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TTürkmen Demokrasi Hareketi 
Başkanı Karhi Altıparmak, 
“Türkmenler gösterilenden daha 
fazla. Türkmenlerin hakkı, verilen 
5 milletvekili ve bir bakanla bitmez. 
Türkmenler bundan çok daha 
fazlasını hak ediyor.” dedi.

Irak Türkmenleri, diğer Türk topluluk 
ve devletleri gibi kendine has semboller 
ve anlamlar taşıyan gök mavisi bir bayrağa 
sahip. Bu bayrak, siyasi düşünceler ne 
olursa olsun, Türkmeneli’nin bütün 
bölgelerinde kabul gören ve siyasi 
tarafların tamamının kabullendiği ve 
milli olarak gördüğü bir bayraktır.

Özellikle de plaka numarasında ilk 
hanesinden sonra sıfır olan, yani ilk 
hanesi herhangi bir sayıyla başlayıp 
diğer haneleri sıfırla devam eden 
plakalarda fiyat artışı görülüyor. 
Bunun da sebebi araç plakalarında 
yaşanan değişikliklerden 
kaynaklanıyor.

Yurtdışında eğitim görmek 
başarılı öğrencilerin hayalidir. 
Kendi ülkeniz dışında eğitim 
almak size farklı edinimler 
kazandırır.  
 
Eğer ülkenizdeki eğitim sistemi 
yeteri kadar gelişmemişse, 
yurt dışı tercihi her zaman 
öğrencileri cezbeder.

Türkmen Demokrasi  
Hareketi Başkanı  

Altıparmak 
Kısa Öz’de

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİMİZİ 
SAYGIYLA ANIYORUZ

44Araç plaka 
fiyatları yeniden 

yükselişte:  
Plakalar 

değişecek mi?

Iraklı Öğrencilerin 
Türkiye'de 

Eğitime İlgisi 
Büyük
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Saygı Saygı 
ve ve 

Minnetle Minnetle 
AnıyoruzAnıyoruzTÜRKİYE CUMHURİYETİ ERBİL BAŞKONSOLOSLUĞUTÜRKİYE CUMHURİYETİ ERBİL BAŞKONSOLOSLUĞU

Türk halkı, 15 Temmuz 2016 gecesi geleceğine kasteden FETÖ terör 
örgütünün hain darbe girişimini engelledi. 251 vatandaşımız şehit 

olurken, 2000’den fazla vatandaşımız ise yaralandı. 
 

O gece tek yürek tek bilek olan Türk halkı, hain darbecilere “Türkiye 
geçilmez” dedi. Milletimizin iradesi FETÖ ihanet 

şebekesine galip geldi. 
Yaşananları unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız.

15 Temmuz'un beşinci yıldönümünde demokrasimiz ve vatanımız 
uğruna canını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, 

gazilerimize minnet ve şükran duygularımızı ifade ediyoruz.

ITC Başkanı Hasan Turan: 
•ITC bir partiden ziyade milli bir projedir
•Önümüzdeki seçim Türkmenler için sayım niteliğinde 

•Partiler Yasası uyarınca ITC yönetiminde değişim oldu
•Cephe birdir, bir kalacaktır çünkü milletin iradesi 
    ile güçlüdür, ayrı bir tarafın iradesi ile değil

Erbil’in Türkmen Sultanı: 
MUZAFFEREDDİN GÖKBÖRÜ

Türkmeneli Türkmeneli 
Bayrağının Bayrağının 

Özgeçmişi ve Özgeçmişi ve 
BilinmeyenleriBilinmeyenleri
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Haber: Ziya Uzeiry/ Foto: Çoban Timur22
15

 T
em

m
uz

  2
02

1
15

 T
em

m
uz

  2
02

1
TEBA ITC Başkanı Hasan Turan: 

Not: Söyleşinin tamamını TEBA Ajansı’na ait 
sosyal ağlarda bulabilirsiniz veya YouTube 

kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan 
Turan, Ziya Uzeiry’nin sunduğu Özel Söyleşi 
programına konuk oldu, yakın zamanda ITC 
Başkanlığını devralan Turan, seçimler, Türkmen 
siyaseti ve ITC hakkında çarpıcı açıklamalarda 
bulundu. 

“Vilayetleri bölgelere bölme ile Kerkük ve birçok 
vilayete haksızlık yapıldı”

Seçimlere diğer Türkmen partilerle birlikte Seçimlere diğer Türkmen partilerle birlikte 
oluşturduğunuz ortak liste ile katılacaksınız, bu oluşturduğunuz ortak liste ile katılacaksınız, bu 
adımdaki hedefiniz ve seçimlerden beklentiniz adımdaki hedefiniz ve seçimlerden beklentiniz 
nedir? nedir? 

Irak’ta olan seçimlere sürekli olarak diğer 
Türkmen partilerle beraber katılmıştık. 
Türkmen’in temsili yerel yönetimlerde ve Irak 
Temsilciler Meclisi’nde bizim için önem taşıyor, 
çünkü sonuç itibarıyla Türkmen’in sesini ve 
hakkını savunmak için en doğal ortam. Yapılacak 
olan seçimin iki özelliği bulunuyor, birisi; 
seçim alanları bölgelere bölündü. Bu karar, 
parlamentonun çoğunluğu ile alınan bir karardır. 

Her ne kadar tasvip etmesek de kanunlara 
uymak zorundayız, tasvip etmememizin de bazı 
özel nedenleri bulunuyor. Bizim kanaatimize 
göre gelecekte milletvekillerinin çalışma ve 
müdafaa alanlarını sınırlandıracaktık. İlk günden 
itiraz ettik, vilayetlerin tek daire veya bölge 
kalmasını savunduk. Bizim görüşümüze göre 
dairelerin bölünmesini Temsilciler Meclisi 
değil de Planlama Bakanlığı veya Yüksek 
Seçim Komisyonu yapmalıydı. Aynı zamanda 
bölünmeler demografik yapı ve nüfusa göre 
dağıtılmalıydı. Fakat bu dairelere bölme ile 
Kerkük’e ve birçok diğer vilayetlere haksızlık 
yapıldı.
 

“Yönetim değişimi çok doğal ve demokrasinin 
bir parçası olarak görüyoruz”

Göreve başlamanızdan sonra bazı söylemler Göreve başlamanızdan sonra bazı söylemler 
dolaşıyor, “ITC iki tarafa bölündü” ve dolaşıyor, “ITC iki tarafa bölündü” ve 
“parçalandı” gibi, bu konu hakkında siz ne “parçalandı” gibi, bu konu hakkında siz ne 
söylemek istersiniz?söylemek istersiniz?

Irak Türkmen Cephesi aslında bir partiden daha 
ziyade milli bir projedir. Kuruluşundan bugüne 
kadar siyasetini izlediğin zaman Türkmen 
milletini temsiline gayret gösteren, şehit veren ve 
muhtelif zamanlarda mücadelesinden asla ve asla 
adım atmayan bir kuruluştur. 

Zamanında bir çatı olmuştu, şu anda siyasi bir 
parti, nitekim her zaman milli mücadelesinden 
vazgeçmeyen ve üst kadroda en fazla şehit 
veren Türkmen partisi, bunu gururla söylemek 
istiyorum. Muhtelif zamanlarda da çok taraflar 
cepheyi bölmek, yıpratmak ve zayıf bir duruma 
getirmek için uğraştı. 

Bahsi geçen taraflar aslında cephenin, milli 
mücadelenin ve milli projenin bir tecellisi 
olduğunu bilmiyorlar. Yönetim değişimini 
çok doğal ve demokrasinin bir parçası olarak 
görüyoruz. Partiler Yasası uyarınca bir değişim 
oldu, zaten partilerde her zaman yeni kan ve yeni 
idare yönetimi çok önemli. 

Kuruluşundan bu güne kadar bütün başkanlar 
ellerinden geleni yaptılar. Cephe’nin varlığını 
tespit etmekte ve güçlü bir makama taşımakta 
hiçbirinin bir kusuru olmadı. İstisnasız 
bütün başkanları kastediyorum. Aldığımız 
bu ağır emaneti Allah’ın ve milletin 
yardımı ile en üst seviyeye yetiştirmek 
için gayret göstereceğiz. 

“Kimsenin Cephe’yi bölmeye veya 
yıpratmasına izin vermeyeceğiz”

Buradan şunu demek istiyoruz, 
ITC’nin milli bir proje olmasından 
kaynaklı olarak asla ve asla Cephe 
ikiye bölünmez, kimseye de 
Cephe’yi bölmeye veya yıpratmaya 
izin vermeyeceğiz. Cephe birdir, bir kalacaktır 
çünkü milletin iradesi ile güçlüdür, ayrı bir 
tarafın iradesi ile değil. Bunun tersini düşünen 
varsa katıldığımız bütün seçimlere baksın ve 
Türkmen milleti seçim başlayalı kime oy vermiş. 
Herkes müsterih olsun, Cephe birdir ve bir 
olarak kalacaktır. 

“Bu davayı taşımak sadece ITC değil, 
bütün siyasi partilerimizin, dernek ve 

akademisyenlerimizin görevi”

Şehit Ata Hayrullah’ın fotoğrafı sizin kararınızla Şehit Ata Hayrullah’ın fotoğrafı sizin kararınızla 
bütün parti binalarına ve ofislere asıldı. Bu bütün parti binalarına ve ofislere asıldı. Bu 
kararın süreci hakkında bize bilgi verebilir kararın süreci hakkında bize bilgi verebilir 
misiniz?misiniz?

Bildiğiniz gibi Türkmen davasını belirli bir 
tarihe bağlamak yanlıştır. 1918’den önce de 
Türkmenlerin Osmanlı döneminde Irak’ın 
idaresinde veya var oldukları bölgelerde etkin 
rolleri vardı, nitekim diğer vilayetlerde de görev 
alıp hizmet sunmuştur. Ünlü yazar Edmond’ın 
meşhur bir kitabı var, adı (Arap – Kürt – Türk), 
Kerkük’ü tasvir ettiği zaman Osmanlı Devleti'nin 
büyük çoğunluklu memurları Kerkük’teydi gibi 
bir cümle kuruyor. Daha sonra İngiliz işgali ile 
üzerimize bir asimilasyon politikası başlatıldı, 
daha sonra Musul vilayeti sorunu başladı ve bizim 
tutumumuz farklıydı, bunu da bir hak olarak 
görüyorduk. 

Mücadelemiz ta o zamanda beri başlamıştı, 
İngilizlerin politikalarına karşı sert tepkilerimiz 
olmuştu. 1924, Gavurbağı Katliamı ve 
Cumhuriyet döneminde aynı şekilde büyük 
bir katliama maruz kaldık. 80’lerde, 90’larda, 
2003’te ve ondan da sonra aynı şekilde. Bizim 
tek bir liderimiz yok, kanlarıyla canlarıyla şehit 

düşmüş ve mücadele etmiş birçok liderimiz var. 
Başkan olduktan sonra bir sembol niteliğinde 
olan ve Türkmen davasına büyük hizmeti 
geçen bir liderimizin fotoğrafını bütün cephe 
kuruluşlarına asılması kararını verdik. O isim de 
rahmetli Ata Hayrullah oldu. 

Peki neden Ata Hayrullah, çünkü büyük 
bir liderimizdir kendisi, ayrıca 2005-2006 
yılında Türkmen Meclisi’nin kararı ile artık 
bütün Türkmen kuruluşlarında  sadece Ata 
Hayrullah’ın fotoğrafı asılacaktı. O meclisin 
kararına dayanarak fotoğrafı asma kararı verdik. 
Aynı zamanda bayram münasebeti ile Türkmen 
siyasi partilerine bir ziyaretim olmuştu, bu ziyaret 
kapsamında rahmetli Ata Hayrullah’ın fotoğrafını 
hediye olarak takdim ettim. Kendilerine de aynı 
Cephe gibi bir adım atmaları halinde memnun 
kalacağımızı söyledik. Sonuç itibarıyla biz 
birlik ve beraberlik peşindeyiz, inanıyoruz ki bu 
davayı taşımak sadece ITC değil, bütün siyasi 
partilerimizin, dernek ve akademisyenlerimizin 
görevi. 

Medyada sağlığınız ile ilgili bazı konular Medyada sağlığınız ile ilgili bazı konular 
dönüyor, aşırı kilo kaybınız aslında akıllara dönüyor, aşırı kilo kaybınız aslında akıllara 
“Hasan Turan hasta mı” sorusunu getiriyor, “Hasan Turan hasta mı” sorusunu getiriyor, 
herhangi bir sağlık sorununuz var mı?herhangi bir sağlık sorununuz var mı?

İlk önce sağlığımı soran bütün kardeş ve 
bacılarımıza teşekkür ederim, hamdolsun ki 
sağlık durumum çok iyi. Tetkiklerimi gerek yurt 
içinde, gerek yurt dışında yaptırdım. Hamdolsun 
ki sorunum yok, herkese sıhhat ve afiyet 
diliyorum. 

•ITC bir partiden ziyade milli bir projedir
•Önümüzdeki seçim Türkmenler için sayım niteliğinde 
•Partiler Yasası uyarınca ITC yönetiminde değişim oldu
•Cephe birdir, bir kalacaktır çünkü milletin iradesi ile güçlüdür, 
   ayrı bir tarafın iradesi ile değil
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ITC Başkanı Hasan Turan: Erbil’in Türkmen Sultanı: 

MUZAFFEREDDİN GÖKBÖRÜ
TEBA

Sultan Muzaffereddin Gökbörü, 
Begtiginliler sülalesinden Türkmen 
Zeyneddin Ali Küçük’ün oğludur. 
Erbil’in Atabeyi Büyük Selçuklu 
İmparatorluğu döneminde 1154 yılında 
Musul’da dünyaya gelmiştir.

Tarihi kaynaklara göre, Erbil’in Atabey 
Sultanı Muzaffereddin Gökbörü, 
Türkmen bir şahsiyettir. 44 yıl Erbil’de 
hüküm süren Türkmen sultanın eşi ise 
Selahaddin Eyyubi’nin kız kardeşidir. 
Sultan Muzaffereddin, bölgede yaşayan 
milletler arasında ayrım yapmadan, 
insanlığa ve İslam dinine büyük 
hizmetler sunmuştur.

Sultan Muzaffereddin, cesareti ve savaş 
tekniği nedeniyle “Gökbörü” ünvanı 
ile ün kazanmıştır. Gökbörü, bozkurt 
anlamına gelmektedir. Kaynaklara 
göre, Muzaffereddin Gökbörü, sade 
bir kişiliğe sahip olup, sade kıyafetler 
giyerdi. İyi bir süvari olan Sultan 
Muzaffeddin, halk tarafından çok 
sevilirdi.

Sultan Muzaffereddin, Selahaddin Eyyubi’nin 
birçok savaşına katılmıştır. Savaşlarda Sultan 
Muzaffereddin’in, Selahaddin Eyyubi’nin 
ordusunu kontrol etmekte ve Kudüs şehrini 
kurtarmakta büyük rolünün olduğu kaydedilir.

Erbil, Sultan Muzaffereddin Gökbörü 
döneminde birçok alanda gelişim kaydetti. 
Gökbörü’nün dönemi Erbil’de altın çağ olarak 
sayılmaktadır. Bu dönemde birçok yerleşim 
alanı kurulmuştur. Böylece kültür ve bilime daha 
fazla önem verilmiştir. Aynı dönemde Sultan 
Muzaffereddin’e Gökbörü unvanı verilmiştir.

Sultan Muzaffereddin, Erbil’de iki cami inşa 
etmiştir. Camilerden biri kale içerisinde, 
diğeri ise kalenin aşağı kısmındadır. Kale 
içerisindeki cami, hem ibadet, hem de eğitim için 
kullanılmıştır. İkinci caminin ise halen minaresi 
durmaktadır, söz konusu minare de Çöl Minaresi 
olarak bilinmektedir.

Sultan Muzaffereddin, konuklarına karşı çok 
saygılıydı. Konuklara saygı göstergesi olarak, 
bir kervansaray, öksüzler için bir hane ve yaşlılar 
için ise huzurevi inşa etmiştir. Bunun dışında söz 
konusu kişiler için özel maaş ayırmıştır. Sultan 
Muzaffereddin, sık sık ziyaret ettiği hanelere 

yiyecek ve içecek dağıtırdı.

Sultan Muzaffereddin’in 
yardımsever eli, kutsal Mekke 
topraklarına kadar uzamıştır. 
Kutsal Mekke şehrinde ilk 
kez Arafat Dağı’na su taşıma 
projesini hayata geçirdi, su 
sorunlarını giderdi ve bölgede 
birçok su kuyusunu hizmete 
açtı.

Bilime, eğitime ve bilim 
insanlarına çok önem veren 
Sultan Muzaffereddin için en 
değerli kesim bilim insanları, 
yazar ve edebiyatçılar oldu. 
Bilimi çok sevdiği için her 
zaman yeni şeyler öğrenmeye 
çalışmıştır.

Gökbörü, Erbil şehrinin 
tarihine ismini altın harflerle 
yazdırmış ve halen Erbilliler 
üzerinde etkiler bırakmıştır. 
Mevlidin ilk okutulduğu 
tarihine bakarsak, Atabeg 

döneminde Erbil’in Sultanı Muzaffereddin 
Gökbörü’nün ismiyle karşılaşırız. Sultan 
Muzaffereddin Gökbörü’nün Peygamber 
Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) doğum 
gününe verdiği önem herkesçe bilinmektedir.  

Türkmen Sultan Muzaffereddin Gökbörü, 
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) 
doğum gününü anmak için bütün İslam dünyasına 
mevlidi yayan ilk kişidir.

O dönemde 
Hz. Muhammed’in (S.A.V) 
doğum gününe aylar kala 
söz konusu kutlama için 
hazırlıklar yapılır, Erbil 
şehri süslenirdi. 
Erbil şehrindeki 
halkın dışında diğer 
şehirdeki vatandaşlar 
da kutlamaya davet 
edilirdi. Ayrıca yoksullara 
yardım edilirdi.

Sultan Muzaffereddin, tarihte 
bütün alanlarda Erbil’e önemli 
bir medeniyet kazandırmış, 
29 Haziran 1232’de hayata 
gözlerini yummuştur. 

Gökbörü’nün mezarı ile ilgili 
birçok rivayet vardır. 
O rivayetlerden biri şu 
şekildedir:

“Sultan Muzaffereddin, 
vasiyetinde Mekke şehrinde 
kendi belirlediği bölgede 
toprağa verilmek istediğini 
belirtmiştir. Bu nedenle hac 
döneminde hacılar Sultan 
Muzaffereddin 
Gökbörü’nün 
tabutuyla yola 
çıkmıştır. 

Ancak Kufe’de Bedevilerin saldırısı nedeniyle 
İmam Ali’nin (r.a.) mezarının yanında toprağa 
verilmişti.”

Bir başka rivayete göre, Sultan Muzaffereddin, 
Erbil Kalesi’nin doğusundaki Muzaffereddin 
Caddesi yakınlarında defnedilmiştir.

Erbil’deki Sultan Muzaffereddin Caddesi’nde, 
sadece kadınların ziyaretine özel, Sultan 
Muzaffereddin’in mezarı olarak bilinen bir türbe 
bulunmaktadır. Pazartesi ve Perşembe günleri 
dua ve mevlit okumak için birçok kadın tarihi 
mekanı ziyaret etmektedir. Söz konusu türbe 
Erbil’de Sultan Muzaffereddin Gökbörü mezarı 
olarak belirlenmiştir. Şu ana kadar birçok kez 
restore edilmiştir. En son Irak Kürdistan Bölgesi 
Yönetimi (IKBY) Vakıflar Bakanlığı tarafından 
onarıldı.

İbn Hallikân, Sultan Muzaffereddin ile ilgili şu 
sözleri kullandı; “Eğer Sultan Muzaffereddin’den 
tam anlamıyla söz edersek, birkaç kitapta 
anlatmamız 
gerekir.”. Haber: Abdulselam Hişam



Türkmen Demokrasi 
Hareketi Başkanı 

Altıparmak Kısa Öz’de
Türkmen Demokrasi Hareketi Başkanı 

Karhi Altıparmak, “Türkmenler 
gösterilenden daha fazla. 

Türkmenlerin hakkı, verilen 5 milletvekili 
ve bir bakanla bitmez. Türkmenler bundan 
çok daha fazlasını hak ediyor.” dedi.

Kısa Öz programına katılan Türkmen 
Demokrasi Hareketi Başkanı Karhi Altıparmak, 
gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) 
Başkanı Neçirvan Barzani bazı Türkmen siyasi 
partilerle bir araya geldi. Siz de toplantıya 
katılan taraflar arasında yer alıyordunuz. 
Toplantıda neler konuşuldu?

Bildiğiniz üzere Bölge Başkanı Sayın Barzani 
ve yanındaki başka partilerden olan ekiple 
birlikte, siyasi partilere ziyaret programını 
başlattı. Ziyaret kapsamında Türkmenlerle 
de bir araya gelmeyi öngördü. Bizim de Bölge 
Parlamentosunda milletvekilimiz var ve liste 
sıfatıyla toplantıda hazır bulunduk. Barzani 
konuşmasında Türkmenlerin Bölge’nin ayrılmaz 
bir parçası olduğunu, hepimizin birbirimizi 
tamamladığımızı ve Türkmenlerin asil bir 
unsur olduğunu vurguladı. Türkmenlerin her 
zaman iyi çabalar içerisinde olduğunu, kötü 
duruşlar sergilemediklerini ve kötü durumların 
giderilmesinde iyi rol oynadığını dile getirdi. 

Sayın Barzani anayasa meselesinde kimseye karşı 
bir adım atmak peşinde olmadıklarını, Bölge’de 
yaşayan insanların hayatını düzene sokmak için 
atılan bir adım olduğunu söyledi. Biz de Türkmen 
milletinin isteği olan hususları kendilerine 
sunduk. O da imkan çerçevesi içerisinde 
isteklerin yerine getirileceğine değindi. 

Daha önce de Türkmen siyasi parti başkanları 
üst düzey heyetleri karşıladı ve toplantılar 
yapıldı. Toplantıya katılan tarafların daha 
fazla şahsi istekler sunduğunu duyuyoruz. 

Türkmen milletinin istekleri doğru bir şekilde 
karşı tarafa iletiliyor mu sizce?

Orada oturan kişiler hepsi aynı partinin üyesi 
değil. O toplantıda farklı parti temsilcileri veya 
başkanları hazır bulunuyor ve her biri de olaylara 
kendi açısından bakıyor. Herkes kendisini tanıtma 
şeklinde ve sorunları iletme şeklinde özgürdür. 

Tabii biz kendimizden bahsedelim, bizim 
toplantılarda kendi adımıza şahsi isteklerimiz 
olmadı ve Allah’a şükür böyle bir ihtiyacımız 
da yok. Biz sadece milletin isteği ve Türkmen-
Kürt ortak tarihinden bahsettik. Bu milletlerin 
geçmişte nasıl beraber yaşadığını, acıları 
paylaştığını ve bizleri bekleyen güzel geleceğe 
doğru beraber gittiğimizi bildirdik. 

Gelecekteki anayasada her milletin eşit şekilde 
haklarının savunulması gerektiğini, kimsenin 
hakkı diğerininkini ihlal etmeyecek şekilde 
tespit edilmesi gerektiğini dile getirdik. Bazıları 

da şahsi şeyleri konuşur, o da kendi şahsi 
görüşleridir.

Elimizde olan verilere göre, Irak Kürdistan 
Bölgesi’nde faaliyet gösteren 11 siyasi parti 

ve taraf  bulunmakta. Bu partiler arasında 
başkanı olup da başkan yardımcısı olmayan 
partiler de var. Türkmen milletini bu zayıf 

duruma düşüren nedir?

Bunun çok sayıda sebepleri var. En başında 
ekonomik krizler. Biliyorsunuz siyaset parayla 
ilerleyen bir iştir ve uzun zamandır hiçbir partinin 
bütçesi yok. Bir partinin maddi gücü olmazsa 
siyasi faaliyetlerini icra etmesi biraz zor. Bu bütçe 
sorunu 8 yıldır sürüyor. 8 yıl az bir süre değil, bu 
süre zarfında karargahının kirasını ödeyemeyen 
partiler oldu. 

İkinci sebep ise koronavirüs meselesidir. 
Biliyorsunuz siyasi parti demek toplanmak 
ve fikir alışverişi yapmak demektir. Malum 
koronavirüsten dolayı insanlar bir buçuk yıl 
toplanıp ne fikir alışverişi ne bir faaliyet yaptı. 
Arada bir kopukluk oldu. Bunların çok etkisi var, 
yine de ben Türkmen partilerinin durumunun 
bugüne gelmesi için bunları bahane etmiyorum. 
Tabii ki ayrı sebepler de var. Maalesef biz 
Türkmen partileri ve bazı temsilciler olarak 
bu vazifenin hakkını tamamen veremedik. 
Milletimizin isteklerini tam zamanında yerine 
yetiştirmeyi başaramadık. Bu Türkmenlerin “bu 
partiler, yetkililer ve bakanlar ne yapıyor, bizim 
için ne yaptılar?” demelerine sebep oluyor. 

Herkesin kendisini gözden geçirip hatalarını 
düzeltmesi gerekir. Çok şükür koronavirüs 
meselesi hafiflemeye gidiyor. Bir de bütçe 
meselesi bir kısımlık da geri dönse partiler, kadın 
ve gençlik organları tekrar harekete geçer. 

Kısa Öz programının önceki bölümlerinde, 
üst düzey bir Kürt yetkili “Türkmenler 

gösterilenden daha fazla ve kendilerine daha 
fazla hak verilmesi gerekiyor. Anayasada 

haklarının tespit edilmesi gerek.” diye 
konuştu. Aynı zamanda geçenlerde bir 
Türkmen yetkilinin “Türkmenlerin 5 

milletvekili, bir bakan ve okulları var. Bundan 
başka ne istiyorlar? Haklarını almışlar 

işte.”  şeklinde ifadelerde bulundu. Sizce 
Türkmenlere verilen haklar yeterli midir?

Kesinlikle yeterli değildir. “Türkmenler 
olduklarından daha az gösteriliyorlar” diyen 
Kürt siyasetçiye yüzde yüz katılıyorum. Bence 
de Türkmenler gösterilenden daha fazla. 
Türkmenlerin hakkı verilen 5 milletvekili ve bir 
bakanla bitmez. Türkmenler bundan çok daha 
fazlasını hak ediyor. Bizim demokrasi yoluyla 

çaba gösterip milletimizin diğer haklarını da 
almasını sağlamamız gerekir.

Bunun aksini söyleyen arkadaş da kendi açısından 
bakıyor. Belki o Türkmenlerin bütün hakkını 
bu 4-5 milletvekilinin seçilmesiyle verildiğini 
düşünüyor. Ben kesinlikle katılmıyorum ona, 
bu çok yanlış bir düşünce. Bu milletvekillerinin 
orada oturmalarının sebebi nedir? Türkmenlerin 
hakkını elde etmektir. Onların gidip de orada 
oturmaları Türkmenlerin hakkının verildiği 
anlamına gelmez. Orada olanların, Türkmenlerin 
hakkını savunması gerekir.

Diğer milletlere 100 milletvekili verilmesine 
karşı Türkmenlere 5 milletvekili verilmesini bir 
hak olarak gören kişi durumlara hakim değildir. 
Türkmen milletinin hakları bundan çok daha 
fazladır. Dediğinin aksine, biz parlamentodayken 
bundan daha fazlasını talep etmiştik. Biz şimdi 
de Türkmenlerin parlamento ve hükümetteki 
haklarının yeni yazılacak anayasada oranla tespit 
edilmesini istiyoruz. Örneğin parlamentoda 
Türkmenlere en az yüzde 5 kota verilmesi 
gerekir. Yani diğer milletlerin vekil sayısı 100 
Türkmenlerin beş. Eğer milletvekili sayısı 200’e 
çıkarsa Türkmenlerin 10’a çıkması gerek. Aksi 
takdirde onların sayısı arttıkça biz 5’te kalacağız. 
Türkmenlere en az yüzde 10-15 verilmesi 
gerekiyor. Türkmenlere verilmesi gereken haklar 
Kısa Öz programında anlatılacak kadar az değil. 
Türkmenlere verilmesi gereken çok sayıda hak 
var. Bu milletvekilleri bu hakların savaşını vermek 
için varlar. 

Yazılacak olan anayasada Türkmenlerin hakkının 
tespit edileceğinden umutlu musunuz?

Biz ister istemez parlamentoda azınlığız. Bundan 
dolayı biz karşı tarafa onlar için bir tehdit 
olmadığımızı ve bizim haklarımızın verilmesinin 
onların hakkını ihlal etmeyeceğini akıllıca 
anlatmamız gerekir. Geçmişte beraber yaşadık 
ve beraber zorluklar çektik. Şimdi birbirimizin 
hakkına saygı duymazsak bu birlikte yaşamın ne 
anlamı kalır. Bunun için ciddi bir şekilde bütün 
parti, taraf ve şahsiyetlerin ellerinden gelen her 
şeyi yapması gerekir.

Bunu bilmemiz gerek, her şey güllük gülistanlık 
değil. Sonuçta biz bir anayasa yazmıyoruz ve 
yazılacak anayasada haklarımızın yerini açmamız 
gerek. Kürdistan Bölgesi içerisinde Kürt 
kardeşlerimizin çoğunluğu var ve biz sayı olarak 
onlardan daha azız. Ama Allah’ın verdiği haklarda 
kimsenin kimseden üstünlüğü yoktur. Onlar ne 
hakka sahipse biz de aynı haklara sahibiz. Bizim 
de dilimiz, tarihimiz ve geri kalan her şeyimiz var. 
Şehit verdilerse biz de şehit verdik. Onun için 
bizim de haklarımızın tespit edilmesi gerekir.

Haber: Ali Antar/Foto: Abdullah Erfani
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TEBA      Türkmeneli Bayrağının 

Özgeçmişi ve Bilinmeyenleri
Irak Türkmenleri, diğer Türk topluluk 
ve devletleri gibi kendine has semboller ve 
anlamlar taşıyan gök mavisi bir bayrağa sahip. 

Bu bayrak, siyasi düşünceler ne olursa olsun, 
Türkmeneli’nin bütün bölgelerinde kabul gören 
ve siyasi tarafların tamamının kabullendiği 
ve milli olarak gördüğü bir 
bayraktır. 

Irak topraklarında Türkmenlerle 
yaşayan diğer oluşumlar bazen 
Türkmeneli bayrağını, Irak 
Türkmen Cephesi (ITC) bayrağı 
ile karıştırabiliyor, hatta bazı 
kesimlerce Türkmeneli bayrağı 
Cephe bayrağı olarak lanse 
ediliyor. 

Bu karmaşık duruma bir 
cevap hakkı olarak Türkmeneli bayrağının 
kısa tarihçesini ve Irak Türkmen Cephesi ile 
arasındaki farkları siz okurlar için derledik. 

Türkmeneli bayrağı hakkında iki önemli isim 
ile konuştuk ve her ikisinden de aynı cevapları 
aldık. 

Konuştuğumuz 
kişilerden biri eski 
ITC Başkanı ve 
Kurtuluş ilkelerinin 
mimarı Avukat Sanan 
Ahmet Ağa oldu. 
Kendisi Türkmeneli 
bayrağı hakkında şu 
şekilde konuştu:
 
"Türk dünyasından geniş çaplı katılımın 
yapıldığı bir konferansta Türkmeneli bayrağı, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
bayrağının aynısı olarak çizildi, 
tek fark, Türkmeneli bayrağının 
rengi mavi, çizgileri ve hilal ile 
yıldızı ise beyazdı.”

Aynı düşünceyi savunan eski 
ITC Başkanı Dr. Turhan 
Ketene, bayrağın 1992 yılındaki 
konferansta belirlendiğini 
beyan ettikten sonra şu bilgileri 
paylaştı:

“Türkmeneli bayrağının özgeçmişi 1992 
yılına dayanıyor. Türk Standartları Enstitüsü 

tarafından hazırlanan Türk dünyası toplantısı 
gerçekleşecekti. Bu etkinlikte Türk toplulukları 
ve Türk devletlerinin bayrağı hazırlanıyordu. 
Türkmen bayrağına gelince düşünceler ortaya 

atıldı ve sonuç olarak Kıbrıs’ın bayrağının 
mavi versiyonu düşüncesi ortaya atıldı. Şu anki 
Türkmeneli bayrağı tarihçesi o döneme denk 

geliyor. 

Ketene bayrağın sembollerle 
Türkmenlere yaraşır bir 
seviyede olduğunu vurgulayarak, 
“Mavi Türklüğü, hilal ve yıldız 
İslamiyet'i, bayrakta bulunan iki 
çizgi ile de Dicle ve Fırat nehri 
tefsir edildi. Daha sonra Türk 
dünyası toplantılarının tamamında 
bu bayrak asıldı.” ifadeleri 
kullanıldı.  

Turhan Ketene Irak Türkmenleri bayrağı ve Irak 
Türkmen Cephesi bayrağının farklı olduğunu 
söyleyerek ITC bayrağının özgeçmişine kısa bir 
şekilde değinerek şu şekilde konuştu: 

‘’Herkes Irak Türkmen Cephesi bayrağının 
kendisine ait 
olduğunu iddia eder, 
ben de buradan 
iddia ediyorum ki bu 
bayrağı ben çizdim. 
Hala daha Türkmen 
Cephesi’nin ilk 
klişeleri duruyor. 
Bayrağı çizerken yine 
aynen turkuaz rengini 
düşündüm. Cephe 
bayrağının asıl rengi 

mavi değil turkuazdır, fakat genel olarak mavi 
kullanılıyor, ayrıca çok da farklı değil. Cephe 

bayrağını her kim ben çizdim 
derse, doğru dememiş olur 
çünkü o bayrak bu kardeşinize 
aittir.’’

ITC bayrağındaki semboller ve 
detaylara değinen Dr. Ketene, 
‘’Hilal İslamiyet'i temsil ediyor, 
altı yıldız ise Mezopotamya ve 
Irak topraklarında doğan altı 
tane Türk devleti ve beyliğini 
temsil ediyor. O devletler: 
Akkoyunlular, İlhanlılar, 

Karakoyunlular, Selçuklular, Atabekliler ve 
Osmanlılar.” şeklinde açıklamada bulundu. 

Haber: Abdulselam Hişam/ Foto: Çoban Timur 

Hep kapalılığından yana dert 
yandığımız toplumumuz, bana 
göre vahim ve öldürücü bir sorun 
ile karşı karşıya. Bu veba, artık 
hemen hemen her alana her kuytu 
ve mecraya kök salmış durumda. 
Yazıma felaket tellallığı ile başlamak 
istemezdim aslında, daha umut 
verici, daha ufuk açıcı cümleler sarf 
etmek isterdim fakat artık birilerinin 
çıkıp bu gidişata DUR demesinin 
vaktinin geldiğini, hatta çok da geç 
kalındığını söylemekten kendimi 
alıkoyamayacağım. 

Özellikle son günlerde beynimde 
zonklayan ve katıldığım bütün 
faaliyetlerde gördüğüm hiç de iç açıcı 
olmayan manzaralar ile karşı karşıya 
kaldım. Bu karşılaştığım manzaralar 
aslında durumumuzun neden bu 
hale geldiğini, neden boğulurcasına 
çırpındığımızı anlattı. Müthiş bir 
zıtlaşma ile birlikte genç kesimin 
bertaraf edildiğini, hemen hemen 
hiçbir mevki ve alanda söz sahibi 
edilmediğini, kısacası gençlerimizin 
boğulduğunu ve yok değerinde 
olduklarını gördüm. 

Bu durumu, benim gibi gençlerin 
hissettiğini ve buna yakındıklarını 
çok iyi anlamaya başladım son 
günlerde. Çünkü bu kasvetli ortam 
içerisinde kendine yer bulamayan ve 
hiçbir değerinin olmadığını düşünen 
Türkmen gençlerimizin, artık son 
çırpınışlarda olduğunu gördüm. 

Kıymetli okurlarım, genç 
kesimin bir toplum için ne kadar 
önemli olduğunu anlatmaya 
yeltenmeyeceğim, zira bu kalıplaşmış 
ve sadece slogandan oluşan 
cümleleri kurmakla sizi yormak 
istemiyorum. Şu satırları okurken 
sizden sadece şöyle bir istekte 
bulunmak istiyorum, bir etrafınıza 
bakın, faaliyetlere, etkinliklere, 
şiir gecelerine, siyasi panellere ve 
aklınıza gelecek her türlü toplu 
faaliyete. Ne görüyorsunuz? Hemen 
size söyleyeyim:

Soluk ortamlar, ruhu olmayan 
sohbetler, klasik ve çağımızla 
hiçbir alakası olmayan etkinlikler, 
klasik tasarımlar, klasik cümleler 
ve kısacası çağdaş ve global yaşam 
tarzı ile yakından ve uzaktan hiçbir 
alakası olmayan KURU KALABALIK 
ortamlar. Neden mi? Sebebi çok 
basit ve net: GENÇSİZLİK! 

Edebiyat, siyaset, kültür ve sanat 
(zaten yok oldu!) ve diğer bütün 
alanlarda gençlere istenilen fırsat 
ve yer verilmiyor maalesef, sonuç 
itibarıyla da karışımıza ruhu olmayan 
ve yukarıda bahsettiğim bu kuru 
kalabalık ortam çıkıyor. Size açıkça 
söyleyeyim; hala doksanlı yıllarda 
yaşıyoruz!

Hala bir asır öncesinden kalma 
yöntemler ve prosedürlerle 
ilgileniyoruz, dinamik değiliz 
ve resmen sürünüyoruz. Bu 
düştüğümüz durumun en esaslı 
sebebi, gençlerimize fırsat ve izin 
vermeyen, eski kafalı bir takım insan. 

‘’Daha dünün çocuğu’’ diye diye 
bitirdiniz tertemiz gençlerimizi. 
“Ağzından süt kokusu geliyor’’ 
diye diye gençlerimiz bayrağı teslim 
etmek yerine dışladınız, ezdiniz ve 
kapıda beklettiniz. Hiçbir zaman 
genç insanımızın düşüncesine, 
ilkesine, yaşam tarzına ve bakış 
açısına önem vermediniz. Şimdi bu 
yaptığınız hataların bedelini toplum 
olarak ödüyoruz. 

Güvenin artık... Bir şeyleri gençlere 
verin, fırsat tanıyın, ilgilenin ve 
bırakın artık genç kesim sizi az 
biraz yönetsin. Taze fikirleri ile 
sizden çok daha başarılı olacakları 
kesin! Birazcık da olsa yardım edin 
ve ellerinden tutun, aşağılamayın 
ve onlardan gelen düşünce ve 
yeniliklere hem açık olun... Gençliğe 
karşı atacağınız her adım, bu 
toplumu karanlıktan kurtaracak 
ve çağdaş cemiyetlerin seviyesine 
yükseltecektir. 

Artık bizim gençlerimiz de ülkeyi 
terk etmenin yollarını arıyor, 
Neden? Çünkü umutsuz, çaresiz ve 
yapayalnız. Düşünsenize, bir milletin 
geleceği göz göre göre çekip gidiyor. 
Yıllardan beri var olan tecrübelerinizi 
gençlerin yeni ve çağdaş fikirleri ile 
daha da zenginleştirin, aksi taktirde 
tarihe gömülü çağdaş cemiyetler 
arasında yok olmamız yakındır, 
benden söylemesi. 

Sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum, 
umarım bu yazım bir nebze de olsa 
birilerini harekete geçirip yenilikler 
yapmaya iter. Şapkanızı önünüze 
koyup düşünün. Elimizde bulunan 
bu bitmek bilmeyen hazineyi yok 
etmeyin!

Size küçük bir örnek sunmak 
istiyorum; Mesela TEBA Ajansı. 
Kurulduğu ilk günden bu yana 
ve hala devam eden müthiş bir 
hazmedememe ile karşı karşıya. 
Bize her zaman en büyük darbeyi 
de yukarıda bahsettiğim tip insanlar 
vurdu. Destek olmak yerine hep 
dışlanmaya çalışıldık ve “Dünün 
çocukları” dikilip durulduk. Hatta 
bazen hakarete varan tabirler ve 
cümlelerle karşı karşıya kaldık, peki 
neden? Nedeni ise genç olmamız 
ve sözde “büyüklerimizin” bize 
güvenmemesi. Her ne yaptıysalar 
pes ettiremediler. Zamanında 
“Başarılı olamazsınız. Vazgeçin” 
gibi çok sloganlar duyduk. Şimdi 
sizin huzurunuzda bu sloganları bize 
iletenlere iade ediyorum çünkü biz 
onlara rağmen Başardık! Vesselam..

Ziya Uzeiry

Durumun vahimliğinden 
haberi olmayanlar, 
dinleyin!..
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Yurtdışında eğitim görmek başarılı öğrencilerin 
hayalidir. Kendi ülkeniz dışında eğitim almak size 
farklı edinimler kazandırır. 

Eğer ülkenizdeki eğitim sistemi yeteri kadar 
gelişmemişse, yurt dışı tercihi her zaman 
öğrencileri cezbeder. 

Iraklı öğrenciler için de durum pek de farklı 
değildir. Zira ülkedeki kötü eğitim sistemi, umut 
vadeden öğrenciler için sinsi bir zehir olarak kabul 
edilebilir. Bunun farkında olan öğrenciler eğitim 
için yurt dışına gitmeye her zaman sıcak bakar. 

Komşu ülke Türkiye, özellikle eğitim bakımından 
oldukça gelişmiş ve dünya standartlarına uygun bir 
eğitim kalitesi sunuyor. 

Her yıl çok sayıda öğrenci daha kaliteli eğitim 
için Türkiye’yi tercih ediyor. Nitekim Türkiye 
Cumhuriyeti de ülkesindeki üniversitelere olan 
rağbetin 
farkında olup 
yabancılara 
yönelik burs 
programlarıyla 
başarılı 
öğrencilere 
destek oluyor. 

Yurtdışı 
Türkler 
ve Akraba 
Topluluklar 
Başkanlığı 
tarafından 
2012 yılında 
başlatılan ve 
tüm dünyadan 
üniversite öğrencilerinin başvurusuna açık olan 
Türkiye Bursları programı çerçevesinde lisans, 
yüksek lisans ve doktora düzeylerinde burslar 
veriliyor. 2021 yılında dünyanın dört bir yanından 
165 binin üzerinde öğrencinin başvurduğu 
Türkiye Bursları programına, 2012 yılından 
itibaren 203 ülkeden toplam 1 milyonun üzerinde 
başvuru alındı. 

Türkiye Bursları programı kapsamında 
dünyanın neredeyse her yerinden burslandırılma 
gerçekleşti. 2012 yılından itibaren 177 ülkeden 
yaklaşık 50 binin üzerinde öğrenciye burs tahsis 
edildi. 

Türkiye tarafından Iraklı öğrencilere burs tahsisi 
1992 yılındaki “Büyük Öğrenci 
Projesi” ile başlamıştı. Türkiye 
Bursları programının başladığı 
2012 yılına kadar Irak’tan toplam 
1200’ün üzerinde öğrenci 
burslandırıldı.  

Iraklı öğrencilerin Türkiye’de 
eğitim ilgisi Türkiye Bursları 
programı çerçevesinde de 
devam etti. Zira 2012 yılından 
itibaren sadece Irak’tan yaklaşık 
30 bin başvuru gerçekleşti. 
2012 yılından itibaren her yıl 
100’ün üzerinde öğrencinin 
burslandırıldığı Irak’tan Türkiye Bursları 

programı kapsamında toplam 1300’e yakın 
öğrenciye burs verildi. Tahsis edilen burslar, 
lisans, yüksek lisans, 
doktora, araştırma bursu ve 
dil kursu düzeyleri şeklinde 
çeşitlilik gösteriyor. 

TEBA Gazetesi olarak 
Türkiye’de eğitim 
görmenin önemini ele 
almak adına eğitimlerini 
tamamladıktan sonra Irak’ta 
başarılı konumlar elde eden 
kişilerle görüşme yaptık. 

Yüksek lisans ve doktora 
eğitimini Türkiye’de tamamlayan Irak Kürdistan 
Bölgesi Yönetimi (IKBY) Ticaret ve Sanayi 
Bakanlığı Müsteşarı Soran Şükür, Türkiye’de 
eğitim almayı hayatının dönüm noktası olarak 
niteledi. 

Şükür, “Türkiye’de eğitim benim için büyük 
bir fırsattı. Orada eğitimimi tamamladıktan 
sonra dönüp milletime hizmet etmeyi hayat 
stratejim olarak belirledim. Değerli hocalarımdan 
öğrendiğim bilgi ve birikimlerimi burada 
uygulamaya çalışıyorum.” dedi. 

Türkiye Bursları programını olağanüstü büyük 
bir fırsat olarak tanımlayan Şükür, “Türkiye 
Cumhuriyeti’nin bize sunduğu imkanlar ve 
Türkiye’deki öğrencilerin durumuna baktığımızda 
kendimizi mahcup hissederdik. Eğitim ve yurt 
ücretinden muaf tutulurduk. Karşılıksız bir 
şekilde TÖMER eğitimi görürdük. Hakikaten 
burslu öğrencilere olağanüstü imkanlar 
sağlanmıştı ve bu halen ayrım yapılmadan devam 

ediyor.” ifadelerinde bulundu. 

Lisans, yüksek lisans ve doktora 
eğitimini Türkiye’de tamamlayan 
Selahaddin Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Siyasi Sistem 
ve Kamu Politikası Bölüm 
Başkanı Dr. Mofak Adil Ömer 
ise Türkiye’nin farklı proje 
ve programlarla yüz binlerce 
öğrenciye eğitim fırsatı sağladığını 
hatırlattı. 

Türkiye’nin farklı ülkelerdeki 
öğrencilere burs imkanı tanıdığını 

belirten Ömer, “Bu ülkelerden biri de Irak’tır. 

Doksanlı yıllarda başlayıp günümüze kadar devam 
eden bazı dönemlerde Türkmenlerin ağırlıklı 

olduğu (özellikle doksanlı yıllardan 
itibaren iki binli yılların başına kadar) 
Irak’tan yüzlerce öğrenci Türkiye’de 
eğitim görmüştür.” dedi.

Türkiye’de eğitim aldıktan sonra 
Irak’a geri dönen öğrencilerin 
bazılarının önemli mevkilere vardığını 
vurgulayan Ömer, “2010 yılında 
YTB’nin kuruluşuyla, öğrenci seçme 
usullerinde bilimsel kriterlere 
dayanan bazı şartların konulmasıyla 
daha seviyeli ve kaliteli öğrenciler 
seçilmeye başlanmıştır. Hepsinden 

önemlisi ise Irak’tan farklı ırk, dil, mezhep, din ve 
milliyetten öğrenciler de açıklanan programlara 
alınmışlardır.” ifadelerinde bulundu. 

Yüksek lisans ve doktora eğitimini Türkiye’de 

tamamlayan 
Selahaddin 
Üniversitesi 
Diller Fakültesi 
Türk Dili ve 
Edebiyatı 
Öğretim 
Üyesi Ersan 
Haşim Saki de 
konuya ilişkin, 
“Türkiye’yle 
komşu ülkeyiz 
ve bizim 
ülkemizdeki 
durum herkesin malumudur. Özellikle eğitim 
konusunda insanlarımız hangi seviyede 
olduğumuzu bildiği için gidip başka ülkelerde 
eğitimini sürdürüyor.” değerlendirmesinde 
bulundu.

İnsanların komşu ülke Türkiye’yi eğitim için 
tercih ettiğini vurgulayan Saki, “İster istemez 
Türkiye’deki durum buradan farklı. Orada eğitim 
ve teknoloji daha çok gelişmiş durumda. Ayrıca da 
bize yakın olmasından dolayı insanlar Türkiye’yi 
tercih ediyor. Bir de dil konusu var, buradan 
Türkiye’ye gidenlerin çoğu Türkçe biliyor. Orada 
çok sayıda üniversite var ve insanlar kendine çok 
şey katabiliyor. Türkiye’deki eğitim günden güne 
gelişiyor, bu da insanların ilgisini çekiyor.” dedi.

Haber: Barzan Lokman/Foto: Anas Saddam

Iraklı Öğrencilerin Türkiye'de Iraklı Öğrencilerin Türkiye'de 
Eğitime İlgisi BüyükEğitime İlgisi Büyük
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TEBA Araç plaka fiyatları yeniden yükselişte: 

Plakalar değişecek mi?
Son zamanlarda Irak Kürdistan Bölgesi 
Yönetimi'de (IKBY) araç plakası fiyatlarında 
ciddi artış kaydedildi. Özellikle de plaka 
numarasında ilk hanesinden sonra sıfır olan, 
yani ilk hanesi herhangi bir sayıyla başlayıp diğer 
haneleri sıfırla devam eden plakalarda fiyat artışı 
görülüyor. Bunun da sebebi araç plakalarında 
yaşanan değişikliklerden kaynaklanıyor. İşin 
uzmanlarına göre, Irak ve Irak Kürdistan Bölgesi 
Yönetimi’ndeki (IKBY) plakaların tarzları aynı 
olacak.

IKBY Trafik Polisi Sözcüsü Esad Mala Kerim, 
konuya açıklık kazandırmak üzere TEBA’ya 
yaptığı açıklamada, “Yaklaşık bir sene önce 
Irak Trafik Genel Müdürlüğü ile Kürdistan 
Bölgesi Trafik Genel Müdürlüğü arasında İçişleri 
Bakanının da katılımıyla kapsamlı bir toplantı 
düzenlendi. Bir Alman şirketinin gelmesiyle, 
plakaların hem Irak için hem de Kürdistan Bölgesi 
için tek bir boyut ve şekilde olması istendi.” 
ifadelerinde bulundu.

Plaka alışverişinde 
yaşanan canlılığın 
nedenine ilişkin 
Kerim, “Trafik Genel 
Müdürlüğü, uzun bir 
aranın ardından birkaç 
gün önce söz konusu 
değişikliğe ilişkin 
yaptığı açıklamada, 
ilk aşamada anlaşma 
sağlandığını açıkladı.” 
ifadelerini kullandı.

Sözcü Kerim, plakaların 

Irak’ın diğer illerinde kullanılan plakalarla 
aynı olacağına dair soruyu, “Hem Irak hem de 
Irak Kürdistan Bölgesi için yeni bir plaka şekli 
belirlenecek.” şeklinde yanıtladı.

Kararın uygulamaya geçmesi ve değişikliklerin ne 
zaman gerçekleşeceğine dair soruya Kerim, “Şu 
ana kadar değişikliğin gerçekleşmesi için belirli 
bir tarih yok.” yanıtını verdi.

TEBA’nın elde ettiği bilgilere göre, yeni 
plakalarda şehir ismi yerine harf kullanılacak. 
Ayrıca Irak’ın diğer illerinden farklı olarak 
IKBY’nin plakalarında özel bir simge olacak. 
Renk bakımından ise bütün araçların plakaları 
aynı renkte olacak. Sadece taksi plakalarının 
kenarları kırmızı, yük taşıma araçların plakalarının 
kenarları ise sarı olacak.

Plaka alışverişi yapan bir ofis sorumlusu ise, 
plaka fiyatlarındaki görülen artış ve plaka 
alışverişlerinde yaşanan canlanma konusunda, 
“Plaka piyasası hareketlilik kazandı. Özellikle 

de 2 ve 3 sıfırlı 
plakalara istek 
yüksek. Bunun 
da sebebi 
plakaların 
değişeceğine 
dair 
söylentilerden 
kaynaklanıyor. 
Günde 1 ile 
3 arası plaka 
değişikliği 
yapıyoruz, bazen 
bir haftada 
sadece bir 

plakanın sayısında değişiklik yapılıyor.” şeklinde 
açıklama yaparak konuşmasına şöyle devam etti:

“Şu anda halk, 2 sıfırlı olan araç plakalarına 
yöneliyor. Çünkü genellikle ilk basamaktaki 
sayının ardından 3 veya daha fazla sıfırlı araçları 
alamıyor. Çünkü söz konusu plakalar 10 bin dolar 
ve üstü bir fiyata yükseldi. Bu nedenle gidip 500-
600 dolarlık plakalar alınıyor. Gelecek günlerde 
son sayının silinmesi bekleniyor.” 

Söz konusu sorumlu, sayı olarak 100 binden 
başlayan plakalara ilişkin, “Eskiden 100 
binden başlayan plakalar yani 100 ve ardından 
son iki basamağı farklı olan sayılar (Örneğin: 
1000**) 4 bin dolar ile 8 bin dolar arasında 
bir fiyatla satılıyordu. Ancak şimdi 13 bin 
dolardan daha düşük fiyata satılmıyor. 100 bin 
olarak başlayan ancak iki sıfıra sahip plakaların 
(Örneğin:100***) fiyatları bin dolardan 
başlamaktadır. Son sayılar ne kadar güzel olursa, 
plakaların fiyatları da o kadar yükselmektedir.” 
şeklinde konuştu.

Diğer plaka türlerine dair plaka alışverişi yapan 
ofis sorumlusu, “200, 300, 400’den bine kadar 
olan örneğin; 200***, 300***, 400***, 
diğer plakaların fiyatları yine son basamaklarına 
göre yani sıfırdan sonra gelen sayılara göre 
değerlendiriliyor.” ifadelerinde bulundu.

Rapor: Ziya Uzeiry /Foto: Çoban Timur

Türkmen Kick Boksçu Yusuf Türkmen, 
Türkiye’nin en büyük dövüş turnuvası olan Army of 
Fighters’da Rus rakibi Sergej Hauzel’i 2. raundda 
nakavt etmeyi başardı.

26 yaşındaki Yusuf Türkmen, dövüşçülük kariyeri 
ve hedefleriyle ilgili TEBA Gazetesi’ne konuştu. 

2008 yılında Kerkük’ten ayrılıp İstanbul’a yerleşen 
Türkmen, Sultanbeyli Fight Master Akademi’de 
hocası ve menajeri Selahattin Aydın ile beraber 
hayallerini gerçekleştiriyor. 

Army of Fighters turnuvasına katılan Yusuf 
Türkmen, burada büyük bir başarıya imza attı. 
Türkmen, Rus rakibi Hauzel’e üstünlük kurarak 2. 
raundda maçı kazanmayı başardı. 

Kazandığı maçı tüm Türkmenlere armağan ettiğini 
belirten 26 yaşındaki dövüşçü, büyük hedeflerle 
yoluna devam edeceğini ifade etti. 

Army of Fighters’a seçilme sürecini anlatan 
Türkmen, “Army of Fighters için Türkiye’nin en 
iyi dövüşçüleri seçildi. Ben de başvurdum ve 95 

kilogram kategorisinde beni de seçtiler. Daha sonra 
düzenlenen organizasyonda ilk maçıma çıktım ve 
rakibi nakavt ettim.” dedi.

Kendi sıkletinde dünyanın en iyisi olmayı 
amaçladığını belirten Türkmen, bütün 
Türkmenlerin gurur kaynağı olmak istediğini 
söyledi. Yusuf Türkmen, “Benim gibi zorlukları 
yaşayan kardeşlerime örnek ve ilham kaynağı olmak 
istiyorum. Bunun için de tek hedefim kendi kilomda 
dünyanın en iyi savaşçısı olmak.” diyerek sözlerini 
sonlandırdı. 

TEBA Gazetesi’ne konuştuğu sırada kendini 
tanıtan Türkmen, şu bilgileri paylaştı:

“Ben Yusuf TÜRKMEN, aslen Kerkük 
Türkmenlerindenim. 26 yaşında bir milli 
sporcuyum. Kerkük’te Osmanlı ordusunda 
komutanlık yapmış bir ailenin çocuğuyum. Küçük 
yaşlarda Kerkük’ten Türkiye’ye gelip Sivas’a 
yerleştik; küçük yaşta ailemin sorumluluğunu 
üstlendiğim için onları koruyabilmek amacıyla 
bu spora başladım, ama bir yandan da çalışmak 
zorundaydım. Sabah erkenden işe gidip akşam 
geç saatte işten çıkardım. İş çıkışı gece yarılarına 

kadar antrenman 
yapardım. 
Dövüş hayatım 
böyle başladı. 
Şimdi ise hem 
amatör, hem de 
profesyonel olarak 
dövüş kariyerimi 
sürdürüyorum.”

Yusuf Türkmen’in 
katıldığı bazı 
şampiyonalar 
ve elde ettiği 
dereceler:

• 2014 Muay Thai Bölge İkinciliği
• 2015 Muay Thai Bölge Şampiyonu
• 2016 Akdeniz Şampiyonluğu (İki kez)
• 2017 Muaythai (EMF) Avrupa Kupası 
      Şampiyonu
• 2018 Kick Boks Avrupa Kupası İkinciliği
• 2019 Kick Boks Avrupa Kupası İkinciliği

Türkmen Kİck Boksçu RakİbİnİBoksçu Rakİbİnİ 
2. Raundda Nakavt Ettİ Haber: Barzan Lokman



Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam 
etmesi ve yeni varyantının çıkması üzerine bu 
yılki hac ibadetini sadece kendi vatandaşlarının 
gerçekleştireceğini açıkladı.

TEBA Gazetesi olarak, söz konusu karara ve hac 
için isim kayıt işlemlerini gerçekleştiren halkın 
ne yapması gerektiğini öğrenmek üzere Irak 
Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) Vakıflar 
Bakanlığı Sözcüsü Nebaz İsmail ile röportaj 
gerçekleştirdik.

Bu yıl gerçekleştirilecek hac ibadetine ilişkin 
İsmail, “Bu sene hac ibadeti bütün dünyayı 
kapsamayacak. Suudi Arabistan yetkilileri 
tarafından alınan karar kapsamında resmi 
olarak, geçen sene gibi koronavirüs salgınının 
devam etmesi sebebiyle bütün yabancı ülkeler 
ve İslam ülkelerindeki kişiler hac ibadetini 
gerçekleştiremeyecek. Irak ve Kürdistan Bölgesi 
de diğer ülkeler gibi bu sene hac projesine 
katılamıyor. Suudi Arabistan'da bu sene hac 
ibadetini gerçekleştirmek üzere 15 bin hacı 
adayı kabul edilecek. Kabul edilecek kişilerin 
ise sadece Suudi Arabistan vatandaşı olması ve 5 
sene içerisinde hac ibadetini gerçekleştirmemiş 
olması gerekiyor. Suudi Arabistan’da yaşayan 
45 bin yabancı kişi de bu sene ibadetini 
gerçekleştirebilecek.” dedi.

Vekâleten yapılan hac için umre ve hac şirketleri 
tarafından yapılan reklamlara ilişkin Vakıflar 
Bakanlığı Sözcüsü İsmail, “İlk önce 
vekâleten yapılan haccın ne olduğunu 
bilmemiz gerekiyor. Bir kişi hac 
ibadetini gerçekleştiremiyorsa veya 
sağlık durumu iyi değilse yani maddi 
gücü yerindeyse ancak gücü ve sağlığı 
iyi değilse ya da söz konusu ibadeti 
gerçekleştirmesi için başka engelleri 
varsa, din insanları tarafından kişinin 
hac ibadetini yapmayarak başka birine 
vekâlet vermesinin sakıncalı olmadığı 
belirtilmiştir.” diyerek sözlerine şöyle 
devam etti:

“Bazı şirketlerin vekâleten hac için 

reklam yaptıklarını gördük. İlginç olan durum 
ise bu sene normal hac ibadeti yapılmayacak, bu 
durumda nasıl vekâleten hac gerçekleştirilebilir. 
Bu nedenle Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığı ile 
Kürdistan Hac ve Umre Genel Müdürlüğü olarak 
hemen bu konuyla ilgilenmeye başladık.”  

İsmail, “30 Mayıs 2021 tarihinde bize 
müracaatta bulunan hac ve umre ziyaretleriyle 
ilgilenen 120 şirkete vekâleten hac için hiçbir 
şekilde reklam vermemeleri gerektiği konusunda 
bir bildiri gönderdik. Çünkü vekâleten hac 
başlığı altında ticari reklamlar yapılmaktadır. 
Biz hükümet olarak, herhangi bir hac projesini 
gerçekleştiremeyiz. Çünkü Suudi Arabistan 
tarafından hac ziyaretleri durduruldu. Böyle 
bir karar varken şirketler nasıl vekâleten hac 
ibadetini gerçekleştirebilir. Şirketlere uyarı mesajı 
gönderdikten sonra bütün reklamlar durduruldu. 
Buradan da vatandaşlardan hiçbir kişiye veya 
şirkete vekâleten hac için ücret ödememelerini 
talep ediyoruz. Çünkü bu sene Suudi Arabistan 
dışında hiç kimse hac ibadetini veya vekâleten 
hac ibadetini gerçekleştiremeyecek.” şeklinde 
konuştu.

Birçok kişinin aklında olan “Hac ibadeti için 
başvuran vatandaşların sonucu ne olacak?” 
şeklindeki soruyu yanıtlayan İsmail, “Vakıflar ve 
Dini İşler Bakanı Piştivan Sadık’ın huzurunda 
19 Aralık 2019’da bir hac programı düzenledik. 
Bu programda 70 bin vatandaş hac için kayıt 
yaptırdı. 70 bin kişiden, 4 bin 350'sini açık bir 

şekilde çekiliş yaparak seçtik. 2019 senesinde 
hac ibadetinin gerçekleşmesini bekliyorduk ancak 
koronavirüs salgını nedeniyle askıya alındı.” dedi 

ve şöyle devam etti:

“Şu anda bulunduğumuz 
2021 senesinde, kayıt 
yaptıran bütün isimler 
yanımızda bulunuyor. 
Vatandaşların kayıt 
işlemlerini bitirmek 
istiyorduk, bu nedenle 
vatandaşlardan gelip 
hac ibadetlerini 
gerçekleştirebilmeleri 
için ücretlerini teslim 
etmelerini talep ettik 

ancak ne yazık ki dünya genelinde özellikle 
de Suudi Arabistan’da koronavirüs salgınının 
devam etmesi ve Suudi Arabistan’ın girişlere 
izin vermemesi nedeniyle söz konusu proje 
yeniden askıya alındı. Şu anda kayıt yaptıran 
isimlerin tamamı bizim tarafımızdan korunuyor. 
Vatandaşların hakkının korunduğuna dair güvence 
veriyorum. Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığı bütün 
isimleri kayıtlara almaktadır. Hac projesi normale 
döndüğünde sevgili vatandaşlarımız hac ibadetini 
gerçekleştirebilecek.”

Son olarak umre ziyaretlerinin başlayacağı tarihe 
değinen İsmail, “Ramazan Bayramı’nın ardından 
şevval ayında umre ziyaretleri durduruldu. 
Suudi Arabistan, hac döneminin gelmesi ve 

hac merasimine yaklaşılması 
sebebiyle dünya geneline umre 
ziyaretlerini durdurdu. 20 
Temmuz’da gerçekleşecek olan 
Kurban Bayramı’nın ardından umre 
ziyaretlerinin başlamasını bekliyoruz. 
Ancak şu anda aşının da elimize 
ulaşmasıyla önlemlerin ne şekilde 
olacağını bilmiyoruz. Bakanlığımızın 
verilerine göre, geçtiğimiz 5 ay 
içerisinde Bölge’den sadece 150 
kişi umre ziyareti gerçekleştirdi.” 
ifadelerini kullandı.

Haber: Abdulselam Hişam

Haber: Hüseyin Hatipoğlu/ Foto: Çoban Timur
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TEBA

İslam dünyasında heyecanla beklenen 
Müslümanlar için büyük öneme sahip Kurban 
Bayramı’na sayılı günler kaldı. İslam inancına göre, 
Allah'a yakınlaşmak anlamına gelen "kurban", 
Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet amacıyla 
belirli şartları taşıyan hayvanları usulüne uygun 
kesmeyi ifade ediyor.

Suudi Arabistan, Kurban Bayramı’nın 20 Temmuz 
Salı gününe tekabül ettiğini açıklamıştı. Irak 
Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) de Suudi 
Arabistan’la birlikte bayram gününü belirler. Hacı 
adaylarının Arafat Dağı’na çıktığı günün yarını 
bayram olarak kabul edilir. 

Son 2 yıldır kurban pazarlarında durgunluk 
yaşansa da bu yıl koronavirüs önlemlerinin 
genişletilmesi, hayvanların satılamaması 
nedeniyle fiyatlarının geçen yıllara oranla 
düşmesinden dolayı müşteri sayısı yükseldi.

Hayvan pazarları, bu yıl koronavirüs salgını 

öncesindeki yıllar gibi kalabalık görünüyor. 
Kurban pazarında kasaplık yapan Hacı İbrahim, 
kurban alım-satım ve fiyatına ilişkin TEBA’ya 
konuştu. 

Kurbanların satışa çıkacağı tarihi açıklayan 
İbrahim, “17 Temmuz’da yani bayramdan 3 gün 
önce kurban alım-satımı başlayacak ve bayramın 
dördüncü gününe kadar devam edecek.” dedi.

“Bu yıl kurban alımı daha mı yüksek?” sorusunu 
yanıtlayan İbrahim, “Geçtiğimiz yıl insanlar 
koronavirüs salgını ve kısıtlamaların yeniden 
başlamasından çekinerek kurbanlık almıyordu. 

Çünkü o dönem kurban için uygun değildi. Bu 
yıl ise kurbanlığa talep yoğun ve hayvan sahibi 
kurbanlıklarını arz ediyor.” ifadelerini kullandı.

Kurbanlıkların fiyatlarına da değinen kasap 
İbrahim, “Büyük ve küçük baş hayvanın kilogram 
fiyatı arasında fark yok. İkisi de 5 bin Irak dinarı 
üzerinden satılıyor. İran, Türkiye ve Suriye’den 
hayvan ithali, fiyatları düşürse de çok sayıda kişi 
alım-satım işi yapıyor.” diye konuştu. 

Kurban Bayramı tüm Müslüman alemi için 4 günlük 
kutsal bir bayramdır. Kurban Bayramı’nın çıkışı da 
Kur’an-ı Kerim’de geçen, Hz. İbrahim ile oğlu Hz. 
İsmail ile ilgili olaya dayanmaktadır.

Hicri takvime göre Kurban Bayramı’nın günü 
bellidir. Hacı adaylarının Arafat Dağı’na çıktığı 
günün ertesi, yani 10 Zilhicce, bayram olarak 
kabul edilir. Arafat Dağı’na çıkmak hac sürecinin 
en önemli adımıdır, ayrıca hac ve umre arasındaki 
en temel farktır. Kurban Bayramı 10-13 Zilhicce 
tarihleri arasındadır. 

Vakıflar Bakanlığı Sözcüsü: 
Vekâleten hac için hiçbir şirkete veya kişiye ücret ödemeyin88

Bu yıl kurban alımı geçen yıla göre
daha fazla
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Bilim insanları, fazla vücut 
yağlarıyla beyin küçülmesi 

arasındaki ilişkiye işaret eden 
bulgulara ulaştı. İngiltere’de 

Loughborough Üniversitesi’ndeki 
yapılan araştırma ortalama 55 

yaşlarındaki 9, 652 kişiyle 
gerçekleştirildi.

Araştırmaya katılanların yüzde 19’u 
Vücut Kitle Endeksi’ne (VKE) 

göre obez çıktı. MR incelemeler 
sonunda VKE’si yüksek olanlar 
arasında bel kalınlığı daha fazla 

olan kişilerin, zayıf kişilere kıyasla 

gri madde beyin 
hacimlerinin küçük 

olduğu görüldü.

1,291 kişi arasında 
en küçük gri 
madde beyin 
hacmi 786 

santimetreküp olarak 
ölçüldü. Vücut Kitle 

Endeksi normal 
sınırlar içinde kabul 
edilen 3,000 kişinin 
beyin hacmi ise 798 
santimetreküp çıktı.

Araştırma heyetinden Mark 
Hamer “Daha önceki beyin 
küçülmesiyle hafıza kaybı 

ve daha yüksek demans 
riskini ilişkilendiren 

araştırmalar 
yapılmıştı. 

Ancak fazla vücut 
yağlarının beyin 

büyüklüğüyle ilişkisine 
dair bir veri yoktu. 

Araştırmamız, obezitenin 
beyin küçülmesiyle 

bağlantılı olabileceğini 
ortaya koydu” dedi.

Hamer, obezitenin beyin yapısında 
anormalliklere, ya da beyin 
yapısındaki anormalliklerin 

obeziteye yol açıp açmadığının 
henüz bilinmediğini söyledi.

Gri madde büyük ölçüde sinir 
hücrelerinden “beyaz madde” ise 

sinir liflerinden oluşuyor. Sonuçları 
bilim dergisi Neurology’ de 

yayımlanan araştırmada beyaz 
madde hacminde önemli bir 
değişiklik olmadığı görüldü.

Vekâleten hac için hiçbir şirkete veya kişiye ücret ödemeyin

”Aşırı kİlo, beyİnde küçülmeye neden olabİlİr“

Emojİlerle İlgİlİ neler bİlİyoruz?Emojİlerle İlgİlİ neler bİlİyoruz?
Dünya Emoji Günü, her yıl 17 Temmuz tarihinde 
kutlanıyor. 20 yıl önce hayatımızın bir parçası olan 
emojiler, bazı kelime ve cümlelerin yerini alarak evrensel 
bir dil olarak bütün ülkelerde kullanılmaktadır.

Fikir belirten işaret ve resimden oluşan emojiler, 
elektronik mesajlarda ve internet sayfalarında 
kullanılmaktadır. Emojiler, kullanıcının 
ifadelerini yansıtmaktadır. Dilimize Japoncadan 
geçen emojide "e" resim, “moji” ise karakter 
anlamına geliyor. İlk kez Japonlar tarafından üretilen 
telefonlarda kullanıldı. Çıkışında sadece Japonya’da 
kullanılan emojilere istek artınca 2010 senesinde diğer 
akıllı telefonlara geçiş yaptı. Ardından çok yaygınlaşan 
emojiler, sosyal medyada her cümlenin sonunda kullanılır 
hale geldi. Oxford Sözlüğü, 2015 yılının kelimesini, dijital 
dünyadan seçti. Sonuç olarak gülmekten 
ağlayan emoji, 2015 yılının kelimesi oldu.

Şu anda 3 bin görsele kadar yükselen 
emojiler, bütün dünyada aynı anlamı 
taşıyarak evrensel bir dil haline geldi.

1717 Temmuz neden Dünya Emoji Günü olarak seçildi?

Dünya Emoji Günü, 2014 yılından bu yana her yıl 17 
Temmuz tarihinde kutlanıyor. Dünya Emoji Günü'nün 17 
Temmuz'da kutlanmasının sebebi ise, iPhone ve Android 
telefonların emoji kısmında "takvimi" temsil eden 

emojide 17 Temmuz tarihinin bulunmasıdır.

Emojilerin fikir babası kim?

Her gün bir sayfada veya televizyonda ya da bir 
arkadaşının kıyafetinde gülen sarı suratları 
görebiliriz. 

Söz konusu görsel, 1963 yılında 
ABD’de State Mutual Life Assurance 
Company şirketince tasarımcı Harvey Bal 
tarafından işlenmesi istendi.

Harvey Bal, 10 dakikada beyaz bir sayfada gülen sarı 
yüzler çizdi, görselin ve rengin uyumu sebebiyle 
onaylandı.

Yani emojiler sosyal medyada kullanılmadan önce bir 
şirket tarafından kullanıldı. Ancak kısa sürede bütün 
dünyaya yayıldı.

France Soir Gazetesi, 1972’de günlük bütün iyi 
haberlerin üzerine gülen yüz emojisi ekledi. 

Japon arayüz tasarımcısı Shigetaka Kurita'nın 
şirketi için 1999 yılında tasarladığı 
görseller evrensel dijital dilin temelini attı. 
Kurita'nın manga sanatı, sokak levhaları ve 
Çince karakterlerden esinlenerek yarattığı 

emojiler, mesajlaşmalardaki karakter 
kısıtlamasına da çözüm oldu.

İlk önce emojiler 176 görselden 
oluşuyordu ancak şu anda bu sayı 3 
bine yükseldi.

Dünya genelinde sosyal medyada günde 700 milyon emoji 
kullanılıyor. Sadece Facebook uygulamasında günlük 
gönderi, yorum ve mesajlaşmalarda 900 milyon emoji 
kullanılıyor.

Bazı emojilerin ise bazı ülkelerde kullanımı yasaklandı. 
Örneğin Arap ülkelerinin birinde bazı durumlarda 
gönderilen emojiler ceza sebebi olabilir hatta hapis 
cezasına kadar ilerleyebilir.

Umman’da mesajlaşırken gönderilen emojilerin, dalga 
geçme amaçlı kullanıldığı düşünülmektedir. Bazı 
durumlarda kullanımı ise kişiye, maddi ve hapis cezası 
olarak dönmektedir. 

Umman’da söz konusu görseller, bireylerin özel hayatına saldırı 
olarak görülmektedir, bu nedenle de ağır cezalar belirlenmiştir.

Umman Anayasası’nda, emoji kullanımı suç sayılmakta ve 
eylemi gerçekleştiren kişiye ise 1 ile 3 yıl arasında ceza 
verilmektedir. Maddi ceza ise 2.6 bin dolar ile 13 bin 

dolar arasındadır. Hazırlayan: Abdulselam Hişam

Müslüman Ülkelerde Bayram Yemeği KültürüMüslüman Ülkelerde Bayram Yemeği Kültürü
Müslüman ülkelerde bayram büyük bir coşkuyla kutlanır. Günler öncesinden o gün için 
ikramlıklar hazırlanır. Her ülkede bayram için gelenek haline gelen farklı lezzetler hazırlanır. 
Bu gelenek Müslüman ülkelerde yüz yıllardır devam eden bir kültür haline gelmiştir. 

Bazı Müslüman ülkelerdeki bayram yemeği kültürü şöyle:

Irak: Birçok şehrinde insanlar bayram namazının ardından “Kahi” adı verilen bir ekmek, yanında da kaymak tüketir. Kahi ve kaymak Iraklıların bayram sabahı için 
çokça tercih ettikleri bir besindir. Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi’nde (IKBY) ise Bölge halkı bayram sabahında pilav, et, kuru fasulye ve kayısı yemeği hazırlar. 
Bazıları da “Şeyh mahşi” adı verilen sulu yemeği pilavın yanında tüketir. Bayram namazının ardından yemeğini yiyen Müslümanlar, daha sonra akraba ziyaretleri 

gerçekleştirir. 
Türkiye: Ülkede bayram namazı sonrası biribinden çeşitli peynirlerin, reçellerin, böreklerin ve simidin süslediği büyük bir kahvaltı sofrası bayram sabahlarının 

vazgeçilmezidir. Bayram hazırlıkları kapsamında kadınlar en çok bilinen baklava, şekerpare gibi tatlıları günler öncesinden hazırlamaya başlar. İkramlar bayramda 
misafirlere büyük bir zekle sunulur. 

Mısır: Farklı tatlı ve kekler bayram sabahı için hazırlanırken, öğlen yemeği için yoğurttan yapılan “Ringe ve Maluha” adlı yemek sofralardaki yerini alır. 
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE): Bu ülkede bayram için iki tür yemek hazırlanır. Biri buğdaya benzeyen “Heris”, diğeri de et yahnisi “Al-sirid”. 

Afganistan: Afganlar bayram sabahı için kaynamış yumurta hazırlar. Öyle ki yumurta bayramın ana gıdası haline gelmiştir. Halk daha sonra piknik alanlarında yumurta 
kırıp bunu yeme yarışması düzenler. 

Suudi Arabistan: Ülkenin birçok bölgesinde “Kabsa” adı verilen et ve pilav yemeği hazırlanır. Kullanılan et tavuk, koyun, inek veya deve eti olabilir. Yanına 
“Mahsub” adında bir ekmek servis edilir. Deliklerden oluşan bu ekmek muz, yağ, bal ve kaymakla karıştırılır. Tatlı olarak da bal ve şekerden oluşan “asida” hazırlanır. 

Ürdün: Ülkede bayram namazının ardından un, yumurta ve baldan yapılan “Lezicat” adında bir tatlı tüketilir. 
Endonezya: Bu ülkede Müslümanlar bayram için “Lpis Legenta” adında un, tereyağı ve baharattan yapılan katlı kek hazırlar. 

Tunus: Başkent Tunus’ta “Kayravani” tatlısının eski bir tarihi vardır. İçinde kuru meyve bulunan bu tatlının üstü bal, şeker ve zeytinyağı ile süslenir. 
Umman: Farklı tarzlarda et hazırlamaya özen gösterirler. Özellikle ızgara tarzı ön planda. Yahni ve buğdayın yanı sıra “Maşakik” ve “Mafur” adında iki farklı yemek 

türü de tercih edilir.  

 Haber: Abdulselam Hişam

Hazırlayan: Eymen Erbiloğlu
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Hawar Bazİrgan'dan bİr vefa borcu

Abdurrahman KIzIlay’In yeğenİ hayalİnİ 
gerçekleştİrdİ

Aydilge, "Bal Gibi" isimli 
şarkısına aldığı geri dönüşlerin 
kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Geçtiğimiz haftalarda yayınladığı 
şarkısıyla büyük beğeni toplayan yıldız 
sanatçı Aydilge, Geylan Bakkal'ın 
konuğu oldu.

Aydilge, söz ve müziği kendisine ait 
olan şarkısından şöyle bahsetti:

"Tam yaza uygun neşeli bir şarkı 
yaptık. Ben bu şarkıyı, pandemi 
yüzünden eve kapanmış olmanın ve 
konserlere çıkamamanın etkisiyle 
yazmıştım. İnsanlar, bizler yazarken o 
şarkının duygusundayız sanıyorlar ama 
genellikle öyle olmuyor."

Gökçe, hazırladığı yeni şarkıların bir bir 
tarihlerini açıkladı.

Ünlü şarkıcı Gökçe, Geylan Bakkal'ın Zing 
       programında konuştu.

          Gökçe, yeni albümümde hem HipHop 
          hem de Balkan havası tarzlarının olduğunu 
            söyleyerek, “Ama 2022 yılının şubat veya 
             mart ayı gibi paylaşmayı 
             düşünüyorum.” dedi.

             Başarılı sanatçı, temmuz ayında ‘Gel 
           Çiçek Açalım’ isimli şarkısının yanı sıra 
eylül ayında da başka bir şarkı olmak üzere iki 
hareketli parça hazırladığını söyledi.

Murat Kurşun, dinleyenlerini 
güzel çalışmaların beklediğini 
duyurdu. 

Usta sanatçı Murat Kurşun, 
Geylan Bakkal'ın canlı yayında 
sorularını  yanıtladı.

Çıkardığı 13 albümün yanı sıra birçok tekli çalışmaları da 
bulunan sanatçı, "Önümüzdeki günlerde yeni çalışmalarımı da 
dinleyenlerimle buluşturmayı planlıyorum." 
diyerek ileriye dönük projelerin-den söz etti.Sanatçı Hawar Bazirgan, geçtiğimiz günlerde Sanatçı Hawar Bazirgan, geçtiğimiz günlerde 

yeni bir klip çalışması için objektif karşısına yeni bir klip çalışması için objektif karşısına 
geçti. Sürpriz görüntülerin yer aldığı anlamlı geçti. Sürpriz görüntülerin yer aldığı anlamlı 
klip, bayram öncesi sanatçının hayranlarıyla klip, bayram öncesi sanatçının hayranlarıyla 
buluşacak.buluşacak.

Bazirgan, bu kez büyük Türkmen sanatçısı Bazirgan, bu kez büyük Türkmen sanatçısı 
                          Yunus Hattat'ın en sevilen                           Yunus Hattat'ın en sevilen 
                                       eserlerinden biri olarak                                        eserlerinden biri olarak 
                                           tanımlanan "Garip                                            tanımlanan "Garip 
                                               Kaldım" şarkısını                                                Kaldım" şarkısını 
                                                   ünlü aranjör Ali                                                    ünlü aranjör Ali 
                                                      İnceparmak'ın                                                       İnceparmak'ın 
                                                         aranjesi ile                                                          aranjesi ile 
                                                            seslendirdi.                                                            seslendirdi.  

                                                                                                                            Söz ve müziği 

Rahmetli Yunus Hattat’a ait olan şarkının 
klibini ise TEBA Medya Grubu üstlendi. 
Klibin yönetmenlik koltuğuna genç yönetmen 
Çoban Timur geçti.

KLİP DE BİR O KADAR ÖNEMLİ!

Klip için anlamlı ve orjinal detaylar düşünüldü. 
Önce merhum Sanatçı Yunus Hattat'ın kendi 
eliyle yazmış olduğu orijinal şiir defterine 
ulaşılarak o kağıtlar arka plan olarak kullanıldı. 
Aynı zamanda sanatçının eski ve yeni resmileri 
de klipteki köşesini buldu.

Çok sayıda enstrümanın kullanıldığı 
klipte sürpriz görüntülere yer verildi.

Kurşun açIkladI: 
Önümüzdekİ 
günlerde...15
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Usta kemanist Harbi Usta kemanist Harbi 
Kayacı'nın başkanlığını Kayacı'nın başkanlığını 
yaptığı Türkmen Sanatçılar yaptığı Türkmen Sanatçılar 
Birliği, büyük bir projeye imza Birliği, büyük bir projeye imza 
atmaya hazırlanıyor.atmaya hazırlanıyor.

Kadrosunda genç müzisyen ve Kadrosunda genç müzisyen ve 
sanatçıların yanı sıra çok sayıda sanatçıların yanı sıra çok sayıda 
usta isimlerin de yer aldığı usta isimlerin de yer aldığı 
Türkmen Sanatçılar Birliği, Türkmen Sanatçılar Birliği, 
dinleyenlere adeta kültür dinleyenlere adeta kültür 
şöleni yaşatacak bir projenin şöleni yaşatacak bir projenin 
çalışmalarına başladı. Kaya-çalışmalarına başladı. Kaya-
cı’nın önderliğinde kurulan cı’nın önderliğinde kurulan 
koroyla birçok kültür ve sanat koroyla birçok kültür ve sanat 
festivallerinde faaliyet gösteren festivallerinde faaliyet gösteren 
Birlik, Türkmeneli’nin dört Birlik, Türkmeneli’nin dört 
bir yanında müzik festivalleri bir yanında müzik festivalleri 

düzenleyecek.düzenleyecek.

TEBA Magazin'e konuşan TEBA Magazin'e konuşan 
usta kemanist Kayacı, projenin usta kemanist Kayacı, projenin 
detayları hakkında bilgi verdi.detayları hakkında bilgi verdi.

Projenin hazırlandığını ve Projenin hazırlandığını ve 
ITC tarafından onayının ITC tarafından onayının 
beklendiğini söyleyen usta beklendiğini söyleyen usta 
kemanist Harbi Kayacı, kemanist Harbi Kayacı, 
“Sanatımızı yaşatmak adına “Sanatımızı yaşatmak adına 
hazırlamış olduğumuz hazırlamış olduğumuz 
projeye birçok müzisyen projeye birçok müzisyen 
ve sanatçı katılacak. Ker-ve sanatçı katılacak. Ker-
kük’te düzenlenecek kük’te düzenlenecek 
olan organizasyonları biz olan organizasyonları biz 
hazırlayacağız ama diğer hazırlayacağız ama diğer 
şehirler için de oradan des-tek şehirler için de oradan des-tek 

ve davet olması gerekiyor.” ve davet olması gerekiyor.” 
diyerek süreci anlattı.diyerek süreci anlattı.

Harbi Kayacı ayrıca proje Harbi Kayacı ayrıca proje 
kapsamında, çok sayıda kapsamında, çok sayıda 
Türkmen sanatçının Türkmen sanatçının 
seslendireceği yeni şarkılardan seslendireceği yeni şarkılardan 
oluşan bir albüm çalışmasına oluşan bir albüm çalışmasına 
başlanacağını belirtti. başlanacağını belirtti. 
Albümde yer alacak parçaların Albümde yer alacak parçaların 
hazırlık süresinin uzun hazırlık süresinin uzun 
olacağını ifade eden Harbi olacağını ifade eden Harbi 
Kayacı, eserlerin günümüzde Kayacı, eserlerin günümüzde 
yapılan ve Türkmen sanatını yapılan ve Türkmen sanatını 
kötü etki-lediğini söylediği kötü etki-lediğini söylediği 
çalışmaların dışında büyük çalışmaların dışında büyük 
özenle hazırlanacağını özenle hazırlanacağını 
vurguladı.vurguladı.

Türkmen SanatçIlar Bİrlİğİ’nden dev proje!Türkmen SanatçIlar Bİrlİğİ’nden dev proje!

YIldIz sanatçI 
mutluluğunu 

TEBA FM İle 
paylaştI

‘Yenİ albümümün yanI sIra 
sİngle çalIşmalarI da bİttİ’

Irak’ın unutulmaz Türkmen sanatçılarından rahmetli 
Abdurrahman Kızılay’ın yeğeni olan Mehmet Subhi, 

hayallerinin peşinden koşuyor. Peki sizce amcası 
gibi sanatçı mı oldu? Evet ama pasta 

sanatçısı...

İki hayali vardı; birinin okulunu 
okudu, diğerini mesleği haline 
getirdi. Kerkük’ün önde gelen 

pastacılarından Mehmet Subhi, 
küçüklüğünden beri çalıştığı 

pastanede adeta sanat yapıyor. 

Araba Makinesi Enstitüsü mezunu 
olan Subhi, küçük yaşta pastacılığa 

merak sarıp babasının kurduğu 
pastanede çalışmaya başlayarak 

bu mesleğe ilk adımını attı. Hızlı 
arabalara olan tutkusu onu 

Araba Makineleri Enstitüsü'nde 
okumaya itse de diğer hayali olan 

pastacılığı kendisine meslek 
seçti.

 7 sene boyunca baklava ve kuru pasta ustalığı 
yaptıktan sonra 2012 yılında pastacılık konusunda 
ilk profesyonel eğitimini almak üzere Antalya’nın 

yolunu tuttu. Burada pastacılık ve çikolata ürünleri 
alanında eğitim gören Subhi, bir senenin ardından 

sırasıyla Beyrut’ta ve Sakarya’da eğitim aldı. 10 
seneye aşkın bir süredir pasta şefi olan 39 yaşındaki 

Subhi, Kerkük’te çikolata ürünleri ile profesyonel bir 
şekilde uğraşan tek kişi olarak gösteriliyor.

“Pastacılık sanatı gün geçtikçe 
geliştiği için eğitim aldım”

Yurt dışında eğitim almasında rol 
oynayan etkenlerden bahseden Subhi, 

“Pastacılık sanatı her geçen gün 
daha çok gelişiyor. Ben kendimi 

geliştirmeyi seven bir insan olduğum 
için profesyonel bir şekilde eğitim 

alarak bu sanatı sürdürmek istedim.” 
diyerek mesleğine olan tutkusunu 

dile getirdi. 

Şu anda çalıştığı pastanede birçok 
kişiye eğitim veren Mehmet şef, 
bu mesleği seven ve takdir eden 
herkese eğitim vermeye devam 

edeceğini vurguladı.


