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Aydın Maruf: Türkmenlerin Irak’taki
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Görüşmelerde Irak’ta yapılan erken
seçimlerin de konuşulduğunu dile
getiren Maruf, “Seçim sonuçları
konusu, toplantılarda konuşulan
konulardan biriydi, Türkmenlerin
ileride Irak hükümetinde nasıl bir
pozisyon alacağı ele alındı. Her zaman
anavatan Türkiye, Türkmenlerin
yanında olup büyük destekler
sağlamıştır. Bu ziyaret, Türkmenler
için manevi bir moral oldu. Amacımız,
bu tür ziyaret ve görüşmelerde taraflar
arasında Türkmenler olarak her zaman olumlu
bir faktör ve köprü olmak.” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’yi ziyaret eden
Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY)
Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı Aydın
Maruf, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu ve Türkiye Ticaret Bakanı Mehmet
Muş ile görüşmeler gerçekleştirdi.
Bölge Bakanı Maruf, Türkiye’de yaptığı
görüşmelerin olumlu geçtiğini, ikili ilişkiler,
ekonomi, ticaret ve Türkmenler başta olmak
üzere birçok konunun ele alındığını kaydetti.
Bakan Maruf, Türkiye’de gerçekleştirdiği
temasların ardından TEBA Gazetesi’ne
açıklamalarda bulundu.
Türkiye’de Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu ve Türkiye Ticaret Bakanı
Mehmet Muş ile görüşmeler yapan IKBY
Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı Aydın
Maruf, “Görüşmelerde ikili ilişkiler konuşuldu.
Ayrıca Irak Kürdistan Bölgesi’nde özellikle
Türkmen durumu ve ikili ekonomik ve ticari
meseleler konuşuldu. Önümüzdeki günlerde bu
ilişkiler daha güçlü ve aktif bir şekilde hayata
geçecektir.” dedi.

“Irak’ın istikrarı ve güvenliği
Türkiye için önemli’’
Bakan Maruf, Türkiye’nin Irak seçimlerine
karşı aldığı tutumu değerlendirerek şunları
ifade etti:
“Türkiye, geçmişten bugüne kadar her zaman
Irak’ın istikrarı taraftarı olmuştur. Bu aslında
geçmişten gelen bir şey, Irak’ın istikrarı ve
güvenliği Türkiye için önemli, sadece Türkiye
için değil, komşu devletler ve Ortadoğu için de
önem arz ediyor. Türkmenler olarak da Irak’ta
istikrarlı bir otoritenin olmasından yana olduk.
Bundan dolayı da siyasi ve ticari ilişkilere
önem veriliyoruz, önümüzdeki günlerde de bu
ilişkilerin öne çıkacağını göreceğiz.”

“Son günlerde yaşanan hadiseler
Irak’ın güvenliği ve istikrarına
zarar vermekte”
Irak’ın istikrarı ve düzenli bir yönetim
sistemine değinen IKBY Oluşumlardan
Sorumlu Bölge Bakanı Maruf, “Bu yapının
içerisinde de Türkmenlerin olması çok önemli.
Son günlerde yaşanan hadiseler Irak’ın
güvenliği ve istikrarına zarar vermekte. İlk
olarak seçim sonuçları ile ilgili gösteriler
yapıldı, daha sonra Irak Başbakanı’nın
yerleşkesine terör saldırısı yapıldı. Biz bu
olayı şiddetle kınıyoruz. Irak halkının yapacağı
gösteriler ve bunun yasal çerçevede olması
doğal bir haktır, fakat bu siyasileşirse veya
siyasi grupların baskısı altında kalırsa yanlış
olur.’’ ifadelerini kullandı.

“Türkmenlerin en az iki bakanlık
alması ve millet olarak muamele
görmesi gerekir”
“Türkiye’ye ziyaret Türkmenler
için manevi bir
moral oldu’’

Türkmenlerin oluşturulacak yeni
Irak hükümetinde Irak’ta bulunan
cumhurbaşkanlığı, başbakanlık ve temsilciler
meclisi başkanlığı gibi makamlarda yer
almasının altını çizen Bakan Maruf, “Irak’ta
üç ana organ bulunuyor, Türkmenlerin bu
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üç başkanlıkta yer alması gerekiyor. Ayrıca
en az iki tane bakanlık alması ve millet olarak
muamele görmesi lazım.” dedi.

“Türkmenlerin menfaati bizim için
her şeyden önce geliyor”
Son dönemde Irak’taki seçimlerin
ardından düzenlenen gösterilere değinerek
Türkmenlerin tavrını değerlendiren Bakan
Maruf, “Seçim sonucuna göre kim iktidar
olmuşsa, yasal olarak hükümeti teşkil edecekse
ve Türkmen milletinin isteklerini göz önünde
bulunduruyorsa, biz de onu kabul eder ve
destekleriz. Ortak menfaat meselesi var, bugün
herhangi bir taraf veya topluluk, başka bir
topluluktan destek isterse elbette ki ortada
ortak menfaat söz konusu olur. Bizim için
her şeyden evvel istikrarlı bir durumun ortaya
çıkması ve seçim sonuçlarının açıklanması
lazım. Türkmen menfaati bizim için her şeyden
önce geliyor.” ifadesini kullandı.

“Türkiye ile Irak Kürdistan
Bölgesi arasındaki siyasi,
diplomasi, ticari ve ekonomik
ilişkiler oturmuş vaziyette”
Son olarak Türkiye ile IKBY arasındaki
ilişkilere değinen Aydın Maruf, sözlerini şu
şekilde tamamladı:
‘’Türkiye ile Irak Kürdistan Bölgesi arasındaki
siyasi, diplomatik, ticari ve ekonomik ilişkiler
oturmuş vaziyette. Bu ilişkiler düzenli bir
şekilde devam ediyor. Bundan sonra da daha
aktif olması için çalışılıyor. Bu aslında çok
önemli bir nokta. Önümüzdeki süreçte de
bu temel üzerine çalışılacaktır. Türkiye
Ortadoğu’da önemli bir ülke, her zaman
bölgede olan mazlum insanlara ve etnik
gruplara sahip çıkmıştır. Siyaseti, diplomasisi
ve bütün kurumları ile aktif bir şekilde destek
sunmuştur, bu da gurur yeri. Biz Türkmenler
olarak bu ilişkilerin daha da aktif olmasını
destekliyoruz. Biz IKBY’de bulunuyoruz ve
hükümetteyiz, Kürt kardeşlerimiz ile yaşıyoruz,
IKBY de Türkiye için önemli bir yer ve her
zaman bu ilişkilere önem veriyor.”

Erbil’de Sultan Muzaffereddin adında Kültür ve
Sosyal İşler Merkezi açıldı. Şehir halkına özel
olan bu merkezde Erbil Türkmenleri, kültürel
ve sosyal faaliyetlerini bu merkezde hayata
geçirebilecek.
Merkezin kurucusu olan Macid Bezirgan,
projeyle ilgili hedeflerini, proje kapsamında
gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmaları ve
Sultan Muzaffereddin ismini neden seçtiklerini
TEBA’ya anlattı.
“Türkmenlerden bazıları Türkmen
olduklarını söylemek istemiyor ve Erbilliyiz
diyorlar”
Sözlerine merkezi açmaktaki amaçlarını
anlatarak başlayan Bezirgan, “Farklı
milletlerden olan birçok kişinin kendisini
Erbilli olarak tanıtmaktan hoşlandığını gördük.
Aynı zamanda Türkmenlerden bazıları Türkmen
olduklarını söylemek istemiyor ve Erbilliyiz
diyorlar, kendilerini Erbilli olarak görüyorlar.
Bu nedenle büyük bir millet olduğumuzu ve
sayımızın çok olduğunu düşünerek, birisinin
ben Kürt’üm diğerinin ben Türkmen’im
ayrımcılığına girmemek adına merkezi Erbilliler
adına kurduk.” dedi.
“Türkmen partiler Türkmenleri bir araya
getirmek yerine dağıtıyor”
Bezirgan, “Erbillilerin çoğu particiliği
sevmiyor. Bir sürü Türkmen parti var,
Türkmenleri bir araya toplamaları gerekirken
dağıtmışlar. Partilerde göz önünde olan
belli başlı kişilere saygımı sunuyorum fakat
geri kalanlar kendi çıkarları için çalışıyor.
Fikrin sahibi olan ben ve birkaç arkadaşım
toplandık ve onlara böyle bir merkez kurmayı
düşündüğümü söyledim, onların da düşünceme
katılacaklarından emindim. Bu nedenle merkezi

kurduk, adını da Sultan Muzaffereddin Kültür Çöl Minaresi’ni tercih ettik ve merkezi burada
ve Sosyal İşler Merkezi yaptık.” ifadelerini
kurduk. Aslında bu mekan daha önce vardı fakat
kullandı.
boşaltılmıştı, bu nedenle Erbil Valisi bize bu
mekanı verdi. Şimdilerde kalede bulunan bir evi
“Hiçbir partiden destek almıyoruz ve
kültürel etkinliklerimiz için seçtik.” dedi.
istemiyoruz”
“Gelecekte merkeze bağlı farklı bir kurum
Merkez açmaya ne zaman karar verdiklerini
açmak istiyoruz”
anlatan Bezirgan, “2020 yılında merkez açma
Gelecekteki projelerini anlatan Bezirgan,
fikrini ortaya koyduk, aynı sene içerisinde
sözlerini şöyle sürdürdü:
izin belgesini aldık fakat koronavirüsün
yayılmasından dolayı projeyi durdurduk.
“Gelecekteki hedefimiz kültürel, edebi ve
Şimdilerde merkez içerisinde kültürel ve
tarihsel çalışmalarımızı düzenleyeceğimiz,
sosyal çalışmalar düzenliyoruz. Merkezi
yoksullara yardım sunacağımız bu merkeze
16 kişiyle birlikte kurduk. Tüm üyelerimiz
bağlı farklı bir kurum açmak. Merkezimizde
kültürlü, devlet memuru ya da önceden
birkaç komisyon oluşturmak niyetindeyiz.
Kürdistan ve Irak parlamentolarında görevli
Örneğin kadınlar komisyonu, başkanı da Rojide
kişilerdir. Mesleği doktor, mühendis ve genel
Kadir olacak. Merkezimiz cumartesi ve salı
müdür olan kişiler merkezimize üye. Buradan
günleri saat 15.00 ile 20.00 arası açık.”
hiçbir partiden destek almadığımızı ve bunu
istemediğimizi belirtmek istiyorum. Allah’a
şükür merkeze üye olan kişilerin maddi durumu “Bu kadar Türkmen partisinin olmasını
istemeyen kişilerden birisiyim”
iyi, kendimiz merkezi ayakta tutuyoruz.”
ifadelerinde bulundu.
TEBA muhabirinin “Farklı yerlerin açılması
“Muzaffereddin Gökbörü Türkmen bir
yerine Türkmen vatandaş ve tarafların tek bir
Sultan olduğu için bu ismi seçtik”
çatı altında toplanması için özel bir yer tahsis
etmek daha iyi olmaz mı?” sorusuna Bezirgan,
Sultan Muzaffereddin Gökbörü ismini neden
“Ben bu kadar Türkmen partisinin olmasını
seçtiklerine değinen Bezirgan şunları söyledi:
istemeyen kişilerden birisiyim. Kürdistan
Parlamentosu’nda görevdeyken siyasi partilerin
“Muzaffereddin Gökbörü Türkmen bir
bütçesi hakkında konuşuldu, ben bu bütçeye
Sultan olduğu için bu ismi seçtik. Ayrıca
karşıydım. Parlamentonun kararına göre her
Muzaffereddin Gökbörü Erbil’in önemli bir
Türkmen partisine aylık 80 milyon verilecek.
hakimiydi, uzunca bir süre Erbil’e hükmeden
Ben o zamanlar bu karara karşıydım ve tüm
Gökbörü şehirdeki halka hizmet etmiştir. Bu
Türkmen dostlarım neden bu karara karşı
nedenlerden dolayı merkeze bu ismi vermeyi
olduğumu sordular, ben de Türkmenlerin
tercih ettik.”
parçalanmasını ve partilere bölünmesini
istemediğimi söyledim. Eğer Türkmenler
“İlk başlarda proje için kaledeki evlerden
birleşirse sesleri birleşir, istekleri birleşir ve
birini tahsis etme kararı almıştık”
güçlenirler. Maalesef partilerin çoğu kendi
çıkarları için çalışıyor. Tekrar altını çizmek
Bezirgan, merkezin bulunduğu yere ilişkin,
isterim tüm partilerden söz etmiyorum.”
“Merkezi kurmayı planladığımız ilk zamanlarda yanıtını verdi.
Erbil’in eski Valisi Nevzad Hadi ile kalede
bulunan evlerden
birini merkez için
tahsis etmeye karar
verdik. Merkezdeki
arkadaşlar,
Erbil Kalesi’ne
geliş gidişlerin
zor olacağını
ve istediğimiz
zaman ziyaret
edemeyeceğimizi
düşündü, bu
nedenlerden dolayı
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Kısa Öz’de
Öz’de gençlerin göç etme
5
sebebi ve çözümü görüşüldü

TEBA Türkmen Eğitim Merkezi: Okullardaki sorunlar

Hazırlayan: Abdülselam Hişam

Göç etmek, bölgede gün geçtikte artış gösteren
durumlar arasında yer almakta. Bu durum farklı
farklı dönemlerde gençlerin peşini bırakmayarak,
günümüzdeki değişiklikler çerçevesinde gençlerin
göçe ve yurt dışına eğilimlerinde artışa neden
olmakta.
Gençler, toplumun önemli bir parçasıdır ve
insanlık için büyük bir hazinedir. Bir ülkede göçün
yaygın olduğu ve gençlerin yurtlarını bıraktığı
görülüyorsa bu durum sorgulanmalıdır. Bölgede
yaşanan durum ise tehlikeli bir hal alarak, acil bir
çözüme kavuşturulması gereken bir durumdadır.
Dünyanın her yerinde gençler değişimin ve
umudun dinamosudur.
Sivil toplum kuruluşlarının incelemelerine göre,
gençlerin yurt dışına göç etmelerindeki başlıca
sebepler özel ve kamu kuruluşlarında iş olanağının
sağlanmamasıdır.
Kimse ülkesini terk edip başka bir ülkeye gitmek
istemez. Ancak şüphesiz göç etmeye mecbur
bırakan unsurlar; baskılar ve gençlerin karşılaştığı
engellerdir. Birçok gencin yurt dışına göç etme
sebebi, uygun bir yaşam ve gelecek oluşturabilmek
için iyi bir iş olanağına sahip olabilmektir.
Pınar Çelebi’nin sunduğu Kısa Öz programında
gençlerin göç etme sebebi gündeme getirildi. Irak
Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) Parlamentosu
İlişkiler ve Kürdistan Diyasporası Komisyonu
Başkanı Rebvar Babakeyi’nin konuk olduğu
programda gençlerin göç etmesine ilişkin önemli
sorular yanıtlandı.
Gençler neden yurt dışına gidiyor, ülkeyi terk
etme sebepleri nedir?
Gençlerin göçü, sadece Kürdistan Bölgesi’nde
değil, Ortadoğu ülkelerinin tamamında, Afrika
ve Asya ülkelerinde bile görülmektedir. Bizim bu
konudaki çalışmalarımıza göre, gençlerin yurt
dışına gidip orada yerleşim hakkını talep etmesi
ve çalışma olanağına sahip olmasına yönelik
düşüncelerinin altında ekonomik ve sosyal sorunlar
en başta gelen sebepler oluyor.

Gençlerin yurt dışına yönelmesi, Kürdistan
Bölgesi’nde insani ve sosyal güvenliğe
olumsuz etkileri olacaktır. Çünkü genç
kesim, toplumun ilerlemesi için önemli.
Canlı bir toplum, genç nüfusun fazla
olmasıyla tanımlanmaktadır. Bu kapsamda,
parlamentoda konuyla ilgili bir oturumun
gerçekleştirilmesini talep ettik. Ancak
parlamentoda bazı kişisel sebepler ve
kargaşadan dolayı, bu önemli konu
görüşülemedi. Parlamento başkanlığından,
en kısa zamanda bu konu hakkında görüşme
yapılmasını talep ediyoruz.
Ekonomik nedenden söz ettik. Ekonomik
sebepler dışında başka nedenler yok mu? Yani
halk geçimini sağlayamadığı için başka yolları
tercih ediyor diyebilir miyiz?
Ekonomik sorunlar en başta gelen sebeplerden
biri. Ancak ekonomik sorunların yanında bazı
kişisel nedenler de var. Örnek olarak, bazı
gençlerimizin ekonomik durumu iyi. Avrupa’ya
gidip geçim kaynağını aramak gibi bir gereksinime
ihtiyaç duymuyor. Ancak bazı kişisel sebeplerden
dolayı, Kürdistan Bölgesi’ndeki bazı gelenek ve
göreneklere ayak uydurmak istemiyor. Taklide
dayalı bazı sebepler de mevcut. Ancak genel olarak,
yurt dışına yönelen gençlerin %90’ının ekonomik
sıkıntıları olduğunu diyebiliriz.

Ne yazık ki şu ana kadar elimize geçen detaylı
bir veri yok. Bu konuyla ilgilenen birçok
kamu dairelerine başvuruda bulunduk. Veriler
bulunuyor ancak detaylı değil. Bu verilerden emin
olunamıyor. Bunun da sebebi kaçak olarak göçler,
hükümetin bilgisi dahilinde olmuyor. Bu nedenle
kayıtlara geçemiyor. Resmi yollardan ülkeyi terk
edenlerin sayısı da yine kayıtlara geçemiyor. Çünkü
hükümet vatandaşın ne niyetle gittiğini bilmiyor.
Ancak genel olarak, ne yazık ki bu durumun
yaygınlaştığını söyleyebiliriz. 2014 senesinde
DEAŞ ile savaş sırasında, meydana gelen ekonomik
krizde, en büyük göç dalgası başladı. Sadece
Kürdistan’da da değil, Irak’ın tamamında bu durum
görüldü. 2014 ile 2017 yılları arasında yaklaşık 30
bin vatandaş yurtlarını bırakıp gitti. Bu sayı giderek
artış gösteriyor.
Yurtmdışına giden vatandaşlar herhangi bir
sorunla karşılaşıyor mu?

Evet, vatandaşlar sorunlarla karşılaştığında
geri dönmek istiyor. Günler önce Belarus’a göç
eden, aile ve gençten oluşan yaklaşık 80 kişiyle
gerçekleştirdiğimiz görüşmede, durumlarının çok
kötü olduğu, Belarus hükümetinin Türkiye’ye
geçip oradan Kürdistan Bölgesi’ne gelmelerine
ya da Polonya’ya giriş yapıp Almanya’ya
geçişlerine izin vermediği belirtildi. Şu anda
soğuk bir ormanda bulunduklarını, onlara yiyecek
verilmediğini ve aralarında çocukların da olduğunu
Birçok gencin ülkelerine olan güveni kaybetme dile getirdiler. Söz konusu vatandaşları bölgeye
sebebi neye dayanıyor?
getirmek için çalışmalarımıza başladık.

Ne yazık ki geçtiğimiz senelerde bazı
muhalefetlerin, gençlerin Kürdistan Bölgesi’ne ve
ülkesine duyduğu güven konusundaki fikirlerinde
olumsuz etkileri oldu. Örnek verecek olursak,
onların gençlere yönelik edebiyatlarına göre,
‘Kürdistan Bölgesi’nde saygı duyulması gereken
herhangi bir değer yok. Coğrafyan kutlu değil,
sembollerin kutlu değil! Senin tarihin yok ve
bir çeşit küfür kültürü üzerinde eğitildin.’ Bu
görüşler gençlerin ümitsiz olmasına ve ülkesinde
bulunmasının gerekli olmadığı görüşüne neden
olmuştur. Bence ülkeye olan sevgi, herhangi bir
kazanım elde edilmesi ile karşılaştırılmamalı.
Hükümetinizi sevmeme konusunda özgürsünüz
ancak ülkeni sevmeme konusunda özgür değilsiniz.
Hükümet ve ülke arasındaki farkı anlamalıyız.
Hükümet siyasi bir müessese ve 4 yılın ardından
yeni yüzler yetkiye geçiyor. Ancak ülke kalıcıdır.
Onu sevip sevmemek vicdanımıza kalıyor.
Kaçak veya herhangi bir yolla yurt dışına
göç edilmesine ilişkin elinizde yıllık veriler
bulunuyor mu?

Bu program aracılığıyla, yurdu terk etmek
isteyen vatandaşlara neler söylemek
istersiniz?
Gençlere şunu demek isterim; iş fırsatının sadece
hükümet tarafından verilmesi şart değil. Belki
iş olanağını özel sektörlerde bulabilirler. Hem
daha iyi bir ekonomik kazanç elde edebilir, hem
de sosyal alanda daha fazla uyumlu olabilirler.
Ancak gençlerin dönemin ihtiyaç duyduğu bilgileri
öğrenmesi şart. Örnek verecek olursak, özel
sektörlerden fayda görebilmek için, dil, bilgisayar
ve programlardan iyi anlamalı ve üniversite
diplomasına sahip olunmalı. Şu anda karşılaştığınız
durumdan ümitsiz olmayın, çünkü bugün
karşılaştığınız durum belki bir yıl belki birkaç
ay sonra düzelebilir. Belki hükümet daha fazla iş
olanağı sunabilir. Varlığını ispat etmek isteyen
biri, herhangi bir partiden, taraftan, gruptan veya
bir kişiden medet ummamalı. Yetenekli bir genç,
kendini ispat edebilir. Buna verebileceğimiz birçok
örnek var. Kendinizi ispat ederseniz iş teklifi bile
alabilirsiniz.
Not: Görüşmenin devamını sosyal medya
hesabımız Facebook üzerinden ‘TEBA Kurdi’
adresini ziyaret ederek izleyebilirsiniz.

Haber: Barzan Lokman Kahveci

devlet tarafından çözülmeli
ve lise son sınıf öğrencilerine yönelik geliştirme
kurslarımız olacaktır. Ayrıca Türkmen eğitimine
dair çeşitli projelerimiz de var. Bu tür projeleri
önümüzdeki günlerde uygulamaya geçireceğiz.
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“Türkmen Eğitim Merkezi bir devlet kurumu
değil”

Türkmen Eğitim Merkezi Müdürü İmat Bayatlı,
Türkmen okullarında var olan sorunların devlet
kurumları tarafından çözülmesi gerektiğini söyledi.
Türkmen okullarındaki müfredat konusuna
değinen Bayatlı, “Kitaplar konusunda herhangi
bir sorun yok ve sorunlarla karşılaşıldığı zaman
Türkmen Eğitim Merkezi tarafından buna
müdahale ediliyor.” dedi.
Bayatlı, sözleşmeli öğretmenlerin atanmasına
ilişkin, “Türkmeneli bölgesindeki Türkmen
Eğitimi bölümleriyle devamlı irtibat halinde ve iş
birliği içerisindeyiz.” diye konuştu.
Türkmen Eğitim Merkezi Müdürü İmat Bayatlı,
Irak’ta yeni eğitim yılının başlaması ve Türkmen
okullarının durumuyla ilgili TEBA Gazetesi’nin
sorularını yanıtladı.
Yeni eğitim yılında Türkmen okullarındaki
sıkıntıların giderilmesine yönelik ne tür
çalışmalarınız var?
Yeni eğitim ve öğretim yılında okullarda 1’inci,
2’nci ve 3’üncü sınıf öğrencilerimize yönelik
Türkçe ve Arapça kursları açtık. Eğitim ve öğretim
yılı içerisinde sözleşmeli öğretmenler, ortaokul

Okullarda yaşanan sıkıntılarda Türkmen
Eğitim Merkezi birçok eleştiriyle karşılaşıyor.
Merkezin çalışma çerçevesi nedir? Müdahale
sınırları nelerdir?
Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı’nın bir alt
kurumu olan Türkmen Eğitim Merkezi’nin, bir
devlet kurumu olmadığını, eğitimdeki sorunların
Türkmen Eğitim Merkezi tarafından çözüldüğünü,
sorunların da birçoğunun idari olduğunu ve
devlet tarafından çözülmesi gerektiğini belirtmek
isteriz. Türkmen Eğitim Merkezi’nin imkanlarını
zorlayarak Türkmeneli bölgesindeki tüm eğitim
kurumlarına eşit bir şekilde baktığını bildirmek
isteriz.
Türkmen Eğitim Merkezi Türkmeneli İşbirliği ve
Kültür Vakfı’nın talimatı doğrultusunda hareket
ediyor ve Türkmen eğitiminin sorunlarını, vakfın
yönetim kurulu çözüme kavuşturuyor. Elbette
Türkmen Eğitim Merkezi’ne yönelik objektif ve
sağlıklı yapılan her eleştiriyi tarafsız bir şekilde
kabul ederiz ve sorunlara da getirilen çözüm
önerilerine açığız.
“Kitapları 17 yıl boyunca Vakıf bastı”
Kitap eksikliği konusunda son gelişmeler ve
çalışmalar nelerdir?
Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı, 17 yıl
boyunca Türkmen okullarındaki kitaplarımızı
Kerkük Fuzuli matbaasında basmıştır. Ayrıca,

kitapların maliyeti Türkmeneli İşbirliği ve Kültür
Vakfı tarafından karşılanmıştır. Ancak geçen eğitim
ve öğretim yılı itibarıyla Irak Eğitim Bakanlığı
tarafından Türkmen okullarının kitapları basılıyor.
Kitaplar konusunda herhangi bir sorun yok ve
sorunlarla karşılaşıldığı zaman Türkmen Eğitim
Merkezi tarafından buna müdahale ediliyor.
Sözleşmeli öğretmenlerin atanması için ilgili
taraflarla iletişimde misiniz?
Evet, Türkmeneli bölgesindeki Türkmen
Eğitim bölümleriyle devamlı irtibat halinde ve iş
birliği içerisindeyiz. Okullarımızda sözleşmeli
öğretmenlere ihtiyaç duyulması halinde ve
bölgedeki Türkmen Eğitim Müdürlüğü’nün
onayıyla tarafımıza iletilen resmi yazıyla;
Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı'nın onayı
doğrultusunda atamaları yapılacaktır. Ancak iki
yıldan beri okullarımızda sözleşmeli öğretmene
ihtiyaç duyulmadığı için sözleşmeli öğretmen
alınmamıştır.
Ayrıca, her zaman umut vardır. En mantıklı ve
makul olanı bu öğretmenlerin devlet kadrosuna
geçmesidir.
“Erbil’deki sorunların çözümü için çalışıyoruz”
Erbil'e yaptığınız ziyarette hangi taraflarla bir
araya geldiniz ve ele alınan konular nelerdi?
Erbil’e yapılan ziyarette, IKBY Bölge Bakanı ve
ITC Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, IKBY
Türkmen Eğitim Genel Müdürü Fahrettin Bahattin
ve ITC İl Başkanı Emir İzzet ile bir araya geldik.
Erbil’deki yetkililerle yapılan görüşmelerde
bölgeyle ilgili Türkmen eğitiminin tüm sorunları
ele alınmıştır. Erbil'deki sorunların çözümü için
çalışıyoruz, ileriki zamanlarda bununla ilgili somut
adımlarımız olacak.

Irak Türkmen Türkçesinin kökeni ve ağız özelliği
kimliğini ve kullanım şeklini, telaffuzu ve gramer
yapısını asla bozmamış, tersine eski köklü yapısına
sahip çıkmıştır. Irak Türkmen Türkçesini kullanan
yerleşim bölgelerinden bazıları Tuzhurmatı,
Telafer, Hanekin, Altunköprü, Kifri, Kerkük ve
Erbil’dir.
Türkmencede ağız farklılıkları?

Murtaza NECMETTİN
Irak Türkmen Türkçesi çok eskilere dayanan
köklü bir geçmişe sahiptir. Tarihi süreçler
içerisinde Moğolların Oğuz Türkmen boylarına
saldırısı esnasında Türkmenlerin, çevreye ve uzak
bölgelere dağılmalarına neden olmuştur. Bunların
bir kısmı Irak, İran, Suriye, Afganistan, Türkiye
ve Ürdün’de bulunmaktalar. Tabii Irak Türkmen
Türkçesinin başlangıç tarihi belli olmamakla
beraber çok eskilerden gelen ve kelimelerin
telaffuz şekli daha çok Osmanlı Türkçesi ve Eski
Anadolu Türkçesine dayanan bir Türk lehçesidir.
Ayrıca bu dildeki birçok sözcüğün kullanım şekli
Eski Türkçeye dayanmaktadır. Bölgede farklı
kültürlerin ve farklı etnik grupların bulunması
nedeniyle o dillerde kullanılan bazı kelimeler
Irak Türkmen Türkçesine geçmiştir. Lakin tarihi
geçmişi nedeniyle Arapçanın ve Farsçanın etkisi
çok belirgin bir şekilde görülmektedir. Ama gerçek

Bilgehan Atsız GÖKDAĞ’ın “Irak
Türkmen Türkçesinin Şekil Bilgisine Dair
Notlar” adlı eserinde işaret ettiği gibi; Irak
Türkmen Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi ağızları
içinde değerlendirebileceğimiz Irak Türkmen
ağızları, yaklaşık 2,5 milyon kişi tarafından
konuşulmaktadır. İran’ın Güney Azerbaycan,
Tahran, Save bölgesi ağızları ve Türkiye’nin Urfa,
Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep ağızlarıyla büyük
benzerlikler gösteren Irak Türkmen ağızları
“ng” sesinin “-v-”ye ve “-y-” ye dönüşmesi
bakımından başlıca iki gruba ayrılmaktadır.
Kerkük, Erbil, Dakuk, Mendeli, Hanekin,
Kazaniye ağzı “-v-” grubunu (gēldüv, ēlüv);
Telafer, Altun Köprü, Duz-Hurmatu, TezeHurmatu, Kifri, Beşir, Emirli ağızları ise “-y-”
grubunu (eliy, geldiy) oluşturmaktadır.
1400 yıldır Irak’ta yaşayan Türkmenler,
üçüncü büyük etnik grubu oluştursa da dilleri
resmî dil olarak kabul edilmemiş, bölgesel
dil sayılmıştır. Doğu Oğuz grubunun güney

kanadında yer alan Irak Türkmen Türkçesi,
kendine has ses ve şekil özellikleri ile eski Türkçe
birçok unsuru yaşatması bakımından dikkati çeker.
Türkmenceye en yakın diğer lehçe/şiveler?
Irak Türkmen Türkçesine en yakın Türk lehçeleri
arasında Azerbaycan Türkçesidir. Oğuz grubundan
olan Irak Türkmen Türkçesi yukarıda da belirtmiş
olduğumuz gibi daha çok Azerbaycan Türkçesi
ağzı içerisinde değerlendirilmektedir. Oğuz’un
boyundan gelen Türkiye Türkçesi ve Gagauz
Türkçesi aynı grupta olsa da daha çok yazarlar
tarafından Azerbaycan Türkçesi adı altında
değerlendirilmektedir. Doğu Oğuz Grubu’nun
güney kanadında yer alan Irak Türkmen Türkçesi,
kendine has ses ve şekil özellikleriyle beraber yazı
dilinden farklı olarak bünyesinde eskicil kelimeleri
yaşatmaktadır.

TEBA ‘Sultan Muzaffereddin ile Selahaddin Eyyubi, TEBA Ferhad Kadir: Organ bağışı yapmak isteyen 1230
üyemiz bulunuyor

800 yıl önce Türkmence mektuplaştı’

Yazar ve Akademisyen Ferhat Pirbal, yukarıda geçen
cümleyi programında dile getirdi. Pirbal, 1220’de
Filistin’de Selahaddin Eyyubi’nin zaferinin ardından
Sultan Muzaffereddin ile mektuplaştığını belirtti.
Programın ardından özellikle Türkmenler arasında
gündem haline gelen konuya adeta yeni bir konuymuş
gibi bakıldı. Ancak bu konu TEBA Gazetesi için yeni
bir konu olmadı. Çünkü 25 Ekim 2017’de TEBA
Gazetesi’nin 8. sayısında yer verildiği üzere, Ferhat Pirbal

ile gerçekleştirilen röportajda şu anda gündeme getirilen
konu ele alınmıştı.

kültür ve dillerinde özgürler.’ şeklinde ifadelere yer
verilmektedir.” bilgisini paylaştı.

Pirbal, röportajda Fransa’dan getirdiği Selahaddin Eyyubi
ve Sultan Muzaffereddin Gökbörü dönemine ait belgeye
değinerek, “Bu belge Türkmence yazılmış. Bu belgeye
ulaşabildim çünkü doktorası olanlar arşiv bölümüne
girebiliyor. Doktoram olduğu için şanslıydım. Bu
belgeyi de Paris Milli Kütüphanesi’nden aldım. Erbil’de
düzenlediğim 3 seminerde bundan söz ettim ve Kürdistan
Akademisi’ne de gittim, o zamanki akademi başkanı, “Bu,
milli güvenlik için tehlikeli” dedi. Demek istediği biz
Sultan Muzaffereddin Türkmendir demeyelim.” şeklinde
ifadelerde bulundu.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere bu konuya 4 yıl önce
TEBA Gazetesi’nde yer verildi. Söz konusu tarihte Ferhat
Pirbal, TEBA ile gerçekleştirdiği görüşmede gerçekleri
dile getirdi.

Yıllar önce TEBA ile gerçekleştirdiği görüşmede Pirbal,
mektubun hikayesine ilişkin, “Selahaddin Eyyubi,
Kudüs’ü Haçlıların elinden kurtardığında, Ankawa’daki
Hristiyanların ödü kopar. ‘Madem ki Selahaddin, Haçlı
Fransa ve Britanya Başkanlarını yok etti, bizi de yok
edecek’ dediler. Kurban olduğum Sultan Muzaffereddin,
Selahaddin Eyyubi’yi bu konu hakkında bilgilendirir. Bu
durumu görünce de Türkmence yazılı bir ferman çıkarır.
Ben Sultan Muzafferedin’in Erbil Sultanı olduğu için
kendisinin fermanı yazdığını düşünüyorum.” dedi.

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.

Fermanın içeriğine dair Pirbal, “Fermanda, ‘Erbil’de
kimse Hristiyanlara el uzatamaz, hayatları mal ve mülkleri
korunmalı, Kildani ve Asuri Hristiyanlar kendi din,

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

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 Muzaffereddin Gökbörü,
halk tarafından çok sevilirdi.

Mahmut Kasapoğlu:
Benim tek derdim milletim

Hazırlayan: Ziya Uzeiry

Arzuhal programı birbirinden renkli, alanında usta
isimleri ağırlamaya devam ediyor. Usta şair ve Türkmeneli
Marşı’nın yazarı Mahmut Kasapoğlu Arzuhal’in konuğu
oldu.

Türkmeneli’nin nadide şehri Kerkük’e bağlı
Altunköprü’de dünyaya gözlerinin açan Kasapoğlu,
edebiyata duyduğu ilginin çocuk yaşlarda başladığını
söyleyerek, “Daha çocuk yaşta iken edebiyata ve şiire ilgi
duymaya başlamıştım. Bu ilgi, ailevi etkenlerden dolayıydı.
Rahmetli annem Erbil’de bilinen ve duyulan horyatların
çoğunu bilirdi. Sadece annem değil, teyzelerim de aynı
şekildeydi, Erbil’in folkloruna aşinaydılar ve sözlük
gibiydiler.” dedi.
Babasının da kendisinin üzerinde çok etkisi olduğunu
söyleyen Edebiyatçı Kasapoğlu, “Ağabeyim Adnan
Kasapoğlu’ndan da çok şeyler öğrendim, zaten gözümü
açtım açalı onu gördüm.” şeklinde konuştu.

“Ekrem Tuzlu’ya hayranım, sürekli onun
kasetlerini dinlerdim’’

ifadelerini kullandı.
Türkmenler adına 90’lı yılların şaşalı dönemine değinen
Kasapoğlu, “O yıllarda fırsat bulduk ve özellikle halkta
büyük bir heyecan oluştu, özellikle siyasi kuruluşlar o
dönemde kuruldu. Okullar açıldı, radyo ve televizyon
açılışı yapıldı. Radyo açılışı zamanında gönüllü olarak
edebiyat programı sundum.” diyerek o yıllara ışık tuttu.

Türkmeneli Tv’de spikerlikten genel müdürlüğe kadar
uzanan bir basın geçmişinin de olduğunu söyleyen
Kasapoğlu, “Türkmeneli Gazetesi’nin de kurucularından
biriyim. Bir süre Türkçe bölümü başkanıydım. O dönem
Türkmen Edebiyatçılar Birliği’ni kurduk.” dedi.
Doksanlı yıllardan sonra yaşanan düşüşe değinen
Kasapoğlu, “Biz açıldıkça ve genişledikçe aramızdaki
görüş ayrılıkları da arttı. Kendi aramızda çok büyük
bir fikir ayrılığı yoktu, fakat bizi kıskanan ve sevmeyen
çevreler aramızı bozmaya çalıştılar, bunda da başarılı
oldular.” şeklinde konuştu.
Programda Türkmeneli Marşı hikayesini dile getiren
Mahmut Kasapoğlu, o süreci şu ifadelerle anlattı:

Kasapoğlu, büyük Türkmen ses sanatçısı Ekrem Tuzlu’ya
olan hayranlığını dile getirerek, “Sürekli onun kasetlerini “1993 yılında ilk Türkmen okulunun açılmasından
sonra insanlarda milli bir heyecan vardı. O dönemde
dinlerdim, ayrıca devamlı bir şekilde konserlerine gittim.
Tuzlu, benim için milli bir öğretmen niteliğindeydi.” dedi. marşlar azdı, en meşhur marş rahmetli şairimiz İsmail
Sertürkmen’e ait olan “And olsun Mavi Asmanım
“İlk Türkmen okulu açıldığında gönüllü olarak Sana”ydı. 1994’ün başında marşı yazmaya başladım.
O dönem Enformasyon dairesindeydim. Büyük ses
öğretmenlik yaptım’’
sanatçısı Mağdit Şeyhoğlu da bizimleydi. Marşı kendisine
sundum, 20 gün sonra besteledi ve kendi sesiyle okudu.
Sadece edebiyatçılığı ile değil, eğitimci yönüyle öne çıkan
Radyomuzun açılışında marşı çalardık. Daha sonra
Mahmut Kasapoğlu, Erbil’de ilk defa Türkmence eğitimi
1997’de Türkmen kurultayından sonra Türkmen Şura
veren Doğuş İlkokulu’nda gönüllü olarak Türkçe eğitimi
Meclisi’nde Milli Marş olma özelliğini aldı.’’
vermiştir. Kasapoğlu eğitimci yönüyle alakalı, “O dönem
müthiş bir heyecan vardı, kayıt işlemleri başladığında
Kasapoğlu’ndan sitem: İnsanlarımız yeterince
millet yoğun bir şekilde çocuklarını bu okula yazdırıyordu.
Türkmeneli Marşı’na sahip çıkmıyor
Tabii ki o süre içerisinde öğretmen ihtiyacı arttı, ben de
o dönem gönüllü olarak öğretmenlik yapmaya başladım.”
Marşa yeterince sahip çıkılmadığını dile getiren
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Haber: Nurhan Karhi

Organ nakli, vücutta görevini yapamayan bir organın
hastanenin kurulmasının gerekli olduğu ve bunu özel
yerine canlı bir vericiden veya ölüden alınan sağlam ve aynı sektörlerin üstlenmesi
görevi üslenecek bir organın nakledilmesi işlemidir.

başvurmamız gereken kişiler yakınları oluyor. Bu nedenle
şu anda 2 belgeyi de sunup organ bağışı yapmak isteyen
yaklaşık 1230 üyemiz bulunuyor.”

Organ nakli, günümüzde birçok kronik organ
hastalıklarında uygulanan rutin, geçerli ve ileri bir tedavi
yöntemi olarak kabul edilmektedir. Tüm dünyada olduğu
gibi bölgemizde de organ nakli bekleyen hasta sayısı
sürekli artış göstermektedir.

Kadir, şu ana kadar teşkilatları aracılığıyla 3 kişiye böbrek
nakli gerçekleştirildiğini ve bağışlanan kişiler arasında
herhangi bir akrabalık bağının olmadığını kaydetti.

Kürdistan Organ Bağışçıları Teşkilatı, 1 Aralık 2013'te
resmi izin alarak, bölgede resmi bir kuruluş haline geldi.
TEBA Gazetesi olarak, organ bağışına dair bütün detayları
öğrenmek üzere, Kürdistan Organ Bağışçıları Teşkilatı
Başkanı Ferhad Kadir ile röportaj gerçekleştirdik.
Teşkilat Başkanı Ferhad Kadir kuruluşlarına ilişkin,
“Teşkilatımız, özellikle son zamanlarda ekonomik
krizlerin yaşandığı dönemde organ ticaretinin önüne
geçebilmek için ayrıca organ bağışına ihtiyaç duyan bir
hastaya bağış olanağı sağlanması ve bu durumun bir ticaret
haline gelmemesi için kurulmuştur.” şeklinde açıklama
yaptı.
Organ ticaretinin önüne geçebilmek için daha önce bu
konuyla ilgili Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi’nde (IKBY)
bir ceza kanununun oluşturulması için çalıştıklarını
belirten Kadir, “Çalışmalarımızın sonunda 2018'de
parlamentoda 31 maddeden
oluşan yasal bir proje çıkarıldı. İçerisinde
organ ticaretinin suç olduğu ve bunu yapan
kişilere en ağır cezanın verileceğine vurgu
yapılıyor.” ifadelerinde bulundu.
Organ bağışına özel bir hastanenin olmadığına dikkat
çeken Kadir, “Aylar önce Sağlık Bakanı Saman Berzenci
ile bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede şu anda
ekonomik sıkıntılar sebebiyle söz konusu hastanenin
kurulmasına yönelik imkanlarının olmadığını ancak

durumunda destek sağlayabileceklerini kaydetti. Ne
yazık ki bazı projeler yapılıyor ancak insanların hayatını
kurtarmayı sağlayan bir proje hayata geçirilemiyor.”
şeklinde konuştu.
Kadir, bölgede en yaygın durumun böbrek yetmezliği
hastalığı olduğunu belirterek, “Kısa süre önce Şar
Hastanesi’ne gerçekleştirdiğim bir ziyarette, bir ay
içerisinde 500-750 kişiye böbrek temizleme tedavisi
yapıldığını gördüm. Bu sayı gerçekten fazla.” ifadelerini
kullandı.
“Kuruluş tarihimizden bugüne kadar sınırlı imkanlar
çerçevesinde yaklaşık 6000 kişiden ölümlerinin ardından
organ bağışlamak istediklerine dair talepler aldık.” diyen
Organ Bağışçıları Teşkilatı Başkanı Kadir, çalışmalarını
nasıl yürüttüklerini şöyle dile getirdi:
“Bize başvuru yapanlardan 2 belge talep ediyoruz.
Birincisi organlarını bağışlamak istediğine dair sözleşme,
diğeri birinci dereceden yakınlarından alınan izin
belgesidir.
Eğer ikinci belge elimize ulaşmazsa başvuru yapan
kişiyi üye olarak alamayız çünkü vefatının ardından

Birçok kişi tarafından organ bağışlama konusunun
olumlu karşılandığını belirten Kadir, “Aileler tarafından
engellemeler oluyor. Çünkü toplumumuzda biri ‘vefatımın
ardından organlarımı bağışlamayı vasiyet ediyorum’
dediğinde, alileri bunu
olumlu karşılamıyor. Çünkü o kişinin ölüm
haberi aldığını veya bunu dedikten sonra öleceği sanılıyor.
Bu nedenle bazen bağış yapmak
isteyen kişi busorunlarla karşılaşabiliyor.”
değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye ve İran’da organ bağışına önem
verildiğini kaydeden Kadir, “Ne yazık ki
ülkemizde organ bağışına ilgi sıfır noktasında.
Çünkü organ nakliyle ilgilenen hiçbir hastane
yok.” diye konuştu.
Bazı hastalıkları olan kişilerin organlarını
bağışlayamayacağını vurgulayan Kadir, “Kronik
hastalıkları, AIDS, Kalp hastalıkları ve taşıyıcı hastalıkları
olan kişiler organ bağışında bulunamaz.” dedi.
Organ bağışı türlerine ilişkin Kadir, “Böbrek, karaciğer,
akciğer ve kornea nakli canlıdan canlıya bağışlanabilir.
Ancak beyin ölümü ve komada olan kişiler hayatta
olan ölülerdir. Söz konusu kişilerin organları başka
birine bağışlanabilir. Ancak bölgemizde henüz ölü
birinden organ nakli yapılamıyor.” diyerek konuşmasını
sonlandırdı.

Yurt dışına seyahatler için yeni sağlık
kuralları neler?

Hazırlayan: Hüseyin Hatipoğlu

Kasapoğlu, “İnsanlarımız yeterince bu marşa sahip
çıkmıyor. Okullarda okunmasına izin verilmiyor maalesef,
biz de bir milletiz ve kendi dilimizle kendi marşımız
olamaz mı? Tarih boyunca Irak’ta altı devlet kuran bir
milletiz. Tarih boyunca hakimiyetimiz olmuştur, hele
hele Sultan Muzaffereddin Gökbörü hala dimdik ayakta
duruyor. Niye ve neden bunu kıskansınlar? Bizimkilerden
de çoğu kişi sahip çıkmıyor.” şeklinde konuştu.
Kasapoğlu şu anda Türkmence sözlük üzerine çalıştığını
belirterek ayrıca “Türkmenlere has bir sözlük.
İnsanlarımızın ihtiyaç duyacağı bir şekilde. O proje
üzerindeki çalışmalarım devam ediyor, şu ana kadar bitiş
tarihi ile ilgili bir şey söyleyemiyorum çünkü çok titiz bir
şekilde çalışıyorum.” dedi.
Son zamanlarda Türkmence yazısında çıkan farklılıklar
ve anlam hatalarına da değindi Mahmut Kasapoğlu. Bu
sorunun çözümü ile alakalı şöyle konuştu:
“İnsanlarımızın çoğu tembel ve çalışkan değil. Edebiyatçı
olmalarına rağmen imla bakımından hataya düşüyorlar.
Bazıları 6 çeşit imla türümüz var diyor, bunun esası
yok. Yazılar kurallara bağlıdır ve maalesef insanlarımız
sormuyor, sırf eleştiriyorlar.”
Son dönemlerde bir köşeye çekilmesiyle ilgili son olarak
şöyle konuştu, “Bırakın içimdekiler içimde kalsın, benim
tek derdim milletim.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Çin’in Vuhan kentinde yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgınının 2019’un Aralık ayında ortaya
çıkması ve 2020’nin Ocak ayında dünya geneline
yayılmaya başlamasından bu yana 255 milyondan
fazla vakaya rastlandı. Salgın nedeniyle 5 milyondan
fazla kişi hayatını kaybetti. Tüm ülkelerde söz konusu
salgına karşı farklı farklı önlemler alındı.
Karantina ve ülkeler arası seyahat yasakları, söz
konusu önlemlerin bir parçası oldu. Tabii ki
sınır kapıları ve havayolu şirketleri koronavirüs
önlemlerinden pay aldı. Bu süreçte her ülkenin
kendine göre bir tutumu oldu. Buna göre, insanların
ülkeye girişine izin veriliyordu veya engelleniyordu.
Bu süreçte ise en büyük zarar, ulaşım ve havacılık
sektörüne, havalimanlarına ve havayolu şirketlerine
oldu. Şu ana kadar alınan bazı önlemler nedeniyle
zararlar devam ederken, söz konusu durum alınan
bazı kararlarla etkisiz hakle getirildi.
Uluslararası ulaşım şirketlerinde olduğu gibi,
Irak Havayolları’nda da söz konusu sağlık
kuralları uygulanıyor. Irak Havayolları, uzun
süreden beri 72 saatlik (3 günlük) PCR testine
sahip olan vatandaşların yurt dışına seyahatlerini
gerçekleştiriyor. Bu kapsamda seyahat yapmak isteyen
vatandaşların PCR testi veya 2 doz koronavirüs
aşısını yaptırmış olması gerekiyor. Aşı yaptıran
vatandaşlardan ise PCR testinin gerekmediği yönünde

açıklamalar da gelmişti.
Kısa süre önce hükümet tarafından alınan karar
kapsamında havayolu şirketleri, seyahat yapmak
isteyen vatandaşların 2 doz aşı yaptırdıktan sonra
gerekli belgelere sahip olmasının yanında 72 saatlik
PCR testine sahip olması gerektiğini aktardı.
TEBA Gazetesi olarak seyahat kurallarıyla ilgili detaylı
bilgilere ulaşmak üzere Travel World şirketinin
Pazarlama Müdürü Ahmet Hoşnav ile röportaj
gerçekleştirdik.

Koronavirüs salgını çerçevesinde Irak hükümeti
tarafından alınan yeni seyahat kurallarına ilişkin
Hoşnav, “Önlemler her ne kadar seyahatleri
zorlaştırsa da bir o kadar da vatandaşlar için olumsuz
koşullar yaratmaktadır. Çünkü söz konusu önlemin

alınması için henüz erken. Kararın sebebi de az sayıda
vatandaşın 2 doz aşı yaptırmasıdır. Aşı yaptıranların
oranı % 15’e bile ulaşmamaktadır. Bu da gerçekten
düşük bir oran. Aşı yaptırmak için çok uzun süre
gerekiyor. Birinci doz ile ikinci doz aşı arasındaki süre
21 gün oluyor. Bu nedenle vatandaşlar gerektiği gibi
seyahatlerini yapamıyor.” dedi.
Irak hükümeti tarafından alınan karar gereğince Irak
Havayolu’nun uyguladığı kural çerçevesinde yurt
dışına seyahatler için 22 Kasım’dan itibaren 2 doz
aşının yapılmasının ardından gerekli belgelerin ve
PCR testinin alınması işlemlerine değinen Hoşnav, şu
ifadelerde bulundu:
“Irak’ta yurt dışına seyahatler için farklı
havayollarının bulunması sebebiyle Irak Havayolları
haricinde hiçbir havayolu, 2 doz aşının ve PCR
testinin zorunlu olduğuna yönelik bir karar
açıklamadı. Gerçekten bu karar havayolunu
zayıflatacaktır ve Irak Havayolu’nun seyahatler için
kullanılmaması için başlıca bir sebep olacaktır. Her
ne kadar Irak hükümeti kararın başlamasına yönelik
bir tarih belirlese de bence bu kararın uygulanması
ertelenecektir. Çünkü söz konusu karar 1 Ekim’den
beri duyuruldu. Ancak 3 kez ertelendi. Bu karar
sadece bir havayolu şirketinde uygulanamaz.”
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Seçim Sonuçları Erbil Esnafını
Kazımi’ye tatlı uykusunda
saldırma cesaretini gösteren
Ne Kadar Etkiledi?
kimler?

Abdulselam Tütüncü

Irak Başbakanı ve Silahlı Güçler
Genel Komutanı Mustafa elKazımi’ye yönelik saldırı dünya
liderlerini, Iraklı yetkili ve
vatandaşları adeta şok etti. Tüm
taraflar şunu düşündü aslında;
hangi taraf Kazımi’ye tatlı
uykusunda saldırmaya cesaret etti,
amaçları neydi?

Öncelikle saldırının hangi taraflarca
düzenlendiğini bilmemiz için
ipuçlarına bakmalıyız. Saldırının
failleri açıklanmasa da Haşdi Şabi
ve ekim ayında yapılan seçimlerin
sonucuna itiraz eden Şii gruplar
suçlanıyor. Kazımi’ye yönelik
saldırıdan önce Haşdi Şabi yanlıları
seçim sonuçlarına itiraz ederek
gösteri düzenledi ve Bağdat’ın Yeşil
Bölgesi’nde toplandı. Gösterilerde
güvenlik güçlerinin saldırılarıyla
4 gösterici öldürüldü, onlarcası
yaralandı. Haşdi Şabi liderleri
tarafından Irak Başbakanı’na
eleştiriler yöneltildi, öyle ki, Haşdi
Şabi liderlerinden Kays Hazali
göstericilerin içinde yaralıların
intikamını alacaklarını söyledi.
Irak Başbakanı ve Silahlı Güçler
Genel Komutanı’na yönelik
saldırının amacını araştırdığımızda
bazı noktaları yakalarız.
Birincisi: Bu seçimin, Saddam
Hüseyin rejiminin yıkıldığı 2003
yılından bu yana sonuçlarının
doğru düzgün paylaşıldığı ilk
seçim olduğunu söyleyebiliriz.
Aşırıcı Şii gruplar söz konusu
seçimin sonuçlarını hazmedemeyip
reddetti ve paniğe kapıldılar.
En çok sandalyeyi elde ederek
seçimleri kazanan Sadr tarafı ise
aşırıcı Şii taraflara rağmen en
büyük parlamento kitlesini onlarsız
oluşturmaya çalışıyor. Ayrıca
Sadr, siyasi çoğunluk hükümeti
oluşturmak için de Halbusi, Hakim
ve Abadi’yi ziyaret etti. Bunun
yanında Kürdistan Demokrat
Partisi’nden bir heyet Sadr
heyetiyle bir araya geldi. Sadr’ın
bu adımları aşırıcı Şii tarafları ve
Haşdi Şabi’yi kızdırmış oldu. Bu
yüzden bu saldırıyla parlamento
kitlesi oluşturulmasında onların
amaç ve isteklerinin göz önünde
bulundurulması gerektiği, aksi
durumda Irak’ın istikrarının
bozulacağı mesajını vermek
istediler.
İkincisi: Haşdi Şabi’ye yakın kişi
ve siyasi güçlerin seçimlerde
kaybetmesinden dolayı Haşdi
Şabi tarafları endişeye kapıldı. Bu
saldırının amacı Kürt ve Sünni
tarafları Mukteda es-Sadr ile
ittifak yapmamaları, ayrıca Haşdi
Şabi ve İran’a yakın olmaları
için korkutmaktı. Onlar da Irak
Başbakanı’na suikast girişimini

gördüklerinde “bunların eli
diğer taraflara da uzanır” diye
düşündüler.
Üçüncüsü: Durumu
gözlemleyenlere göre, Kazımi’nin
evine yapılan saldırının amacı
suikast değil, gelecekteki başbakanı
korkutmaktı. İran’a yakın olanların
seçilecek yeni Irak Başbakanı’na
bir mesajıydı. Başbakanın Haşdi
Şabi ve İran’ın nüfuzuyla seçilmesi
gerekiyor çünkü bu grupların
edindiği bilgilere göre onların
tasvip etmediği ve gündeminde
olmadığı biri başbakan olarak
seçilecek. Saldırı yoluyla Haşdi
Şabi’nin göz ardı edilemeyeceği
ve gelecek başbakanın Haşdi
Şabi tarafının onayıyla seçilmesi
gerektiği, aksi durumda kargaşa
yaşanacağı ve insansız hava
araçlarıyla önemli yerlere saldırı
yapılacağı mesajını verdiler.
Dördüncüsü: Bu seçimde İran
ve Haşdi Şabi’ye yakın taraflar
kazanmadı. Onların siyasi arenadan
uzaklaştırılacağı düşünüldü, fakat
seçim sonuçlarının açıklanmasının
ardından tehdit, gösteri ve Irak
Başbakanı Kazımi’ye insansız hava
aracıyla saldırı yapmaları, kazanan
taraflar ve müttefiklerine İran’ın
Irak’ta hep güçlü bir gözlemci ve
taraf olarak kalacağı mesajını verdi.

Hazırlayan: Esra Kasapoğlu

Irak’ın geleceğini belirleyeceği tahmin edilen
erken seçimler 10 Ekim 2021’de düzenlendi.
Seçimlerde yerli gözlemcilerin yanı sıra çok
sayıda uluslararası gözlemciler de görev aldı. İlk
sonuçlar 24 saatin ardından açıklanırken nihai
sonuçlar şu ana kadar ilan edilmedi.
Seçim sonuçları bazı tarafların tepkisine yol açtı.
Başkent Bağdat’ta, oylama sonuçlarına tepki
olarak gösteriler düzenlendi. 7 Kasım 2021
tarihinde Başbakan Mustafa el-Kazımi’nin evine
3 silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı
yapıldı.
Seçim sonuçları, Irak’ın orta ve güney
kesimlerinde yaşanan sorunların Irak Kürdistan
Bölgesi Yönetimi’ni (IKBY) nasıl etkilediğini
araştırmak adına TEBA Gazetesi olarak Kayseri
Çarşısı esnafıyla röportaj gerçekleştirdik.
Erbil’in meşhur Kayseri Çarşısı’nda kuyumculuk
yapan Zuher Casım, “Bildiğiniz gibi ülkedeki
durum iyi olursa, emiyet sağlanırsa çarşının da
durumu daha iyi olur. Durumların kötü olması
her şeyi etkiliyor. Bölgenin bütçesi Irak’a bağlı,
kendi bütçemizi kendimiz temin edebilirsek
Bağdat’a ihtiyacımız olmazsa durumumuz
düzelebilir”. dedi.

Casım,
“Seçimlerin
ardından
yaşanan
olaylar
genel
olarak Irak
ve bölgemiz üzerinde çok fazla etkisini gösterdi.
Yetkililer Irak hükümeti tarafından gönderilen
Kazımi, göreve başladığında
“Tebrik yerine taziyelerinizi iletin” 200 milyar dinardan söz ediyor sürekli, kendi
bütçemiz olursa kimseye ihtiyacımız kalmaz.
demişti çünkü Irak’ın durumunu
Yetkililerimizden, ziraat, su ve özel sektöre önem
iyi biliyordu ve en hassas kuruluş
olan istihbaratın başında olduğunun vermesini istiyoruz. Kendi ürünlerimizi üretelim
ki başka ülkelere muhtaç olmayalım.” diye
farkındaydı. Buna rağmen böyle
bir saldırıyı o da beklemiyordu.
konuştu.
Bu yüzden başbakana yapılan bu
saldırının Irak’ın birçok aşırıcı
Terzilik
taraf ve milislerin elinde olduğunu
mesleği
bize göstermektedir. Bunlar
yapan
istediği zaman ülkedeki durumu
Abdulbasit
değiştirebiliyor. Bu saldırı bize
Terzi,
toplumda sadece ve sadece Şiilerin
seçim
hakimiyet kurabileceği ve yenilgiyi
sonrası
kabul etmeyeceklerini gösteriyor.
yaşanan sıkıntıların esnafı kötü etkilediğini
belirterek, “Maaşların ne zaman ödeneceğinin
Birçok tarafın görüşüne göre,
başbakanın evine yapılan bu saldırı, belli olmaması esnafın işlerine yansıyor. Irak’ın
özellikle bölgedeki durumun eskiye dönmesi
devletin heybetine yapılmıştır
imkansız. Hükümettekiler günümüze ayak
ve taife kargaşasıyla dolu bir
uyduramıyor. Eskiden şehirdeki kültür köylere
başlangıcın ortaya çıkmasıdır.
ulaştırılırdı şimdi ise durum tam tersi oldu, bu
Bu durumun bedelini aslında
tüm Irak bileşenleri ödeyecek.
da sorunların yaşanmasına yol açıyor.” şeklinde
Irak’ta yaşanan her olayda dünya
değerlendirmede bulundu.
ve bölge ülkelerinden kınama
mesajları geliyor ki Irak’ın kınama
Kayseri Çarşısı’nda bakkal olan Şahavan Kemal,
mesajlarına değil, egemenliğe
orta ve güney
ve bölge ülkelerinin iç işlerine
kesimlerdeki
müdahale etmemelerine ihtiyacı
durumun
vardır. Ancak durum böyle
kontrol altına
görünmemekle beraber gelecekte
alınmamasının
de Irak egemen ve yumruğunu
IKBY’deki
masaya vuran bir ülke olamaz.
esnafı kötü

etkilediğini söyleyerek, “Oradaki durumlar
düzelmediği takdirde buradaki esnafın
durumu iyiye gitmez. Arapların buraya yaptığı
seyahatler bizim işimizi artırıyor.” dedi.
“Irak’ın istikrarı seçim öncesi sağlanmamıştı,

seçim sonrası da sağlanmadı. Bu duruma
neden olan mali ve idari hatalar var.” diyen
Aktar Kervan Ahmed, sözlerini şöyle
sürdürdü:
“Vatandaşların neredeyse tamamını maaşa
bağladılar. Ziraat ve özel sektör kaldırıldı
böylelikle milletin tamamı devletin ödediği
maaşa bağlandı. 2014 yılında DEAŞ’ın
gelmesiyle hükümet maaşları durdurdu,
bir süre sonra ise maaş ödemeleri kesintili
olarak gerçekleştirildi. Bu da milletin
gelirinin kesilmesine ya da toplu bir şekilde
azalmasına neden oldu. Reform adı altında
vergileri artırdılar. Bizim sorunumuz idari
ve mali boyutlarda, seçim öncesi yapılan
propagandalar değil.”
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Kripto para hakkında neler
biliyorsunuz?

Röp: İbrahim Sirvan

Son yıllarda kripto para ve Bitcoin kelimelerini
fazlaca duyuyoruz. İnsanların bir kısmı paranın yeni
platformu hakkında az veya çok bir bilgiye sahip,
geriye kalan diğer kısım ise şimdiye kadar bu paranın
ne olduğunu, nerede kullanıldığını ve nerede ortaya
çıktığını bilmiyor. Kripto para Irak Kürdistan Bölgesi
Yönetimi’nde (IKBY) birçok kişinin tüm servetini
kaybetmesine neden olurken, birçok kişinin de
kazanç elde etmesine ve hayatının beklenmedik anda
değişmesine neden oldu.
TEBA Muhabiri İbrahim Sirwan bu konu hakkında
bilgi almak ve cevapsız sorulara yanıt bulmak adına
kripto para piyasası uzmanı Haval Hasan Ali ile bir
röportaj gerçekleştirdi.
Kripto para nedir?

edersek, kendine has birkaç özeliğini de ele almalıyız:

- Para aktarımlarının belirsizliği. Bir örnekle bu
konuya açıklık getirelim. Sen ABD’de bulunan
bir arkadaşına 1 milyon dolar aktarmak istersen,
hükümet ve banka bu para aktarımının hangi amaçla
yapıldığını bilmeli, ayrıca hükümet tarafından
senin bu parayı hangi yollarla kazandığın ve kime
aktaracağın konusunda araştırma gerçekleştirilir. Ama
Bitcoin yoluyla karşı tarafa istediğin gibi kimsenin
bilgisi olmadan bir adres aracılığıyla para aktarımı
yapabilirsin.
- Banka yoluyla yurt dışına gerçekleştirilen para
aktarımı prosedürler gereği 2 ile 7 gün arasında
bir sürede tamamlanır. Fakat Bitcoin yoluyla

Tüm bunlar kripto para kullanımının yasal olmadığı
anlamına gelmez. Sadece hükümete bağlı bir kurum
ya da şirket tarafından yönetilmiyor.

Kripto para ismini çok duyuyoruz, özellikle geçen
birkaç sene içerisinde kripto paranın bu kadar ses
Terzi, Irak’ın orta ve güney kesimlerindeki
sıkıntıların vatandaşların kuzey kesime yaptığı
seyahatleri etkilediğini kaydetti.
Sabah Terzi, vatandaşların iktisadi
durumunun iyi olmadığını söyleyerek, artık
her semtte bir çarşı açıldığını ve vatandaşların
büyük çarşılara gelmeyi tercih etmediğini dile
getirdi.

para aktarımlarını birkaç dakika içerisinde
gerçekleştirebilirsin.
- Bankalar yurt dışına para aktarma işlemi karşılığında
bir ücret almakta, bu ücret bankadan bankaya
değişiklik gösterirken aktardığın paranın yüzde
biri veya daha fazlasını kapsar. Bitcoin yoluyla
gerçekleştirilen para aktarımında ise çok az, birkaç
milyar dolar para aktarımında 15 ya da 20 dolar ücret
ödenmesi gerekiyor.
Bu özellikler dünyanın sayılı zenginlerinin kripto
paraya yönelmesine ve servetlerini burada tutmasına
neden oluyor. Kripto para ile gerçekleştirdikleri
aktarımlarda ceza ve aktarım ücreti vermelerine gerek
yok. Kripto paranın öneminin artması ve kazancının
yüksek olması vatandaşların bu alana yönelmesine ve
özen göstermesine neden oldu.

Terzilik mesleği ile uğraşan ve Kayseri
Çarşısı’nın eski esnaflarından olan Sabah

getirmesinin nedeni nedir? Neden
vatandaşlar tarafından bu kadar talep
görüyor?

Kripto paralar dünya basınını etkisi altına almış
durumda, IKBY de bu keşiften mahrum değil.
Kripto paranın bu kadar ses getirmesinden söz

Kripto paralara ne kadar güvenebiliriz? Bu
paralarla yatırım ya da ticaret yapmak riskli
mi?

Kripto paralar “Blockchain” sistemi üzerine
kurulmakta. Bu sistemden sadece kripto para alanında
değil insanlığı farklı bir aşamaya taşıyabilecek
ekonomik, sosyal, sağlık ve mühendislik alanlarında
da faydalanılabilir.

Kripto paraların yakın zamanda nakit
paranın yerini alacağı konusunda çok
söylemler var, bu ne kadar doğru?

Kripto para ve Kriptokrasi birbirinin yerine
kullanılmakta. Fakat ikisinin arasında çoğu zaman
ekonomistleri bile yanıltan önemli bir fark var.
Kripto para, nakit para yerine kullanılmak amacıyla
genelde bankalar tarafından üretiliyor.

TEBA muhabirinin sorularını yanıtlayan
Mutasam Sabbahoğlu, “Irak’ta herkes farklı
bir hüküm kurma peşinde, yetkililer el ele
vermiyor, farklı ülkelerden baskılar yapılıyor.
Herkes kendi menfati peşinde. Olumlu bir
adım atılması için birlik olunması gerekli.
Maaşların kesilmesi ve vatandaşlara destek
çıkılmaması esnafı kötü etkiliyor. Görüyoruz,
geçlerin çoğu göç ediyor, devlet halkına
destek çıkarsa kimse ülkesini bırakmaz.”
şeklinde açıklamalar yaptı.

Altcoin, Bitcoin dışındaki tüm kripto para birimlerini
kapsıyor, şu ana kadar 14 binden fazla kripto para
türü bulunmakta.

Blockchain asla hacklenmez, şimdiye kadar
bunu başaran olmadı, hacklenenler kripto para
borsasında çalışanların hesabı. Blockchain
bu sınavda da başarılı olduğu için ülkeler bu
devrimden geri kalmak istemiyor.
Hayatın her alanında risk ve korku var, elbette
kripto parada da risk var ve tüccar zarara
uğramamak adına zekice adım atmalı.

Kripto para, mali ve ticari alanda gerçekleştirilen yeni
bir keşiftir. Başlangıcı 2009 yılına denk gelen bu
keşif teknoloji ve para dünyasında büyük bir devrim
yarattı. Bitcoin 2009 yılında üretilen ilk kripto para
oldu. Şimdilerde dünya genelinde birçok kripto
para türü oluşturuldu ve günlük olarak değerleri
değişmekte.

Şifreli para birimi olarak da bilinen kripto paralar,
hükümete bağlı kurumlar tarafından yönetilmeyen ve
yasal olarak kullanılmayan paralar olarak tanınmış.

Altcoin nedir? Ya da genel olarak kaç tür kripto
para var?

Dediğimiz gibi, kripto paraların oluşturulması
ekonomide yapılan önemli bir devrim. Gelecekte
nakit paranın yerini alabilir, nakit para üretilmeden
önce farklı şeylerin kullanılması gibi. Şu anda
özelikle de bu yıl Tesla, Mastercard gibi dünya
çapında tanınmış şirketler işlerini Bitcoin aracılığı
ile gerçekleştirmekte. Gelecekte bu tür para birimini
kullanan şirketlerin sayısı artabilir. Şu anda bulunan
bazı sorunların giderilmesi için ve gelecekte sorunsuz
bir şekilde kullanılması için kripto para birimlerinde
düzenleme yapılması gerekli.
IKBY’den söz edersek, bu sene neden
vatandaşların çoğu bu alana yöneldi? Bunun
nedeni nedir?

Özellikle 2020 yılının ilk aylarından bu yıla kadar,
birçok sahte şirket yatırım ve yüklü miktarda kazanç
sağlamak adı altında Kürdistan Bölgesi’ne yöneldi. Bu
sahte şirketler vatandaşlardan para alarak onlara aylık
ya da birkaç ay içerisinde verdikleri meblanın 2 katını
veya daha fazlasını ödeme sözü verdi.
Bu şirketler kripto para alanında çalıştıklarını ve
katılımcılarına kazanç sağlayacaklarını iddia ediyorlar,
fakat bu gerçek değil. Çoğunluğu gençlerden oluşan
birçok kişi büyük kazançlar elde etmek adına bu
şirketlere yöneldi. Bu şirketlerin ömrü bir seneyi
geçmedi ve hepsi vatandaşların parasını alıp ortadan
kayboldu, bu da IKBY’de birçok kişinin zarara
uğramasına sebep olurken aynı zamanda bölgede
kripto paranın ün kazanmasına yol açtı. Yani
Kürdistan Bölgesin’de insanlar bu şekilde kripto
paranın ne olduğunu öğrendi.
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Hazırlayan: Aslı Küzecioğlu

Altınkelebek Adayı Babashlı TEBA
FM Stüdyosunda

Altınkelebek ödüllerinde aday gösterilen Nahide Babashlı, Erbil'de vereceği konser öncesinde
TEBA FM stüdyosunda Geylan Bakkal'ın sabah programına konuk oldu.
Azerbaycan'ın önde gelen isimlerinden şarkıcı Nahide Babashlı, Erbil'e sevenleriyle buluşmaya
geldi. Konser öncesinde canlı yayında konuşan Babashlı, eğlenceli sohbetiyle dinleyicileri
eğlendirdi.
Güzel şarkıcı, programın sonlarına doğru Bakkal'ın ricası üzerine falına baktı. Falı esprili bir
şekilde yorumlayan Babashlı, "Sen bence yakında öleceksin. Ağaç görüyorum burada kendini
asacaksın herhalde." diyerek dinleyenleri kahkahaya boğdu.

Yunus Tütüncü: Benim bir derdim var...

Erbil’in imparatoru olarak tanımlanan sanatçı Yunus
Tütüncü, sanat camiasında en büyük önceliğinin
‘saygı’ olduğunu vurguladı.

Son olarak
Mustafa
Parlakyıldız ile
arasında geçen
Geçtiğimiz haftalarda ikinci kitabını yayımlayan
atışma sonucu
usta sanatçı Yunus Tütüncü, TEBA FM’de Merve
sosyal medyada
Kalayı’nın sunduğu Bizim Stüdyo programına konuk linç edilmesi
oldu.
hakkında ne
düşündüğünün
Kendisine ait olan hoyratlardan oluşturduğu ikinci
sorulması
kitabını okurlarına sunan Tütüncü, yeni projesini
üzerine
açıkladı. Usta sanatçı, kariyeri boyunca seslendirdiği Tütüncü, şu
bütün şarkıları toplayıp bir kitap haline getireceğini yanıtı verdi:
dile getirdi.
Benim doğum günümde bir misafirime söylediği
Sunucunun kendisi gibi sanatçı olma yolunda
hoyrata karşılık verdiğim için yanlış anlaşıldım. Aynı
ilerleyen kardeşi Ahmet Tütüncü hakkında ne
şey Mustafa’nın başına gelse onu da korurdum, ikisi
düşündüğü sorusunu yanıtlayan Tütüncü, kardeşinin de benim misafirim neticede. Ama bu tarz olaylar
daima yanında olduğunu ve her konuda ona yardım
eğlencelerde yaptığımız hoyrat atışmalarında da
ettiğini söyledi.
başımıza geliyor. Bu bizim eğlence geleneğimizde
var ancak dışarıya farklı bir şekilde yansıtıldığı için
‘HOYRAT ATIŞMALARIMIZ DIŞARIYA FARKLI kavga ettiğimize dair iddialar çıkıyor.”
YANSITILIYOR’

Hoyrat atışmalarındaki başarısını neye borçlu
olduğuna yönelik soruyu ise usta sanatçı, "Yüce
Rabbimin bana verdiği ilhama borçluyum." diye
yanıtladı.

Son dönemlerde sosyal
mecralardan yaptığı
paylaşımlarla dikkat
çeken ve yoğun
eleştirilere maruz
kalan şair Adil Kaleli,
soruları yanıtladı.
Yaşadıklarından
sonra ailesiyle beraber
yurt dışına yerleşen
ünlü şair, uğradığı
haksızlıklardan kendisine
atılan iftiralara kadar her şeyi tek tek anlattı.

Bir dönem televizyon sunuculuğu yapan ve ardından
radyoda da sunucu olarak çalışan şair Kaleli, radyo
sunuculuğunu daha çok sevdiğini söyledi.

memleketimi özledim. Kerkük’ü sevmek gurbetteki en
büyük derdim oldu. Şimdi de gurbeti seçtim ve Kerkük
özlemi hala yüreğimde.”

Sosyal medyanın kendisine kazandırdıkları kadar
zararları da beraberinde getirdiğini vurgulayan usta
kalem, bir dönem yaptığı paylaşımlar yüzünden hapse
bile girdiğini anlattı. Bunların yanı sıra hesaplarının
yakınları tarafından çalındığını ve siyasi kişiler hakkında
yapılan hakaret içerikli paylaşımlar yüzünden türlü
iftiralara uğradığını dile getirdi.

Amerika’dan döndükten sonra dünya evine giren 44
yaşındaki şair, eşine yaptığı sıra dışı evlilik teklifini
ilk defa TEBA FM’de anlattı. Eşinin sosyal medyadan
yaşadığı bir sorunu çözmesi için kendisine ulaştığını
söyleyen Kaleli, “Bana Instagram’daki işletme hesabını
kurtarmasına yardımcı olmam için yazmıştı. Ben onunla
bir süre konuştuktan sonra kendisine evlenme teklifi
ettim. O da şaşkınlıkla karşılamıştı. Bunları ailelerimiz
bile bilmiyor.” dedi.

‘USTALARA SAYGI GÖSTERMEK ŞARTTIR’
Sanat camiasında en önemli şeyin saygı olduğuna
değinen 41 yaşındaki Tütüncü, düşüncelerini
ilk kez TEBA FM’de paylaştı. Sanat yolunda
kendisine destek olan ve onu yetiştiren ustaların
olduğunu ifade eden imparator, “Benim bir derdim
var. Ustalarımın beni yetiştirdiği gibi ben de
başkalarını yetiştirmek istiyorum. Ama bu camiada
yetiştirdiğimiz gençler ustalarını inkâr etmemeli.
Ustalarına her gördükleri yerde saygıyla yaklaşmaları
gerekir.” dedi.
Son olarak Yunus Tütüncü, Voice Studio’nun sahibi
müzisyen ve aranjör Ali İnceparmak ile hazırladıkları
yeni çalışmalarını dinleyicilere sunmak için gün
saydığını belirtti.

‘Ben vatanımdan kalbi kırık bir şekilde ayrıldım’

Ünlü şair ve söz yazarı Adil Kaleli, Merve Kalayı’nın
stüdyo konuğu oldu.
Henüz küçük yaşlarda şiir ve hoyrat ezberleyerek
edebiyata ilgili olduğunu söyleyen Kaleli, annesinin
vefatının ardından hoyratlar yazmaya başladığını
ifade etti. Eğitimini, Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro
Bölümü’nde tamamlayan usta şair, yaşadığı kayıplara
dayanamayıp Amerika’ya gittiğini ve bir süre yaşamını
orada sürdürdüğünü söyledi. Kaleli, memleket hasretine
dayanamayıp geri döndüğünü belirterek hayatından
bahsetti.

‘KERKÜK'Ü SEVMEK GURBETTEKİ EN BÜYÜK
DERDİMDİ’
Sunucu Kalayı’nın şiir ve hoyratlarının genellikle ‘anne’
ve ‘gurbet’ konulu olmasının sebebini sormasının
üzerine Kaleli, şu yanıtı verdi:

“O BENİM GÖNLÜMÜN UMUDU OLDU”

Son yaşanan olayların ardından eşi ve çocuğuyla
beraber Ankara’ya yerleşen Kaleli, geçimini okullarda
öğretmenlik yaparak sağlıyor. Sunucunun usta şairin
“Beni en çok verdiğim kayıplar yaraladı. Başta annem
oğluna ‘Umut’ adını koyma sebebini sorması üzerine
olmak üzere babam, kardeşim ve Bağdat’ta öldürülen
ünlü şair, “O benim gönlümün umudu oldu, o yüzden
yakın dostumun vefatları beni derinden üzdü. Amerika’ya ona Umut adını verdim.” diyerek yanıtladı.
da yakın dostumun vefatından sonra gittim. Orada en çok
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