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Vali Seçiminde Kilit Nokta Türkmenler Oldu

Türkmenlere hangi 
sözler verildi? 

TISİAD Genel Başkanı: 
Türkiye ile Irak arasında 5 sınır kapısı olmalı

Türkmen Basın Günü 
bu yıl ikinci defa 

kutlanacak
Birbirinden Değerli 
Sanatçılar TEBA Fm’e 
Renk Kattı

Irak Yüksek Seçim Komisyonu, Ekim 2021’de 
yapılması planlanan Irak Temsilciler Meclisi seçimleri 
için vatandaşlardan seçmen kaydı yaptırmalarını ve var 
olan kayıtlarını merkezlerden yenilemelerini istedi. 

Türkiye-Irak Sanayicileri ve İşadamları 
Derneği (TISİAD) Genel Başkanı 
Nevaf Kılıç, Türkiye ile Irak arasında 
ticaret hacminin büyümesi için iki ülke 
arasındaki sınır kapısı sayısının artması 
gerektiğini söyledi. 

Mesafesiz programına katılan Kılıç, 
Türkiye ile Irak arasındaki ticari 
ilişkiler, ticaret hacminin büyütülmesi 
ve yaşanan sıkıntılarla ilgili 
değerlendirmede bulundu. 

Adres: 100 M Galeriler Adres: 100 M Galeriler 
Cad. ErbilCad. Erbil

Tel No. 0750 508 80 00Tel No. 0750 508 80 00
www.otoexperim.comwww.otoexperim.com

Filistin’in IKBY Filistin’in IKBY 
Başkonsolosu Başkonsolosu 
Nazmi HuzuriNazmi Huzuri  ile Özelile Özel

Filistin’in Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi 
(IKBY) Başkonsolosu Nazmi Huzuri, “Komutan 
Ömer Ali Türkmani Irak ordusunun tamamının
komutanıydı. O Arap, Kürt, Türkmen ve 
Hristiyanların temsilcisiydi 
ve Kudüs için 
savaşıyordu.” 
dedi.

YYeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 
askıya alınan Suudi Arabistan'a umre ziyaretlerinin bir 
yıllık aranın ardından yeniden başlayacağı bildirildi.

Bölge bütçesi için 
2 taslak hazırlanacak

Seçim Komisyonu: 
Partiler ve adaylar en kısa 

sürede kayıt yaptırmalı

Bir dönem Erbil Kalesi’nin 
çevresini yeşile büründüren 

meslek... Bahçıvanlık
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Türkmen Müzisyen 
Ömer Muhammed 

hakkında merak 
edilenleri yanıtladı!
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Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) ve Bağdat 
arasındaki görüşmeler yoğun bir şekilde devam ederken 
IKBY bütçesi için taslak hazırlandığı bildirildi.  
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Umre ZiyaretleriUmre Ziyaretleri Sıkı  Sıkı 

Önlemlerle BaşlıyorÖnlemlerle Başlıyor

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) 
Vakıflar Bakanlığı Sözcüsü Nebaz İsmail
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TEBA      Vali Seçiminde Kilit Nokta Türkmenler Oldu

Türkmenlere hangi sözler verildi? 

Vali’den Halkın Talebi?42.42.
Ferset Sofi’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 
yaşamını yitirmesinin ardından, gözler boş kalan 
Erbil Valiliği görevine çevrildi. Erbil Valiliği görevine 
Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Umed Hoşnav’ı aday 
gösterdi ve 8 Şubat’ta Erbil İl Meclisi’nde düzenlenen 
toplantıda Hoşnav 18 oy olarak Erbil’in yeni valisi seçildi.

Hoşnav oylama sonrası basına yaptığı açıklamada Ferset 
Sofi’nin çalışma programını uygulayacağını belirterek, 
“Şu ana kadar ben Kürdistan Demokrat Partisi üyesiydim 
ancak bugünden itibaren Erbil şehrinin hizmetkarıyım. 
Erbil’in bütün sokaklarına, mahallelerine, köylerine ve 
her yerine hizmet edeceğime söz veriyorum.” ifadelerine 
yer verdi.

Hoşnav’ın valilik görevine seçilmesiyle ilgili halkın görüşünü 
almak üzere Kayseri Çarşısı’na giderek halkın Hoşnav’dan 
taleplerini dinledik.

Umed Hoşnav’ın Erbil Valiliği görevine geçmesiyle ilgili 
TEBA’ya konuşan Yasin Kebap Restoran’ın sahibi Hazım 
Yasin Kebapçı, “Umed Hoşnav 
Beyi tebrik ediyoruz, anlayışlı ve 
saygılı biri. Rahmetli Ferset Sofi 
de aynı şekilde kültürlü biriydi. 
Ancak Allah’ın kaderi, erken vefat 
etti.” dedi.

Hoşnav’dan halkı ziyaret etmesini 
talep eden Kebapçı, “Umed Bey 
siyasi bir kişiliğe sahiptir. Nevzat 
Hadi Bey gibi şehrimize hizmet 
sunmasını umut ediyorum. Çarşıya ziyaret gerçekleştirip 

halkın durumunu yakından takip etmesini, durumun iyiye 
doğru ilerlemesini umut ediyorum.” şeklinde konuştu.

Kayseri Çarşısı’nın marangozlar 
sokağının esnafı Haccı Yusuf 
Kemal, “Umed Hoşnav Beyi 
tebrik ediyorum. Görevinde 
başarılı olmasını ümit ediyorum. 
Ayrıca kendisinden Hacı 
Omaran’dan şehir merkezine 
kadar herkesi ziyaret etmesini 
talep ediyorum.” ifadelerinde 
bulundu.

Erbil şehrine ilişkin Hacı Yusuf Kemal, "Şehrimiz, özellikle 
de Kayseri Çarşısı temiz bir bölgedir. Güvenlik olarak iyi bir 
şehir ancak iş imkanı az." dedi.

Yeni validen bir talepte bulunan Kemal, "Umed Beyden 
Irak'ın diğer illerinden gelen vatandaşların girişinin 
engellenmemesini istiyorum. Çünkü onların sayesinde 
çarşıda hareketlilik var. Ayrıca gelişlerine yardımcı olmalarını 
ve hizmet sunmalarını talep ediyorum." diyerek isteklerini 
sıraladı.

Erbil Kalesi ve çarşı mezarlığına ilişkin yeni validen talepte 
bulunan Kemal, Erbil Uluslararası Otel’den Erbil Kalesi 
arasındaki yolun aydınlatılmasını isteyerek, “Mezarlıkların 
bulunduğu bölgeler aydınlık olsun. Erbil Kalesi de çok 
karanlık görünüyor, bu nedenle oradaki evlere ve pencerelere 
de aydınlatma yerleştirilmeli. Böylece güzel bir görüntü 
oluşturulmuş olacak. Tekrardan başarılar dilerim." dedi.

Kayseri Çarşısı Esnafı Revand Ruşdi Attar, "Erbil'in yeni 

valisini en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Şehrimiz için 
güzel çalışmalar yürütmesini, 
Erbil ve Erbillilerin yararına 
çalışmalar yapılmasını 
diliyorum. Rahmetli Ferset 
Bey şehrimiz için güzel 
projeler hazırlamıştı. 
Yeni valinin, rahmetlinin 
projelerini uygulamasını 
temenni ediyorum." 
ifadelerini kullandı.

Eski Erbil Valisi Ferset Sofi, 18 Kasım 2020'de koronavirüs 
salgınına yakalanması ve bir ay boyunca hastanede tedavi 
görmesinin ardından yurt dışında yaşamını yitirdi. Kürdistan 
Demokrat Partisi (KDP) eski vali Sofinin vefatından 3 ay 
sonra Umed Hoşnavı Erbil valiliği görevi için aday gösterdi.

Umed Abdulrahman Hasan Hoşnav, 1977'de Erbil şehrinde 
dünyaya geldi. Gazetecilik bölümü mezunu olan Hoşnav, 
genel yasa alanında yüksek lisans yaptı.

KDP’de üye olan Hoşnav, Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi 
(IKBY) 4’üncü ve 5’inci hükümet döneminde KDP Grup 
Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Hoşnav ayrıca, Temizeller, 
Parlamento İşleri ve IKBY Yetkisi Dışındaki Bölgeler 
Komisyonunda üyelik yapmıştır.

Erbil’in Eski Valisi Ferset Sofi’nin Kovid-19 nedeniyle 
hayatını kaybetmesinin ardından, göreve 8 Şubat’ta Erbil 
İl Meclisi’nde çoğunluğu oluşturan Kürdistan Demokrat 
Partisi (KDP) tarafından aday gösterilen Ümit Hoşnav 
seçildi. 

Erbil İl Meclisi 30 üyeden oluşuyor. Mecliste 
8 Şubat’ta 30 üyeden sadece 23’ünün hazır 
bulunduğu oturumda, 18 üyenin oyunu alan 
Hoşnav, Türkmen üyelerin oyu ile birlikte 
gerekli olan üye sayısına ulaşarak Erbil’in 42’nci 
valisi seçilmişti. Oturumu, Goran Hareketi, 
Kürdistan İslami Birlik Partisi, Kürdistan İslami 
Topluluğu ve bağımsız üyeler boykot etti. 
Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) oylamada 
çekimser kaldı.

Oylamadan önce Hoşnav, Erbil İl Meclisi’nde bulunan 
Türkmen üyelerden oluşan Türkmen Grubu’na ziyaret 
gerçekleştirdi. Ziyarette, Türkmenlerin Erbil’deki siyasi 
ve idari isteklerini olumlu karşılayan Hoşnav, talepleri 
yasal düzenlemeler çerçevesinde yerine getireceğinin 
sözünü verdi. 

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada dolaşan bir videoda 
IKBY Parlamento Sekreteri Muna Kahveci, Duhok 
iline bağlı Şeyhan kasabasına yaptığı ziyarette, Duhok 
Valiliği’nde vali yardımcılığı görevinin oluşumlara mensup 
bir kişiye verileceğini açıkladı. 

Bu açıklamanın ardından akıllara Erbil’in yeni valisi Ümit 
Hoşnav’ın yardımcılığına bir Türkmen’in atanması sorusu 
geldi. 

Konu hakkında TEBA Gazetesi’ne konuşan Erbil İl 
Meclisi Türkmen üyesi ve Türkmen Grubu Başkanı İmat 
Rıfat, “Türkmen Grubu olarak Ümit Hoşnav ile iki defa 
toplantı yaptık ve kendisinden söz aldık. Yani oylarımızı 
kolaylıkla vermedik. Çünkü biz de insanların oylarıyla 
geldik. Siyasette karşı taraf ile pazarlık yapmak normal bir 
şey, millet için bir şeyler istedik. Türkmenlerin idari ve 
siyasi taleplerine karşılık vermelerini istedik.’’ dedi. 

Rıfat, toplantında Türkmenler olarak isteklerini dile 
getirdiklerini söyleyerek, ‘’Her şeyden önce Hanaka, 
Tacil ve Arap mahallesi meselelerini sonuçlandırmalılar. 
Kendisinden fark gözetmemesini talep ettik çünkü 
Türkmenler, bölgemizde büyük bir oluşum. Kendisi bu 

isteklerimizi yerine getireceğine dair 
söz verdi.” şeklinde açıklama yaptı. 

Vali yardımcılığının Türkmenlere 
verilmesi konusunda konuşan Erbil 
İl Meclisi Türkmen Üyesi İmat Rıfat, 
“Erbil Valiliğinde Türkmenlere 
verilmesi gereken görevler KDP 
Politbürosu ile beraber konuşulmalı, 
çünkü Erbil’deki oy çoğunluğu 
KDP’de. Parlamentoda ve hükümette 
yer alan temsilcilerimiz ile Türkmen 
Grubu oluşturduk. Bu grup yoluyla  

KDP’nin üst düzey yetkilileri ile konuşup Erbil Vali 
Yardımcılığı görevini isteyebiliriz. Biz Erbil İl Meclisi’nde 
oluşturduğumuz Türkmen Grubu ile de bu isteği dile 
getireceğiz.’’ ifadelerinde bulundu. 

Son olarak Erbil’in valilik seviyesindeki yönetiminde 
Türkmenlerin olmasını istediklerini belirten İmat Rıfat 
konuşmasına şöyle devam etti:

“Erbil’de Erbil Vali Yardımcısı ve Kaymakamı’nın 
Türkmen olmasını istiyoruz. Sadece bir kaymakam 
olmasın, son dilekçemizde Erbil’in de İstanbul, Beyrut ve 
Ankara gibi birden fazla kaymakamı olmasını istiyoruz. 
Örneğin Erbil’in merkezinde bulunan Kale, Kayseri 
Çarşısı ve civarındaki 
kaymakamlıkta bir Türkmen 
olsun. Yaptığımız toplantıda da 
Erbil Valiliği’nde Türkmenlere 
resmi görevlerin verilmesi 
konuşuldu ve bu konu üzerine 
söz aldık.”

Ümit Hoşnav, vali olarak 
seçildikten hemen sonra 
başkanı olduğu Irak 

Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) Parlamentosu KDP 
Fraksiyonu’na veda ziyareti gerçekleştirdi. Daha sonra 
parlamento başkanlığı ve diğer parlamenterlerle de 
bir araya geldi. Türkmen parlamenterler de bu ziyaret 
kapsamındaydı. 

IKBY Parlamentosu Millet Listesi Fraksiyonu Başkanı 
Azat Küreci, Vali Hoşnav ile yaptığı görüşmeye ilişkin 
TEBA’ya açıklamalarda bulundu. Küreci, görüşmede 
Türkmenlerin gelecekte Erbil yerel yönetiminde söz 
sahibi olmasını istediğini söyledi.  

Azat Küreci, “Vali Hoşnav’a en azından valilikte bir 
Türkmen’i danışmanı olarak görevlendirmesini istediğimi 
söyledim. Karşılık olarak ‘şu andan itibaren kabul 
ettim’ cevabını verdi. Ayrıca Erbil’in gelişmesi adına 
Türkmenlerin görüşlerini almasını ve danışmasını dile 
getirdim. Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Tacil, 
Hanaka ve Arap mahallelerini bu şekilde viran halde 
gördüğümüz zaman ciğerlerimiz kanıyor, tekrardan bu 
mahalleleri kalkındırmalarını istedim. Karşılık olarak 
da olumlu cevaplar aldım.” diyerek görüşmeye ilişkin 
ayrıntıları paylaştı. 

Erbil İl Meclisi toplamda 30 sandalyeden oluşuyor. 2014 
yılındaki seçimlerde Türkmenler 3 sandalye kazanabildi. 
Meclisin çoğunluğu 12 sandalye ile KDP’den oluşuyor. İl 
meclisi seçiminin ardından KDP, Türkmen ve Hristiyan 
fraksiyonlar ile birlikte koalisyon oluşturarak Erbil İl 
Meclisi Başkanlık Heyeti’ni oluşturdu. Bu koalisyona göre 
meclis başkanı KDP’den, başkan yardımcılığına Türkmen 
ve sekreter görevine de Hristiyan bir kişi atanmıştı. 

Umed Hoşnav kimdir?Umed Hoşnav kimdir?



33
16

 Şu
ba

t  2
02

1
16

 Şu
ba

t  2
02

1

Kısa Öz’de Gündem Türkmen Kardeşlik Ocağı
Kısa Öz programı ekibi son bölümünde 
Türkmen Kardeşlik Ocağı’nı (TKO) ziyaret 
ederek, Ocak’ın son durumunu ele aldı.

TEBA muhabiri Ali Antar tarafından sunulan 
programa, TKO Başkan Vekili Abdülkerim 
Mollaoğlu ve TKO Yönetim Kurulu Üyesi Başarılı 
Edebiyatçı Hüsam Hasret misafir olarak katıldı. 

İlk konuğumuz, TKO Başkan Vekili Abdülkerim Mollaoğlu ...

İkinci  konuğumuz, TKO Yönetim Kurulu Üyesi Başarılı Edebiyatçı Hüsam Hasret ...

Programın ikinci konuğu TKO Yönetim 
Kurulu Üyesi Hüsam Hasret Ocak’ın edebiyat 
bakımından önemini anlattı.

Ocak’ı anlatırken usta Şair Hüsam Hasret, 
“Her şeyden önce Ocak’ın kuruluş amacı 

Türkmen edebiyatına hizmet sunmaktır. Ocak 
1975 yılında kuruluşundan itibaren Erbil’de 
bulunan bütün edebiyatçıları toplamayı 
başardı.  Haftada bir gün şiir ve hoyrat gecesi 
yapılırdı. O geceye edebiyatçılar katılır şiir ve 
hoyratlarını okurlardı. İnsanlar Ocak’a akın 
ederdi. Salonda yer kalmayacak kadar dolardı.” 
şeklinde açıklama yaptı.

Daha sonra Ocak’ın edebiyatçılar için kitap 
basmaya başladığını belirten Hüsam Hasret, 
kendisi de dahil Adnan Kasapoğlu, Esat Erbil, 
Ganim Fattah, Hüsam Muhammed Aziz, 
Kemal Latif, Ömer Ağbaş ve çok sayıda şairin 
kitaplarının basıldığını söyledi.

“Ocak, içinde edebiyat yeteneği olan gençleri 
nasıl eğitirdi? Hocalar kimdi?” sorularını 
Hüsam Hasret, “Ocak’ta çok yetenekli şairler 
vardı. Gençler, Kemal Latif, Ömer Ağbaş, 
Adnan Kasapoğlu, Esat Erbil, ben ve birçok 
usta şair tarafından eğitilirlerdi. Biz de 
yeteneğimiz ve bilgimize göre gelen gençleri 

kucaklayıp sorularını cevağlardık.” diyerek 
yanıtladı. 

“Sanatçıların Ocak’tan uzaklaşmasının sebebi 
yok. Biz ne zaman istersek onlar tekrar gelir.” 
diyen Hüsam Hasret,  “Ortada bir vefasızlık 
var. Ocak’a gelmemeleri onlar için vefasızlık 
sayılır. En az ayda bir sefer Ocak’a gelmeleri 
gerekir. Bizim kapımız her zaman açık. Sadece 
sanatçı ve edebiyatçılar için değil. Bütün 
Türkmenler için kapımız açıktır. Elimizden ne 
gelirse onlara sunmaya hazırız.” dedi.

Türkmen Kardeşlik Ocağı’nın kendisine çok 
şeyler kattığını dile getiren Hasret, “Ocak 
başkalarına destek olduğu gibi bana da çok 
destek oldu. En azından Ocak yolu ile benim 
birkaç kitabım basıldı bu inkar edilmeyecek 
bir şey. Ocak’ın bana sayamayacağım kadar 
çok yardımı dokundu.” ifadelerini kullanarak 
sözlerini sonlandırdı.

Türkmen Kardeşlik Ocağı Başkan Vekili 
Abdülkerim Mollaoğlu Ocak’ın kuruluş 
amacından bahsederek, “Türkmen Kardeşlik 
Ocağı 46 yıl önce resmi izinlerini çıkararak 
ilk Türkmen resmi kuruluşu olarak faaliyete 
başladı. Amacımız Türkmenleri, edebiyatçılar 
ve sanatçıları aynı yere toplayıp Türkmen 
milletinin değerli kültür, tarih ve sanatının 
kaybolmaması sağlamaktı.” dedi.

“Türkmen gençleri neden Ocak’a gelmiyor?” 
sorusuna Abdülkerim Mollaoğlu şu yanıtı 
verdi:

“Dediğim gibi, 46 yıl çok uzun bir süre, bir 
zamanlar gençler vakitlerini Ocak’ta geçirmeyi 
severdi ve her akşam gelirlerdi. Türkmen 
Kardeşlik Ocağı özel bir yer, buraya gelmek 
heves ve gönül ister. Milletine bağlı olan her 
edebiyatçı, sanatçı, vatandaş kendisini burada 
bulabilir. O zamanlar gençlerimiz gönüllü 
olarak buraya geliyordu. Ocak, içerisinde 
kültürü, edebiyatı ve tarihi besleyen bir yerdir. 
İnsanlar da çeşit çeşittir, bazıları her gün, 
bazıları haftada bir, bazıları ayda bir geliyor. 
Gönül ister ki gençlerimiz her gün Ocak’a 
gelsinler.”

Sunucunun, “Türkmen Kardeşlik Ocağı 
başta kültürel bir kurum olarak faaliyete geçti 
ve daha sonra siyasi ortamlarda da faaliyet 
göstermeye başladı. Bu da tepkiye neden oldu. 
Şimdi Ocak kültürel bir kuruluş mu yoksa 
siyasi bir kuruluş mu?” sorusunu yanıtlayan 
Mollaoğlu, “Bizim iznimiz kültür ve sosyal 
alanları kapsıyor. Ama bir düşünelim, yani 

bizim bir siyasetimiz yok mu? İnsanlarımızı 
bir araya getirmemiz bir siyaset değil mi? 
İnsanları bir araya getirmemizdeki amaç neydi? 
Eğer gözlemlersek, bugün her şeyde siyasetin 
var olduğunu görürüz. Körfez Savaşı’ndan 
sonra bölgede bütün siyasi dengeler değişti. 
Bizim de sadece bakmamız mümkün değildi. 
Biz de kültürel bir yer olarak siyasete girdik 
ve siyaset yaptık. Siyasi amacımız nedir, tabii 
ki siyasetimizi milletimiz için yapıyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

Türkmen Kardeşlik Ocağı Başkan Vekili 
Abdülkerim Mollaoğlu sözlerinin sonunda 
kendilerini eleştirenlere cevap verdi ve 
“Bizi eleştirenleri ben de eleştiriyorum. Siz 
en son ne zaman Ocak’a geldiniz? Uzaktan 
eleştirmek ne kadar doğru? Bazılarınız Ocak’a 
ayağını atmayalı 30 yıl oldu ve eleştiriler 
yapıyor. Ocak’ın dışında olup da eleştirenlerin 
dediklerini kabul etmiyoruz. Bizim kapımız 
her zaman açık, gelin çayımızı için yüz yüze 
konuşup dertleşelim. Ne Türkmen münasebeti 
varsa gelin burada yapın, ne kadar edebiyat 
gecesi, müzik gecesi varsa gelin hepsini burada 
yapın. Biz kapımızı hiçbir zaman kapatmadık.” 

TEBA

Umed Hoşnav kimdir?Umed Hoşnav kimdir?



Irak Yüksek Seçim Komisyonu, Ekim 2021’de 
yapılması planlanan Irak Temsilciler Meclisi seçimleri 
için vatandaşlardan seçmen kaydı yaptırmalarını ve var 
olan kayıtlarını merkezlerden yenilemelerini istedi. 

Irak Yüksek Seçim Komisyonu Erbil Ofisi Sorumlusu 
Abdulrezzak Müşir, TEBA’ya yaptığı açıklamada, 
“Seçmen kayıt işlemleri olağan şekilde devam ediyor. 
İnsanlar, seçmen kartlarını yenilemek için sürekli 
merkezlerimizi ziyaret ediyor.” dedi.

Vatandaşların seçmen kayıt merkezlerine gitmesi 
gerektiğini yineleyen Müşir, “Erbil’de 53 merkezimiz 
var. Vatandaşlar ulusal kimlik, nüfus kağıdı, Irak 
vatandaşlığı belgesi, bilgi kartı ve gıda formlarını 
yanlarına alıp seçmen kayıt merkezlerinden seçmen 
kartlarını alabilirler. Vatandaşların eski seçmen 
kartlarını da aynı merkeze teslim etmesi gerekir. 
Biyometrik sisteme kayıt yaptıranların kartları en kısa 
sürede basılacaktır.” bilgisini paylaştı. 

Müşir, “2018 yılından önce biyometrik sisteme kayıt 

yaptıranların seçmen kartları, söz konusu merkezlerde 
bulunuyor. Bu kartların yüzde 87-88’i teslim 
edilmiştir, kalanların ise sahipleri tarafından teslim 
alınması gerekiyor. Seçmenlerin kendisi gidip bu 
kartları almalı, ayrıca kişi anne, baba ve kardeşi yerine 
de bu kartı teslim alabilir.” diyerek vatandaşların 

aileden birisinin yerine kartları alabilmesi için 
yanlarında akraba olduklarını ispatlayabilecek belge 
bulundurması gerektiğini vurguladı.

“Bu seferki seçim farklı, vatandaşlar partilere değil 
adaylara oy verecek”

Irak Temsilciler Meclisi seçimine ilişkin konuşan 

Müşir, “Bu seferki seçim, diğerlerinden farklı olacak. 
Vatandaşlar partilere değil adaylara oy verebilecek. 
Kadın kotasını geçmemesi şartıyla en fazla oyu alan 
kazanacak.” ifadelerini kullandı.

Gereken işlemlerin normal süreçte ilerlediğini ve 
zaman bakımından sıkıntılarının olmadığını kaydeden 
Seçim Komisyonu Erbil Ofisi Sorumlusu Müşir, 
şunları ifade etti:

“Bizim için belirlenen çizelgeye göre işlemlerimizi 
yürütüyoruz. Şu an biyometrik kayıt aşamasındayız. 
Öte yandan parti koalisyonu kayıtları 27 Şubat’a kadar 
uzatıldı, aday kaydı ise 31 Mart’ta sona erecek. Yani 
süre belli. Bu yüzden partiler ve adayların en kısa 
sürede ofislerimizi ziyaret etmesini istiyoruz.” 

Son olarak bağımsız adaylar hakkında konuşan Müşir, 
“Partilerden bağımsız şekilde aday olmak isteyenler 
de kayıt yaptırabilir. Bu kişilerin isim tekrarına 
düşmeden 500 imza toplamaları gerekiyor. Ayrıca 
imza atanların başka bir adayın formunda imzalarının 
bulunmaması da şart.” dedi.

Haber: Ali Antar/Foto: Muhammed Emin

Seçim Komisyonu: Partiler ve 
adaylar en kısa sürede kayıt yaptırmalı44
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Toplumların gelişiminde çok önemli bir yere sahip 
olan basının, halkı bilgilendirme, kamuoyunda gerekli 
hassasiyetleri oluşturarak var olan düzende halkı 
bilinçlendirmek gibi çok önemli işlevleri bulunuyor.

Demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan 
basın, kamuoyuna tarafsız, doğru ve hızlı biçimde bilgi ve 
haber vermeli, sahip olduğu toplumu aydınlatmalıdır. Bu 
bağlamda Türkmen medyasına büyük bir rol düşmektedir.

Uzun uğraşların ardından geçtiğimiz yıl resmi statüye 
kavuşan Türkmen Basın Günü, bu yıl ikinci defa 
kutlanacak. 

Irak’ta 25 Şubat 1911’de çıkan ve 8 yıl yayımlanan 
Havadis Gazetesi ilk Türkmen gazetesi olarak kabul 
ediliyor. Gazetenin yayına başladığı gün “Türkmen Basın 
Günü” olarak çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Türkmen Basın Günü  12 Ocak 2020 tarihinde Irak 
Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) Parlamentosu, 
Türkmenlerin basın günü olarak kabul edildi. 

Parlamentoda düzenlenen 13. olağan oturumda 
“Türkmenlerin resmi günleri”ne ilişkin yasa tasarısı 
oylamaya sunuldu ve tasarı 73 üyenin oyuyla kabul edildi.

Yapılan oylamada 25 Şubat “Türkmen Basın Günü”, 17 
Kasım “Türkmen Dil ve Kültür Günü” olarak kabul edildi. 

Türkmen Basın Günü’ne ilişkin TEBA Gazetesi’ne 

konuşan deneyimli Türkmen Gazeteci Abdulkadir 
Hacıoğlu, Türkmen basınına yönelik düşüncelerini dile 
getirdi. 

Hacıoğlu, “Saddam döneminde baskılara rağmen 
gazete, dergi ve radyo yayınlarımız daha doluydu. Bunu 
5 sene önce Kerkük’te düzenlenen Türkmen Basın 
Toplantısı’nda dile getirmiştim. Birçok arkadaş bu 
dediklerime alınmıştı.” ifadelerini kullandı. 

Günümüzde medya sektöründe imkanların fazla olduğunu 
belirten Hacıoğlu, ancak bunun değerlendirilemediğini 
söyledi.

Türkmen medyasının yetersiz olduğuna vurgu yapan 
Hacıoğlu, Türkmen milletinin hatayı kendinde araması 
gerektiğini ifade ederek, şunları dile getirdi:

“Maalesef okumaya çok meylimiz yok. Aydın insan 
sayımız çok az. 2 hikaye kitabı yazmıştım ama okur 
olmadığını fark edince hayal kırıklığına uğrayıp 
yazmayı bıraktım. Türkmenlerin belki de sadece 
%30’u okur, büyük bir rakam söyledim, farkındayım. 
Bu rakamın %20’si Arapça metinleri okuyor büyük 
ihtimalle, %5’lik bölüm ise bu bölgede yaşadığı için 
Kürtçe okuyor. Geriye %5 kalıyor, bunlar da Türkçe 
okuyor ama anlayan %1’dir.”

Okur olmayınca yazmayı bıraktığını söyleyen 
Hacıoğlu, “Okumayan insan için ne yazacaksın ki?” 
ifadesini kullandı.

Gazeteci Hacıoğlu, Türkmen basınında çok fazla gelişimin 
olmadığını belirterek, “Deneyimli gazetecilerimiz de 
Türkmen basınının dışında çalışıyorlar ve çalıştıkları yerler 
büyük kurumlar. Demek ki çok profesyoneller, ancak 
burada onlar değerlendirilmiyor. Bunların Türkmen basını 
dışında kalması yanlış.” diye konuştu.

Türkmen Basın Günü etkinliğinin geçtiğimiz yıl 2 farklı 
grup tarafından düzenlenmesine eleştiren Hacıoğlu, 
“İkiniz aynı milletsiniz, ayrı etkinlikler yapılmasının hiçbir 
anlamı yok. İkisi de ortaklaşa bir etkinlik yapabilirdi.” 
dedi.

Türkmenlerin basın konusunda pasif kaldığının altını 
çizen Hacıoğlu, “Bunun çözümü genç yetiştirmektir. 
Bizim beyni çalışan aydın insanlarımız var ama hepsi 
Türkiye’de, buraya dönmüyorlar. Gençlerin elinden 
tutmak gerek.” diyerek sözlerini sonlandırdı. 

Haber: Barzan Lokman/Foto: Abdullah Ahmed 

Türkmen Basın Günü 
bu yıl ikinci defa kutlanacak
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya 
alınan Suudi Arabistan'a umre ziyaretlerinin bir yıllık aranın 
ardından yeniden başlayacağı bildirildi.

TEBA ajansı olarak, umre ziyaretlerinin nasıl başlayacağı ve bu 
kapsamda alınacak sağlık önlemleri hakkında Irak Kürdistan 
Bölgesi Yönetimi (IKBY) Vakıflar Bakanlığı Sözcüsü Nebaz 
İsmail ile röportaj gerçekleştirdik.

İlk olarak umre ziyaretlerinin başlamasına değinen Sözcü 
İsmail, "Koronavirüs salgınının yayılmasıyla geçen senenin 
27 Şubat tarihinde dünyanın her yerinde umre ziyareti bir yıl 
boyunca askıya alındı. Şu anda yavaş yavaş umre ziyaretleri 
yeniden başlıyor. Irak Yüksek Hac Komisyonu, Suudi 
Arabistan Hac Bakanlığı'nın artık ziyaretlere izin vereceğini 
Vakıflar Bakanlığına bildirdi." şeklinde açıklama yaptı.

İsmail, "18 Ocak'ta umre ziyaretleri için alınması gereken 
sağlık önlemlerinin neler olacağına ilişkin Bölge Hükümeti 
Sağlık Bakanlığına bir dilekçe ilettik. Bakanlıktan yanıt geldi, 
ziyaretlerin sağlık bakanlığınca ve Suudi Arabistan'ın önlemleri 
çerçevesinde başlayabileceği belirtildi." dedi.

Vatandaşların Suudi Arabistan ziyareti için alması gereken 
önlemlere ilişkin Sözcü İsmail, "Suudi Arabistan, ülkeye ziyaret 
gerçekleştirecek kişiler için sıkı önlemler aldı. Bu şartlardan 

ilki, ziyareti gerçekleştirecek şahsın 18 yaşından küçük ve 50 
yaşından büyük olmamasıdır. İkincisi ise ziyaretçinin ülkesinde 
48 saatlik koronavirüs testini gerçekleştirmiş olması ve Suudi 
Arabistan'da 3 gün karantinada kalmasıdır. Bir diğer önlem ise, 
ziyaretçilerin arasında 2 metrelik sosyal mesafenin olmasıdır." 
ifadelerinde bulundu.

İsmail, "Eskiden ziyaretçi birkaç kez 
umre gerçekleştirebilirdi. Ancak şu 
anda sadece bir kez umre yapabilecek. 
Bu da akıllı cihazlarla gerçekleşecek. 
Suudi Arabistan, ziyaretçilerin umre 
gerçekleştirip gerçekleştirmediğini 
bir program sayesinde  kontrol 
edebilecek.  Yani eskisi gibi bir 
vatandaş ziyaret gerçekleştirip 
birkaç umre yapamaz. Çünkü 
bazı vatandaşlar bir günde 4 umre 
gerçekleştiriyordu. Ancak şu anda 
gerçekleştirilecek ziyaretlerde tek bir 
umre yapılabilecek." diye konuştu.

Bir grup ziyaretçide tek bir kişide koronavirüs tespit 
edildiğinde grubun tamamının karantinaya alınacağını belirten 
İsmail, "Bir diğer önlem ise, eskiden umre ziyareti 10 gündü, 
ancak şu anda tek bir kişide koronavirüs tespit edildiğinde 
grubun tamamı karantinaya alınacak ve masrafları kendileri 
ödeyecek. Bunun yanında ülkelerine geri döndüklerinde 

yeniden koronavirüs testi yapılacak, bu da başka bir masraf. 
Ayrıca ziyareti gerçekleştirecek vatandaşın kronik hastalığı ve 
bağışıklık sisteminin zayıf olmaması gerekir." bilgisini paylaştı.

Umre ziyaretlerinin başlayacağı tarihe değinen IKBY Vakıflar 
Bakanlığı Sözcüsü Nebaz İsmail, "Şu anda 
Irak'ta umre ziyareti gerçekleştirilmedi. Çünkü 
alınan önlemler çok zor ve vatandaşlarımız bu 
kuralları yerine getiremiyor. Bunun yanında 
eğer ziyaretçi koronavirüse yakalanırsa umre 
masraflarının yanı sıra 14 günlük karantina 
masraflarını da ödemeli. Şu ana kadar ilk 
ziyaret için tarih belirlenmedi. Sadece 
ziyaretlerin başlayacağı bilgisi geldi. Biz de 
umre ziyaretlerine özel şirketleri, ziyaretlerin 
başlayacağına dair bilgilendirdik. Şu anda 
Bölge'den Suudi Arabistan'a ilk ziyaretin 
gerçekleştirilmesini bekliyoruz. Buradan 
vatandaşlara şunu da bildirmek istiyorum, umre 
ziyaretinin maliyeti eskisinden daha fazla olacak, 

yani hem mali hem de ziyaret şartları olarak eskisinden zor 
olacak." dedi.

Son olarak İsmail, "Hac ziyaretlerinin başlamasına ilişkin 
Suudi Arabistan'ın kararını bekliyoruz, çünkü hac dönemine 
ait kararlar için daha zaman var. Bu nedenle hac ibadetinin nasıl 
gerçekleştirileceğine ilişkin bir öngörümüz yok." şeklinde 
konuştu.

Umre Ziyaretleri Sıkı Önlemlerle Başlıyor

Filistin’in IKBY Başkonsolosu Nazmi Huzuri
55
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Gazeteci Hacıoğlu, Türkmen basınında çok fazla gelişimin 
olmadığını belirterek, “Deneyimli gazetecilerimiz de 
Türkmen basınının dışında çalışıyorlar ve çalıştıkları yerler 
büyük kurumlar. Demek ki çok profesyoneller, ancak 
burada onlar değerlendirilmiyor. Bunların Türkmen basını 
dışında kalması yanlış.” diye konuştu.

Türkmen Basın Günü etkinliğinin geçtiğimiz yıl 2 farklı 
grup tarafından düzenlenmesine eleştiren Hacıoğlu, 
“İkiniz aynı milletsiniz, ayrı etkinlikler yapılmasının hiçbir 
anlamı yok. İkisi de ortaklaşa bir etkinlik yapabilirdi.” 
dedi.

Türkmenlerin basın konusunda pasif kaldığının altını 
çizen Hacıoğlu, “Bunun çözümü genç yetiştirmektir. 
Bizim beyni çalışan aydın insanlarımız var ama hepsi 
Türkiye’de, buraya dönmüyorlar. Gençlerin elinden 
tutmak gerek.” diyerek sözlerini sonlandırdı. 

Röp: Ali Antar/Foto: Çoban Timur

Haber: Abdulselam Hişam/Foto: Ali Çelebi

Filistin’in Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) 
Başkonsolosu Nazmi Huzuri, “Komutan Ömer Ali 
Türkmani Irak ordusunun tamamının komutanıydı. O Arap, 
Kürt, Türkmen ve Hristiyanların temsilcisiydi ve Kudüs için 
savaşıyordu.” dedi.

Filistin’in IKBY Başkonsolosu Huzuri, TEBA Ajansı’nın 
sorularını yanıtladı. 

Joe Biden’ın ABD’nin yeni başkanı olarak göreve 
başlaması ve Trump’ın kararlarını iptal etmesini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Sizce Biden’ın politikası, Trump’ın 
politikasından farklı mı olacak?

 “Filistinliler Trump iktidarı döneminde huzursuzdu”

Trump’ın demokratik bir seçim sonucu Biden’a karşı 
kaybettiğini ve ABD halkının Biden’a “evet” dediğini 
gördük. Bu da yeni bir dönemin başladığını ve Trump 
döneminin bittiğini gösteriyor. Aslında biz Filistinliler 
ve dünyadaki diğer halklar Trump iktidarı döneminde 
huzursuzduk. Şüphesiz eski başkan Trump’ın Filistin ve 
davasına karşı yaptıkları tarihi bir suçtu. Ayrıca adımları 
yapıcılığa ve iki ülke arasındaki barışa karşı atılan adımlardı. 
Bu iki ülkeden biri başkenti Kudüs olan Filistin, diğeri de 
barış sürecinin ardından devlet olan işgalci İsrail’dir. 

 “Kudüs İslam Peygamberi Muhammed’i karşılayan 
kutsal bir topraktır”

Trump’ın verdiği kararla İsrail’e bir çek verdi ve Kudüs’ü 
işgalcinin başkenti ilan etti. Bu karar tüm uluslararası 
prensip ve yasalara aykırıydı. Birleşmiş Milletler (BM), 
BM’ye bağlı kuruluşlar ve katılımcı ülkeler bu kararı 
reddetti. Onlar, Kudüs’ün Trump’ın mülkü veya bankadaki 
hesabında bir rakam olmadığını söyledi. Kudüs İslam 
Peygamberi Muhammed’i (S.A.V) karşılamıştır ve Hz. 
Mesih’in Kıyame Kilisesi’nin olduğu yerdir. 

 “Trump, Filistinli çocukların kanı üzerinden İsrail’in 
kahramanı oldu”

Genel olarak bunları açıklamak istedim, çünkü bu adam 
tarihi değiştirmek istedi. Biz eski ABD Başkanı Donald 
Trump’ın barışı, Filistin Devleti’nin haklarını ve İsrail 
yüzünden kalmayan huzuru temin etmesini ve bu sayede 
Nobel Barış Ödülü için aday olmasını umuyorduk ama 
Trump, Filistinli çocukların kanı üzerinden İsrail’in 
kahramanı oldu.

Öte yandan Trump, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki 
Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın 
(UNRWA) çalışmalarını iptal etti, Filistin hükümetine ve 
halkına yapılan yardımları durdurdu. Bunu da Filistin’e 
yardım eden ülkelere engel olarak yaptı. 

“İsrail ile ilişkileri normalleştirme süreci yanlış bir yöne 
doğru gidiyor”

İsrail ve Arap ülkelerinin anlaşması ne ölçüde Filistin davası 
ve Filistin’in Arap ülkeleriyle ilişkisini etkiler?

İsrail ile ilişkileri normalleştirme süreci yanlış bir yöne 
doğru gidiyor ve bu Filistin davasına hizmet etmez. Bu süreç 
Filistin’in Arap ve diğer dünya ülkeleriyle ilişkisini olumsuz 
etkiler. Biz Filistin halkı ve devleti olarak Arap ülkeleri 
ve birliğinin vazgeçilmez bir üyesiyiz. Arap ülkeleriyle 
aramızdaki anlaşma zaten bir barış sürecidir. Ürdün Kralı 
Abdullah’ın girişimi, Arap birliğini ve barışı sağlamaya 
yönelik bir girişimdi. Barış anlaşmasının maddelerinden 
biri, 1967 haritası çerçevesinde başkenti Doğu Kudüs olan 
bir Filistin devletinin kurulması, daha sonra diplomatik 
ilişkilerin ve barışın tesis edilmesidir. Bu Arap ülkeleri 
arasında yapılan anlaşmanın önemli bir noktasıdır. 

Acaba İsrail ve Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin 
normalleşmesi hangi ilkeye dayanıyor? İsrail anlaşmada 
sınırlarının 1967 sınırları gibi olduğunu kabul ediyor 
mu? Yoksa İsrail siyonist düşünceyle büyüyüp sınırlarını 
Dicle ve Nil’in arasına kadar genişletecek mi? Eğer İsrail 
1967 yılındaki haritasını kabul etmezse Arap ülkelerinin 
anlaşmasına göre bu Filistin davasına ve Arap birliğine 
hizmet etmeyecek bir anlaşmazlık noktası olur. Bu 
normalleşme hepimizi kötü bir aşamaya sürükleyecek. 
Biz Arap barışı girişimi adında Beyrut’ta imzalanan bir 
anlaşmayla birbirimize bağlıyız.

“Türkiye ve İran gibi Ortadoğu ülkelerinin rolünü göz 
önünde bulunduruyoruz”

Filistin davasını destekleyen ülkeler hangileri?

Şüphesiz Filistin devleti dünyadan ayırt edilen bir devlet 
değil. 29 Kasım 2012 tarihindeki Birleşmiş Milletler Genel 
Kongresi’nde 139 ülke Filistin devletine evet diyerek 
Filistin bayrağını kabul etti. Filistin davasını desteklemeye 
devam edecekleri konusunda Arap ülkeleri ve ümmetine 
güvenimiz var. Ayrıca Avrupa Birliği, Latin Amerika, Çin, 
Hindistan, bağımsız ülkeler, Ortadoğu’da bir cephe gibi 
olan Türkiye ve İran’ın rolünü göz önünde bulunduruyoruz. 
Ayrıca Afrika ve Güney Afrika ülkelerinin destekleri ve 
duruşlarını görüyoruz. 

“Sultan Abdülhamid Kudüs’ten vazgeçmedi”

Biz bugün TEBA Ajansı yoluyla Sultan Abdülhamid’in 
Kudüs’ten vazgeçmediğini yinelemek istiyoruz. Osmanlı 
Devleti’nin içinde olduğu zor döneme rağmen her 
zaman Kudüs’ü destekledi. Ona Kudüs için birçok teklif 
yapılmasına karşın o Kudüs’ten vazgeçmeme konusunda 
netti. Çünkü o Filistin’in her bir karış toprağının Müslüman 
şehitlerinin kanıyla alındığı kanaatindeydi. Biz Türk halkını, 
Filistin halkının haklarını destekleyen ve bunun kaygısında 
olan bir halk olarak görüyoruz. 

Ayrıca Lider Recep Tayyip Erdoğan’ın Filistin’e yönelik rolü 
ve tavrı takdire şayandır. Erdoğan, Sayın Filistin Devlet 

Başkanı Mahmud Abbas ve Ürdün 
Kralı Kral Abdullah’ın da hazır 
bulunduğu İslam İşbirliği Toplantısı’nda yüz yılın 
değişimi ve Trump’ın İsrail’in başkentini 
Kudüs’e taşıma kararını reddettiğini açıklamıştı. 

      “Komutan Ömer Ali Türkmani Irak 
ordusunun tamamının komutanıydı ve 
          Kudüs için savaşıyordu”

Türkmenler her zaman Filistin 
halkının destekçisi 
ve onlarla aynı 
hissiyatta olan 
bir halktır. Sizin 
Türkmenlerle 
nasıl bir 
ilişkiniz 
var?

Biz Filistin 
Devleti 
Konsolosluğu olarak Kürdistan Bölgesi ve başkenti Erbil’de 
olmaktan dolayı kendimizi mutlu hissediyoruz. Tarihi 
bağlara dayanarak birbirimizi daha iyi anlama ve ilişkilerin 
daha iyi bir yöne gitmesi konusunda umutluyuz. Filistin’in 
Irak ve birlik Irak’ın Kürt, Türkmen, Hristiyan ve tüm 
oluşumlarıyla iyi bir ilişkisi var. Şunu size hatırlatmak 
istiyorum; Komutan Ömer Ali Türkmani, Irak ordusunun 
tamamının komutanıydı. O Arap, Kürt, Türkmen ve 
Hristiyanların temsilcisiydi ve Kudüs için savaşıyordu. O 
bizim için büyük bir şahsiyettir. 

“Türkmen halkıyla iyi bir ilişkimiz var”

Şüphesiz Türkmen halkıyla iyi bir ilişimiz var ki bu tarihi ve 
derin bir ilişkidir. Filistin halkı her zaman Türkmen halkına 
tarihte ve bugün de sergiledikleri duruş için sevgisini ve 
teşekkürlerini iletmiştir. Türkmen Komutan Ömer Ali ve 
ordusunun Filistin halkını korumak için Hayfa bölgesine 
geldiğini belirtmiştim. O Türkmen bir komutandı ve farklı 
oluşumlardan meydana gelen Irak ordusunun başındaydı.

Türkmen halkıyla tarihe dayanan iyi bir ilişkimiz var. 
Şüphesiz bu ilişkiyi devam ettireceğiz. Bizi birbirimize 
bağlayan sadece aynı dini inanç değildir, insaniyet, 
toplumsal etkileşim ve birçok diğer neden bizi birbirimize 
bağlamıştır. Türkmen, her nerede olursa olsun Filistin’i 
destekler. Türkmenlerin yaşadığı birçok ülke, haklarını elde 
etmesi için Filistin devleti ve halkını destekler. Türkmen 
halkına sevgi ve saygımız vardır. 

Bu fırsat için çok teşekkür ederim. İnşallah bir gün bu 
röportajı Filistin’in başkenti Kudüs’te de yaparız. 



Arzuhal’de bu ay......
Arzuhal programına konuk olan 
Erbil’in tanınmış şahsiyetlerinden 
Osman Reşat Müftü, birlikte yaşamın 

simgelerinden biri haline gelen Erbil’i 
kendi gözüyle TEBA izleyicilerine 
anlattı. 

Hattat Yahya Erbil ve Erbil’de Hattat Yahya Erbil ve Erbil’de 
Hat SanatıHat Sanatı

Arzuhal’in ikinci konuğu ise 
Erbil’in tanınmış hattatlarından 
Yahya Erbilli oldu. Erbil’deki 
hat sanatına değinen Erbilli 
kendi hayatından kısa kesitleri 
Arzuhal’de paylaştı. 

Kale’de hayata gözlerini açan 
Yahya Erbilli, ilk olarak 1993 
yılında Erbil’in meşhur hat 
ustalarından Nejat Enver’in 
yanında hattatlığa başladığını 
belirtti. Sözlerinin devamında, 
“Bir-iki ay kaldıktan sonra yoğun 
bir antrenman sonucu hattatlığı 
öğrenmiş oldum. Aslında ilk 
olarak 1992 yılında hat sanatı ile 
ilgilenmeye başladım.” ifadelerini 
kullandı. 

İslamiyet’ten önce ve sonra hat 
sanatının çok önemli bir değere 
sahip olduğunu ve zamanla hatların 
çeşitlenmeye başladığını belirten 
Erbilli, “Daha sonra Kur’an-ı 
Kerim’in yazılma işlemi ile Nesih 
hattı ortaya çıktı ve önem kazandı.” 
dedi. 

Hat sanatının sadece yazı 
olmadığını dile getiren Erbilli, 
“Hattın özel bir ruh hali vardır, 
başka bir aleme geçiş yapıyorsun. 
Bu duyguyu ise sadece hattatlar 
bilir.” şeklinde açıklamada 
bulundu. 

Erbil’in hat tarihçesine değinerek 
en yaşlı hat ustasının Nejat Enver 
olduğunu kaydeden Yahya Erbilli 
sözlerine şöyle devam etti:

“Şu anda sahada bulunan 
hattatların hemen hemen hepsi 
Nejat Hoca’nın talebesi. Başka 
önemli ve eski hattatlar da var 
örneğin Cemşid Hattat ve Diyar 

Kerim. En değerli hattatlardan 
biri ise Ahmed Abdulrahman 
Hoca’dır, kendisi akademik açıdan 
çok başarılı birisi, hepimiz onun 
talebesiyiz ve bizi çok etkilemiştir. 
Şu ana kadar birçok sergiye 
iştirak etmiş ve yaş olarak da bir 
büyüğümüz. Şu anda Dünya Hat 
Sanatı Hakem Kurulu’nun üyesi.” 

Hat sanatının yanı sıra altın 
işlemeler yapan Yahya Erbilli, altın 
kullanarak birçok tasarıma imza 
atıyor. Altın tasarımı hakkında 
konuşan Erbilli, “90’ların 
sonlarına doğru kuyumcular 
pazarına yeni bir şeyler katmak 
istedim, o da tasarım ve el 
işlemeleri oldu. Bulduğum bu 
boşluğu değerlendirdim ve Erbil’in 
sanatına ve tarihine hizmet etmek 
istedim. İleriki aşamalarda altın 
ve gümüş ile el işlemeleri yaptık, 
gururla söyleyebilirim ki bunu 
başaran bizlerdik.” ifadelerinde 
bulundu. 

Uluslararası sergilere katılan ve 
birçok ülkeye hat örneklerini 
gönderen Erbilli, “Günlük olarak 
10 saatten fazla meşk yapıyordum. 
Bu şekilde hat sanatına 
başlamıştım. 1997 senesinde ilk 
olarak hat dükkanı açtım, 20’li 
yaşlarındaydım, özel panolar 
yazıyordum.” dedi ve 1998 yılında 
ilk olarak Türkiye’de uluslararası 
bir yarışmaya katıldığını belirtti. 

Son olarak Divani Hattı’nı çok 
sevdiğini belirten Yahya Erbilli, 
“En çok yazdığım Divani Hattı, 
Osmanlılar tarafından kurulan bir 
hat çeşidi.” diyerek çok güzel bir 
yazı olduğunu ve Divani Hattı’nın 
kendi uzmanlık alanı olduğunu 
söyledi.

Osman Müftü Erbil’de önceden 
dini ve siyasi liderliğin olduğunu 
belirterek, mensubu olduğu Müftü 
ailesinin dini liderliği üstlendiğini 
söyledi. Müftü ayrıca belgelerle 
atalarının Erbil Müftülüğü 
görevini 400 yılı aşkın bir süre 
yürüttüklerini açıkladı.  

Erbil Kalesi’nde 1948 yılında 
dünyaya gözlerini açan Osman 
Müftü, Erbil’i tasvir etmesini 
istediğimizde şu ifadeleri kullandı: 

“Erbil farklılıklarla beraber 
tarih boyunca yükseliş ve inişler 
görmüştür. Dünyaya gözlerimi 
açtığım dönem Irak Krallığı’nın 
son dönemleriydi. Sosyolojik 
açıdan sakindi, örneğin 5 yılda 
bir, bir intihar olayını duyardın. 
Günümüzle kıyasladığımız zaman 
sadece 2020 yılında 200 kişinin 
intihar ettiğini  duyduk. Toplum 
birbirine bağlıydı ve eğitim sistemi 
sağlamdı.” 

Eski yıllarda toplumsal bağların 
çok güçlü olduğunu söyleyen 
Osman Müftü, “İnsanların 
kalbinde kin ve nefret yoktu. Halk 
birbirine karşı haset ve kıskançlık 
duyguları beslemezdi. Rahmetli 
babamın çok yakın iki arkadaşı 
vardı. Birisi okumuş değildi ama 
büyük bir şahsiyetti, hepsi necip 
insanlardı ve aralarında kültür 
farkı olmasına rağmen asillerdi, 
birbirlerine layık kişilerdi. 
İnsanlar arasında statü farkı 

yoktu.’’ dedi. 

Babasının divanhanesinden 
bahseden Osman Müftü, meclis 
oturumlarında fen, dini konular 
ve belirli başlıklar üzerine 
konuşulduğunu belirterek, 
“Gündelik meclis oturumlarında 
artık siyaset şöyle siyaset böyle, 
dolar fiyatı yükseldi gibi konular 
konuşuluyor.” ifadelerini kullandı. 

Müftü ailesinde bulunan 
kütüphanenin her zaman çok 
kıymetli bir arşiv olduğu biliniyor, 
Osman Müftü kütüphanelerinde 
sayısız kitap bulunduğunu 
belirterek, 300’den fazla Osmanlı 
el yazması kitabı olduğunu 
açıkladı. 

Müftü “toplumdan uzaklaşmasına” 
ilişkin soruyu toplumsal bağlara 
değinerek şöyle yanıtladı: 

“Eskiden 5 kardeş hepsi 
birbirini severdi. Günümüzde 
ise siyasi ve düşünsel konular 
sadece kardeşler değil, eşlerin 
arasındaki bağları bile bozmuş 
durumda. Toplumdan uzak 
değilim aslında, divanhanelere 
ziyaret gerçekleştiriyorum. Ayrıca 
Kale Camisi’nde kendime has 
bir yerim var, genellikle orada 
bulunuyorum. Toplumumuz 
eskisi gibi değil. Size şunu sormak 
istiyorum, geçen bayram kaç kişi 
sizi ziyaret etmişti? Peki ya eski 
bayramlarda kaç kişi gelirdi?.” 

Osman Reşat Müftü’nün Gözünden Osman Reşat Müftü’nün Gözünden 
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Prof. Dr. İhsan Doğramacı ismi, Türkmeneli, Türkiye 
ve dünyada büyük bir öneme sahiptir. Hayatını insanlığa 
hizmet için adayan Doğramacı, 3 Nisan 1915’te Erbil’de 
doğmuş, 25 Şubat 2010 yılında aramızdan ayrılmıştır.

TEBA Gazetesi olarak Türkmeneli, Türkiye ve 
insanlığa büyük hizmetleri olmuş Doğramacı’nın vefat 
yıldönümünde Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi  Prof. 
Dr. Rasim Özyürek’ten Doğramacı’yı anlatmasını istedik. 

Doğramacı hakkında samimi açıklamalar yapan Özyürek, 
“Onun yenilikçi ve öncü tavrını örnek almak ve 
devraldığımız bilim mirasına, bilimsel düşünceye sahip 
çıkarak, daha ileri noktalara taşımak görevimiz olmalıdır.” 
ifadelerini kullandı.
 

“Doğramacı asla unutulmayacaktır”

İhsan Doğramacı dünya genelinde nasıl bir yer 
edindi?

Prof. Dr. İhsan Doğramacı Hocamız, bir asırlık 
hayatını, insanlığa hizmet aşkıyla geçirmiş. Özellikle 
çocuklara, gençlere, öğretmenlere bütün dünya 
insanlarına sunduğu hizmetlerle asla unutulmadı, 
gelecekte de unutulmayacaktır. “En büyük yatırım 
eğitimdir. Yolların, köprülerin yapılması, fabrikaların 
açılması yatırımdır. Bütün bunların başında eğitim 
gelir. Eğitilmiş bir toplum hiçbir zaman geri 
kalmaz. Üniversiteler dinamik kuruluşlardır. Hiçbir 
zaman statik olamazlar. Oldukları gibi duramazlar. 
Durdukları anda gerilerler. Onun için üniversiteler,  
sürekli olarak daha ileri gitmek kendilerini  
geliştirmek zorundalar.” diyordu.

İhsan Doğramacı Türkiye için ne 
demektir?

“Ben birinci sınıf insan yetiştirmek için bu işe 
soyunmaya karar verdim. Herkesi karşıma almam, bir 
devrim yapmam gerekiyordu. Çünkü devlet sisteminde, 
devlet mevzuatında özgür bir üniversite kurma imkanı 
yoktu. Bugün vakıf üniversiteleri özgürdür. Çünkü 
mütevelli heyetleri kendi kararlarını kendileri verirler.” 
derdi. Onun yenilikçi ve öncü tavrını örnek almak ve 
devraldığımız bilim mirasına bilimsel düşünceye sahip 
çıkarak, daha ileri noktalara taşımak görevimiz olmalıdır.

Üniversiteler, eğitim ve bilim için yarattığı eğitim 
kurumları, meyvelerini verdikçe hocamızın değerini 
daha çok ve daha iyi anlıyoruz. Hocamız, Türklük bilimi 
araştırmalarına son derece bağlı gençler yetiştirmek için  
çalışmış, dünyanın önde gelen iz bırakan insanları arasında 

yerini alıvermiş bir bilim adamıydı. Türk diliyle ilgili 
çalışmalara, Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayları 
düzenlemesi için bize hep rehber oldu. 

İhsan Doğramacı Türkmeneli için neler yaptı? 
Hayalinde Türkmeneli için yapmak istediği ve 
sizinle paylaştığı neler vardı?

O, Bilkent ve Erzurum Laboratuvar okulları, uluslararası 
okulu, İhsan Doğramacı Özel Bilkent ilk, orta ve lisesine, 
Bilkent Üniversitesi Müzik Fakültesine bağlı müzik 
okulları, ilk, orta ve lisesine ve  Kuzey Irak’ta Erbil 
Koleji’nin açılmasına ön ayak olmuştur. Son günlerde 
Malatya’da da bir okul açılması için çalışmalar başlatıldı. 
Çalışmalar büyük bir şevkle sürdürülmekte. İnsan 
yetiştirme politikalarının iyi belirlendiği, belirlenen 
bu hedef ve ihtiyaçlara yönelik yetiştirilecek kaliteli 
insan gücü, ancak ve ancak kaliteli bir programla ve 
kaliteli eğitim, öğretimle  ve de kaliteli öğretmenlerle 
mümkündür. 

Türk toplumunun belirlediği hedeflere bir an önce 
kavuşabilmesi için durağanlıktan kurtulup yeniliklere ve 
değişikliklere cevap verebilecek reformlara en başta eğitim 
alanında yapılacak yeni yapılanmalara ihtiyacı vardır. Türk 
toplumu yarını değil; yarınları, yüzyılları hedeflemek 
zorundadır. Toplumumuzun hedef ve ihtiyaçları gün 
geçtikçe değişmektedir. Buna göre öğrenci ve öğretmen 
daha doğrusu insan  yetiştirmek ülkenin geleceği için çok 
ama çok önemlidir. Eğitimin kalitesi konusunda işi değil 
beyinleri değiştirmelidir. Kötüler eleştirilerek iyiye sahip 
çıkılmalı, bilimsel öğretim metot ve teknikler ile çocuk ve 
genç psikolojisini bilen nitelikli öğretmenler, çağdaş ve 
sistemli bir eğitim formasyonu ile yetiştirilmeli. 25 yılda 
mensubu olduğum Bilkent Üniversitesi’nde bu güzel 
çalışmaları gördüm. Çok mutluyum. 

Hocamız bugünü değil yarını, yarınları hep 
düşünürdü.

Yıllar önce  ülkemizde can güvenliği nedeniyle yöneticiler, 
öğretmenler, üst düzey devlet memurları doğu illerine 
çeşitli nedenleri ileri sürerek  gitmiyorlardı. Bu üst düzey 
insanlar atandıkları doğu illerinde kaliteli okulların 
          olmadığını ifade ediyorlardı. Çocuklarının iyi bir 
             eğitim alamayacaklarını ileri sürüyorlardı. Bunu  
                 fark eden  Hocamız, doğu illerimize kaliteli 
                      okullar açılması için kolları sıvadı. 

                            Yine bir akşam üzeri İhsan Doğramacı 
                         Hocamızın talimatlarıyla Özel  Kalem 
                  Müdiresi Oya Cangüloğlu aracılığı ile konuta 
            çağrılmıştık. Konutta yapılan toplantıda Hocamız  
       Erzurum, Malatya, Van ve Şanlıurfa gibi doğu  
   illerimizde Bilkent Ankara laboratuvar okullarının 
benzeri okullar açma projesini bizlere anlattığında 

ne kadar 
sevinmiştik, 
duygulanmıştık. 
Böylece Bilkent 
gibi uluslararası 
kaliteye sahip 
okullarımız 
sadece 
Ankara’da 
değil, doğu 
illerimizde de 
nitelikli öğrenci 
yetiştirmeye başlayacak olması bizi hayli sevindirmişti.

“Tek bir yaşama onca başarıyı sığdırabilmiş 
istisna insanlardan biridir”

Erzurum Atatürk Üniversitesi ve Trabzon Karadeniz 
Teknik Üniversitesine birer Tıp Fakültesi kurulmasında; 
Kayseri-Erciyes, Samsun-Ondokuz Mayıs, Sivas-
Cumhuriyet, Eskişehir-Anadolu, Ankara-Hacettepe, 
Ankara-Bilkent  üniversitelerinin kurulmasına öncülük 
etti. Bu üniversitelere  gönülden destek verdi.

1984’te ülkedeki vakıf üniversitelerinin ilki olan Bilkent 
Üniversitesi’ni kurdu.  Bilkent Üniversitesi’ni diğer vakıf 
üniversiteleri izledi. Türk dünyasına yönelik çalışmaları 
takdirle karşılanan İhsan Doğramacı Hocamızla milletçe 
gurur duyuyoruz.  Doğramacı Hocamız, tek bir yaşama 
onca başarıyı sığdırabilmiş istisna insanlardan biridir. 

“Doğramacı, örnek bir dünya vatandaşıdır”

Sizce  İhsan Doğramacı’nın gerçekleştirmeyi 
isteyip de gerçekleştiremediği hayalleri kaldı 
mı?

Kuzey Irak’ta Türkçe eğitim veren 18 adet Türkmen 
okulları faaliyet göstermektedir. 1995’ten içinde 
bulunduğumuz son yıllara kadar Türkmen öğretmen 

ve öğrencileri hiç unutmadı. Onlara daima hizmet etti. 
Her yıl yaz aylarında öğretmenler, gazete muhabirleri, 
televizyonlarda çalışan spikerler, kameramanlar 
üniversitemizde eğitildi. Öğretim elemanlarına hizmet 
içi eğitim kurslarının açılmasına öncülük etti. Mahalinde 
ve üniversitemizde Türk Devlet ve topluluklarına 
Erbil, Kerkük, Musul üniversiteleri öğretim üyelerine 
25 yılda toplam 3021 öğretmen ve öğrenciye Bilkent 
üniversitesince hizmet götürülmüştür. İnsanlığa hizmeti, 
yardım elini doğduğu Erbil’deki öğretmen, öğrencilerimize 
hep uzattı. Halkın sağlığı ile ilgilenecek  bir sağlık merkezi 
açtı. Burada görev alacak hemşire ve doktorları Bilkent 
Üniversitesi’ne getirerek onları Hacettepe Üniversitesi 
hastanelerinde yetiştirdi. O, hayır ve yardım severliği 
konusunda örnek bir dünya vatandaşıdır.

Ayrıca Musul, Kerkük, Selahattin, Koya (Köysancak) 
üniversitelerinde Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin 
açılmasında büyük destek verdi. Türk Dili ve Edebiyatı 
bölümleri lisans öğrencilerine yıllardır video konferans 
yoluyla Türkiye Türkçesi  dersleri veriliyor. Mezun 
öğrenciler yüksek lisans sınavlarını kazanarak  eğitim ve 
öğretimlerine Türkiye’de devam ediyorlar. Mezuniyetlerinde 
ülkelerindeki üniversitelerde öğretim elemanı olarak 
çalışıyorlar. Böylece üniversitelerindeki öğretim elemanı 
açığı da giderilmiş oluyor. Kuzey Irak üniversitelerini bitiren 
kabiliyetli 40 öğrenci yüksek lisans yapmak üzere  Bilkent 
Üniversitesi’ne getirildi. Yüksek lisanslarını tamamlayan 
öğrenciler Kuzey Irak üniversitelerine öğretim görevlisi 
olarak atandılar. Üniversitelerinin öğrenim açıkları da 
bir nebze giderilmiş oldu. Doğramacı Hocamız Erbil 
okullarının tamir boya okul malzemelerinin de alınmasında 
yardımcı oldu. Video konferans salonlarının çalışır düzeyde 
olması için yapımı konusunda yardımlarda bulundu.

Aramızdan ayrılalı 11 yıl oldu
Röp: Barzan Lokman



Türkiye-Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği 
(TISİAD) Genel Başkanı Nevaf Kılıç, Türkiye ile 
Irak arasında ticaret hacminin büyümesi için iki ülke 
arasındaki sınır kapısı sayısının artması gerektiğini 
söyledi. 

Mesafesiz programına katılan Kılıç, Türkiye ile Irak 
arasındaki ticari ilişkiler, ticaret hacminin büyütülmesi 
ve yaşanan sıkıntılarla ilgili değerlendirmede bulundu. 

İki ülke arasındaki sınır kapısı sayısının artması 
gerektiğini belirten Kılıç, “Sınır kapısı sayısı artınca, 
ticaretimiz de artacak. İnsanlarımız da daha rahat karşı 
tarafa geçebilecek. O yüzden iki ülke arasında 2 değil 5 
sınır kapısı olmalı.” dedi.

Irak’ta Türk ürünlerine daha fazla ilgi olduğunun altını 
çizen TISİAD Genel Başkanı Kılıç, “Diğer ülkelerden 
ithal edilen ürünlere göre, Türk ürünleri daha fazla 
tercih ediliyor. Bu yüzden biz bu piyasayı diğer 
ülkelere kaptırmak istemiyoruz. Zaho’dan Basra’ya tüm 

şehirlerde Türk markalarının daha fazla yer alması için 
çalışıyoruz.” ifadelerinde bulundu.

“En büyük sıkıntı vize konusu”
Kılıç, Türk iş insanlarının Irak’a gelirken vize 
konusunda sıkıntı yaşadığını belirterek, “Irak Kürdistan 
Bölgesi’ne gelirken vatandaşlarımız ve iş insanlarımız 
bir aylık vize alıyor, bu vize ile kuzey taraflarında 
dolaşabiliyorlar. Ancak bu vize güney taraflarda geçerli 
değil. Bu durum büyük sıkıntı yaratıyor. Irak vizesini 
almak zorlaştı, bunun bir an önce çözüme kavuşmasını 
istiyoruz.”

Irak’a yaptıkları ziyaretten söz eden Kılıç, Kerkük’e 
ilişkin şu ifadelerde bulundu:

“Kerkük gelişime açık bir il. Türkmen, Kürt ve Arap 
kardeşlerimizin beraber yaşadığı önemli bir şehir 
bizim için. Önümüzdeki süreçte Kerkük’te Türk 
müteahhitlerin daha fazla yer almasını istiyoruz. 

Kerkük’te ve Necef’te Türkiye Cumhuriyeti 
Başkonsolosluğu açılması için girişimler vardı, umarım 

en kısa zamanda bu gerçekleşir. Öte yandan Kerkük 
Havalimanı’nın uluslararası uçuşlara açılması da önemli 
olacaktır, Türkiye’den direkt Kerkük’e uçuşların 
açılmasını da istiyoruz.” 

Irak’ın tamamında ticari gelişmeler bakımından umutlu 
olduklarını dile getiren Kılıç, Irak’ın Türkiye için 
önemli bir partner olduğunun altını çizdi. 
TISİAD Genel Başkanı Kılıç, yakın gelecekte 
Musul’a bir ziyaret gerçekleştireceklerini ve şehrin 
yapılandırmasında rol oynamak istediklerini ifade etti. 

Haber: Barzan Lokman
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Türkmen müzisyen Ömer Muhammed, genç 
sanatçıların kendilerini geliştirmeleri için çok çalışmaları 
gerektiğini belirterek, sadece Türkmen müziklerini değil 
dünya müziklerini de takip etmelerini tavsiye etti. 

Ömer Muhammed, TEBA Ajansı'nda her hafta yayınlanan 
Barzan Lokman'ın sunduğu "Mesafesiz" programına 
konuk oldu.

Sunucu Barzan Lokman'ın müzik hayatının başlangıcına 
ilişkin soruya Ömer Muhammed, "Müziğe ilk olarak 1994 

yılında bağlamayla başladım. Yakın olduğum bir kuzenim 
aşıladı bir nevii. 2006 ve 2007 yıllarında elime gitar aldım 
ve şimdiye kadar da devam ettirmekteyim." şeklinde yanıt 
verdi.

Eğitim hayatından kısaca bahseden 35 yaşındaki 
müzisyen, "İlkokulu Erbil’de Doğuş İlkokulu'nda 
okudum, lise eğitimimi Oğuzhan Lisesi'nde tamamladım. 
2003-2004 gibi üniversite hayatım başladı ve Ankara'ya 
gittim. Ankara'da Uluslararası İlişkiler okudum, yüksek 
lisansımı da yine orada yaptım." dedi. 

“Her Yaşta Hayaller Değişiyor”
Muhammed, sunucu Barzan Lokman’ın müzik 
kariyerindeki hayalleri hakkındaki sorusunu şu sözlerle 
yanıtladı: 

"Her yaşta hayaller değişiyor. Kendime 
hatıra bırakacağım şekilde bir proje 
yapmak istiyorum. Bu proje için 
çalışmalara başladım." 

Sosyal medyayı aktif olarak kullanmayan 
Türkmen müzisyen, "Bizim 

jenerasyonun tembelliği diyelim. Şu an beraberinde 
çalıştığım grup ile yeni çalışmalarımızı Youtube üzerinden 
dinleyiciyle buluşturmak istiyoruz.” diyerek sosyal 
medyada da aktif hale gelmeye çalıştıklarını söyledi.

Son olarak genç sanatçılara tavsiyelerde bulunan 
ünlü müzisyen, "Benim onlara en büyük tavsiyem 
çok çalışmalarıdır. Kendilerini ellerinden geldiğince 
geliştirsinler. Dünya müziklerini, yabancı dildeki müzikleri 
dinlesinler. Zaten günümüzde  internet çok gelişti, 
sık sık kaynak 
araştırsınlar. 
Böylelikle 
iyi yerlere 
gelebilirler.” 
şeklinde ifadelerde 
bulundu.

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) ve Bağdat 
arasındaki görüşmeler yoğun bir şekilde devam ederken 
IKBY bütçesi için taslak hazırlandığı bildirildi.  

IKBY Parlamentosu Maliye ve Ekonomi İşleri Komisyonu 
Raportörü Muhammed İlhanlı konuya ilişkin TEBA 
Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu. 

IKBY’de 2021 yılı için bütçe taslağı hazırlama 
çalışmalarının başladığını belirten İlhanlı, “Tüm bakanlıklar 
giderlerini ve planlarını Maliye Bakanlığına bildirdi. 
Bu bağlamda Maliye Bakanlığı, Planlama Bakanlığıyla 
koordinasyon içerisinde bütçeyi hazırlayacak. Sadece Doğal 
Kaynaklar Bakanlığının gider ve planları Maliye Bakanlığına 
iletilmedi, bunlar da hazırlanıp ilgili bakanlığa iletilecek.” 
dedi.

İlhanlı, söz konusu bütçenin IKBY Parlamentosu’ndan 
geçmesine ilişkin prosedürler hakkında, “Öncelikle 
Maliye Bakanlığı hazırlanan taslağı Bakanlar Kuruluna 

gönderecek, orada onaylandıktan sonra tartışılması ve 
oylamaya sunulması için parlamentoya yönlendirilecek.” 
bilgisini paylaştı. 

Bağdat ve IKBY’nin anlaşmama ihtimaline değinen İlhanlı, 
şu açıklamalarda bulundu:

“İki taslak hazırlanacak. Eğer Kürdistan Bölgesi’nin 2021 
Irak Genel Bütçesi’ndeki payı Irak Temsilciler Meclisinde 
oylanır ve ilgili maddeler uygulanırsa, Bölge’deki bütçe 
taslağı ona göre hazırlanır ve memurlar %100 maaşlarını 
alırlar.

İkinci taslak ise düşük bir ihtimal çerçevesinde 
hazırlanacak. Eğer Bölge ve Bağdat anlaşmaz veya Irak 
Temsilciler Meclisi’nde Kürdistan Bölgesi’nin bütçedeki 
payı onaylanmazsa, o zaman hükümet kendi gelirleri 
çerçevesinde taslağı hazırlar. Durum böyle olunca bireysel 
gelire göre maaşlar belirlenir. Örneğin; %20’lik bir 
kesintiden söz edildiğinde tüm memurlar 2021 yılında 
maaşlarının %80’ini alacağı konusunda bilgilendirilir.” 

2021 yılı içerisinde memurların her ay maaş almasını 
beklediklerini ifade eden Milletvekili İlhanlı, “Bölge 
hükümeti, hazırladığı plana göre 2021 yılında her ay 
maaş ödeyecek. Buna göre de memurlar bu ayın 25’inden 
itibaren maaş almaya başlayacak.” diye konuştu. 

IKBY Genel Bütçe Yasası 2013 yılında 46 madde halinde 
hazırlandı. 2013’te bütçe geliri 15 trilyon 257 milyar 849 
milyon dinar olarak tahmin edilmişti.

Bütçe Yasasında IKBY’nin payı, 2013 yılı Irak Genel Bütçe 
Yasası çerçevesinde 14 trilyon 406 milyar 735 milyon 
olarak hesaplanmıştı.

TISİAD Genel Başkanı: 
Türkiye ile Irak arasında 5 sınır kapısı olmalı

Bölge bütçesi için 2 taslak hazırlanacak

88

Türkmen Müzisyen Ömer Muhammed 
hakkında merak edilenleri yanıtladı!

Haber: Ziya Uzeiry/ Foto: Enes Saddam

Haber: Barzan Lokman

ME
SA

FE
SİZ



99
16

 Şu
ba

t  2
02

1
16

 Şu
ba

t  2
02

1
TEBA

Erbil şehrinde eskiden icra edilen ancak günümüzde 
yok olan veya yok olmaya yüz tutan farklı meslek 
gruplarından söz etmek mümkün. TEBA Gazetesi 
olarak, Erbil’in derin kültürünü yaşatmak ve halkın 
hatıralarında canlı tutmak için söz konusu meslekler 
hakkında bilgiler paylaşıyoruz. 

Yok olmaya yüz tutan mesleklerden biri de bahçıvanlık 
mesleğidir. Bahçıvanlık doksanlı yılların başlarına kadar 
devam ettirilmiştir. Ardından yavaş yavaş Erbil’de bu 
mesleği icra eden kişilerin sayısı azalmıştır. Bahçıvanlık 
mesleği ile ilgili bilgi almak üzere Bahçıvan Tahir Hacı 
Raşit ile görüşme gerçekleştirdik.

Mesleğe ilişkin Raşit, “Bahçıvanlık, yani tarım mesleği. 
Erbil’de eskiden kereviz, pırasa, pazı ve turp gibi 
sebzelerin ekimini yapan kişilere bahçıvan denilirdi. 
Bu ürünler kış mevsiminde ekilirdi ve bunlara kış 
mahsulleri denirdi. Ancak yaz mevsiminde patlıcan, 
kabak, salatalık ve domates gibi ürünler ekilirdi. Tarımla 
ilgilenen kişilere bahçıvan denilirdi.” dedi.

Tahir Hacı Raşit, soyadını babasından aldığını 
belirterek, “Babam Hacı Raşit’in mesleği bahçıvanlıktı. 
Bu nedenle de bahçıvan soyadını taşıyorum. Tam 
olarak ne zaman bu mesleği icra etmeye başladığını 
bilmiyorum. Ancak anlatılanlara göre otuzlu yıllarda 
bahçıvanlık mesleğine başladı. Abim de Hacı 
Necmeddin aynı şekilde babamla birlikte bahçıvanlık 
yapıyordu.” şeklinde konuştu.

Bahçıvanlık mesleğinden neden uzak kaldığına ilişkin 
Reşit, “Bahçıvanlık mesleğinden uzaklaşmamızın sebebi 
ürünlerimizden gelir elde edemeyişimizdi. Bir bahçıvan 

bana kereviz hasadını toplaması için bir işçiye 30 bin 
dinar verdiğini söyledi. Hasadı gümrüğe götürdüğünde 
ise 25 bin dinar değer biçilmiş. Yani 5 bin dinar zararda 
bu kişi. Tohum, elektrik ve tarla sürme giderlerini 
saymıyorum bile. Bu sebeplerden dolayı bahçıvanlıkla 
uğraşan kişilerin sayısı oldukça azaldı. Bunun 
dışında diğer ülkelerden ve Irak’ın güneyinden ithal 
edilen ürünlerin fiyatı yerel ürünlerden daha düşük, 
dolayısıyla yerli ürünler tezgahlarda alıcı bulmuyor.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Bahçıvan Raşit, tarım arazilerinin ellerinden alınması 
ve bahçıvanlık mesleğini icra edenlere ilişkin, “Kuran 
ve Nevruz mahallelerinde bahçeleri olan kişiler, 
Hacı Pirbal, Hacı Ekrem, Hacı Antar,  Hacı Bekir ve 
babasıydı.  Babam Reşit Bahçıvan’ın da aynı bölgede 
Hacı Haşım ile iki bahçesi vardı. Arazilerinin önünden 
kirli su akardı. Bazı bahçıvanlar 
sulamada bu suyu kullanırdı. 
Çünkü bu suyu kullanmak 
daha kolaydı ve maliyetli 
değildi. Bazıları 
da sulamada kuyu 
suyunu kullanırdı. 
Bu bahçelerde 
1986’ya kadar çalışma 
yürütüldü. Ardından 
hükümet tarafından 
araziler ellerinden alınarak 
Kuran ve Nevruz Mahalleri 
yapıldı.” şeklinde açıklama yaptı.

Bahçıvanlık mesleğinden 
uzaklaşılmasının nedenine ilişkin 
Raşit, “Bahçıvanlık mesleğinden 

uzaklaşmamızın sebebi ürünlerimizden gelir elde 
etmemizdi. Bir bahçıvan bana kereviz hasadını yapmak 
için birine 30 bin dinar verdiğini söyledi. Ürünü gümrüğe 
götürdüğünde ise 25 bin kazandığını belirtti. Yani 5 
bin dinarı kendi cebinden vermiş. Bunun yanında hem 
çekirdek, hem elektrik ve diğer masrafları da ödemiş. 
Bu sebepler bahçıvanlık mesleğinin çok az olmasına yol 
açmıştır. Bunun dışında diğer ülkelerden ve Irak’ın bazı 
illerinden gelen ürünlerin fiyatı düşük, bu nedenle yerli 
ürünler piyasada alıcı bulmuyor.” diye konuştu.

Son olarak Raşit, “Önceden bahçıvanlık yapan kişilerin 
%90’ı hayatını kaybetti. Birçoğunun evladı ise mesleğe 
devam etmedi. Şu anda ben memurum, daha önce 
bahçıvanlık yapan kardeşim ise çarşıda esnaf ve dükkanı 
var. Bırakmamızın nedeni de bir ailenin geçimini 
karşılayacak kadar bir kazancının olmaması. Eskiden 
bahçıvan olan ve mali durumları iyi olan kişiler şu anda 

tarım ürünlerini satıyor. Örneğin Hacı Hakim Molla 
Davud ve Gaffur Molla Davud’un oğlu mesleği 

sürdürüyor.” dedi.

Dünyanın en büyük mezarlığı Necef'te bulunan 
Vadi el-Selam mezarlığı kabul ediliyor.

Burası gerek yüzölçümü olarak gerekse de gömülü 
cesetler olarak dünyanın en büyük mezarlığı.

Vadi el-Selam mezarlığı altı milyona yakın mezarın 
olduğu tahmin edilmektedir ve Dünya Mirası 
Listesine dahil edilmiştir.

Vadi el-Selam mezarlığı bir mezarlıktan çok koca bir 
şehre benziyor. Bu mezarlık 10 kilometre karelik bir 
alanı kapsıyor.

Mezarların önemli bir kısmı İran'la Saddam 
döneminde yapılan savaş ve son dönemde terör 
örgütü DEAŞ ile girişilen mücadelede hayatını 
kaybedenlere ait.

Bu mezarlığın tarihçiliğini yapan Cihad Abu Saybi, 
Reuters'e verdiği demeçte terör örgütü DEAŞ!a 
karşı yapılan savaş nedeniyle günlük defnedilen ölü 
sayısının 150 ile 200 arasında olduğunu bildirdi.

Necef şehrinin merkezinde yer alan bu mezarlık Şiiler 
tarafından çok büyük manevi değere sahip. Şiiler, 
mezarlıkta çok sayıda din adamı bulunması ve bu 
mezarlığın İmam Ali Bin Ebu Talib’in mezarına yakın 

olmasından dolayı çok büyük önem veriyorlar.

Mezarlıkta 2 tür mezar bulunmaktadır. Birincisi 
yaklaşık 80cm yükseklikte, ikinci tür ise bodrum 
şeklindedir. Bodrum içinde bulunan mezar yaklaşık 
5-8 metre yerin derinliğindedir.

Mezarlığın adı "vadi" ve "selam" kelimelerinden oluşur. 
Vadi, mezarlığın dağlar ve tepeler arasında 
bulunmasından dolayıdır. "Selam" ise Allah’ın 99 
isminden biridir ve Arapçada barış anlamına gelmektedir.

Şiilerden bir kesim ölünce o mezarlıkta 
defnedilmenin hayalini kurar, çünkü inançlarına 
göre o mezarlıkta gömülenler kabir azabından 
kurtulur. 329 Hicri yılında vefat eden Şeyh 
Muhammed bin Yakup Bin İshak el-Kilini el-Razi, bu 
mezarlığın ismini bizzat Ali Bin Ebu Talib tarafından 
kurulduğunu iddia etmekte.

Tarihi kaynaklara göre, mezarlığın bulunduğu alan 

İslamiyet’ten önce de aynı amaçla kullanılmış. Daha 
sonra Müslümanların en büyük mezarlığı haline 
gelmiş. Rivayetlere göre Meleklerin Adem'e secde 
ettiği yerdir. 

Ali Bin Ebu Talib, “Allah meleklere Adem’e secde 
etmeleri için emrettiğinde, melekler Kufa’da 
Adem’e secde ettiler. (ملّا أمر الّل املالئكة أن يسجدوا 
 sözleri de bu ”.(آلدم، سجدوا على ظهر الكوفة
rivayetin kanıtı olarak gösteriliyor.

     Bir dönem Erbil Kalesi’nin çevresini 
yeşile büründüren meslek...Bahçıvanlık

 Haber: Abdulselam Hişam/ Foto: Hüseyin Hatipoğlu

Hazırlayan: Ali Antar

Dünyanın En Büyük Mezarlığı
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Facebook üzerinden online yayın yapan TEBA Fm, 
dinleyicilerine keyifli anlar yaşatmaya birbirinden 
değerli sanatçıları programlara konuk etmeye devam 
ediyor.

Farklı formatlarda müzik programı sunan TEBA Fm, 
Buram Buram Türkmeneli programı ile Türkmen müzik 
kültürünü ve sanatçıları tanıtmaya devam ederken, 
diğer programları ile faklı dil ve kültürde en popüler 
parçaları, müzik sektöründe en yeni çalışmaları aynı 
zamanda unutulmayan başarılı eserleri takipçileri ile 
paylaşıyor.

Türkmen Sanatı'nın usta isimlerinden 
Adil Kaleli, TEBA FM'e konuk oldu

Esra Kasapoğlu'nun sunduğu Buram Buram 
Türkmeneli programına telefon bağlantısıyla katılan 
usta şair Adil Kaleli, kariyeri hakkında samimi 
açıklamalarda bulundu.

Edebiyata hoyrat yazarak başladığını anlatan Kaleli, 
"Ortaokul 7. sınıfta annemin vefatının ardından onun 
özlemini çektiğim dönemlerde hoyratlar yazmaya 
başladım. İlk hoyratımı da anneme yazmıştım." diye 
konuştu.

Hoyratlarıyla da yayına renk katan 44 yaşındaki usta 
şair Kaleli, sunucu Esra Kasapoğlu'nun söylediği 
4 kelimenin her birinden ayrı hoyratlar okuyarak 
dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Genç sanatçı Ali Çardaklı Buram Buram 
Türkmeneli'ye alo dedi

"Hayaludan" şarkısıyla müzik dünyasına ilk adımını 
atan genç sanatçı Ali Çardaklı, müziğin yanı sıra şiire 
olan düşkünlüğünü de anlattı.

İlk şarkısının sözlerinin kendisine ait olduğunu 
söyleyen Çardaklı, "9 senedir şiir yazıyorum 
ama hiç onları seslendirmeyi veya şarkı haline 
getirmeyi düşünmedim. Bu şiirimi Mehmet Kaya'ya 
götürdüğümde benim için besteledi ve bu sayede 
şarkı haline getirip seslendirdim." diyerek şarkısının 
hikayesini anlattı.

İleriki dönemler için de çalışmaları olduğundan söz 
eden genç sanatçı, Ramazan Bayramı için de yeni bir 
klip çalışması olacağını dile getirdi.

'Para karşılığında sahne almam, müziği 
aşk için yapıyorum'

Buram Buram Türkmeneli programında Esra 
Kasapoğlu'nun bir diğer konuğu ise genç sanatçı 
Mehmet Bendeoğlu oldu. Kendisinden bahsederken 
müziğe küçük yaşta başladığını söyleyen Bendeoğlu, 
"Dedem de müzisyendi. O vefat ettikten sonra ben de 
küçük yaşta müzik dinlemeye başladım ve dinledikçe 
sevdim müziği." diye konuştu.

Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken 28 yaşındaki 
sanatçı, "Düğün ve benzeri gibi etkinliklerde para 
karşılığında sahne almıyorum çünkü sanatı para 
karşılığında yapmaktan hoşlanmıyorum. Sanat ile ilgili 
hayalim de yok, sevdiğim için yapıyorum. Bu benim için 
bir aşk." diyerek sanat kariyerinden bahsetti.

Eğlence Modu'nun konuğu Seçil Gür!

Son dönemlerin başarılı sanatçısı Seçil Gür, Geylan 
Bakkal'ın sunduğu "Eğlence Modu" programına 
konuk oldu. Bakkal'ın Erbil'de çok sevildiğini ve 
sürekli dinleyicilerden istek geldiğini söylemesi 
üzerine Gür, "Harika bir haber aldım şu an, çok 
memnun oldum." diyerek sevincini ifade etti.

Öte yandan sanat hakkındaki görüşlerini belirten 35 
yaşındaki Gür, "Sanatı insan kendisi için yapar ama 
müzik öyle değil, burada dinleyici çok önemli. " diye 
konuştu.

Usta sanatçı Orhan Ölmez TEBA FM'e 
konuk oldu

Geylan Bakkal'ın sunuculuğunu yaptığı "Eğlence 
Modu" programına canlı yayın bağlantısıyla katılan 
Orhan Ölmez, samimi açıklamalarda bulundu.

İlk olarak Irak'tan aldığı mesajlardan duyduğu 
memnuniyet ve sevincinden bahseden Ölmez, 
geçtiğimiz haftalarda yayınladığı "Bırak Gitsin" isimli 
tekli çalışmasından da bahsetti.

Söz, müzik ve düzenlemesinin kendisine ait olan 
şarkıyı pandemi dönemi stüdyoya kapanıp hazırladığını 
vurgulayan 42 yaşındaki başarılı sanatçı, "Şarkıyı çok 
önceden hazırlamıştım ama yeni yılın ilk haftasında 
paylaşıp insanlara yeni umutlar olmasını istediğim için 
geç paylaşmış oldum." diye konuştu.

Güzel şarkıcı Elif Buse Doğan Eğlence 
Modu'nda!

Özellikle dizilerde çalan şarkılarıyla son dönemlerde 
adından sıkça bahsettiren Elif Buse Doğan, Geylan 
Bakkal'ın konuğu oldu.

Sözlerine pandemi sürecinin zorluklarını anlatarak 
başlayan Doğan, "Umarım aşı her şeyi çözer ve 
yeniden sahnelere dönebiliriz. Televizyon programları 
ve Youtube için yaptığımız şarkı ve albümler oluyor 
ama hiçbiri canlı sahnenin yerini tutamıyor." diyerek 
sahnelere olan özlemini anlattı.

Irak'tan aldığı yorumların kendisini çok 
heyecanlandırdığını da dile getiren Doğan, ileride 
Irak'a gelip konser vermek gibi planlarının olduğunu 
da belirtti.

Can Vatansever TEBA FM'e bağlandı

Can Vatansever, Geylan Bakkal'ın sunduğu 
Eğlence Modu programına konuk oldu.

Son çalışmalarıyla listelerde adından sıkça söz 
ettiren Can Vatansever, "Boş zamanlarımda 
yaptığım şeyleri pandemiden dolayı yapamayınca 
işime odaklandım ve çoğu zamanımı stüdyoda 
geçirmeye başladım." diyerek çalışmalarından söz 
etti.

Müzik sektörü hakkında da konuşan genç sanatçı, 
"Bence yakın zamanda müzik sektörü gelişme 
kaydetti. Artık dinleyiciler bilinçlendi. Eskiden 
başkalarının istedikleri müzikleri dinlerdi insanlar 
şimdi ise ne dinleyeceklerini seçebiliyorlar." diye 
konuştu.

Bİrbİrİnden Değerlİ Sanatçılar
’e Renk KattıHazırlayan: Aslı Küzecioğlu1010


