderirmiş.
Babam 1 yıl 4 ay askerlik yaptıktan sonra tekrar hat sanatına
dönmek için ve diğer sanatlarına devam etmek için
askerlikten istifa etmiş. Askerlikten döndükten sonra Erbil
çarşısında bir dükkan tutup orada hattatlık işlerini yapmaya
başlamış ayrıca siyah beyaz olan resimleri renklendirme işleri
de yaparmış.
Bu işlerine 1958 yılına kadar devam etmiştir. 1958
darbesinden sonra Bağdat'ta Türkmen Radyosu açıldı.
1959'da Erbil'den Bağdat’a Türkmen Radyosuna ilk giden
kişilerden biri kendisi ve Muhammed Ahmet Erbilli’ydi.
Orada yapılan deneme sınavlarından geçen Muhammed
Ahmet Erbilli ve rahmetli babam 1959'da ilk şarkılarını
Bağdat'ta kaydettiler ve resmi olarak sanatçı unvanını aldılar.
Babam ilkokulu Erbil Üle Okulu’nda bitirmiş daha sonra
Kale Camisi'nde Kur'an okumaya başlamış. Orada kendisine
hocalık yapan birisi varmış, daha sonra da kendisi hasta
düşene kadar her pazartesi ve perşembe akşamları Kazı
Mulla Efendi'nin divanhanesinde yapılan meclislere katılıp
mevlit okuturdu.

“O zaman bu şeyler ayıp diye, eve yetişene
kadar kendisini görenler taş, domates ve karpuz
kabukları atmış...''

Erbil de eskiden bir gelenek vardı, her aile
çocuklarını tanıdığı insanların yanında
bir el sanatını veya bir işi öğrenmesi için
işe koyardı. Babam ilk işini Usta Rauf Dişçi
yanında yapmaya başlamış, daha sonra
orayı bırakarak, bir süre babasıyla çalışmış.
Daha sonra çarşıya gidip üç tekerlek alıp
bir seyyar el arabası yapmıştır. Seyyar
arabayla okullar önünde ve Erbil'de
bulunan o 3-4 mahallede geceleri dolaşıp
dondurma satmaya başlamış. Babası,
oğlunun kendisinden fazla kazandığını
gördükten sonra sen bu işi bırakacaksın
diye onu kendi yanına almış.
Babam, bir müddet daha babasıyla
çalıştıktan sonra resim merakını da ihmal
etmedi. Küçük küçük kutu boyalar alıp
şehirler arası otobüs garlarına giderdi, camı kırılan arabaların
kırık yerlerine boya ile desen yapıp gül şekilleri çizerdi. Ayrıca
eskiden şehirler arası otobüsler ağaç kaplıydı, o ağaçları da
boyayıp üzerinde resimler yapardı.

''Şimdi Erbil'in eski evlerinde ve eski ailelerin
birçoğunda babamın renklendirdiği aile
fotoğrafları var...''
Dondurma satma işini, babasıyla çalışmayı, cam üstünde
resim yapmayı ve hat sanatını icra etmeyi geçtikten sonra,
kalkıp Hindistanlı, Mısırlı ve Arap oyuncuların siyah-beyaz
fotoğraflarını çarşıdan alıp kalemle boyamaya başladı.
Yani siyah beyaz fotoğrafları renklendirme işleminden
geçiriyordu. Şimdi Erbil'in eski evlerinde ve eski ailelerin
birçoğunda babamın renklendirdiği aile fotoğrafları var.

Babam bu işi pek de kazanç için yapmıyormuş, bu işi sevdiği
için daha fazla yapıyordu. O dönemde Erbil de saz ustası
olan usta müzisyenlerin sayıları çok fazla değildi, en fazla
5-6 kişiydiler. Daha sonra sayıları çoğaldıkça hepsi babamın
yanına gelip saz ve ud alırlardı. Şimdi hayatta olanlar ne
zaman bir yerde bizleri görseler o günleri yad edip babamın
kendilerine yaptığı iyilikleri bize anlatırlar.

Tabi bu işleri yaptıktan sonra hattatlık sanatı da yapmaya
başladı. En fazla Rik'a ve Farısi (Ta’lik) hatlarıyla yazmayı
severdi. O dönemler çok fazla afişler yazardı dükkanlar,
münasebetler, gösteriler için yazardı. Çok güzel bir hattı
vardı bu yüzden insanlar ona Yunus Hattat adını verdi. Hattat
soyadı da oradan geliyor ama kendisi bakkal ailesindendir.

17 yaşına girmeden gönüllü olarak askerlik
yapmaya başladı......
O dönemler evlerinin çok kalabalık olması nedeniyle maddi
olarak zorluklar çekmelerinden dolayı babam daha 17 yaşına
girmeden gönüllü olarak askerlik yapmaya başladı. Bunun
için başvuru yapmış ve kabul edilmiş. O dönemin yasalarına

Babamın yazdığı şarkılarından benim yanımda en güzeli
“Yavaş yavaş” şarkısıydı. Gerçi 3 şarkısını çok çok severdim,
“Garip kaldım”, “Bilmem nişin” ve “Yavaş
yavaş”. Ama yavaş yavaş şarkısı benim için en
özel şarkıydı. Bu şarkıyı sevme nedenim ise
müziğinin çok güzel olması ve bütün diğer
şarkıları gibi şarkının içten olmasıydı. Bu
şarkının da bir hikayesi var.

Yavaş yavaş şarkısının hikayesi

1959 yılında deneme sınavlarından geçip devlet tarafından
ses sanatçısı ünvanını aldı. O zamanlar şimdiki gibi değildi
herkes kalkıp da sanatçıyım diyemezdi. Kendisine Bağdat'ta
ud çalmayı öğrenmesinin iyi olacağını söylemişler.
Biliyorsunuz ki her sanatçı bir enstrümanı çalmayı bilmezse
şarkı söylerken sesi tam oturmaz, onun için her sanatçı
en az bir enstrüman çalmayı bilmesi lazım. Babama da ud
almayı önermişler. O da uda merak salmış ve bir ud almaya
karar vermiş. 2 dinar 1 çeyreğe bir ud alıp otobüs garından
eve dönerken, o zaman bu şeyler ayıp diye, eve yetişene
kadar kendisini görenler taş, domates ve karpuz kabukları
atmış bu nedenle her yeri kıpkırmızı olmuş ve aldığı ud da
kırılmış. Kardeşi Cabbar da marangoz olduğu için udu onun
marangozhanesine götürüp orada tamir etmeye başlamış.
Bu sırada ud yapmanın onun için pek de bir zor bir yanı
olmadığını farketmiş. Kardeşinin dükkanında bulunan fazla
ağaçları izin alıp hepsini toplamış ve fiber denilen ağaçlarla
saz ve ud yapmaya başlamış. Ondan sonra birçok müzisyen
için saz ve ud yapmaya başlamış.

''Çok güzel bir hattı vardı bu yüzden insanlar ona
Yunus Hattat adını verdi...''

Çoğu zaman öğrenciler babamın yanına gelip saz isterlerdi
ama yeterli paraları yoktu, babam sazı verirdi geri kalanını
ya almazdı ya da ne zaman paraları olursa o zaman
getirmelerini söylerdi. Babama ‘sen bunları tanıyor musun?
Niye para almadan saz veya ud veriyorsun’ diye sorardım.
Babam ‘hayır tanımıyorum ama bunlar genç, bırak saz
taşımaları silah taşımalarından daha iyidir’ derdi. Çünkü
o zamanlar silah taşımak yaygınlaşmıştı ve savaş vardı.
Bahsettiğim dönemler tabii ki 1974-75 yılları.

Babam birçok kişiye yardımcı olurdu parası olmayana da saz
veya ud verirdi ve ‘ne zaman paran olursa o zaman getir’ derdi.
Daha sonra ney yaygınlaşırken ney yapmayı da öğrenerek ney
takımları yapıp satardı. Son zamanlarda çok ünlü bir müzisyen
dükkana gelip başsağlığı diledi, sosyal medyada babamın

vefatının 5. yıl dönümü olduğunu gören adam gelip başınız
sağ olsun diyerek babamla hatıralarını anlattı.

Babam bu şarkının hikayesinden şöyle
bahsederdi; ‘Çarşıda Bata Caddesi’nde
oturuyorduk, Bir kadın kucağında taşıdığı
ve elini tuttuğu başka bir çocukla yürüyerek
yanında yavaş ilerleyen arabadaki biriyle
konuşuyordu. Belli ki arabanın şoförü ile
kadın arasında bir akrabalık vardı ve bir
şeyler hakkında tartışıyorlardı. Yol açılınca
arabanın şoförü hemen gaza basıp gitti. Kadının elini
tuttuğu çocuk da kendisini arabaya tutmuş ve az kalsın o
anda düşüyormuş. Kadın da çok nazik ve güzel bir tonla
yavaş yavaş diye konuşmuş.’ Babam da kadının o tonla yavaş
yavaş deyişini duyunca, hemen kalem kağıdını çıkarıp orada
‘Yavaş yavaş’ adlı şarkısını yazmış ve bu şarkı benim için çok
özel bir şarkı.

“Şahittir bana gökte yıldızlar
Geceler yatmam yaralar sızlar...”
Aynı zamanda “Şahittir Bana” şarkısı da çok özel bir
şarkıdır. O şarkıyı da annem için 1966 yılında yazmış. O
zamanlarda sadece iki kızları olan annem ve babam Taacil’de
yaşıyorlarmış. Annem çok hasta düştükten sonra babam
neyi var, nesi yok hepsini satmış ve annemin ilacı için
harcamaya başlamış. Ama annemin düzelmediğini görmüş
ve mecburen evini bırakıp annemle beraber kayınvalidesinin
evine yerleşmiştir. Bir akşam işten eve dönerken, annem
‘Yunus sol gözüm görmüyor’ demiş. Babam da bunu
duyunca çok üzülmüş ve bakmış ve eşinin muayenesi için
parası olmadığını görmüş. Orada işte çok üzülerek bu şarkı
sözlerini söylemiş, ‘Şahittir bana gökte yıldızlar. Geceler
yatmam yaralar sızlar’.

“Yunus Hattat benim için Allah'ın bir nimetiydi...”
Yunus Hattat benim için Allah'ın bir nimetiydi. Çok iyi
bir babaydı. Onu herkes çok çok severdi. Bana her şeyi o
öğretti, çok sakin bir kişiliği vardı, çok yumuşak bir kalbi
vardı. Çabuk kızsa da hemen soğurdu ve hiçbir zaman
içinde kin taşımazdı. Yaşanan her şeyi hemen unuturdu ve
sakinleşirdi. Herkes de onu çok severdi.”
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DEDELERİMİZ
ŞALVAR GİYERDİ!

İ

nsanoğlu yaşamı boyunca birçok yara alır ve
bu yaraların en acısı ise yakından gelen bilinçsiz
ve bilgisizce vurulan hançerlerden meydana
gelenidir.
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Kahtan Vendavi: Kerkük'te
atama hakkı ağırlıklı olarak Arap
oluşumuna verildi

I

Haber: Ziya Uzeiry / Foto: Ali Salim

Öncelikle şunu vurgulamak istiyorum. Her
rak Eğitim Bakanlığının tahsis ettiği 2841 puan atama
millet içinde, aynı kökten ancak farklı lehçelerin görevi, Kerkük’te haksız dağılım nedeniyle Türkmen siyasi
konuşulduğunu görebilirsiniz. Örneğin:
partilerin tepkisine neden oldu.
Irak'taki Arapların konuştuğu Arapça ile yanı
başımızdaki Suriye Arapları aynı mı konuşuyor? Atamaların Kerkük’te bulunan etnik gruplara eşit bir şekilde
dağıtımı yerine Arap etnik grubunun ağırlıklı olması ve Kerkük
Bir örnek daha, Erbil, Kerkük, Telafer, Kifri
merkezde bulunan Türkmen gençlerin atama hakkından
ve diğer bütün bölgelerimiz, aynı dilde
mahrum kalması, siyasi partileri harekete geçirdi ve 11 Ocak
konuşmasına rağmen aynı ağızda mı
2019 tarihinde ortak basın açıklamasına itti.
konuşuyor?

Basın açıklamasında, Kerkük Eğitim Müdürlüğü’nde yer alan
Bir örnek de Türkiye'den verelim; Ege’de efelerin
yolsuzluk ve kanunsuzluklar, Eğitim Bakanlığı tarafından tahsis
geleneksel giyisileri ile Ankara'nın seymen
edilen eğitim kadrosundaki atamalarda büyük adaletsizlikler
kıyafetleri aynı mı?
ve eşitsizliğin yer aldığı belirtildi.
Bu örnekler bütün halklar ve ülkeler hatta küçük
Konu hakkına Tba mikrofonuna özel olarak konuşan Irak
bölgeler içerisinde dahi görülebilir.
Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük İl Başkanı Yardımcısı Kahtan
Vendavi, Kerkük merkezinde bulunan Türkmenlerin
Nitekim bunlardan bihaber olmak çoğu insan
atamalardan mahrum edildiğini söyledi.
için normal ve belkide önemli değildir ancak
bunları bilmeden eleştirmek bence en büyük
cahilliktir.

erbiloglu@hotmail.com

Mehmet F. Erbiloğlu

Peki, Telaferli Türkmen kardeşlerimiz ne giyerdi
ve hala hayatta olan yaşlılarımız ne giyiyor?
Başlarına ne takıyorlar?
Bu yazıyı çok sayıda tuhaf suçlamalarla
örneklendirebilirim ancak yazıyı yazma
nedenim sadece şunu iletmek içindi; Gelin
önce biz bizi tanıyalım. Gelin birbirimizi çok
yakından tanıyalım. Gelin hain, şalvar giymiş,
şunu bağlamış.... gibi sözler söylemek yerine
birbirimizin bölgesel gelenek göreneklerini
öğrenelim, hatta dilimizdeki lehçelere bakalım,
bilelim, öğrenelim.
Siz bize şalvarlı, biz size dişdeşeli diye diye
sadece kaybedeceğiz.
GELİN YAKINDAN TANIŞ OLALIM...

Türkmen ağırlıklı Kerkük merkezinin gençlerinin bu atama
fırsatından mahrum edildiğini söyleyen ITC Kerkük İl Başkanı
Yardımcısı Vendavi, “Biz bu durumun düzeltilmesini ve
herkesin kendi memleketine geri dönmesini talep ettik
ki bizim gençlerimiz mahrum kalmasınlar. Ayrıca eğitim
müdüründen eşit bir dağılım istedik, 300 bin kişilik bir kazaya
1000 puan verip şehir içerisinde 1 milyonun üstünde nüfus
yaşamasına rağmen daha az puan vermen olağan bir şey
değil. Bu durumu kendisine açık bir şekilde beyan ettik.
Kendisi her zaman olduğu gibi bu durumu Bağdat Eğitim

Vendavi, konuya ilişkin, “Bilindiği üzere
Kerkük’ün kendine has özelliği var o da
kardeşçe 3 ayrı oluşumun birlikte yaşaması.
Türkmenlerin çoğunluk olmalarına rağmen
biz her zaman eşit bir şekilde memleketin
yönetiminden yanayız. Irak Türkmen
Cephesi olarak 16 senedir her zaman dile
getirdiğimiz bir konu var o da atamaların ve
görevlerin eşit bir şekilde kimsenin hakkını
çiğnememe kaydıyla dağılımının yapılması.
Ama ne yazık ki şehrimiz doğru bir şekilde
yönetilmedi.” diyerek değerlendirmede
bulundu.

Eski vali Necmettin Kerim döneminden
bahseden Kahtan Vendavi, “Necmettin
Şimdi, gelelim asıl meseleye.
Kerim’in valiliği döneminde atama ve
görevler Kürt kardeşlerimize verildi. Şu anda
Evet başlıkta da yazdığım gibi, dedelerimizin
da bunun tekrarlanmaması için ciddi bir
çoğu Erbil'de şalvar giyerdi. Ancak o sizin şalvar şekilde Kerkük Valisi ve bütün yetkililerden bunu istemekteyiz.
dediğiniz kıyafetin birkaç çeşidini de giyerlerdi. Bu konu hakkında da bir takım görüşmelerimiz oldu,
Tabii ki Salta Zubun giyenler de vardı ancak
Türkmen parti temsilcileri Kerkük Valisi ile görüştü, vali eşitlik
"Murahthan" dediğimiz geleneksel Türkmen
meselesini desteklediğini ve yüzde 32 uygulamasının hayata
kıyafeti, aşağıdan şalvar yukarıda kendine has
geçirilmesine açık bir şekilde arka çıkacağını belirtti.” şeklinde
dikişi ve düğme sayısı aynı zamanda kapaklı cep açıklamalarda bulundu.
kesimiyle hazırlanan ceketiyle bambaşka bir
tasarıma sahip.
ITC Kerkük İl Başkanı Yardımcısı, atamalar konusunda son
Bunu diğer illerimiz ve bölgelerimiz bilmelidir.
Bundan haberdar olmalıdır. Murathan “Erbil’de”
Türkmenlerin geleneksel giyim kuşamıdır.
Ancak bugün ben kalksam böyle bir şey giysem
ilk önce diğer bölgelerimizde bulunan milliyetçi
Türkmenlerden eleştiri alır belkide taşa
tutulurum. Bu nedenle olsa gerek Murahthan'ı
artık biz değil başka millet sahiplendi ve o
muhteşem dizaynına el koydu.

nahiyelere verildi. 1000 puana yakın atamalar o bölgelere
tahsis edildi. Böylelikle ağırlığı Türkmen olan Kerkük
merkezine çok az bir oran tahsis edildi. Gerekçe olarak Kerkük
merkezinde ihtiyaç duyulmadığı oldu. Bu konu ile ilgili 11
Ocak tarihinde parti temsilcileri olarak Kerkük Eğitim Müdürü
ile de görüştük, bu durumda bizim hatamızın olmadığı,
aslında eğitim müdürlüğünün hatası olduğunu söyledik çünkü
Anbar’dan, Tikrit’ten ve diğer vilayetlerden buraya getirilip
daimi atamalarının yapıldığını söyledik. Ayrıca Havice ve diğer
Kerkük kaza ve nahiyelerden Kerkük merkezine aynı şekilde
getirildiğini söyledik.” dedi.

dönemde yaşananlara ilişkin şu ifadelerde bulundu:

“Son günlerde Kerkük Eğitim Müdürlüğünde atamalar
konusu dile getirildi ve 2841 puan ataması tahsis edildi.
Amaç, şehirde bulunan atama eksikliklerinin karşılanması.
Daha sonra atamalar ile ilgili birtakım görüşmeler yapıldı,
milletvekillerimiz Erşet Bey ve Hatice Hanım eğitim bakanı
ve parlamento içerisindeki eğitim komisyonu ile birtakım
görüşmeler yapıldı. Kerkük’ün hassasiyeti ve durumu onlara
anlatıldı. Bilindiği üzere Irak’ın güneyi tek etnik oluşumdan
oluştuğu için bu tür sıkıntılar yaşanmaz çünkü tek etnik kimlik
ağırlığı var. Fakat Kerkük’ün durumu farklı ve herkesin genci
işsiz, atamaları bekliyor.”
Vendavi sözlerinin devamında, “Adil bir şekilde dağılım
yapılarak hiçbir etnik kimliğin hakkının çiğnenmemesini
söyledik, bu hususta da eğitim müdürlüğü ile birtakım
görüşmeler yaptık. İlk günlerde kendisinden ‘tamam’ sözünü
aldık ve eşit bir şekilde dağılım yapılacağını söyledi ve söz
verdi, bunun da kanıtı atama başvuru formuna etnik seçeneği
eklenmesiydi. Böylelikle kimin Türkmen, Kürt ve Arap olduğu
belirlendi. Ama ne yazık ki bu eşitlik hayata geçmedi, sebebi
ise siyasi bir tarafın ve Arap etnik oluşumunun ağır basması.”
şeklinde konuştu.
“Atamalar ağırlıklı olarak Arap oluşumuna verildi.” diyen
Kahtan Vendavi, ‘’Atama ağırlığı Havice, Zab ve diğer kaza ile

Bakanlığına yükledi, fakat bizim tahminlerimize göre eğitim
bakanlığına farklı bilgiler verilmiş.” diye konuştu.
Türkmen siyasi partilerin bu durumu kınama adına protesto
gösterileri hazırladıklarını söyleyen Kahtan Vendavi, “Biz Irak
Türkmen Cephesi ve tüm Türkmen siyasi partiler olarak en kısa
zamanda açık bir şekilde protesto yapacağız ve haklarımız geri
dönene kadar hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz. Birkaç hafta
önce sözleşmeli öğretmenlerimizin birlikte protesto istekleri
vardı. Biz de bunu desteklemek adına ve haklarını savunma
adına arka çıktık ve demokrasi yolunu kullanmak adına
başvuru yapıp protesto yapabilirsiniz dedik, o da gerçekleşti
ve 600’e yakın gencimiz protestoya katıldı. Protestoda
öğretmenlerimize söz verildi ve eşit bir şekilde dağılım
yapılacağına dair konuşuldu. Fakat bugüne kadar fiilen bir şey
görmedik, son olarak Bağdat Eğitim Bakanlığından gelecek
talimata göre çalışacaklarına söz verdiler. Temennimiz, Eğitim
Bakanlığı ve Irak hükümetinin Kerkük hususiyetini göz önünde
bulundurmalarıdır.” diyerek beklentilerini ifade etti.
Son olarak Kerkük şehrinin kardeşçe yaşadığını söyleyen
Vendavi sözlerini şu cümlelerle tamamladı:
“Kerkük 16 Ekim’den sonra güzel bir şekilde idare ediliyor,
hiçbir sıkıntı yok, herkes kardeşçe yaşıyor, ayrıca hiçbir kargaşa
veya güvenlik ile alakalı bir sıkıntı yok. Bu durumun kardeşliği
bozmak adına bir vesile olmasını istemiyoruz. Bunu açık bir
şekilde dile getirmek istiyoruz. Siyasi partilere de bir mesajımız
var, bu kardeşliğin devam etmesi için herkesin taviz vermesi
lazım. Biz Türkmenler 16 yıldır taviz veriyoruz, çünkü bu
şehirde herkes eşit bir şekilde yaşamayı ümit ediyor. Bütün
siyasi partilerin bu hususiyeti ve kardeşliği elde tutmak için
çaba göstermesini diliyoruz.”
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Kerem'in Nesli Tükeniyor?
A

Haber: Ali Antar / Foto: Çoban Timur & Ali Salim

slı Kerem hikayesi Erbilliler için bir hikayenin
ötesine geçmiştir. Öyle ki bunu iki ayrı makamda Uşak ve
Hicaz olmak üzere uzun hava şeklinde anlatırlarmış. Bu
tarz okumalar başlı başına kendisine has bir kalıp ve bir
gırtlak gerektiriyor.
Aslı Kerem hikayelerini bu yöntemle anlatan başka bir
bölge duyulmamıştır. Nitekim öyle bir hal almış ki, "Kerem
Makamı" diyecek kadar özelleştirilmiştir. Erbil haricinde
Kerem okuyan kişi bulamazsınız dememiz doğru olacak,
okuyanlar da sadece bir başka amaç için okumuştur.
Örneğin bir televizyon programında anlatırken veyahut
Erbil'e ithaf edilen bir çalışmada yer verilmiştir.
Oysa ki Kerem Usulü, doksanlı yılların ortalarına kadar her
sıra gecesinde ve ilginçtir ki her mevlit okutulduğunda
seslendirilen bir gelenek haline gelmişti.
Hala mevlitlerde duyabildiğimiz Kerem Uslulü maalesef
yeni nesil sanatçıların pek de canlı tuttukları bir gelenek
olmadı.
Bu yüzden olsa gerek, Kerem'in Erbil'de sonuna gelindiğini
söyleyebiliriz.

özeldir. Mesela Türkiye’de Kerem sözlerini besteleyip başka
şekilde okuyanlar var. Aynı zamanda Telafer’de de sözlerin
bestelenip başka şekilde okunduğunu duydum. Ama usul
olarak Kerem adı altında bir tek Erbil’de okunur. Erbilli
sanatçılar Kerem’i 2 şekilde okurlar; birincisi Bayat(Uşak),
ikincisi Hicaz makamında okurlar.” şeklinde bilgiler paylaştı.
Kerem usulünü Erbil’de kimlerin okuduğunu dile getiren
Hasret, “Erbil’de eskiden Kerem okuyanlar çoktu. En iyileri
ise, Seyid İsmail, Hacı Cemil Kapkapçı, Şevket Said (Mişko),
Haydar Abdurrahman Bakkal ve teyzesinin oğlu Cibrail
Hoca’ydı. Ayrıca genç sanatçılarımızdan Yunus Tütüncü
ve Sadraddin Küreci de güzel bir şekilde okuyorlar. Bence
Kerem usulünü en iyi şekilde okuyan Seyit İsmail’dir.
Mükemmel bir şekilde kitaba göre okurdu. Ama diğer
sanatçılar her şiirden bir parça okuyorlar. Bazıları da
kendiliğinden kelimeler veya şiir ekleyip aynı şekilde
okurlardı.” değerlendirmesinde bulundu.
Hüsam Hasret şu anda Erbil’de Kerem usulünün eskisi
ile mukayese edildiğinde çok daha az okunduğunu
söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:
“Erbil’de az okunmasının sebebi sanatçıların zevkine ve
hevesine kalıyor. Okuyanlar da okuduklarında sözlerinde
yanlışlık yapıyor. Bu şiirler Türkçe yazılmıştır ve bizimkiler
bunu okuyunca Türkmence okuyorlar. Makamlar belli,
hicaz ve bayat makamında okunuyor, kelimeleri belli
kitaplarda var, usulü belli, böylece
okumasında bir zorluk yok.”
Usule Erbil’de tekrak önem verilmesi
gerektiğini dile getiren Usta Şair Hüsam
Hasret, “Biz Erbilliler Kerem usulü ile
övünüyoruz. Kerem usulünün Erbil’de
tekrardan okunması çok gereklidir. Çünkü
biz Erbilliler Kerem usulü ile övünüyoruz.
Hatta Rahmetli Ömer Ağbaş’ın da bir
horyatı var bu hususta, derki;
“Kerem Sever
Aslını Kerem sever
Bizim bu asil millet
Divandan Kerem sever”

Kerem ile Aslı ve Kerem Usulü hakkında Tba Gazetesi
yoluyla siz okurlarımıza bilgi veren Usta Şair ve araştırmacı
Hüsam Hasret, “Her şeyden önce ben çocukken Erbillilerin
Kerem ile Aslı hikayesine çok meraklı olduklarını
görürdüm. Neden Erbil’de bir tek bu hikaye anlatılıyor?
Neden başka hikayeler anlatmıyorlar? Bunu hep
merak etmişimdir. Aslında bakarsanız Türk ve Türkmen
edebiyatında bu tür hikayeler çok fazla ama Erbil’de bir tek
Kerem ile Aslı hikayesi yaygın ve insanlar bu hikayeyi çok
seviyor.” ifadelerinde bulundu.
Kendisinin hikaye ve şiirleri hakkında 3 kitap okuduğunu
belirten Hasret, “Ben bu konu hakkında 3 kitap okudum
ve hikaye hakkında birçok bilgi aldım. Bu kitapta bulunan
hikayeler insanların ilgisini çekiyordu. Şairin hayal gücü
hikayeyi farklı kılmış ve hikaye içindeki şiirlerde Kerem bir
kafa tasıyla, başka bir yerde bir dağla konuşuyor. Bu da
halkın ilgi odağı olmuştur.” dedi.
Usulü en iyi icra edenlerin Erbilli olduğunu belirten usta
şair, “Kerem Usulünü en iyi icra edenler Erbil’dendir. Ben
bunu çok araştırdım, Kerem sözlerinin okuma tarzı Erbil’e

Çoğu şairin şiir ve horyatlarında Kerem üzerine yazdıkları
oluyor. Ben de birçok sevda şiirinde Kerem’in adını başta
yazdığım olmuştur.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.
Erbil’in önde gelen şahsiyetlerinden Seyit Said Demirci ve
usta şairler Hüsam Hasret ve Burhan Yaralı’dan aldığımız
bilgiler doğrultusunda Kerem ile Aslı hikayesini sizler için
şöyle derledik:
“İsfahan Şahı ve saray haznedarı Keşiş çok yakın iki
dosttur ve ikisinin de çocukları olmamaktadır. İkisi de
bu duruma çok üzülürler ve buluştuklarında hep çocuk
hasretlerini dile getirirler. Bir gün beraber gezerken Keşiş,
İsfahan Şahı’na gel bir bağ yapalım der. Bağı yapan Şah da
memleketten bir sürü insanı bağına davet eder ve orada
zaman geçirirler.
Aynı zamanda bu bağ Sultan (İsfahan Şahı’nın eşi) ve
Keşiş’in hanımı için de vakit geçirmek için güzel bir
alan olur. Onlar da çok yakın arkadaş oldukları için her
buluştuklarında çocuklarının olmamasının üzüntüsünü
dile getirirmişler. Bir gün Sultan ve Keşiş’in hanımı bağa
giderken bir yaşlı adama rastlarlar ve adam onlara bir elma

bir de ayva ağacı verir ve ‘bunlar benim hediyem gidin
bağınızda ekin’ der. Kadınlar yaşlı adamı tanımadan
hediyeyi kabul edip bağlarında ekerler.

Bunun üzerinden vakit geçtikten sonra Sultan ihtiyarı
rüyasında görür ve ihtiyar kendisine ‘ağaçlarınızı ben
verdim koparıp yiyin’ der. Kadın da ertesi gün Keşiş’in
hanımına haber verip acelece bağa gider ve elma
ağacının çok güzel elma verdiğini görür ama elmanın
zehirli olduğundan habersizdir. Dönüp elmayı Şah ve
Keşiş ile paylaşırlar ve her iki kadın da gebe kalırlar.
İki kadın bu süreçte Keşiş ailesinin Ermeni ve Şah
ailesinin Müslüman olduğunu hesaba katmadan,
eğer çocukların biri kız biri erkek olursa bunları ilerde
birbirleri ile evlendireceklerinin sözünü verirler.
Keşiş bunu duyunca çok rahatsız olur çünkü kızının
din değiştirmesini istemez. Kızını Şahın oğluna
göstermeden büyütür ve en sonunda Şah ailesine
kızlarının öldüğünü söyleyerek, Şahtan kendisini işten
çıkarmasını ister. Keşiş işten ayrıldıktan hemen sonra
İsfahan şehirini terkederek kızlarını başka bir şehre
kaçırırlar.
Bu sırada Ahmet Mirza tanılmış adıyla Kerem ise Aslı’dan
habersizdir ve okumakla meşguldür. Kerem bir gece
rüyasında çok güzel bir kız görür ve o kız Kerem’e aşk
şarabı içirir. Kerem uykudan uyanınca psikolojik durumu
bozulur. Arkadaşı Sofu Kardeş, Kerem’e ‘babandan izin
al da bir gezmeye çıkalım’ der. Kerem babasından izin
alıp Sofu Kardeşle yola çıkar ve başka bir şehirde bir
bağa yaklaşır ve sırtındaki şahini gökte bir kuşu avlaması
için salar ve şahin bağın içine girer. Kerem şahinini
almak için bağa girer ve rüyasında gördüğü ve elinden
aşk şarabını içtiği kızın güller içinde oturmuş kumaş
işlediğini görür. Kerem yanına yaklaşarak kızı tutar ve
kendisine durumu anlatır. Kız, ısrar edince Kerem Aslı’yı
bırakmak zorunda kalır.
Kerem bağdan çıkar ve geçenlerden sorarak bağın
sahibinin Keşiş olduğunu öğrenir ve hemen dönüp
babasına durumu anlatır. Babası hemen Keşiş’i çağırır ve
kendisine verdiği sözü hatırlatır. Keşiş de dinlerinin ayrı
olduğunu söyler ve Şah, Keşiş’e ‘zorla ya da güzellikle
bu kızını Kerem ile evlendireceksin’ demiş. Keşiş, Şah’tan
hazırlıklar için 5 ay süre istemiş ve tekrar o şehri de
bırakıp kaçmış. Durumu öğrenen Kerem, perişan bir
halde Sofu Kardeşi de yanına alarak şehir şehir Aslı
hanımını bulmak için dolaşmış. Uzun bir süreden sonra
Şam’da Aslı’nın izine ulaşmış.
Şam hakimi Keşiş’e kızını İsfahan Şahı’nın oğluna
vermesi için baskı yapmış. O da onları evlendirmiş
ancak kızına 40 düğmeli sihirli bir elbise giydirmiş ve
elbiseyi Kerem açacak diye şart koşmuş. Kerem Aslı’nın
düğmelerini her birini bir türkü söyleyerek açmış ve
elbisenin her 39 düğmesi açıldığında, kendiliğinden
tekrar kapanıyormuş. Kerem de o anda hasret dolu bir
öf çekmiş, ağzı ve burnundan duman çıkmış, bedenini
ateşler sarmış. Kerem, Aslı’nın önünde yanmış, kül
olmuş. Aslı da Kerem’in külünü saçlarıyla süpürmek
isterken o da alev almış ve kül olmuş.”
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PUBG Kurucusunun Başarı Hİkayesİ:
Başarısızlıktan Mİlyonerlİğe

H

Derleme: Abdülselam Hişam

er başarının arkasında zor ve sıkıntılı bir hikaye
vardır. Bir adam 40’lı yaşlarına kadar yaptığı tüm işlerde
başarısız oldu, öyle ki hayattaki başarısızlıklarından dolayı eşi
ve arkadaşları tarafından terk edildi.
Ailesi ve arkadaşlarının onu terk etmesinden çok etkilenen
adam etrafındaki insanlardan hep uzak durmaya çalıştı
ancak beklenmedik bir şekilde başarısızlığını başarıya
dönüştürerek milyonlarca para kazanmayı başardı.
PUBG’nin arkasındaki isim Brendan Greene, 1980 yılında
dünyaya geldi, aslen İrlandalıdır. İlk, orta ve lise eğitimini
tamamladıktan sonra üniversiteye giderek sanat bölümünü
kazandı. Brendan Greene, üniversiteyi bitirdikten sonra aktör
olmayı planlıyordu, ancak üniversiteyi bitirdikten sonra
aktörlük alanında başarılı olamadı. Dediğine göre, bu alanda
olup ona yakın birini bulamadığı için aktörlük yapamadı.

Başka bir iş aramaya koyulan Greene, geçimini sağlamak
için fotoğrafçılık ve web tasarımcılığı işine atıldı. Ancak
ülkesinde bu konuda başarı kaydetmediği için Brezilya’ya
gitti. Bu görevde de şansı yaver gitmeyen Greene, bu işe
de tutunamadı. Bu sefer müzik alanında çalışamaya karar
vererek, besteci olarak göreve başlar. Birkaç beste çıkarır
ancak tekrardan başarısız olur. Başarısızlığından dolayı eşi
ve arkadaşları onu terk eder, tek başına bir dairede kalarak,
kimseyle iletişim kurmamaya karar verir.
Greene, 80’li yılların nesli olduğu için sinirini, video

oyunlarına vererek alıyordu. Greene’nin hikayesi de videolu
oyunlar ve atariyle başlıyor. 90’lı yıllarda bir bilgisayar almayı
başarır ve ünlü Doom oyununu oynamaya başlar. Doksanlı
yılların ortasında internet iletişimi devriminin başlamasıyla,
özellikle üniversitedeyken kendini eğitime daha sonra da
ailesine verdiği için bıraktığı Dalta Forse oyununu tekar
oynamaya başlamıştır.

sadece bilgisayarda oynanan oyun daha sonra akıllı
telefonlarda da kullanılabildi ve herkes oyunu telefonuna
indirme olanağına sahip oldu. Oyun, 60 gün içerisinde
piyasada 2 milyon defa indirildi. Brendan Greene, sadece
dört ay içerisinde 200 milyon dolara sahip oldu. Dünya
genelinde ün kazanan oyun, Brendan Greene’nin hayatını
değiştiren PUBG oyunu oldu.

Eşinden ayrıldıktan ve işini kaybettikten sonra tek
başına kalarak video oyunlarına geri döner. O zamanlar
zirvede olan Armato oyununda, oyuncular oyununun
içeriği ile oynayabiliyorlardı. Bu da Greene’nin oyundaki
bazı eksiklikleri düzeltebilmesi için bir fırsat oldu. Daha
sonra oyuna yeni özellikler katmaya karar verdi ki bu
da oyuncuların başka bir grupla savaşmasına olanak
sağlamaktı. Greene, oyunun kurucuları arasında değildi
ancak az bilgiyle, oyuna birkaç önemli özellik ekleyebilmeyi
başardı. Daha sonra diğer oyuncuların katılmasıyla bu fikir
onların da hoşuna gitti. Onun ün kazanması sadece bir
katılımla başladı.

Bazı kişiler, oyun kurucusunun kazancına olan programın
birçok kişinin bağımlı olmasına, aile düzeninin bozulmasına,
gençlerin psikolojik olarak oyunun ektisi altında kalmasına
neden olduğunu savunuyor.

Oyun kurmaya ilgisi artan Greene, birgün Battle Royale
adlı filmi izlerken bir grup öğrencinin bir yerde birbirini
öldürdüklerini gördü. Filmden etkilenen Greene, filmin
içeriğini video oyunlarına çevirebileceğini düşündü. Ünlü
video oyunu şirketiyle iletişime geçerek, fikrini onlara sundu
ve oyunun özelliğini gerçek hayata benzetti. Oyundaki
oyuncuların sadece hayatta kalma veya ölme şansları var.

Tüm dünyadaki özellikle gençleri kendisiyle oyalayan
elektronik oyunlardan biri olan PUBG, aynı zamanda
bölgemizdeki gençlerin ilgisini çekmektedir.

Şirket, söz konusu oyun fikrini onaylayarak, oyunu programa
dönüştürdü ve 2017 senesinde piyasaya sürdü. Piyasaya
atılmasından itibaren büyük başarı elde etti. İlk başlarda

Aynı zamanda, oyunun 50 milyon kopyası Playstation 4,
X-box ve bireysel bilgisayarlarda bulunuyor.

PUBG oyunu nedir?
PlayerUnknown’s Battlegrounds’ın kısaltması olan PUBG'nin
anlamı yabancı oyuncuların karşılaşma sahasısıdır. Dünya
genelinde bir milyardan daha fazla kullanıcıya sahip olan söz
konusu oyun Irak ve bölgede de birçok kullanıcıya sahiptir.

PUBG programını kuran şirket, telefon yoluyla da oynanan
oyunun dünyada 200 milyon kullanıcıya sahip olduğunu
belirtiyor.

Ağız kokusunu giderme yöntemleri
B
Hazırlayan: Abdülselam Hişam

irçok kişinin rahatsızlık duyduğu ağız kokusu, çoğu
zaman gün içerisinde karşımızdaki birisiyle konuştuğumuz
sırada son derece rahatsızlık yaratan bir durumdur.

Ağız kokusunun ana nedeni, ağızda yemek kalıntılarının
birikmesi ve bu nedenle de ağız içerisinde bakterilerin
bulunmasıdır. Bu da en önemli neden olarak görülürAyrıca,
ağızda yaranın oluşması, diş etinde kan birikmesi, ağızdaki
mantarlar, ağız kanseri, ağız iltihabı, ağız kuruluğu, solunum
organındaki rahatsızlıklar, bademcik ve boğaz iltihabı,
akciğer iltihabı, akciğer kanseri, böbrek yetersizliği, sindirim
organında bozukluk, ağız kokusunun diğer an nedenleridir.

Gargara kullanımı geçici bir tedavi olsada ağızdaki
bakterilerin çoğalmamasını ve yok olmasını sağlar.
Sigarayı bırakmak

Sigarayı bırakma, günlük hayatınızın daha sağlıklı ve iyi
olmasını sağlayacaktır. Ayrıca vücudunuza olumlu etkiler
yaratacaktır.
Diş doktorlarını ziyaret ediniz
Eğer direkt ağızınızdan gelen kötü kokunun nedenini bilmek
isterseniz, 6 ayda bir diş doktoruna gitmeniz gerekir.
Yüksek seviyede protein almama

Ağız Kokusunun Giderilmesi İçin Bazı Yöntemler:

Rejim yapmak ve uzun süre protein almamak ağız
kokusunun giderilmesinin nedenlerinden bir tanesidir.

Diş fırçalama ve diş ipi kullanımı

Takma dişleri temizleme

Ağız içerisindeki zararlı bakterilerden kurtulmak için, günde
iki defa dişlerinizi yıkayınız ve ip yardımıyla dişlerinizin
arasında kalan yemek parçacıklarını temizleyiniz.

Takma dişleri kullanan hastalar, her gün dişlerini temizlemeli
ve geceleri yatmadan önce takma dişlerini tuzlu suyla veya
ona özel olan maddeyle temizlemeli.

Dilinizin temizliğine dikkat edin

Şeker oranı yüksek olan yiyeceklerden uzak durun

Kesinlikle dilinizi temizlemeyi unutmayın, çünkü dilde
pürüzlü bir yapı bulunur ki içerisine bakteriler yerleşebilir.
Bazı durumlarda dilde mantar oluşumuna neden olabilir.

Yemekten sonra tatlı yemeyi bırakın ve bunun yerine sakız
çiğneyin. Çünkü ağız içerisindeki bakteriler şekerden oluşur
bu da dişlerinizi bozarak ağzınızdan kötü kokunun gelmesine
neden olmaktadır. Bunun yerine şekersiz sakız çiğneyin.

Gargara kullanmak

Aşırı su tüketmek

Fazla oranda su tüketilmeli ki ağız kuru olmamalı, bu
nedenle de günlük olarak su tüketimini arttırmalısınız.
Doktora gidiniz

Bu çabalarınıza rağmen halen ağız kokusu problemi
yaşıyorsanız, sorunu öğrenmek ve çözmek için doktora
gitmeniz gerekmektedir.

Not: Sabah yataktan kalktıktan sonra ağız içerisinde
kötü bir kokuyla uyanıyorsanız bu normaldir.
Çünkü bu, ağız içindeki sıvının azlamasından
kaynaklanıyordur.
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Avustralya'da katliam: 5 bin deve
tüfeklerle öldürüldü!
A
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Haber merkezi

vustralya'nın güneyinde kuraklık nedeniyle 5
bin yabani devenin, helikopterlerden tüfeklerle açılan
ateşle öldürüldüğü açıklandı.

Yerli aborjin halkının yaşadığı Anangu Pitjantjatjara
Yankunytjatjara (APY) bölgesinin yerel idaresi, pazar
günü başlatılan deve itlafının beş gün sürdüğünü ve 5
bin yabani devenin öldürüldüğünü açıkladı.

APY yerel yönetimi, hayvan hakları savunucularının
tepkilerine karşın bölgede yaşanan kuraklığı gerekçe
göstererek develeri itlaf etme kararı almıştı. Daha
sonra katliama yabani atlar da dahil edilmişti.

Kuraklık nedeniyle develerin su bulmak için
büyük gruplar halinde yerleşim yerlerine gittiği ve
bölgede yaşayanların tehlike altında olduğu iddia
edilmişti.

Avustralya'da aylardır söndürülemeyen
yangınlar nedeniyle 10 bin devenin ve bazı
yabani atların itlaf edileceği duyurulmuştu.
Avustralya tepkilere rağmen deve katliamını
gerçekleştirdi ve 5 bin yabani devenin,
helikopterlerden tüfeklerle açılan ateşle
öldürüldüğü açıkladı. Önümüzdeki
günlerde develerin vurulmaya devam
edileceği tahmin ediliyor.

Ülke genelindeki toplam sayısının 1,2 milyon
olduğu tahmin edilen deve sayısını kontrol altına
almak için yürütülen operasyonda 5 bin devenin
daha öldürüleceği tahmin ediliyor.

İnşallah kelimesi Almanca sözlüğe girdi

M

AA derleme

üslümanlar tarafından günlük
hayatta çok sık kullanılan ''inşallah''
kelimesi Almanca sözlüğe girdi.
Almanya'nın en önemli sözlüğü
kabul edilen, ülkede imla klavuzu ve
sözlük konusunda söz sahibi olan
Duden'in internet sitesinde "inşallah"
kelimesinin Almancası ''inschallah''
olarak verildi.

Sözlükte kelimenin anlamı ''Allah
isterse'' olarak yer aldı.
Kelimenin Arapça kökenli olduğu
ve Müslümanlar arasında çok sık
kullanıldığı vurgulandı.
İnşallah sözünün Duden'in yeni
çıkaracağı basılı sözlükte yer alıp
almayacağı konusunda henüz bir
açıklama yapılmadı.

Mavi Gözlü İnsanların
Tek, Ortak Bir Atası Var

T

Derleme

animarkalı araştırmacılar, mavi gözlü
insanların tek bir ortak atadan geldiğini iddia
etti.
Kopenhag Üniversitesi’nden bir ekip, 6-10.000
yıl önce gerçekleşen ve bugün gezegende
yaşayan tüm mavi gözlü insanların göz
renginin nedeni olan genetik bir mutasyonu
izledi.
Kopenhag Üniversitesi’nden Hans Eiberg
başkanlığındaki bir araştırmacı grubu, göz
rengiyle ilgili gende yaşanan bir mutasyon
nedeniyle, "melanin" maddesi üretimi
azaldığından kahverengi olması gereken
gözün mavi renk aldığını bildirdi.

Genetik mutasyon nedir
Hücresel ve Moleküler Tıp Bölümü’nden
Profesör Hans Eiberg, "Orijinal olarak,
aslında hepimiz kahverengi gözlüyüz.
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Ancak kromozomlarımızdaki OCA2
geninin mutasyona uğraması sonucu,
renkte değişim meydana geliyor. Yani bir
anlamda göz renginin kahverengi olması
yeteneği kayboluyor. Böylece göz rengi
maviye dönüşüyor. Oysa gözde yeşil
renk, iris tabakabındaki melanin oranının
değişmesinden kaynaklanıyor" dedi. Eiberg,
bu sonuçtan yola çıkılarak, mavi gözlü
insanların tek bir ortak atadan geldiğinin
söylenebileceğini ifade etti.

Sınırlı genetik varyasyon
Gözlerin rengindeki kahverengiden yeşile
olan varyasyonun tümü, iris içindeki melanin
miktarı ile açıklanabilir, ancak mavi gözlü
bireylerin gözlerindeki melanin miktarında
sadece küçük bir varyasyon vardır.
Profesör Eiberg, “Bundan tüm mavi gözlü
bireylerin aynı ataya bağlı olduğu sonucuna
varabiliriz.” şeklinde açıklama yaptı.
Bize ulaşın : 0750 261 10 11
0773 343 10 11

Kahverengi gözlü bireyler, aksine, DNA’larında
melanin üretimini kontrol eden önemli
bireysel varyasyonlara sahiptir.
Profesör Eiberg ve ekibi mitokondriyal DNA’yı
inceledi ve Ürdün, Danimarka ve Türkiye gibi
farklı ülkelerdeki mavi gözlü bireylerin göz
rengini karşılaştırdı.
Bulgular, Profesör Eiberg’in OCA2 genini
göz renginden sorumlu olarak ilk kez ima
ettiği 1996’da başlayan on yıllık genetik
araştırmanın sonucudur.

Doğa genlerimizi karıştırır
Kahverengi gözlerin maviye dönüşmesi ne
pozitif ne de negatif bir mutasyonu temsil
etmez. Profesör Eiberg’in dediği gibi, “doğanın
sürekli olarak insan genomunu karıştırdığını,
insan kromozomlarının genetik bir kokteylini
oluşturduğunu ve farklı değişiklikleri
denediğini gösteriyor.”.
Adres : 30 Metrelik Caddesi Erbil
Uluslararası Hotel karşısı
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