
Birbirinden ayrı konuları ele alan programımız İpekçe’ye, Türkmeneli 
İşbirliği ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Dr. Turhan Ketene konuk oldu.

Dr. Tuhan Ketene, Türkmeneli bölgesindeki, eğitim, sağlık ve idari 
konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2019 senesinde göreve geldikten sonra birçok projeye başlayan 
ve günümüz problemi pandemi ve küresel ekonomik kriz ile 
karşılaşan Dr. Turhan Ketene, “Geçirdiğimiz dönemde, özel 
olarak milletimizin ve genel olarak tüm insanların başına gelen bu 
olaydan rahatsızlık duyuyoruz. Vakıf olarak işimiz yardım, eğitim, 
kültür ve sağlık konuları olduğu için bize de bu konuda görev 
düşmektedir.” dedi.
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Seçim Anlaşmasında         
  bizim imzamız olmasaydı    
          anlaşma olmazdı

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel 
Başkanı  Erşat Salihi, TEBA’nın 

gündeme ilişkin sorularını 
yanıtladı. ?

Umre ziyaretleri açıldı mı?
Vakıflar Bakanlığı 

Sözcüsü’nden Umre 
Ziyaretlerine İlişkin 

Açıklama

Makedonya

Afganistan

Vakıf Başkanı Ketene: Irak'ta Sayımız 
6 Milyonun Üzerinde

Türkmen  Dil 
ve Kültür 
Günü Bu 
Yıl İlk Defa 
Kutlanacak

TEBA'nın YouTube 
ve sosyal medya 
hesaplarından her 
çarşamba saat 20.00'de 

yayınlanan Arzuhal 

programına Türkmeneli’nin usta 
kalemlerinden Dilşat Terzi ile 
Erbil’in tanınmış şahsiyetlerinden 
Azam Abdulkerim konuk oldu.

         Türkiye’de 
Türkmence konuşunca?..

Uzman Psikolog Işıl Yenikaynak 
Uzaktan Eğitimi 
Değerlendirdi
"Bu süreç ikinci 
bir pandemiyi; 
sosyal izolasyon 
pandemisini 
ortaya çıkarıyor"

Mesafesiz

Kısa Öz programı her ay olduğu gibi 
bu ay da farklı şahsiyetlerle farklı 
konuları ele alarak siz takipçilerimiz için 
hazırlandı. Gazetemizin bu sayısında 
sizler için tanınmış Türkmen siyasetçisi 
Fikret Terzibaşı ve Irak Kürdistan 
Bölgesi Yönetimi (IKBY) Parlamentosu 
Milli Birlik Koalisyonu Başkanı Romeo 
Hakari ile yapılan görüşmeleri yazıya 
döktük. 3

Suudi Arabistan, yaklaşık bir senenin ardından 
yurtdışından umre ziyaretçilerini kabul edeceklerini 

duyurdu. Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) 
Vakıflar Bakanlığı Sözcüsü Nebaz İsmail, “Umre 

ziyaretlerinin yeniden başlayacağına dair bilgi almadık.” 
dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık bir 
yıldır Suudi Arabistan hariç yurtdışından tüm ziyaretçiler için 

umre ve hac ziyaretleri durduruldu. Ancak söz konusu sürecin 
ardından ülkeye 30 Pakistanlı ve 250  Endonezyalıdan oluşan 

ilk kafilenin ziyaretine izin verildi.
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TEBA

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel 
Başkanı  Erşat Salihi, TEBA’nın gündeme 
ilişkin sorularını yanıtladı.

Irak’ta seçim yasası onaylandı ve Kerkük 
için özel bir anlaşma yapılarak seçim 
bölgeleri belirlenmişti. Arap ve Kürt 
taraflar ortak bir fotoğraf paylaştı. Bu da 
Türkmen halkında ‘yine yalnız kaldık’ 
duygusunu oluşturdu. Bu yasanın Türkmen 
halkına olumlu ya da olumsuz getirisi 
nelerdir?

Tesadüfen çekilen bir fotoğraftı, biz o esnada 
farklı bir yerdeydik. Önemli olan imzaydı. 
İmzalar içerisinde bizim de imzamız olmasaydı 
demek ki anlaşma olmazdı. Bu kanunun yanlış olduğunu 
defalarca kez söyledik. Kerkük ve Musul için farklı bir kanun 
uygulanmalıydı. 

Kerkük’te 3 kadın kotası var, 3 yere bölünmesi lazımdı. Üç 
ayrı yere bölündüğünde esaslar üzerine bölünmeli. Toplumun 
nüfusunun oranına göre dağılması lazımdı. Nüfus ve kadın 
kotasına göre değerlendirilmeli. Kanun tamamen bizim 
lehimize de diyemeyiz. Kürtler de kanundan çok memnun 
değiller, çünkü onların da bazı oyları bizim bölgemizde kalıyor. 
Coğrafyada milletler hakim olmalı, Kerkük üzerinde planlanan 
coğrafik değişimler hakkında insanlar dikkatli olmalıydı. Bu 
bir iki günlük mesele değil, 80 yıldır yaşanıyor. Seksen senedir 
Araplaştırma politikası devam ediyor. Elli dokuzda (1959) 
Kürtler yerleştirildi. Bu yeni bir mesele değil. Bu demografik 
değişim, hem Sünni Araplar, hem de Kürtler tarafından 
yapılmakta. Sünni Arapların seksen yıldır ellerinde olan kontrol 
neticesinde Kerkük’ü ve güneyini Araplaştırdılar. Kürtler ise 
1958 yılından sonra Bağdat’tan yararlanarak, Kürtleştirme 
politikasına başladılar. 2003’ten sonra daha çok sistematik bir 
şekilde Kerkük’ün kuzeyinde binlerce evler yapıldı. Kerkük artık 
3 coğrafi ve kavmi yere bölündü; Kürt bölgesi, şehir merkezi 
Türkmen bölgesi ve köyleri bir de Havice Arap bölgesi oluştu. 
Bu bir gerçek ama zulümle yapılan bir gerçek.

Kerkük’ün nüfusu 2003’te 850 bindi, şu an ise bir milyon 
650 bin. Yani 800 bin artış var. En çok Kürtlerin artışı var, 
ikinci olarak Arapların. Sizin nüfusunuzda artış olmazsa, bir de 
demografik değişimler yapılırsa imkan halinde azınlık konumuna 
düşersiniz. Bir milyon 650 bin nüfusun bir milyon yüz bin 
seçmeni var. Kürtler, 2005 yılında iki yüz bin seçmeni Erbil ve 
Süleymaniye’den Kerkük’teki gıda karnelerine ilave ettirdiler. 
İki yüz bin az bir sayı değil. İki yüz bin seçmen ilave edilmesi dört 
yüz bin nüfusun getirilmesi anlamına gelir. 

On iki sandalye var. Bunu bölmemiz gerekiyor. Sandalyeler 
seçmen sayınıza göre veriliyor. Bu anlaşmaya göre 5 sandalye 
birinci seçim bölgesine ki çoğunluğu Kürt bölgesi, ikinci olarak 
merkeze 4 sandalye verildi, bizim bölgemize düşüyor. Üçüncü 
olarak da Arap bölgesine 3 milletvekili düşüyor. 

Burada avantajımız neydi; bütün oyumuzu biz bir yere topladık. 
Bu bizim için bir avantaj, Türkmen milleti bunun farkında 
olmalı. Ne kadar oyumuz varsa merkeze getirdik, iki yüz bin 
Türkmen oyu var. Artı otuz bin Kürt oyu var, kırk bin Arap 
oyu var. Altunköprü Kürt bölgesinin içinde kalıyor. Peki orada 
kaldığında biz onların oyundan nasıl istifade edebiliriz? İttifak 
neticesinde orada hangi okulda Türkmen oyu varsa onları 
Kerkük merkeze getirmeyi şart koştuk ve anlaştık. Oradan 3 
merkezi, şehir merkezine getirmek için anlaştık. Ayrıca Tavuk 
bölgesi var. Tavuk’un bir kısmı Kürt, bir kısmı Arap, bir kısmı da 
Türkmen. Tavuk’un Türkmen kısmını merkeze getirdik. Böylece 
oylarımızı merkeze taşımış olduk.

Irak Türkmen Cephesi’nin seksen bin oyu var. Dört 
milletvekiline bölersek ve her biri yirmi bin oy alsa her dört 
sandalyeyi kazanmış oluruz. Ama on aday indirirsek, her aday on 
beş bin oy alır oylar dağılırsa, Araplar bir aday indirip yirmi bin 
oy alsa o çıkar. Biz bunu iyi değerlendirirsek 4 sandalyeyi biz 
alabiliriz.

“DEAŞ politikası en çok Türkmenlere zarar verdi”

DEAŞ işgalinden sonra Telafer başta olmak üzere 
Türkmeneli’nin birçok bölgesinden halk göç etmek zorunda 
kaldı. Göç eden vatandaşların çoğu bölgelerine dönemedi. 
Bu durum seçimlere nasıl yansıyacak? 

DEAŞ politikası en çok Türkmenlere zarar verdi. Telafer’den 
büyük bir kesim Kerkük, Erbil, Duhok ve Türkiye’ye göç etti 
ayrıca bir kısmı da Kerbela ve Necef’e gitti. Bu durum hem 
seçimleri hem de ileri dönemde nüfus dağılımını da etkileyecek.

Gelecekte Telafer’in siyasi coğrafyasını etkileyecek çünkü 
hemen yanında Sincar var, Sincar’da PKK var, Sincar’da bir 
çatışma var, Telafer de ondan  etkilenebilir. Orada bir oluşum 
hazırlanıyor. DEAŞ projesi bilerek önce Telafer ve Sincar’a 
gitti. Bunun neticesinde bu durum gerçekleşti. Göç eden kişileri 
kendi yurtlarına döndürmek için çabalarımız oldu. Özellikle 
Ankara’da Irak yönetimiyle bir kast toplantımız oldu. Irak 
hükümeti ile Türk hükümetinin yetkilileri ve bizler Telaferlileri 
kendi topraklarına nasıl döndürebiliriz konusunu görüştük. 
Telaferlilerin bir kısmının dönmemesinin sebebi evlerinin 
tahrip edilmesidir. Bir kısmının da üzerinde KD şikayetlerinin 
neticesinde hükümet tarafından üzerlerinde olan baskı nedeniyle 
dönmüyorlar. Kerkük’te Yahyava Kampında olanların dönmesi 
elzemdir. Kampta kalan kişilere baktığımızda Telafer’de memur. 
Vazifesini gidip Telafer’de yapıyor ve kampa geri dönüyor. 
Özellikle Iyaziye halkının dönmeme sebebi evlerinin hasar 
görmüş olması. Eğer yerlerine dönmezlerse seçimleri çok fazla 
etkiler.

“Elimizden geldiğince herkese kapımızı açtık”

Seçimler için bir koalisyon yapılacak mı? 

Koalisyon için hala zaman var. Koalisyonların bazen iyi bazen 
kötü tarafları var. Bu kanun ferdi bir kanun. Listelerin o kadar 
da önemi yok. Ben halk içinde sevilen, oy toplayabilen, bir aşiret 
büyüğü, bir akademisyen, hoca olan bir adayı getirebilirim. 
Koalisyonlar için hala zaman var. Irak Türkmen Cephesi olarak 
elimizden geldiğince herkese kapımızı açtık. Ama kapımızı 
açtığımız zaman maalesef bazen kapımızın açılmasını suistimal 
ettiler. Türkmen adını kullanıp ama Türkmen ruhu olmayan 
sadece çıkar için gelenler oldu.

2021-2022-2023 politikaları Bağdat’ta ve Ortadoğu’da bizim 
için önemli. Çok önemli politikalar var. Uluslararası projeler var. 
Irak’ın komşu ülkelerinin de bir kısmının Irak Türkmenlerinin 
üzerinde projeleri mevcut. O da ‘Bağdat’ta Irak Türkmen 
Cephesi, siyasi liderler içerisinde temsil edilmesin. Kim gelirse 
gelsin Bağdat’a sadece Cephe gelmesin’ düşüncesi. Binlerce 
kilometre uzaklıkta olanlarda da maalesef komşu ülkelerinde 
de böyle bir politika var. Biz bunlara hiç fırsat vermeyeceğiz. 
İllaki Irak Türkmen Cephesi Bağdat’ta kendisi Türkmenlerin 
temsilciliğini yapacaktır.

“Biz silahlı örgütlerin çıkmasını kabul ediyoruz, ama bunun 
140. madde  adı altında bir anlaşma halinde olmaması 
lazım”

Sincar Anlaşması ve ITC’nin bu konudaki destekleyen 
açıklamaları sonrasında 140’ıncı maddeye bağlama 
yönünde adım atmaya çalışanlar oldu. Iraklı bazı taraflar 
bunun 140’ıncı madde ile ilgisi olmadığını vurguladı. 
Sincar Anlaşması’nın farklı bir şekilde Türkmenlerin 
karşısına çıkma ihtimali nedir? 

Sincar Anlaşmasının birinci adımını en ciddi şekilde 
destekliyoruz, o da terör örgütlerinin oradan çıkmaları. Bir 
de talebimiz bunun sadece Sincar’da olmaması, Mahmur’da 
da olması lazım. Bu terör örgütleri oradan çıkartılsınlar 
ama Türkmen bölgelerine getirilmesin. Yani ya Kerkük’ün 
civarına ya da Kifri, Hanekin civarına getirebilirler. Yani 

tekrar Türkmen bölgelerinde bunu yapıyorlar. 
Bizim işaret ettiğimiz anlaşmanın içerisindeki 
olan iyi nokta  terör örgütlerinin bölgeden 
çıkartılmasıdır.

Bizim resmi beyanımız şuna işaret ediyor; biz 
silahlı örgütlerin çıkmasını kabul ediyoruz, 
ama bunun 140. madde  adı altında bir 
anlaşma halinde olmaması lazım. Çünkü 
esasen o bölgenin üzerinde, 140’ıncı madde 
uygulanmaz. Bu anlaşma, Peşmergenin 
tekrar gücünü o bölgelere getirmesine sebep 
olmasın. Çünkü bu durum bizim bölgelerimizi 
de içine alıyor, o bölgelere bakınca orada 
Telafer’i görüyoruz. Orada neden Kuzey 
Irak’ın korumaları olsun. Irak Anayasasına 

göre İklimin korumaları, 3 vilayette, Duhok, Erbil, 
Süleymaniye içinde mavi çizginin diğer tarafında olması lazım. 
Onun haricinde Irak hükümetinin isteğine göre getirilebilir. 
Kuzey Irak’ta da eğer bir olay varsa İklimin çağrısı üzerine 
Irak ordusunu da oraya getirebilir. Müşterek Operasyonlar 
Odasının açılması bizim için şüpheli bir adım. Bu nedenle de 
biz bunu reddediyoruz ve çok ağır bir şekilde de karşısındayız.

O koordinasyon merkezleri, siyasi bir gaye için kurulmak 
isteniyor. Biz Peşmergenin müşterek bir şekilde Irak 
ordusuyla operasyon yapmasına karşı değiliz, tam olarak 
yanındayız. Ama bunların ortak operasyon merkezi, 
Kerkük’ün idari sınırlarının dışında olmasının yanındayız.

“Bugün eğer Telaferli kadınların konusu gündeme 
gelmiyorsa, sebebi biz değiliz, sebebi toplumdur”

Irak hükümeti DEAŞ’dan zarar gören Yezidi halkına 
zararlarını karşılamak için proje hazırladı. Aynı şekilde 
DEAŞ’dan zarar gören Türkmenler için de bu proje 
geçerli olacak mı?

İnsan Hakları Komisyonu Üyesi olarak ve meclisin içinde 
yer alan görüşlere göre, bu projenin sadece Yezidiler için 
olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu görüşü hem komisyon 
hem de siyasi taraflar olarak bildirdik. Bu kanunun içinde 
DEAŞ’dan kurtulan her kim varsa bir maddi destek almalı. 
Bazılarının sosyal sorunları var. Bazılarının DEAŞ’dan 
çocukları var. Peki bu çocuklar kimin yanında kalmalı. 
Tecavüz edilen o kadının yanında mı kalmalı. Bu konuda 
Türkmenlerin sorunu yok daha çok Yezidiler bu sorunu 
yaşadı. Yezidiler toplum içinde kalamadıkları için çoğu 
Avrupa’ya gitti. O çocukları öldüremezler, o çocuğun bir suçu 
yok. Bu tarz sorunlar çözülmeli. Çok sayıda Türkmen kadın 
DEAŞ tarafından öldürüldü, kaçırıldı. 

Bir süre aşiret büyükleri bunu gündeme getirmemizi kabul 
etmedi. Bugün eğer Telaferli kadınların konusu gündeme 
gelmiyorsa, sebebi biz değiliz, sebebi toplumdur. Toplum 
bize izin vermedi. 2014’te bu meseleyi dile getirmek istedik, 
bize karşı çıkıldı. Bu nedenle biz dile getirmeyince Yezidiler 
gündemde oldu. Bu kanunu tekrar gündeme getirdik. 
Yezidiler ne alırlarsa kaçırılan Türkmenler de aynı şekilde 
faydalanacaktır.

“Hükümette bir temsilimizin olmasını istemiyorlar”

Bağdat hükümeti, Türkmenler için özel bir bakanlık 
vermişti ve rahmetli Hasan Özmen aday gösterilmişti. 
Özmen’in vefatından sonra bakanlık için bir isim var mı 
ya da askıya mı alındı?

Biz milletvekilleri olarak, büyük bir baskı uygulayarak bu 
bakanlığı kabul ettirdik. Ama hükümetin içindeki niyet, 
Türkmenlerin siyasi karardan uzak olmalarını sağlamak. 
Ellerinden geldiğince orada bir temsilimizin olmasını 
istemiyorlar. (Hasan Özmen) Vefatından sonra milletvekilleri 
olarak anlaştık ve 2 adayımız var. Biri Telafer, biri de 
Kerkük’ten. Adaylarımızı resmi bir şekilde Başbakanlık 
Ofisine bildirdik. İsimler teslim edileli 15 gün oldu. Şimdiye 
kadar bir şey olmadı, tabii ki bunun da bir siyasi amacı var. 
Ama bu isimleri mutlaka meclise gönderteceğiz.

Erşat Salihi: Seçim Anlaşmasında bizim imzamız 
olmasaydı anlaşma olmazdı

Görüşmenin devamını TEBA sosyal medya 
hesaplarından izleyebilirsiniz.

Röp: Ali Antar / Foto: Muhammed Emin
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Ali Antar ile Kısa Öz Programı
Kısa Öz programı her ay olduğu gibi bu ay da 
farklı şahsiyetlerle farklı konuları ele alarak siz 
takipçilerimiz için hazırlandı. Gazetemizin bu 
sayısında sizler için tanınmış Türkmen siyasetçisi 

Fikret Terzibaşı ve Irak Kürdistan Bölgesi 
Yönetimi (IKBY) Parlamentosu Milli Birlik 
Koalisyonu Başkanı Romeo Hakari ile 
yapılan görüşmeleri yazıya döktük.

Türkmen siyaseti ve eğitiminde uzun zaman mücadele veren Fikret Terzibaşı, Türkmen davasındaki geçmişine ve 
şimdiki durum hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kısa Öz’ün bir diğer bölümünde Milli Birlik Koalisyonu Fraksiyonu Başkanı Romeo Hakari, kota 
meselesi ve oluşumların sorunlarına ilişkin soruları yanıtladı. 

 “Tarihimiz çok büyük ve tarihimiz hiçbir zaman 
bizi utandırmamıştır”

Türkmen davasında verdiği kararlı mücadelesine başladığı 
dönem hakkında Terzibaşı, “1974 senesinin son günlerinde 
Türkmen Kardeşlik Ocağı kuruldu. Biz de ilk günden 
itibaren bu yola orada başladık ve devam ettik. Daha sonra 
1995 yılında Irak Türkmen Cephesi kuruldu. biz de 

Cephe’nin farklı dairelerinde ister enformasyon, ister eğitim, 
ister başkanlık dairesinde görevler aldık. Eğitim dairemize 
bağlı kız öğretmenler lisesi erkek öğretmenler listesi ve 
enstitümüz vardı. Kızlarımız mezun olduktan sonra Türkmen 
okullarını omuzladılar. Daha sonra Cephe’nin başkanlığında 
görev aldım Irak Türkmen Cephesi’nin koordinatör 
yardımcısı oldum. Çok sayıda kursları açarak, birçok kişiyi 
yetiştirip okullarımıza kazandırdık. Ayrıca Kardeşlik Dergisi 
ve Türkmeneli Gazetesinde yazılarıma yer verildi.” bilgiler 
paylaştı.

7 Ekim Milli Türkmen Bayramı büyük Türkmen kurultayı 
yapılırken kararlaştırıldı. Bunu günümüzde bazı Türkmen 
siyasi taraflar kabul edip kutlarken bazı siyasi taraflar kabul 
etmemekte. O günlere yakından şahit olan birisi olarak 
Terzibaşı, bayramın seçildiği sürece ilişkin yaptığı açıklamada 
şu ifadelere yer verdi:

“Tabii ki 7 Ekim bizim için çok önemli bir gündür. 3-7 Ekim 
Büyük Türkmen Kurultayı sırasında belirlenen bir milli 
Türkmen bayramıdır. Bu kurultaya bütün partiler, kurum 
kuruluşlar katıldılar. Bu kurultayın önemine değinmek 
gerekirse milletin öz iradesi ile yapılan bir kurultaydı ve en 
iyi şekilde yapıldı. Malum olduğu gibi eskiden parti kurma 
ve siyasi hareket oluşturmak yasaktı. Ama bu Türkmen adına 
kurulan ilk kurultay oldu. Hiçbir parti adı altında yapılmayan 

kurultay sadece Türkmen adı altında yapıldı. 

Kurultay Türkmenlerin özgür iradesi ile kuruldu ve 
kurultayda çok önemli kararlar alındı, aynı zamanda Türkmen 
siyasi haritası çizildi. O kararlardan biri çoğulcu demokratik 
bir parlamenter sistem kurulmasıydı, insan haklarına saygı 
duyan bir sistemin kurulmasıydı. Türkmenlerin siyasi, idari 
ve kültürel haklarına kavuşması için çok önemli kararlar 
alındı. Bu nedenle bu kurultayı ne kadar anlatsak da önemini 
anlatamayız. Bundan dolayı da bu önemli günü bütün 
partilerin her yıl kutlaması gerekir.”

90'lı yıllarda Türkmen siyasetinin gücünü anlatan tecrübeli 
siyasetçi, o dönemde siyaset yapmanın zorluklarını dile 
getirerek, “Eskiden siyaset yapmak, parti kurmak, sivil 
toplum kuruluşları oluşturmak her türlü siyasi faaliyet yasaktı. 
Baas rejimi tarafından büyük bir baskı vardı. 1991 yılından 
sonra burada bir güvenli bölge ilan edildi. Türkmenler de 
diğer bütün milletler gibi kendi siyasi partilerini kurdu. 74 
yılından bu yana sadece Türkmen Kardeşlik Ocağı Erbil’de 
mevcuttu, o da sadece kültürel faaliyetler çerçevesinde 
faaliyetlerini sürdürüyordu. Ama 1991'den sonra Milli 
Türkmen Partisi başta olmak üzere bütün partiler siyaset 
yapmaya başladılar.” dedi. 

Parlamento Başkanlığına kotalarla ilgili bir yazı 
göndermiştiniz, yazının içeriği nedir? Kildani, Asuri ve 
Süryani milletvekillerinin Parlamento Başkanlığından 
talebi nedir?

Bu yazı 10 yıldan fazladır Kildani, Asuri ve ayrıca Türkmen 
kardeşlerimiz için tahsis edilen kota sistemi meselesinin bir 
sonucu olarak yazıldı. Çünkü Kürt milletinin dışındaki diğer 
milletler için bu sistemde 5 sandalye tahsis edildi ve bu sistem 
birçok tartışmayı beraberinde getirdi. Kota meselesi özellikle 
parlamentonun 4. döneminde eleştirilmişti, bu durum bu 
dönem için de geçerli. Bazıları (Kürt fraksiyonlar) çoğu 
kez söz konusu 5 sandalyelik kotanın Kildani, Asuri veya 
Türkmen kardeşlerimiz için fazla olduğunu söylüyor. Kota 
sandalyeleri fazla diyenlerin aksine biz sandalye sayısını 10’a 
yükseltmek istiyoruz. Çünkü fraksiyonların diğer oluşumları 
kabul etmesi gerekir. 

Bence, Kürdistan Parlamentosunda bir denge oluşması için 
önerdiğimiz sandalye sayısını da kabul etmeliler. Çoğu kez 
fraksiyonlar bir konuda anlaşamayınca kotadakiler bir sonuca 
varmak için destekçi olabilir. Ama ne yazık ki kotalara bu 
şekilde bakılmadı, onlardan böyle söz edilmedi. Tersine 
kotalar aleyhine çoğu kez medyada gerçek dışı karalama 
kampanyaları başlatıldı. Birkaç ay önce olduğu gibi. Örneğin; 
Kürdistan Parlamentosunun ikinci döneminde sadece Kildani 
ve Asurilerin kendi temsilcisi için oy kullanma hakkı olması 
gerektiğini söyledik. Aynı şekilde Türkmen kardeşlerimiz 
için de geçerli bu. Ancak “İnsan haklarına göre milletler 
arasında fark yapılamaz” dediler. Kürtler sayıca Kildani, 
Asuri ve Türkmenlerden fazla olduğu için kotayı istediği gibi 
kullanabilir. Bu yüzden birçok endişe vardı. 

Ne yazık ki, bazı Kildani ve Asuri siyasi taraf söylediklerinde 
ve kotaya karşı sergiledikleri duruşta dürüst değillerdi. 
Halkımızın bazı siyasi parti ve tarafları, kota sisteminin 
hepimizin istediği gibi seçim mekanizmasını değiştirmesi 
için ortak bir talep sunmaya yanaşmadı. Bazıları siyasi çıkar 
elde etmek için Kürdistan Parlamentosu önünde gösteri 
düzenledi. Demokratik bir parti olarak biz de dahil tüm 
partilerin birlikte gösteri yapması kararlaştırılmıştı, hatta 
bizim partimiz (Demokratik Betner Partisi) bildirgeye ilk 
imzayı atmıştı. Bildirgeye göre, Kürdistan Parlamentosu 
önünde gösteri yapıp, kota sistemi için seçim mekanizmasının 
değiştirilmesi istenecekti. Ama ne yazık ki orada burada 
uygunsuz şeyler yaptılar.  Birkaç parti bu meseleyi küçük 
bir menfaat elde etmek için kullanmaya çalıştı ancak başarı 
sağlayamadılar çünkü o taraflar dürüst değildi. Bu yüzden ben 
Kürdistan Parlamentosundaki seçim yasası tartışmalarında 
yazıda belirtilen konulardan söz ettim. Orada Kildani ve Asuri 
temsilcileri için seçim mekanizmasını değiştirme konusunu 
sahiplenmeye çalışan taraflar bana karşı durmuştu  ve “Ben 
Romeo Hakari’nin dediklerine karşıyım” demişti.

Demek ki bu konuda böyle oyunlar varmış. Biz halkımızın 
3 fraksiyonunun da birlik olmasını istedik. Ama ne yazık ki 
bazı partiler daha baştan bireysel düşünerek kendi partisel ve 
siyasi işlerini yürütmeye çalıştı ki, bunun da Kildani ve Asuri 
davasına büyük zararı vardı. Bazı Türkmen partilerinin de 
aynı fikirde olduğuna eminim. Bana göre, halkımızın hakları, 
talepleri ve geleceği konusunda Türkmen, Kildani, Asuri 
parti ve tarafların bir olması ayrıca beraber hareket etmesi 
gerekir. 

Kota meselesinin sadece Kildani ve Asurilerle değil 
Türkmenlerle de ilgili olduğunu söylediniz. Söz konusu 
yazı ise sadece sizin fraksiyonunuz tarafından takdim 
edildi. Peki neden Türkmen taraf ve diğer kotalarla bir 
ittifak oluşturmadınız?
 
Bence oluşumlar arasında ortaklık olmalı. Örneğin 
oluşumların tamamının imzası olması mı daha iyi yoksa bizim 
fraksiyonumuzun 3 üyesinin imzası mı?  Biz böyle bir karar 
alırken bütün Türkmen fraksiyon başkanlarıyla konuştuk. 
Aylık toplantılar yapma kararı aldık ve umarım başarılı oluruz. 
Çünkü bu iki milletin de menfaatine olur ve ileride ortak 
adımlar atabiliriz. 

Peki bu konuda aynı düşüncede misiniz?

Hepsi, bütün meseleleri ele almak için aylık toplantılar 
yapma konusunda hem fikir. Çünkü bizim davamız yüzde 
80 oranında Türkmen davasına benziyor. Bu yüzden 
Türkmenlerle beraber birlik olma çabası içerisindeyiz ve 
umarım yakın gelecekte bir araya gelip ortak adımlar atarız.

Programların devamına sosyal medya 
hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz...

...

...

TEBA
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TEBA Bir Müfettiş ve Gazetecinin Gözünden 
ERBİL

TEBA'nın YouTube ve sosyal medya 
hesaplarından her çarşamba saat 
20.00'de yayınlanan Arzuhal programına 

Türkmeneli’nin usta kalemlerinden Dilşat 
Terzi ile Erbil’in tanınmış şahsiyetlerinden 
Azam Abdulkerim konuk oldu.

Erbil’in tanınmış şahsiyetlerinden 
Azam Abdulkerim 

Doksanlı yıllarda 
medyaya adım attığını söyleyen 
Terzi, aslında Irak Türkmen 
Cephesi’nin başka bir bürosunda 
çalıştığını açıkladı. Terzi, “İlk 
olarak haber yazarlığı ve 
tercümanlığı yapıyordum. Daha 
sonra 1996 yılında bir durum 
oluştu. 1997 senesine 
gelindiğinde gazetemiz 
yürümüyordu ve durgunluk vardı. 
O sırada bana görev veridi ve 
çalışmaya başladım.” şeklinde 
konuştu. 

Daha sonra Türkmeneli 
gazetesinin imtiyaz sahipliğini 
üstlendiğini belirten Terzi, “İlk 
olarak sıradan bir personeldim. 
Gazetemiz ilerledikçe Türkçe 
bölümünde müdür oldum. Daha 
sonra yerel yönetimden gazete için 
izin alacaktık, imtiyaz sahipliği 
bana verildi. Gazetede farklı farklı 
sorumluluklarım oldu.” dedi.

Dilşat Terzi Türkmeneli gazetesi 
hakkında yaptığı açıklamada, “O 
dönem Türkmeneli Irak Türkmen 
Cephesi’nin lisan-ı haliydi. Bir 
toplumu temsil ediyordu. Tabii ki 
o dönem medya patlaması yoktu, 
gazeteler azdı. Türkmeneli 
Erbil’de okunan bir gazeteydi. O 
gazetede birçok hatıralarım 
bulunuyor. Gazetede bulunan 
kişilerin emeği çok büyük.” 
ifadesinde bulunarak dönem 
itibarıyla siyasi durumun iyi 
olmadığını belirtti.

Dilşat Terzi, yaptıkları işi “milli 
görev” olarak nitelendirerek, 
“Hizmetten başka hiçbir 
hedefimiz yoktu. Milli bir görev 
niteliğinde yürütüyorduk. Tek 

amacımız 
iyi çalışmaktı, bunu 
da söylemeden geçemeyeceğim, 
gazetemiz okunuyordu.” dedi. 

2010 yılından sonra Türkmeneli 
gazetesi gibi bir siyasi partinin 
lisan hali olmayan gazetelerin 
ortaya çıktığını belirten Terzi, 
‘’Saray gazetesi ile yeni bir stil 
başladı, ben o gazetede Türkçe 
bölümü müdürlüğü yaptım. O 
dönem yaptığı yayınlar sayesinde 
Saray gazetesi çok iyi bir ses 
getirdi. Tabii ki Saray gazetesi 
gibi  farklı stili olan Hilal, Erbil ve 
Gökbörü gazeteleri basıldı, 
günümüzde ise basın anlamında 
çok iyi şeyler yapan TEBA 
gazetesi bulunuyor.” şeklinde 
açıklamalarda bulundu. 

Erbil’de medya açısından bir 
dönem durgunluk yaşandığını 
hatırlatan Terzi, “Durgunluk 
döneminden önce matbaa vardı, o 
kalmadı. Kadrolar gitti ve en 
önemlisi maddi imkanlar 
kalmadı.” diyerek, Türkmen 
medya mensuplarına ilişkin şu 
değerlendirmeleri yaptı:

“Türkmen kurumu olmayan bazı 
kurumlarda çok başarılı Türkmen 
medyacılarımız bulunuyor. 
Bunları bir araya getirme 
imkanımız yok. Kimse bu 
meseleyi düşünmüyor ve merkezi 
idaremiz yok. Bundan dolayı 
medyacılarımız parçalanmış 
durumda ve böylece dağılıyorlar. 
Merkeziyet sorunumuz vardı ve 
halen daha bulunuyor.” 

Babası ve dedesinin “Efendi” lakabını 
seçtiğini belirten Azam Abdulkerim, 
eski yıllarda giyim kültürüne 
değinerek, Erbil’de Türkmen 
elbisesinin yanı sıra pantolon-ceket 
giyildiğini belirtti. 

Aldığı eğitimden bahseden Azam 
Abdulkerim,  “Muhasebe bitirdim. 
Daha sonra muhasebe adına girdiğimiz 
önemli bir kurs vardı, o kursu 
bitirdikten sonra izinli muhasebeci 
ünvanını aldım.” bilgisini paylaşarak, 
Irak’ın bu diplomaya sahip olan ilk 
öğrencilerinden olduğunu kaydetti. 

Erbil’in geçmişi hakkında ender 
bilgilere sahip olduğunu bildiğimiz 
Azam Abdulkerim Efendi, bu merakını 
şu şekilde anlattı: 

“Çocukluk yaşlarından itibaren 
Erbil’in tarihine ve kültürüne 
meraklıyım. Kale’de büyümem, 
özellikle Kale Camisi’nde bulunmam 
bu merakıma çok şey kattı. Kale altında 
Hacı Reşit’e ait çayhane tarzında bir 
mekan vardı. Osmanlı döneminde 
yaşamış, Birinci Dünya Savaşı’nı, 
İkinci Dünya Savaşı’nı, İngiliz 
İhtilali’ni ve Irak Krallık Dönemi’ni 
gören birçok yaşlı insan orada 
toplanırdı. Ben de onların yanına 
gider, meclislerine kulak misafiri 
olurdum.”

Bir dönem Erbil Kalesi’nde gönüllü 
olarak müsteşarlık yaptığını belirten 
Azam Abdulkerim Efendi, “Kale 
hakkında bilgi sahibi olduğumdan 
dolayı böyle bir teklif geldi. Ben de 
kendi kültürüm olduğu için teklifi 
herhangi bir maddi yardım almadan 
kabul ettim. Benim bilgilerime itimat 
ediyorlardı, hatta benden bilgi alıp 
kendi büyüklerine, kendi isimleri   
      

altında bilgi 
veriyorlardı.” dedi. 

Kale’de birçok hizmet sunduğunu, ama 
karşılığını yetkililerden almadığını 
belirten Efendi, Erbil Kalesi’ni Arzuhal 
izleyicileri için şu şekilde tasvir etti:

“Her milletin kendine has folklor ve 
kültürü vardır. Bizler kendimizi bildik 
bileli hep Kale’de doğduk ve büyüdük. 
Erbil’in temeli Kale’dir. Diğer aşağıda 
bulunan mahallelerin geçmişi 120 
yıldan öte değildir. Kale’de doğan din 
alimleri, Erbil’in etrafında bulunan 
insanları yetiştirmede büyük rol 
oynamıştır.” 

Kale’nin dini ve etnik yapısı hakkında 
konuşan Azam Abdulkerim Efendi, 
“Kale’de Yahudilere ait sinagog vardı. 
Ama Yahudilerin evi aşağıdaydı. Dini 
merasim zamanı Kale’ye çıkarlardı. 
Yahudilerin Erbil’deki mevcudiyeti 
40-50 evden oluşuyordu. Etnik açıdan 
kimsenin bir sorunu yoktu. Etnik 
meselesi şuura bağlı olan bir konu. 
Arap mısın? Türk müsün? Kürt 
müsün? Kimse bu soruları sormazdı 
bile.” şeklinde konuştu. 

Azam Abdulkerim Efendi Erbillilerin 
dağılmasını şu cümlelerle ifade etti: 

“Bazıları kendi dilini korkudan dolayı 
konuşmuyor, halbuki karşındaki senin 
kendi dilini konuşmanı yasaklamıyor. 
Hepimiz kardeşiz ve hepimiz biriz, 
milliyet meselesi şuura bağlı bir konu. 
Allah, ‘sizleri tanışmanız için kabile ve 
halklardan yarattık’ diyor,  savaşmanız 
için değil. Siyasi bir partiye mensup 
olabilirsin, bu çok normal bir şey, ama 
kendi aslını unutma.” 

Türkmeneli’nin usta kalemlerinden Dilşat Terzi

Her iki programı TEBA sosyal medya hesaplarından izleyebilirsiniz. 
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TEBA

Türkmeneli’nin usta kalemlerinden Dilşat 
Terzi ile Erbil’in tanınmış şahsiyetlerinden 
Azam Abdulkerim konuk oldu.

Her kadının arkasında onu savaşçı yapan bir hikaye vardır. Zehra’nın 
hikayesi de onu cesur, milliyetçi ve savaşçı yapmıştı. O direndi, hem de onu evinden, 
yurdundan koparmak isteyenlere inat. 

Saddam rejimi döneminde, Türkmenler haklarını aramak ve kendilerine yapılan yolsuzluklara karşı 
durmak için cesurca direnmişlerdi. Fakat, Türkmenlere karşı yıllarca süren asimilasyon politikaları 
devam ediyor. Çok sayıda insan evlerinden sürgün edilerek uzaklaştırılıyor, evlerine el konuluyor 
birçoğu ise genç yaşlı demeden idam ediliyor ya da hapishaneye atılıyor.

Birçok Türkmen bölgeleri gibi Tisin için de bu durum geçerliydi. Tisin, Türkmen geleneklerine ve 
adetlerine bağlı bir yerdir. Orada bulunan Türkmen köylerde yaşayan insanlar da evlerinden zorla 
uzaklaştırılıyor ve evlerine el koyuluyordu. Buna direnen ya da direnmeye yeltenen kişiler idama 
mahkum ediliyordu. 

Bu baskılardan ve acıların en büyüğünü yaşayacak olmasından habersiz olan Zehra’nın babası 
Bektaş Ali Feyzullah idi. Zehra’dan hariç dört kızı ve iki erkek evladı vardı.  İran-Irak savaşında 
oğlu esir düşmüş, damadı ise bu savaşta kaybolmuş ve bir daha haber alınamamıştı. Bektaş, 
dört öksüz torununa kucak açmış, birlikte zor ve acı dolu günler yaşıyorlardı. Tüm ailenin 
sorumluluğunu üzerinde taşıyan koca yürekli bir babaydı. Zor günler bitmek bilmiyor dahası da 
üzerine ekleniyordu. Esir düşen oğlu ise rejim karşıtı faaliyetlere katıldığı gerekçesiyle tutuklanmış 
ve işkencelere maruz kalmıştı. 

Acılı, çilekeş babaya bu sefer bu yüklerin ağırlığı yetmiyormuş gibi bir de üzerine Kerkük’ü 24 saat 
içinde terk etmelerine dair emniyet müdürlüğünden emir verilir. Acılı baba tüm yükün omuzlarında 
olduğunu ve bunun sorumluluğunu göz önünde bulundurarak ailesini korumak için verilen emri 
yerine getirmek ister ve hazırlıklara başlar. Zehra hariç. O gün çok düşündü; nasıl olur da yurdunu 
bırakacak ve başka yerlere göç edecekti. Bunun burada son olmayacağını biliyordu. Bu, ne yeni bir 
başlangıçtı, ne de sondu.

Ne zor değil mi evinden yurdundan ayrı düşmek,
Ne zor değil mi yeni bir hayata başlamak,
Ne zor değil mi içindeki acıyı gömüp bir yenisini beklemek,
Ne zor değil mi hayat.

Cesur yürekli ve dirençli Türkmen insanlar acılarını yüreklerinin en derinliklerine gömer, o acıyla 
yaşamaya devam ederler. Halen daha olduğunu gibi… 

Biri bu acıya dayanamadı, yüreğinin derinliklerine atamadı, göz yumamadı ve direndi. 
Adı Cesur, Adı Vatan, Adı Millet, Adı Türkmen Kızı Zehra idi. 

O gün kim bilebilirdi ki Zehra’nın bir kahramanlık hikayesi yazacağını, kim bilebilirdi ki 
Türkmeneli’nin onunla onur ve gurur duyacağını. 

O gün geldi. Emniyet güçleri kapıya dayanmıştı. Kapıyı evin kızı Zehra açtı ve o 
kahramanlık hikayesi yazılmaya başladı. Zehra Kerkük’ten ayrılmayacaklarını ve yurtlarını terk 
etmeyeceklerini haykırıyordu. Zehra tüm bu haykırışlarıyla çevredekilerin dikkatini çekmişti. 
Zehra kalabalığa şöyle seslendi: 

“Ey ahali! Ben Kerkük’ün kızıyım. Bu şehirden asla göç etmeyeceğim. Bu zulüm politikasını 
protesto etmek, Türkmenlere bağımsızlık yolunu açmak ve Türkmen sözcüğünü yüceltmek 
uğruna, şimdi kendimi yakacağım. Kerkük bize kalacaktır. Katillere ve zalimlere ölüm!”   

Zehra, bu sözleri haykırdıktan sonra, gaz bidonunu üzerine boşaltarak, kibriti çaktı ve herkesin 
gözü önünde kendini yakmıştı. Herkes Zehra’nın yaptığı şey karşısında şaşkınlık içerisinde 
müdahale etmeye çalışmıştı. Zehra hastaneye kaldırılmış fakat kurtarılamamıştı. 

“Ölüm ona hiç yakışmadı” derler ya, yakışmadı Zehra’ya da. O gencecik bir kızdı yaşasaydı her şey 
çok farklı olabilirdi. Ama ölürken bile kahraman olarak can verdi. Onun bu gurur dolu mücadelesi 
bir tarih yazmıştı. 

Zehra’nın ölümünün hemen ardından daha kızlarının yasını tutmadan güvenlik güçleri kapıya 
dayanmıştı. Tüm acılara ve çaresizliklere dayanmakta olan babanın bulunduğu yerden ayrılmaktan 
başka yapabileceği hiçbir şey yoktu. Bektaş Ali, ailesiyle birlikte Erbil’e gönderilmişti. 

Zehra’nın, Türkmen tarihinin milli mücadelesinde adı gururla anılmaktadır. Bizler Zehra’yı 
unutmadık ve unutmayacağız. Bu kahramanca direnişi karşısında canını feda etmesi gerçekten 
Türkmen milleti adına gurur duyulacak bir davranıştır. 

Nice yiğit Zehralar, nice yiğit kadınlar bu kutlu yola hizmet etti. Telafer’de evlatlarını şehit veren 
anneler, Tuzhurmatu’da savaş sırasında şehit düşen oğullarının cenazelerini gururla karşılayan 
ve dimdik ayakta duran cesur yürekli kadınlar... Sizler bu direnişin en acı ve en ağır duygularını 
yaşıyor olmanıza rağmen en güçlü direnişi dimdik ayakta durarak göstermiş oldunuz. 

Tüm bunlar Türkmen kadınlarının aydınlığını, cesaretini ve yurt sevgisini gösteriyor. Her zaman 
mücadeleyi ve direnişi göğüsleyerek, kendini feda eden hür, cesur yürekli kadınlarımızı bir kez 
daha saygı ve minnetle anıyoruz.  Ölüm yıl dönümünde Türkmen Kızı Zehra Bektaş’ı rahmetle 
anıyorum. Bir şiir ile yazımı sonlandırıyorum.

Bir Zehra tanıdım 
Yüreği Kerkük için atan
Bir Zehra tanıdım 
Kalbi vatan için çarpan
Biz Zehra tanıdım
Kendini yurdu için yakan. 

Bir Zehra Tanıdım Elif İpek Yahyaoğlu

Birbirinden ayrı konuları ele alan programımız İpekçe’ye, 
Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Dr. Turhan 
Ketene konuk oldu.

Dr. Tuhan Ketene, Türkmeneli bölgesindeki, eğitim, sağlık ve 
idari konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2019 senesinde göreve geldikten sonra birçok projeye başlayan 
ve günümüz problemi pandemi ve küresel ekonomik kriz ile 
karşılaşan Dr. Turhan Ketene, “Geçirdiğimiz dönemde, özel 
olarak milletimizin ve genel olarak tüm insanların başına gelen 
bu olaydan rahatsızlık duyuyoruz. Vakıf olarak işimiz yardım, 
eğitim, kültür ve sağlık konuları olduğu için bize de bu konuda 
görev düşmektedir.” dedi.

“100 yataklı hastane çalışmalarımız 
devam ediyor”

Pandemi döneminde, daha önceden başlanmış veya karar 
aşamasında olan tüm projelerin devam ettiğini dile getiren Dr. 
Turhan Ketene, “Kerkük merkezindeki 100 yataklı hastane 
projemiz devam etmekte. Pandemi nedeniyle teknik birkaç 
konuda aksaklık yaşanmış olmasına rağmen bu konuda kararlıyız, 
yılbaşından sonra açmayı planlıyoruz.” bilgisini paylaştı.

Ketene, üniversite projesinde öncelik verdikleri bölümlere ilişkin 
sorumuzu şu şekilde yanıtladı:

“İki tip öğretim planımız var. Birincisi, master ve doktora planı 
ile başlamak, diğeri ise lisans derecesinde bir öğretim sunmak. 
İki plan da devam etmektedir, 1 seneye kadar yüksek öğretim 
için kampüsümüzü hazır konuma getirmeyi hedefliyoruz.”

“Türkmen akademisyenler ile 
yolumuza devam etmek isteriz”

Açılması planlanan yeni üniversite projesi için Türkmen 
akademisyenler ile iş birliği yapmak istediklerini beyan eden Dr. 
Turhan Ketene sözlerine, “İhtiyaç olduğu durumda ister Türkiye 
ister Arap ülkeleri ister yurtdışından bir kadro ile devam etmeyi 
arzularız.” diyerek devam etti.

“Şu anki eğitim sistemini doğru 
bulmuyorum”

Eğitimin Türkmen halkı için ne kadar önemli bir unsur olduğunu 

dile getiren Dr. Turhan Ketene, Türkmen okulları hakkında 
yapılan eleştirileri şu şekilde değerlendirdi:

“İstediğimiz başarıyı yakalayamamamızın sebebi eğitim 
politikamızın yanlış olmasıdır. Yeni eğitim politikamız için ciddi 
çalışmalara sahibiz. Bu konu hakkında, bilir kişilerden raporlar 
alıp birkaç ay içerisinde büyük bir toplantı yapacağız.”

“Siyasette yokum”
Siyaset konusunda oldukça fazla birikime sahip olduğunu dile 
getiren Turhan Ketene, “Siyaset konusunda projeniz var mı?’ 
sorumuza; “Siyasette yokum. Genç arkadaşlarımızın yolunun 
açılmasını isterim. Genç kardeşlerimize ne zaman isterlerse, 
memnuniyetle çok güzel proje fikirleri verebilirim.” yanıtını verdi.

“Irak’ta sayımız 6 milyonun üzerinde”
Irak nüfusunun en az 6 milyonunu Türkmenlerin oluşturduğunu 
kaydeden Dr. Ketene, “Irak’ta bulunan Al-Beyati (Beyatlı) aşireti, 
Osmanlı’dan sonra kendini oradaki idareden yararlanabilmesi 
adına Araplaştırdı. Asimilasyona yatkın bir toplumuz, biz bu 
insanlarımızı asimile olarak kaybettik. Türkmeneli Vakfı’nın 
desteği ile Beyat Aşiretler Meclisini Diyale bölgesinde kurduk. 
Burada ciddi ikbal var, 17-18 aşiret şeyhi bize katıldı.” şeklinde 
açıklama yaparak asgari 4 milyon Beyatlı nüfusu ile Türkmen 
halkının sayısının 6 milyonun üzerine çıktığını dile getirdi.

Türkmen halkına önümüzdeki seçim süresinde nasıl bir tavsiyede 
bulunabileceğine ilişkin sorumuza Dr. Turhan Ketene, “Türkmen 
halkımıza her zaman şunu tavsiye ederim, birlik ve beraberlik çok 
önemlidir teferruatta çok boğulmayalım ve şahsi çıkarlarımızı bir 
kenara bırakalım,  gerek eğitimde gerekse bu konuda birleşirsek 
çok farklı bir yerde oluruz.” yanıtını verdi.

Haber: İpek Avşar

Vakıf Başkanı Ketene: Irak'ta Sayımız 6 Milyonun Üzerinde



Mesafesiz’in bir diğer bölümünde ise radyo programcısı 
İbrahim Sultani, Afganistan Türkmenlerini tanıttı.

Mesafesiz

“Fatih’in yadigarı topraklarda Türk olmaması mümkün değil”

Fatih Sultan Mehmet yadigarı topraklarda Türklerin 
olmamasının mümkün olmadığını belirten İbrahim, 
“Binlerce yıldır bu topraklarda Türkler mevcut. Gerek 
Osmanlı döneminde gerekse Osmanlı’dan önce Türklerin 
bu topraklardaki varlığı devam etmiştir.” dedi.

İbrahim, bölgede yaşayan Türk toplumunun 
Yugoslavya’nın dağılmasıyla birlikte nüfus olarak azınlık 
statüsüne ulaştığını dile getirerek, “Nüfusumuz ülke 
nüfusunun neredeyse yüzde 4’ünü teşkil ediyor. Bu 
durum bizim için ciddi sıkıntılar oluşturmaktadır. 
Özellikle siyaset konusunda ciddi problemler mevcut. 
İkinci Dünya Savaşı’nın hemen bitiminde bölge 
bölge, şehir şehir Türk nüfusu oranı yüzde 50’nin 
üzerindeyken bugün birçok şehirde bu oran yüzde 
20’nin altında. Hatta yüzde 5’in altına bile düşen 
bölgeler var. Bugün ülke nüfusunun yüzde 3.85’ini 
Türkler teşkil etmektedir.” bilgisini paylaştı. 

Nüfus oranının az olmasının belli başlı hakların 
uygulanmasında sıkıntılar oluşturduğunu ifade 
eden Milletvekili İbrahim, yasal ve anayasal 
hakların uygulanmasına yönelik bir mücadele 
verdiklerini belirtti. 

“Makedonya Türkleri milli değerlerine 
bağlıdır”

THP Genel Başkanı İbrahim, Makedonya 
Türklerinin Türk dili, töresi, örf ve 

adetine bağlı olduğunu 
söyleyerek, “Belki de en zor dönemlerde dilimizi ve 
dinimizi atalarımız yaşatmışlardır. Bugüne ulaşmamız 
için iyi bir zemin hazırlamış olduklarını söyleyebilirim, 
çünkü Yugoslavya döneminde bile İkinci Dünya Savaşı’nın 
bitimiyle birlikte ülkede artık Türkçe eğitim verilmesine, 
Türk okullarının, tiyatroların açılmasına, devlete bağlı 
Türk medyasının kurulmasına başlanmıştır. Bu doğrultuda 
bizler de Türk dilinin yaşatılması konusunda ciddi gayretler 
göstermekteyiz. Kırmızı çizgilerimizden biri Türk dili, 
kültürü, örf ve adetleridir. Bu konuda bugüne kadar hiç 
taviz vermedik.” ifadelerini kullandı.

“Makedonya Türkleri dağınık bir coğrafyada yaşıyor”

Bir etnik topluluğun belediyedeki temsiliyet oranına göre 
belli başlı hakları elde edebileceğini aktaran Milletvekili 
İbrahim, şunları söyledi:

“2001 yılında bir iç savaşın eşiğinden dönmüştük. Zor bir 
sürecin ardından Ohri Çerçeve Anlaşması imzalanmıştı. Bu 
anlaşmayla birlikte hakça temsil ilkesi oluştu. Buna göre, 
her etnik topluluk ülkede ne kadar temsil ediliyorsa kamuda 
da o kadar temsil edilir. Bir dilin belli bir belediye sınırları 
içerisinde resmiyete kavuşması için o etnik topluluğun 
yüzde 20’sinin üzerinde nüfusunun olması gerekmekte. 
Fakat biz dağınık bir coğrafyada yaşamaktayız.

Her ne kadar ülkemizin yüz ölçümü ve nüfusu az olsa da 
Türk toplumu da aynı Türk dünyasının kaderi gibi tamamen
 dağınık bir coğrafyada yaşamaktadır. Bugün itibariyle 
ülkemizin her bölgesinde Türk mevcuttur. Bir belediyede 

olmamamızın getirdiği 
dezavantajlar var. 
Birçok belediyede 
yıllardan beri 
Türk dili 

resmiyetteyken, 2001 yılından sonraki süreçte 
Ohri Çerçeve Anlaşması’nın imzalanmasıyla 
birlikte geleneksel olarak Türk dilinin kullanıldığı 
belediyelerde Türk dili resmiyetten kalkmış oldu. 
Fakat gerek partimizin gerekse bizden önce 
siyasette bulunan siyasetçilerimizin girişimleriyle 
Türk nüfusunun yüzde 20’sinin altında olduğu 
birçok belediyede bugün belediye meclislerinin iyi 
niyetinden dolayı Türk dilinin resmiyete kavuştuğunu 
görmekteyiz. Ama maalesef Türk dili sadece kağıt 
üzerinde resmiyette, uygulamalar konusunda sıkıntılar 
yaşamaktayız.” 

Nüfusu yüzde 90’ın üzerinde 2 Türk belediyesinin 
mevcut olduğunun altını çizen THP Genel Başkanı 
İbrahim, bunlardan birinin, Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün dedesinin doğduğu Kocacık köyünün bağlı 
olduğu Merkez Jupa Belediyesi olduğunu kaydetti.

Yugoslavya döneminden beri Türkçe eğitime 
devam edildiğini belirten İbrahim, ancak Türkçenin 
kullanılmasının yaygınlaştırılması ve Türkçe eğitimin 
geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

       “Türkmenler          
 sınır bölgelerinde   

   yaşıyor”

Türkmenlerin Afganistan’ın kuzey bölgesinde 
yaşadığını belirten Sultani, Türkmenlerin 
Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, 
Kırgızistan, İran ve Tacikistan’a sınır olan 
bölgelerde bulunduğunu ifade etti.

Afganistan’daki Türkmen nüfusunun 3 
milyondan fazla olduğunu aktaran Sultani, 
Afganistan ve Türkmenistan sınırının 
çizilmesinin ardından Türkmenlerin bir 
bölümünün Afganistan’da kaldığını söyledi.

Radyo programcısı Sultani, Türkmen ve 
Özbeklerin uyum içerisinde yaşadığını 
belirterek, Türkmen ve 

Özbekler Afganistan’ın yaklaşık 8-9 vilayetinde 
yaşıyorlar. Genel olarak kuzey bölgesinde daha çok 
yaşamaktalar.” dedi.

Afganistan Türkmenlerinin kendi varlık ve kültürlerini 
koruduğunu ifade eden Sultani, ülkede eğitim dilinin 
Farsça olduğunu ve Türkmence eğitimin olmadığını 
dile getirdi. Sultani, Türkmenlerin kendi arasında 
anadilde konuştuğunu belirtti. 

“Dilimizi korumak için aramızda 
Türkmence yazışıyoruz”
Sultani, “Kendi dilimizi korumak için aramızda 
Türkmence yazışıyoruz. Kırsal kesimde yaşayan 
Türkmenler ilkokulu medresede okuyor. 1-2 sene 
medrese eğitimi alıyorlar ve burada Türkmence eğitim 
de veriliyor.” diye konuştu. 

Türkmenlerin yaptığı meslek ve geçim 
kaynaklarına değinen Sultani, “Kırsal kesimdeki 
Türkmenler tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Türkmen 
kadınlar da halı dokumacılığı ve 

zanaatkarlık yapıyor. Dokunan halılar 
dünyanın her yerine ihraç ediliyor. Dünyadaki 
en iyi halılar Türkmen halılarıdır, elle 
dokunurlar ve kalitelidirler.” ifadelerini 
kullandı.

Afganistanlı Türkmen Sultani, sınır kesiminde 
yaşayanların su sıkıntısıyla mücadele ettiğini ve 
Türkmenlerin tarım ve hayvancılık konusunda 
sıkıntılar çektiğini vurguladı. 

Sultani, Afganistan Türkmenlerinin siyasete 
pek sıcak bakmadığını ve bu konuda temkinli 
davrandığı söyleyerek, “Türkmenler siyasetle 
pek iç içe değil ancak bu yavaş yavaş gelişmekte. 
Türkmenler rahat yaşayan bir toplumdu ve siyasete 
girersek başımız ağrır düşüncesindeydiler, şimdi ise 
Türkmenler eğitim görüyor ve siyasette de kendini 
geliştiriyor, haklarını arıyor.” değerlendirmesinde 
bulundu.
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Yayınlanan her 

bölümünde farklı konuların 
işlendiği Mesafesiz’de 

dünyanın farklı bölgelerinde 
yaşayan Türk toplumları 

tanıtıldı. 

Programın son 2 bölümünde 
Makedonya Türkleri ve Afganistan 

Türkmenleri hakkında bilgiler 
paylaşıldı.

Mesafesiz’e katılan Türk Hareket 
Partisi (THP) Genel Başkanı 
ve Kuzey Makedonya Meclisi 
Milletvekili Enes İbrahim, 
Makedonya Türklerini tanıttı. 

Makedonya

Afganistan.

.

Barzan Lokman
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Haber: Ziya Uzeiry & Pınar Çelebi

Haber: Ziya Uzeiry 

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) Parlamentosu 24 
Aralık 2019 tarihinde yaptığı olağan oturumda 17 Kasım’ı 
Türkmen Dil ve Kültür Günü olarak onayladı ve hükümet 
tarafından 2020 yılının takvimine 17 Kasım ‘Türkmen Dil ve 
Kültür Günü’ olarak geçti.

Türkmen parlamenterler ve Türkmen Bakanın desteği 
çerçevesinde 17 Kasım Türkmen Dil ve Kültür Günü, bir 
diğer özel gün olan 25 Şubat ise Türkmen Basın Günü 
olarak kabul edilmişti. TEBA olarak 17 Kasım münasebetiyle 
Türkmence ağızı hakkında okuyucularımıza detaylı bilgi 
vermek istedik.

Konuyu TEBA gazetesine derinlemesine açıklayan Türkmen 
Yazar ve Tarihçi Necat Kevseroğlu, Türkmencenin bir ağız 
olduğunu belirterek, “Türkmence Türkçesi, Türk dilleri 
camiasında özellikle Oğuz Türçesi dil grubu içinde yer alan 
Azerbaycan Türkçesi içinde bir ağız sayılır. Oğuz Türkçesi 
denen dil grubu veya kolları ise; Türkiye Türkçesi, Azerbaycan 
Türkçesi, Türkmen Türkçesi, Gagavuz Türkçesi, Başkayı 
Türkçesi, Horasan Türkçesi grubunu kapsar.” bilgisini 
paylaştı.

Dilimizin tarihçesine değinen Kevseroğlu, 7 ayrı döneme 
bölerek konuya ilişkin şu şekilde açıklama yaptı:

“Dilimizin tarihçesi, her köklü dil gibi bir tarihi ve bu tarih 
içinde bir gelişmeler doğrultusunda dallanıp budaklanma 
seyri vardır. Yazıyla takip edilemeyen dönemler de hesaba 

katıldığında dünya dilleri arasında en eski yazılı belgelere sahip 
olan dilimiz, en az M.Ö. 3500'lü yıllara uzanan bir yolculuğu; 
doğudan batıya, kuzeyden güneye milyonlarca kilometreyi 
bulan bir yayılım serüveni vardır.”

Necat Kevseroğlu, yedi ayrı dönemi, “Altay Devri Ana Altayca, 
En Eski Türkçe Devri, İlk Türkçe Devri (Ana Türk Devri), 
Eski Türkçe Devri, Orta Türkçe Devri, Yeni Türkçe Devri ve 

Modern Çağdaş Türkçe Devri’’ şeklinde 
dönemlere ayırarak, “Dilimiz, dünya 
dilleri kümesi içerisinde yeri Ural-Altay 
dil grubu ailesinde yer alıyor. Dilimizin 
Altay kolunda şu dillerin yer aldığı kabul 
edilmektedir; Türkçe, Moğolca, Mançuca, 
Tunguzca, Korece ve bir görüşe göre 
Japonca da aynı küme içerisindedir.” 
şeklinde konuştu.

Kevseroğlu, Türkmence terimini ayrı bir 
şekilde inceleyerek, “Irak Türkmenlerinin 
dili, İngiliz ihtilal hükümeti döneminde 
ve müteakip Irak hükümetleri döneminde 
tüm resmi sicillerde, yasalarda hep Türk 
sözü ve Türk dili terimi olarak geçerliydi. 

1959 tarihinde, Irak İstihbarat Müdürlüğü tarafından çıkarılan 
resmi bir emre göre, gazetelerde ve resmi yazılarda Türk sözü 
Türkmen olarak Türk dili ise, Türkmence dili sözü olarak 
kullanması topluma zorunlu emir olarak farz-ı mahâl oldu.” 
şeklinde konuşarak terimin tarihçesine ışık tuttu.

“Dilimize ait bilinen en eski yazı ve ilk kayıt örnekleri, 
Moğolistan’daki Orhun nehri vadisinde 19. Yüzyıl’da 
bulunmuş yazıtlardır.” diyen Necat Kevseroğlu, “Keşfedilen 
Orhun yazıtlarından bazıları Bilge Tonyukuk, Kül Tigin ve 
Bilge Kağan yazıtlarıdır. Bu yazı örnekleri M.S. 8. Yüzyılın 
başlarından kalma en eski Türk alfabesi olup Göktürk ya da 
Orhun Alfabesi olarak bilinir ve taşlar üzerine yazılmıştır. 
Göktürk Alfabesi 38 harflidir, 4 ünlü ve 34 ünsüz harften 
oluşur ve sağdan sola doğru yazılır.” ifadelerinde bulundu.

Özellikle Türkmence ilk kayıtlara değinen Necat Kevseroğlu, 
“Türkmence ilk yazılan kayıtlar veya Türkmen ağzıyla yazılan 
eserler, Irak Türkmen araştırmacı ve yazarlar tarafından 
yapılan anonim halk edebiyatı, masallar, hikaye, hoyrat, 
mani gibi derlemelerin yayın dünyasına çıkması 1940’larda 
başlamıştır.” dedi.

Bu kayıtlara örnek veren Kevseroğlu, “Molla Sabır, Osman 

Mazlum, Ata Terzibaşı’nın yayınladığı halk ağzıyla hoyrat, 
mani, Arzu Kanber masalı gibi yayımlanan eserlerle 
başlamıştır.” diye konuştu.

Ünlü Türkmen tarihçi Kevseroğlu Türkmencenin diğer dil 
grupları ile bağlantısı olduğunu vurgulayarak, “Özellikle 
Oğuz Türkçesi grubu ile yakından bağlantısı görülmektedir. 
Ayrıca son yıllarda yapılan araştırmalara göre Sümerce ile 
Türkmence arasında kelime alış-verişinin olduğu ve M.Ö. 
5000-4000 yıllarıyla yakın bağlantısı olduğunu bilim insanları 
vurgulamıştır.” şeklinde açıklama yaptı.

Türkmencenin ağız ayrılıkları üzerinde vurgulamalarda 
bulunan Kevseroğlu, bu ayrılığı iki başlıkta TEBA 
okuyucularına sunarak şöyle anlattı;

1. Irak Türkmen ağızlarının belli başlı özelliklerinden biri: 
Tekil 2. ve çoğul 2. kişi iyelik ekidir. Tekil 2. kişi iyelik eki (-v
 ile konuşan bölgeler (وز vuz-) ve çoğul 2. kişi iyelik eki ( و
şunlardır: 

Kerkük, Erbil, Hanekin, Tavuk, Kazaniye, Mendeli, Yayçı ve 
Kümbetler
Örneğin: Babav, Nenev,.... babauz.....

2. Tekil ikinci kişi iyelik eki ( -y ي ) ve çoğul 2. kişi iyelik eki 
(-yız يــــــــــــــز) ile konuşan bölgeler de şunlardır:

Tuzhurmatu, Kifri, Telafer, Altunköprü, Beşir, Tazehurmatu, 
İmamzeynelabidin ve Bayatlıların yerleştikleri, Emirli, 
Türkalan, Bastamlı, Aştöken, İlançılar Köyleriyle Süleyman 
Bey bucağının bir semtinde yaşayan Muratlılar ve Kerkük’ün 
güney batısında bir semt olan Tisin Mahllesi. 

Örnegin: Babay, Babayız...

Son olarak Türkmence ağzına yabancı kelimelerin girdiğini 
belirten Kevseroğlu, “Irak’ta bazı yörelerin diline yabancı dil 
sözcükleri katılmıştır, bu da değişik sebeplerle birbirlerinden 
etkilenmesi tabiidir.” diyerek Türkmence dilinin ayakta 
kalması konusunu şu şekilde yorumladı:

“Irak demokrasisi (!) altında Irak Türkmenleri düşe 
kalka günümüze dek yaşamaya çalıştılar. Bütün bunlara 
rağmen 1918’den beri yine de yılmadılar Türkmen Dili’ni, 
kültürünü var güçleriyle bu zengin mirası yaşattılar ve bunun 
mücadelesini hâlâ da vermektedirler.”

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) Parlamento 
Üyesi Azat Küreci’nin yerine Irak Türkmen Cephesi 
(ITC)  listesinden birinci yedek üye olan Erbil İl Meclis 
üyesi Nezhet Abdulgani’nin vefat etmesinin ardından 
şu anda meclisteki koltuğu boş kaldı ve yeni temsilcisini 
bekliyor. 

Erbil İl Meclisi’nde gerçekleşen 
son seçimlerde, Türkmenler 
mecliste üç koltuğa sahip 
oldu. 2014 senesinde yapılan 
seçimlerden en fazla oyu 
alan Kürdistan Demokrat 
Partisi (KDP), Türkmen ve 
Hristiyanlarla birlikte İl Meclisi 
Başkanlığını oluşturdu. Böylece 
KDP listesine bağlı Ali Raşit 
Xoşnaw, başkanlık görevini aldı. 
O dönem ITC’den İl Meclisi’ne 
giren Azat Küreci, Erbil İl 
Meclisi Başkan Yardımcısı 
olarak göreve geçti. Meclisteki Hristiyan üye Halan 
Gorgiz  ise Meclis Sekreteri olarak görev aldı.

Ardından Küreci, 2018 senesinde IKBY Parlamento 
seçimlerine katılarak parlamento üyesi oldu. Böylece 

Nezhet Abdulgani, yedek üye olarak Azat Küreci’nin 
Erbil İl Meclisi üyeliği görevini devraldı.

Nezhet Abdulgani, 30 Eylül 2020’de yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi. 
Meclisteki görevine kimin geçeceği de halk arasında 
merak uyandırdı. 

Erbil İl Meclisi Başkanı Ali Raşid Xoşnaw, göreve kimin 
geçeceğine ilişkin TEBA’ya yaptığı açıklamada, “Bizim 
elimize ulaşan bilgilere göre, yerine geçecek isim Halide 
isminde bir bayan. Ancak görev alacak kişinin o olup 
olmadığını bilmiyoruz, bu nedenle Yüksek Seçim ve 

Referandum Komisyonu ile iletişimdeyiz. Onlar gerekli 
araştırmayı yapıyorlar. Şu anda birinci yedek üye hayatını 
kaybetti, ikinci yedek üyeye ihtiyacımız var.” dedi.

Xoşnaw, “Komisyon ikinci yedek üye için araştırmalarını 
yapacak, ardından ismi bize gönderecek ve gerekli 
işlemleri yapmamızı isteyecek.” ifadelerinde bulundu.

Erbil İl Meclisi Türkmen Üyesi İmat Rıfat 
ise, TEBA’ya yaptığı açıklamada, “Nezhet 
Beyin vefatı bizi üzdü ancak siyaset ve 
idarenin devam ettiği herkesin malumu. 
Komisyonun yasalarına göre, ikinci yedek 
üye göreve geçecektir.” şeklinde konuştu.

Rıfat, “İkinci yedek isim Halide Sabri 
hanımdır. Rahmetlinin yerine onun göreve 
geçmesi planlanıyor. Yakında 3. yasaya göre 
oylama yapılacak ve göreve başlayacak.” 
bilgisini paylaştı. 

IKBY Seçim Yüksek Komisyonu’nun 
yasasına göre, her adayın bir yedek üye ismi 

olmalı. 

İl Meclisi seçimleri 2014 yılında gerçekleştirildi. Söz 
konusu tarihten bu yana tekrardan seçim yapılması 
talepleri ve çabalarının olmasına rağmen başka bir seçime 
gidilmedi. 

Erbil İl Meclisi Koltuğu Yeni Temsilcisini Bekliyor

Makedonya

   Türkmen  Dil ve Kültür Günü Bu Yıl İlk 
Defa Kutlanacak
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Birbirinden farklı konuları ile TEBA takipçilerinin ilgisini 
çeken İpekçe’nin dördüncü bölümünde bu kez sosyal bir 
deneye yer verildi.

Programın sunucusu İpek Avşar, Türkiye’nin başkenti 
Ankara’da gün boyunca farklı mekanlarda Türkmence 
konuştu. Program boyunca Türkmence konuşan Avşar, Irak 
Türklerinin konuşmasının ne kadarının anlaşıldığını içeren bir 
sosyal deneyi takipçilerine sundu.

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Aralık 2019’da 
yaptığı açıklamaya göre; yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip olan 
Türkiye’de, 5 milyon 74 bin 908 yabancının bulunduğunu 
ve bu sayının, 1 milyon 70 bin 155’inin ise ikamet yoluyla 
Türkiye’de bulunduğunu bildirmiştir.

Birleşmiş Milletler, 142 bin Irak vatandaşının Türkiye’de 

bulunduğunu açıklanmıştı. Irak genelinde, ortalama 3 milyon 
Türkmen’in bulunduğunu bilmekteyiz.

Irak Türklerinin Türkiye’de yüksek oranda mevcudiyete 
sahip olduğu bilgisi ile yola çıkılarak hazırlanan bu sosyal 
deneyde, bir Irak Türkü’nün gün içerisinde sabahtan akşama 
kadar uğrayabileceği, birbirinden ayrı 7 noktaya ulaşıldı 
ve bu noktalarda, Irak Türklerinin konuştuğu lehçe (Irak 
Türkmencesi) ile Türkiye Türkleri ile iletişim kuruldu.

Bu kapsamda uğranılan ilk durak açık halk pazarı oldu. 
Program sunucusu İpek Avşar, açık halk pazarında çeşitli 
tezgahlardan alışveriş yaparken satın almak istediği ürünleri 
Irak Türkçesi ile dile getirdi. Sorunsuz bir şekilde tamamlanan 
pazar alışverişinden hemen sonraki durak, Ankara’nın en çok 
bilinen ve simgesi haline gelmiş olan Atakule idi. Atakule’de 
bir restoranda kahvaltı siparişi veren sunucumuz bu mekanda 
da hiçbir sorun ile karşılaşmadı.

Gerek gezi, gerek sağlık, gerek de iş için Türkiye’de bulunan 
bir Irak Türkü’nün özel aracı ile seyahat ettiği varsayılarak, 
yakıt ikmali amacı ile bir benzinliğe uğrandı. Üçüncü durak 
olan benzinlikte ise sunucumuz ve benzinlik çalışanları 
arasındaki iletişimde hiçbir kopukluk yaşanmadı.

Özel araca sahip olmayıp, toplu taşıma araçlarını 
kullanabilecek olan Irak Türkleri göz önüne alınarak, 
dördüncü lokasyon için bir bilet bayisi seçildi. Seçilen 
bilet bayisinden bilet alınırken küçük bir iletişim problemi 
yaşandı. Ancak sunucumuz İpek Avşar bunun, günümüz 
problemlerinden biri olan Kovid-19’un getirdiği sosyal mesafe 
ve maske takma tedbirinden kaynaklı bir söyleneni duyamama 
sorunu olduğunu belirtti.

Daha sonra, hem Arap hem de Türk kültüründe oldukça sık 
bulunan kahve içme eylemini yerine getirmek amacıyla bir 
kafeye gidildi ve beşinci durakta da hiçbir sorun yaşanmadı.

Açık halk pazarlarından yapılan alışveriş kadar, marketlerden 
de oldukça fazla alışveriş yapıldığı göz önünde bulundurularak 
altıncı lokasyon olarak bir market belirlendi. Yine markette 
yapılan alışveriş süresince sunucumuz Türkmence konuşurken 
hiçbir sorun yaşamadı.

Bir Irak Türkü’nün günlük yaşamında uğrayabileceği mekanlar 
çerçevesinde hazırlanan sosyal deneyin son durağı olarak yine 
bir restoran seçildi ve burada akşam yemeği için sunucumuzca 
sipariş verildi. Tüm gün boyunca oldukça başarılı ilerleyen  
sosyal deneyin yedinci ve son durağı olan restoranda da hiçbir 
iletişim problemi yaşanmadı.
 
Programın ilerleyen dakikalarında sosyal deneyin analizleri 
yapılırken, Türkiye Türkçesi ile Irak Türkçesi’nin her ikisinin 
de, Ural-Altay dil ailesinin Altay kolunun, Türk Dilleri/ Oğuz 
grubuna mensup iki dil olduğu belirtildi. Oğuz grubuna ait bir 
diğer dil olan  Azerbaycan Türkçesi ile Irak Türkçesi, yüksek 
oranda benzerlikler göstermektedir. Azerbaycan Türkçesi’ni 
kullanan Azerbaycan Türklerinin yaşadığı Azerbaycan, 
Türkiye’nin komşu ülkelerinden biridir. Azerbaycan 
Türklerinin, Türkiye’de sayıca oldukça fazla bulunduğunu ve 
Azerbaycan ile Türkiye’nin kardeş ülke konumuna geldiğini 
göz önünde bulundurursak; Türkiye Türklerinin Irak 
Türklerini iletişim kurarken anlamakta zorluk çekmeyeceğini 
ve keza öyle de olduğunu sosyal deneyimiz sonucunda dile 
getirebiliriz. 

Türkiye’de Türkmence 
konuşunca?..

Rafideyn Bölgesinin önemli simgelerinden biri olan 
Ahvarlar, dünya mirasında önemli bir konuma sahip.

Topografik açıdan bataklıklardan oluşan Ahvar, üçgen şekilde 

Amara, Nasıriye, Basra, Zikar ve 
Misan şehirlerinin arasında yer 
alır. 

Ahvarlar Irak’ta geniş bir bölgeyi 
kapsar ve 9-20 bin kilometre 
arasında bir alana yayılmıştır. Arap 
kabileleri daha önceki yıllarda 

bölgeye Batiha adını vermiştir. Anlamı da Ahvarlardaki su 
seviyesinin düşmesi sonucu evlerin yüzmesinden geliyor. 

UNESCO, 17 Temmuz 2017 tarihinde Irak Ahvarlarını 
dünya mirası listesine alma kararı aldı. Daha önce Baas rejimi 
döneminde Ahvarlar güvenlik endişesiyle beton ve çakıllarla 
doldurulmuştu. 

Ahvar evlerinin yapımı kısa sürer ve inşasında çivi ve cam 
kullanılmaz. Evlerin temel yapım malzemesi ise çamur ve 
kamıştan oluşur. Evler bataklığa sabitlenen küçük adaların 
üzerine çakılı haldedir. Buna göre de çok sayıda küçük ada 
birbirine bağlıdır ve 
kaydırakla hareket 
ettirilir. 

Eski dönemlerden beri Ahvar 
evleri ziyaretçi ve turistlerin ilgi 

odağı olmuştur. Bazı kesimler Ahvarları “Cennet Bahçesi” 
olarak tanımlamıştır. 

Tarihçiler bölgenin tarihi açıdan önemine dikkat çekiyor. 
Araştırmalara göre, ilk olarak Sümerler ve onların 
medeniyetleri bu bölgede ortaya çıkmıştır. Bunun dışında eski 
yazılarda bu bölge “Aden’in Cenneti” olarak tanınmıştır. 

Bilim insanları Ahvarların çevre üzerinde olumlu etkilerinin 
olduğunu düşünüyor. Bölge balık, kuş ve tarım ürünleri 
konusunda oldukça zengin. Ayrıca pirinç ve kamış şekeri 
ekimi için oldukça uygun. 

Zikar Çevre Müdürü Muhsin Aziz, Irak 
Ahvarları hakkında yaptığı açıklamada, 
“Yaklaşık 40 kuş türü Ahvarlarda yaşıyor 
ve bunların 12’si ender türlerden. Ayrıca 
Ahvarlar Ortadoğu ve Batı Asya’nın en 
büyük bataklığıdır. Çevre bakımından 
birbirini tamamlar ve çevrenin ekolojik 
açıdan devamlılığı bulunuyor.’’ ifadelerini 
kullandı. 

Halihazırda Ahvarlarda kısmen yaşam 
devam ediyor. Ancak Birleşmiş Milletler 
Çevre Programı (UNEP) acilen bu bölgede 
düzenleme yapılmasını, aksi durumda yok 

olmaya yüz tutacağını bildiriyor. 

Irak’ın Yok Olmaya Yüz Tutan Derin Kültürü: 
Ahvar
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Daha sonra, hem Arap hem de Türk kültüründe oldukça sık 
bulunan kahve içme eylemini yerine getirmek amacıyla bir 
kafeye gidildi ve beşinci durakta da hiçbir sorun yaşanmadı.

Açık halk pazarlarından yapılan alışveriş kadar, marketlerden 
de oldukça fazla alışveriş yapıldığı göz önünde bulundurularak 
altıncı lokasyon olarak bir market belirlendi. Yine markette 
yapılan alışveriş süresince sunucumuz Türkmence konuşurken 
hiçbir sorun yaşamadı.

Bir Irak Türkü’nün günlük yaşamında uğrayabileceği mekanlar 
çerçevesinde hazırlanan sosyal deneyin son durağı olarak yine 
bir restoran seçildi ve burada akşam yemeği için sunucumuzca 
sipariş verildi. Tüm gün boyunca oldukça başarılı ilerleyen  
sosyal deneyin yedinci ve son durağı olan restoranda da hiçbir 
iletişim problemi yaşanmadı.
 
Programın ilerleyen dakikalarında sosyal deneyin analizleri 
yapılırken, Türkiye Türkçesi ile Irak Türkçesi’nin her ikisinin 
de, Ural-Altay dil ailesinin Altay kolunun, Türk Dilleri/ Oğuz 
grubuna mensup iki dil olduğu belirtildi. Oğuz grubuna ait bir 
diğer dil olan  Azerbaycan Türkçesi ile Irak Türkçesi, yüksek 
oranda benzerlikler göstermektedir. Azerbaycan Türkçesi’ni 
kullanan Azerbaycan Türklerinin yaşadığı Azerbaycan, 
Türkiye’nin komşu ülkelerinden biridir. Azerbaycan 
Türklerinin, Türkiye’de sayıca oldukça fazla bulunduğunu ve 
Azerbaycan ile Türkiye’nin kardeş ülke konumuna geldiğini 
göz önünde bulundurursak; Türkiye Türklerinin Irak 
Türklerini iletişim kurarken anlamakta zorluk çekmeyeceğini 
ve keza öyle de olduğunu sosyal deneyimiz sonucunda dile 
getirebiliriz. 

Türkiye’de Türkmence 
konuşunca?..

"Bu süreç ikinci bir pandemiyi; sosyal izolasyon 
pandemisini ortaya çıkarıyor"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, öğrencilerin yüz yüze 
eğitimden mahrum kalmasına ve milyonlarca öğrencinin ulusal 
çapta uzaktan eğitime yöneltilmesine neden oldu.

Uzman Çocuk Psikoloğu Işıl Yenikaynak, bu sürecin çocuklara 
etkisini ve ebeveynlerin neler yapması gerektiğine ilişkin 
TEBA'nın sorularını yanıtladı.

Kovid-19 pandemisi ile beraber bireysel ve toplumsal bazda 
günlük rutinlerin değiştiğini belirten Yenikaynak, “Dış 
dünyayla bağlantının izole edilmesi teknolojik araçların 
daha da çok kullanılmasına neden oldu. Zaten mecburen bu 
desteklenmeye başlandı.” diye konuştu.

Yenikaynak, "Ailelerde en büyük problem, ekran sürelerini 
denetleyememek, çocuğu ekrandan ayıramamak, geç saatlerde 
uyumak, geç saatlerde uyanmak, çocuklarda agresyon 
problemleri(saldırgan davranış biçimleri), depresif süreçler, 
özellikle de ergen çocuklarda kendi beden algısını online 
ortamlarda daha çok gösterme isteği, pek çoğunun aslında 
zararlı sonuçlarının da kısa vadeli bile olsa ortaya çıktığını 
görüyoruz." ifadelerinde bulundu.

Yenikaynak bu süreçte ebeveynlerin nelere dikkat etmesi 
gerektiğinden söz ederek, "Ebeveynlerin ekran süresini 
düzenlemekten çok ekrana maruz kalmadıkları süreyi 
uzatmaları önemli. Yani ekranı kısıtlarken, aslında kısıtlamadan 
ziyade ekran karşısında geçirilmeyen süre arttırıldığında zaten 
otomatik olarak çocukların ekran süreleri kısalmış oluyor.” 
dedi ve şöyle devam etti:

“Bu süreçte çocuğun ne kadar uyuduğuna, ne kadar 
beslendiğine, aile içerisinde çocukla ne kadar iletişime 
geçildiğine, ev ortamının nasıl düzenlendiğine dikkat edilmeli. 
Tabii bu yaşına göre fizyolojik ve duygusal ihtiyaçları göz 
önünde bulundurarak yapılmalı. Çocuğun ne kadar hareket 
ettiği, ne kadar iletişim kurduğu gibi sorulara cevap bulmak 
lazım. Eğer soruların yanıtı hayırsa, bu demek oluyor ki ekran 
bağımlılığından söz etmek doğru." 

Uzman Çocuk Piskoloğu Yenikaynak, bu süreçte çocuklara 
karşı nasıl davranılması gerektiğine ilişkin ise,  "Çocuklara 
özel zamanlar yaratılmalı. Aile paylaşımı saati adı altında bazı 
özel zamanlar belirleyerek, ebeveynlerin de çocuklarla iletişime 
geçmesi için harekete dayalı oyunlar, aktiviteler kurgulanmalı.” 
diye konuştu. 

Ebeveynlerin kendilerinin ekrandan uzakta kalarak çocuklara 
örnek rol model olması gerektiğini belirten Yenikaynak, 
“Kitap okuma saati yapılabilir, çocuklarla yemek, pasta, hamur 
işi yapılabilir, koridora seksek çizip oynanabilir. Daha büyük 
çocuklarla kelime oyunları, küçük egzersiz aletleri alınabilir 
veya sessiz sinema oynanabilir. Hepsi aslında iletişimsel, 
toplumsal ve sevgi bağını doğrudan getiren şeyler." dedi.

Uzaktan eğitim sürecinde ebeveynlerin nelere dikkat etmesi 
gerektiğini anlatan Yenikaynak, "Ebeveynlerin dikkat etmesi 
gereken şey, çocuğa izole edilmiş, uyaranların çocuk için 
caydırıcı olmayacağı, ses, ışık veya herhangi bir materyalin 
dikkatini bozmayacağı bir ortam yaratmak. Online ders 
sürecini ebeveynin de kontrol etmesi lazım, çocuğun ihtiyacı 
olan materyalleri bu eğitim süreci sağlıyor mu, ona bakmak 
lazım. Özellikle büyük yaş çocukların aktif derse katılıp 
katılmadığı kontrol edilmeli." şeklinde konuştu.

Online eğitimin dezavantajlarından söz eden Yenikaynak , 
"Online eğitim ne yazık ki yüz yüze eğitim gibi sıcak ilişkileri 
içermiyor. Öğretmenler de bazen bu konu da zorlanıyor, 
bazen bağlantı kopuyor, öğretmen bu durumu görmeyebiliyor 
bunların hepsi çocukları demoralize eden şeyler. Bunları 
gözlemleyip, gerekirse öğretmenle konuşmak çok önemli." 
ifadelerini kullandı.

Yenikaynak, online dersin bitmesi ile derslerin tekrarlanması 
gerektiğini ve ardından çocuklara oyun ve özgürlük saatinin 
yaratılmasının çocukları motive edeceğini dile getirdi.

Yenikaynak, "Teknolojik araçların aşırı kullanımının toplumsal 
yansıması nasıl olur?" sorusunu şu şekilde yanıtladı:

"Bunun yansıması sosyal ilişkilerden alınan hazzın daha çok 

artıp 
ekranlar üzerinden teknolojik olarak sağlanması aslında 
önümüzdeki vadelerde  toplumsal ikinci bir pandemik 
süreç yani sosyal izolasyon pandemisinin ortaya çıkacağını 
düşünüyoruz. Çünkü insan etkileşimi azalıp her şey artık 
ekranlara döndüğü zaman alışverişten, çalışma prensibine 
veya hekim muayenelerine kadar yani en gerekli meslek 
alanlarında bile artık ekrana dönülüyor olması ve insanların 
bunları yapabildiğini görmesi bir süre sonra hayatın bir parçası 
haline geldi. Bu durumun insanların sosyal ilişkilerine gündelik 
hayatta zaman harcama isteklerini daha azaltıp, bu bağları 
körelteceğini düşünüyorum."

Son olarak Uzman Çocuk Psikoloğu Işıl Yenikaynak, "Artık 
her şeyi online yaparak ilişkileri sürdürebilmek gerçekteki 
kişilik profillerini de tanımamıza engel olacağını düşünüyorum. 
Aynı zamanda antisosyal kişilik bozukluklarını tetikleyeceğini, 
çocuklarda ve gençlerde gerçek hayatta iletişim kuramamaya 
yöneltecektir. Özellikle ergen çocuklarda sosyal medya 
kullanımı ile beraber antisosyal kişilik bozuklukları, agresyon, 
intihar oranları aynı zamanda para harcama becerisini de 
olumsuz yönde etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uzman Psikolog Işıl Yenikaynak Uzaktan 
Eğitimi Değerlendirdi

Haber: Nurhan Karhi

Hüseyin Hatipoğlu 

Kahve, birçok insanın bağımlısı olduğu bir gıda. Çoğu 
insan güne kahve içmeden başlayamaz. 

Batılı ülkeler kahveyi kendi mülkü olduğu iddia etse de kahve 
3. Yüzyıla dayanıyor ve ilk olarak bugünkü Etiyopya’da 
bulunmuştur. “Kaldi” adındaki bir çoban hayvanlarını 
otlatırken kırmızı bir kahve çekirdeği gözüne çarpar. Kahve 
çekirdeğini yedikten sonra bir süre çocuk gibi davranır ve 
kendini çok mutlu hisseder. 

Kahve içmenin Batılı ülkelerde yaygınlaşması 1800’lü yıllara 
dayanıyor. Daha sonra bir ticaret kaynağına dönüşmüş, 
yoksul ve zengin ülkeler arasında büyük bir köprü olmuştur. 
Kahvenin çilesi yoksul ülkelerde çekilir ve burada üretilir 
ancak zengin ülkelerde bunun ticareti yapılır.  

Uluslararası bir örgütün araştırmalarına göre, dünya genelinde 
günde 1 milyar kupa kahve içilmektedir. Bu araştırmaya 
dayanarak, insanlığın büyük bir bölümünün kahveye bağımlı 
olduğunu söyleyebiliriz. Batılı ülkelerde insanlar uyandıktan 

sonra bir kupa kahve içmeyi günlük rutinlerine eklemiş 
durumda. Yani güne kahveyle başlamak aktif bir güne 
başlamak anlamına geliyor. 

Kahvenin neredeyse kafeinle dolu olduğunu söyleyebiliriz. 
Kafein direkt olarak adenozin asidini etkiler. Adenozin 
sinirleri gevşetir ve beyni yavaşlatır. Yani kafein, hücre 
sistemini etkiler ve daha fazla aktiflik sağlar. Bir başka deyişle 
kişi kendini daha huzurlu hisseder. Üstelik bu kadarıyla da 
yetinmez, insana kendini daha canlı hissettirir ve beynin güçlü 
çalışmasını sağlar. Beyin de organlara daha aktif çalışma sinyali 
yollar. 

Kafein faydalı bir maddedir ancak her şeyin fazlasının zarar 
olduğunu da unutmamak gerekir. Özellikle insan sağlığı için 
aşırı kafein kullanımı zararlıdır. 

Kahve içmeyi bıraktığınızda vücudunuzda ne gibi 
değişiklikler olacağını biliyor musunuz?

Bu durumda vücutta yaşanacak olaylara hazır olmak gerekir. 
Kahve içmeyi bırakırsak vücutta birçok değişiklik yaşanır. 

Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik ve uykusuzluk. Peki bunları 
yenersek bizim daha mı sağlıklı bir vücudumuz olur? Kahvesiz 
de bir insanın yaşayabileceği doğrudur fakat kahve içmezsek 
bize vereceği kafeinden mahrum kalırız. İnsanlar başka 
yollarla da kafein elde edebilir tabii ki. Örneğin, kafein enerji 
içeceklerinde de bulunur ama onların insan sağlığına zararı 
vardır. Obezite, şeker hastalıkları, bayılma ve hatta ölümle bile 
sonuçlanabilir.

Kahve içmeyi bırakırsak dünyada nasıl bir gelişmeye 
neden olur?

Petrolden sonra en çok kahvenin talep gördüğünü biliyor 
muydunuz? Dünyada 50 ülkede kahve üretiliyor, 25 milyon 
çiftçinin geçim kaynağı kahveye dayanıyor. Sadece ABD’de 
yıllık 225 milyar dolarlık kahve tüketiliyor ve kahve 1.7 
milyonluk bir istihdam alanı oluşturuyor. Kahvenin birden yok 
olduğunu hayal edelim; bu küresel bir ekonomik çöküş demek 
olur. 

Sonuç olarak insanın kahvesiz yaşayabileceğini söyleyebiliriz 
ama kahve olmazsa birçok insanın geçim kaynağı yok olur.

Kahve Ticareti Hakkında Neler Biliyorsunuz?
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Suudi Arabistan, yaklaşık bir senenin ardından 
yurtdışından umre ziyaretçilerini kabul edeceklerini duyurdu. 
Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) Vakıflar Bakanlığı 
Sözcüsü Nebaz İsmail, “Umre ziyaretlerinin yeniden 
başlayacağına dair bilgi almadık.” dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık bir 
yıldır Suudi Arabistan hariç yurtdışından tüm ziyaretçiler için 
umre ve hac ziyaretleri durduruldu. Ancak söz konusu sürecin 
ardından ülkeye 30 Pakistanlı ve 250  Endonezyalıdan oluşan 
ilk kafilenin ziyaretine izin verildi.

Suudi Arabistan’ın yurtdışından umre ziyaretçilerini kabul 
etme kararına dair yeni bilgiler almak üzere TEBA gazetesi 
olarak IKBY Vakıflar Bakanlığı Sözcüsü Nebaz İsmail ile 
röportaj gerçekleştirdik.

Bölge halkı için umre ziyaretinin başlamasına ilişkin 
TEBA’ya konuşan İsmail, “Şu ana kadar Suudi Arabistan 
umre ziyaretlerinin başlayacağına dair bize bilgi 
aktarmadı. Suudi Arabistan, resmi olarak ziyaretlerin 
yeniden başlamasına ilişkin Irak Yüksek Hac Kurulu’nu 
bilgilendirdiğinde, Irak Yüksek Hac Kurulu, bölge 
hükümetine ve bize kararı aktaracaktır. O zaman biz 
Koronavirüsle Mücadele Yüksek Komisyonuna resmi kararı 
göndereceğiz. Ancak şu ana kadar umre ziyaretlerinin yeniden 
başlamasına ilişkin bize ulaşan resmi bir karar yok. Suudi 
Arabistan’ın tüm ülkeleri kapsayan bir listesi mevcut, umre 
ziyaretleri için her seferinde yeni bir ülkeyi listeye ekliyor, şu 
ana kadar biz Irak olarak listede mevcut değiliz.” dedi.

Umre ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi için gereken ücrette 

değişikliğe ilişkin Sözcü İsmail, “Umre ücretlerinin ne kadar 
olduğu şirketlere bağlı. Eskiden ziyaret ücreti 750-850 ile 
900 dolar arasındaydı. Ücretleri düşürme konusunda şirketler 
arasında çekişme vardı. Ancak bize düşen görev, idari, kalite 
ve hizmet yönünden yönetmektir. Bunu da Hac ve 
Umre Müdürlüğü’nün kararlarına göre 

yapıyoruz. Yeniden ziyaretler başladığında ücretlerin ne kadar 
olacağını bilmiyoruz. Geçtiğimiz senelerde, 10 ay içerisinde 
20 bin kişi umre ziyaretinde bulunurdu. Ancak 2019’da 
26 bin vatandaş umre ziyaretini gerçekleştirdi.” şeklinde 
konuştu.

Suudi yetkililer umre ziyaretleri için 4 aşamadan oluşan 
normalleşme planını açıkladı. Normalleşme planları şu 
şekilde:

1. 4 Ekim’de başlayan ilk aşamada Suudi 
Arabistan vatandaşından oluşan 6 bin 
kişiye umre ziyareti için izin verildi. 

2. Umre ziyaretinde ikinci aşama, 18 
Ekim’de yürürlüğe girdi ve bu tarihten 
itibaren günlük ziyaretçi sayısı 15 bine 
çıkarılarak sadece ülke içinde bulunan 
kişilere izin verildi.

3. Üçüncü aşamada ise ülke içi ve yurt 
dışından 20 bin kişinin ziyaretine izin verildi.

4. Dördüncü adımda ise umre kapıları Suudi Arabistan 
vatandaşları ve bütün Müslümanlara yüzde 100 olarak 
açılacaktır. Ancak bunun ne zaman gerçekleştirileceği 
bilinmiyor. Suudi yetkililer, koronavirüsün insanlar 
üzerindeki tehlikesinin tamamen kalkmasıyla söz konusu 
kararı emin bir şekilde almak istiyor.

Koronavirüs salgınının dünya geneline yayılmasıyla birlikte 
yıl başından itibaren salgından korunmak adına önlemler 
alındı. Bu çerçevede Suudi Arabistan mart ayından beri umre 
ziyareti için vizeleri durdurdu. Hac ibadetini gerçekleştirmek 
için ise sıkı sağlık tedbirleri kapsamında 10 bin kişiye izin 
verildi. 2019 senesinde yaklaşık 5.2 milyon kişi hac ibadetini 
gerçekleştirdi.

Çocukların keskin bir zekaya sahip olduğunu birçok 
kez duymuş veya anlatmışızdır. Çocuklar yaşanan olayları 
unutamıyor. Her insanın çocukluk dönemi özeldir. Hayatın 
başlangıcı da gökteki bir yıldız gibi parlayan kahraman ve 
karakterlere  sahip  bir hikayedir.  Bu hikayede kahraman 
ilginç olayın bir parçası olur. Bu yüzden onların hayatlarına 
odaklanmak, onların toplum üzerindeki etkilerini kazanmak 
ve yeni nesil olarak tanıtmak bir görevdir.

Biz yazarların en öncül görevlerinden ise ilginç insanların 
başlarından gelen olayları belegelemektir. Örnek olarak, 
Erbil’in büyük isimlerinden doktor ve berber olan İbo 
Berber olarak bilinen İbrahim Berberin hikayesidir. İbo 
Berber benim hayatımda büyük bir kahraman ve bu adamın 
güzel sözlerini ve hikayelerini anlatmaya her zaman hazırım. 
Bu hikayelerden birisini de siz değerli okurlara anlatmak 
isterim.

1970 yılında yaşanan bu olayı, onun ağızından duydum. 
Hikayeyi şu şekilde anlattı:

Geçtiğimiz yıllarda 20 yaşlarında bir kız feci bir şekilde 
yanıyor. O dönemin doktorları kızın yaralarını tedavi 
etmeye cüret edemiyor. Büyük bir çabanın ardından, 
kızın ailesi tedavisi için İbo Berbere götürmek istiyor. İbo 
Berber, kızla karşılaştığında kızın ayak parmaklarından 
başına kadar yandığını,  öyle ki saçının bile yanma sonucu 
yok olduğunu görüyor. İbo Berber, aileye kız olduğu için 
onu tedavi edemeyeceğini söylüyor. 

Ailenin tedavi etmesi konusunda ısrarcı olmasının üzerine 
İbo Berber, kıza acıyarak, aileye dönüyor ve “Kızınızı 
benimle evlendirin” diyor. Kızın babası kızararak büyük 
bir sinirle, İbo Berbere, “Hacı sen ne diyorsun? Beyaz 
sakalından utanmıyor musun?” yanıtını veriyor. İbe Berber 
ise, “Dini olarak ben bu kızın vücuduna dokunamam, 
çünkü haram, bu caiz değil.” diyor. Ardından uzun 
çabaların ardından kızın babası nikahlarının kıyılmasına razı 
oluyor.

Nikahın kıyılmasıyla İbo berber, 3 ay boyunca günde 3 
kere kızın evine giderek kızın annesi ve halasının yanında 
kızı, getirdiği ilaç ile tedavi ederek yanık deriyi yok etmeye 
çalışıyormuş. Ardından yavaş yavaş kız iyileşmeye başlamış. 
İbo Berber bir gün kızın tedavisi için evlerine gittiğinde 
ailesinden bir hocayı çağırmalarını istemiş. Böylece kızın 
iyileşmesi ile İbo berber boşanmış.

Bu gibi olaylar çok ilginç görünüyor, çünkü uygunsuz 
yollardan kaçınarak birinin hayatı kurtuluyor. Hacı İbo 
Berber, tanınmış ve halk tarafından sevilen bir kişilikti 
ayrıca bu şehrin tarihi değerlerinden biridir. Rahmetli 
futbol oynamayı çok severdi. Çünkü zamanında çok 
yetenekli bir oyuncuydu. Dükkanı şehrin tanınmış 
kişilerinin ve futbol oyuncularının toplantı yeriydi. Bunu 
da unutmamak gerek, İbo Berber Brusık Kulübünün 
kurucularındandır    

İbo berber tedavilerini karşılık almadan yaparmış.
Buradan TEBA gazetesi yoluyla, dükkanının bulunduğu 
bölgede bir heykelinin yapılmasını istiyorum. Çünkü tarih 
büyük bir gururla bu kahramandan  söz ediyor. 

Umre ziyaretleri açıldı mı?
Vakıflar Bakanlığı Sözcüsü’nden Umre Ziyaretlerine İlişkin Açıklama

Kale ve Minare Şehri Erbil’in Etkili Hikayesi
Erbil’in Doktor ve Berberi İbo Berber


