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YENİ DEMİRYOLU PROJESİ
VE ERBİL’DE DEMİRYOLUNUN
TARİHİ

Son dönemde Irak Kürdistan
Bölgesi Yönetimi (IKBY)
Ulaştırma Bakanlığı tarafından
bölgede demiryolunun yeniden
kurulmasına yönelik adımların
olduğuna ilişkin açıklamalar
geliyor.

TEBA Gazetesi olarak bu proje
çalışmalarına ilişkin adımları
öğrenmek üzere Ulaştırma
Bakanlığı Karayolu Taşımacılığı,
Demiryolları ve Tramvaylar
Genel Müdürü ile görüşme
gerçekleştirdik.
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Kurtuluşunun 5. Yılı...
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olmadıklarını ispatlamalı"

İslami Partiler Kota Sandalyesine İlişkin Görüşlerini TEBA’ya açıkladı
Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi’nde (IKBY)
seçimler ve kotalara ayrılan sandalye konusu, parti ve
siyasi tarafları ikiye böldü. IKBY Parlamentosunun
en büyük fraksiyonu olan Kürdistan Demokrat
Partisi’ne (KDP) göre, oluşumlara ayrılan sandalyeler
meşru hak ancak bazı partiler seçimlerin birkaç seçim
bölgesine bölünmesini ve oluşumların bölgelere göre
ayrılmasını talep ediyor.

Şu anda kota konusunda değişiklik olması ve
kota sandalye sayısının değiştirilmesi konusunda
tartışmalar mevcut. Kota sandalye sayılarının
değişmemesini gerekli görüyoruz. Bu bağlamda Ali
Bapir, Komel hakkında yanlış bir şey söyleyene itibar
edilmemesini herkesin bilmesi gerektiğini ifade etti.
Adalet Topluluğu olarak kota sayısının azalmamasını
ve aynı kalmasını daha iyi görüyoruz.

Kota sandalye sayısının azaltılmasını istemedik.
Türkmen Cephesi, daha önce kota sisteminin çok
iyi olmadığını açıklamıştı, aslında bunun iyi bir
sistem olmadığı konusunda hemfikiriz. Bağdat'taki
seçimlerden birinde Kerkük ilinde 100 bin Türkmen
olduğu için kota konusunun sonlandırılması
çağrısında bulunduklarını belirtmişlerdi. Yani kendi
haklarıyla oyu alırlarsa, 7-8 sandalye kazanabilirler.
“Oluşumlar, KDP veya KYB’nin
IKBY Parlamento Seçim Yasasında kotaya ayrılan 11
Ancak kota şeklinde olursa, Türkmen halkı seçimlere
sandalye, bölgedeki partiler arasında sorun haline
bir parçası olmadıklarını
katılmayabilir. Bazı iktidar partileri, üyelerini
geldi. Bazı taraflar 11 sandalyenin belirli taraflardan
ispatlamalı"
listelerinde aday göstererek, biraz oy vermek için
alınıp bütün taraflara bölünmesiyle sorunun çözüme
onları kullanıyor. Eğer bir kota üyesinin oy oranı
kavuşacağını belirtirken bazı taraflar ise oluşumların
Kürdistan Adalet Topluluğu’nun yüksek olursa, örneğin 2 bin veya 3 binden az
gerçek temsilcilerinin olmasının doğru çözüm
olacağını çünkü oluşumların halen temsiliyet sorunu
oluşumlara ve seçim sistemine oy almazsa, Türkmen halkı ve destekçileri daha
iyi katılım gösterebilir. Ayrıca iktidar parti kendi
yaşadığını kaydediyor.
yönelik tutumu nedir?
oylarından Türkmen veya Hristiyanlara oy veremez.
Daha önceki seçimlerde de gördüğümüz gibi
Türkmen, Hristiyan ve diğer taraflar
Türkmenler Çoman, Mavat ve Haci Omaran'da oy
da dahil olmak üzere oluşumlar için
kazandı. Hepimiz biliyoruz ki söz konusu oluşumun
birkaç noktanın dikkate alınması
adı geçen yerlerde kitlesi yok. Bu nedenle insanların
gerektiğini söylemek isterim.
Birincisi, özel kayıtları olmalı. ikincisi, bu yapılardan çıkıp kendi halkının gerçek temsilcisi
olmasını, bağımsız olmasını ve herhangi bir iktidarın
özel oylama genel oylamayla aynı
çatısı altında olmamasının daha iyi olacağını
zamanda yapılmalı. Üçüncüsü, kendi
düşünüyoruz. Bu aynı zamanda siyasi sürecin,
gerçek temsilcilerini seçmeliler,
parlamentonun ve toplumun da çıkarınadır.
Kürdistan’daki iktidar partisinin
yetkisi altında temsilcilik yapan birini
değil. Bu durumda parlamentoda
IKBY Parlamentosunda yer alan bir diğer İslami parti
siyasi ve hukuki kararlara tabi olmalı.
ise Kürdistan İslami Birlik Partisi'dir (Yekgirtu). Söz
Belki de baskı altında olmalı. Geçmişte konusu partinin kota sandalyesi hakkında görüşlerini
gördüğümüz gibi iktidar partisi bazen almak üzere Kürdistan İslami Birlik Parti üyesi
“Çoğunluğu kullanacağız.” diyor. KDP’nin 45
Muhammet Havdiani ile görüşme gerçekleştirdik.
IKBY Parlamentosundaki fraksiyonlar arasındaki
sandalyesi var. Eğer çoğunluktan söz ediyorlarsa bu
sorunlar seçim komisyonu ve üyeleri, seçim yasası
elbette tarafların desteğiyledir. Oluşumların KDP
ayrıca seçim bölgelerinden ibaret. Bazı taraflar tek
veya KYB’nin bir parçası olmadıklarını gerçekten
”Yekgirtu her zaman kota
seçim bölgesini, bazıları illere göre 4 seçim bölgesini,
ispat etmelerini istiyoruz. Temsilciler, diğer
bazı taraflar ise çoklu bölgeyi talep ediyor. Bölgedeki
sandalyesinin aynı kalmasını
partilerin kadroları değil, kendi halklarının gerçek
siyasi partilerin bir kısmının parlamentodaki kota
temsilcisi olmalı.
savunuyor”
sandalye sayısını azaltılmasını istemesi, seçimleri
geciktiren bir diğer nokta.
TEBA Gazetesi olarak Kürdistan Adalet Topluluğu
(Komel) ve Kürdistan İslami Birlik Partisi'nin
(Yekgirtu) üst düzey yetkilileri ile parlamentodaki
İslami partilerin görüşlerini almak üzere röportaj
gerçekleştirdik.
Kürdistan Adalet Topluluğu (Komel) üyesi Şuvan
Raber, parlamentodaki kota sandalyesine ilişkin
TEBA’nın sorunlarını yanıtladı.

“Kota sandalye sayılarının
değişmemesini gerekli
görüyoruz”
Bazı partiler kota sandalye
sayısının azaltılmasını
istiyor, Kürdistan Adalet
Topluluğu’nun bu konudaki
görüşü nedir?

“İktidardaki parti, kendi
oylarından Türkmen veya
Hristiyanlara oy veremez”

Kürdistan Adalet Topluluğu kota
sandalyesinin azaltılmasından mı,
aynı kalmasından mı yana?

Yekgirtu’nun kota sandalyesi ile
ilgili tutumu nedir?

Oluşumların kota sandalyesinin azaltılmasından
yana değiliz, oluşumların kota sandalyesinin kendi
sandalyesi olması ve iradelerini, kişiliklerini ve
varlıklarını ifade etmesi gerektiğine inanıyoruz.

"Oluşumlar başkaları
tarafından baskı
altında tutulmamalıdır"
Yekgirtu’nun IKBY
Parlamentosundaki
oluşumlara bakışı
nedir?
Kürdistan İslami Birlik Partisi olarak
parlamentodaki topluluklar başkaları
tarafından baskı altında tutulmamalı
ve siyasi olarak sömürülmemelidir.
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Kota ile ilgili toplantılara kota temsilcileri
davet edilmedi!

Röp: Abdülselam Tütüncü/ Foto: Abdullah Bahtiyar

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Irak Özel
Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert, 26 Mayıs
2022'de Erbil'deki BM merkezinde Irak Kürdistan
Bölgesi Yönetimi’ndeki (IKBY) altı siyasi partinin
temsilcileri ile bir araya geldi.

Toplantıya oluşumların katılmamasının adaletsizlik
olduğunu belirten Maruf, “Toplantıdaki
gündemlerden biri de etnik ve kota ile ilgili ama kota
temsilcileri oturuma davet edilmiyor. Gerçekten bu
bir haksızlık ve adaletsizliktir.” dedi.
Daha önce yapılan toplantılara da dini ve etnik
oluşumların davet edilmemeleri konusunda
tepkilerini dile getirdiklerini kaydeden Bakan Maruf,
“Tekrardan tepkilerimizi açıklamak istiyoruz.
Önümüzdeki seçimlerde Türkmen ve Hristiyan
temsilcilerinin, özellikle de Türkmenlerin toplantıya
davet edilmesi şarttır.” açıklamasında bulundu.

"Özellikle BM gözetiminde yapılan bu
toplantılara Türkmenler katılmalı"
Görüşmede, seçim komisyonunun yeniden faaliyete
geçirilmesi, IKBY Parlamento seçimlerinin yapılması
ve parlamentodaki kota sandalyesi gibi gündemdeki
siyasi konuların çözümü ele alındı.
IKBY’deki siyasi partiler 9 Haziran 2022'de
Plasschaert’ın katılımıyla IKBY Başkanlığında
tekrar bir araya geldi. Toplantıda, yaklaşan IKBY
Parlamento seçimlerinin hazırlıkları, seçim yasası,
Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu ve seçimlere
ilişkin birçok konuda partiler arasında yakınlaşma
çabaları görüşüldü.
IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin gözetiminde
10 Ağustos 2022’de BM Genel Sekreteri Irak
Özel Temsilcisi Plasschaert’ın katılımıyla IKBY
Başkanlığında siyasi parti temsilcileri ile yeniden
toplantı gerçekleştirildi.

“Türkmenler Bölge’de önemli bir unsurdur. Bugün
Irak Anayasasına göre, Türkmenler Irak’ta üçüncü,
Irak Kürdistan Bölgesi’nde de 2. ana unsurdur.”
diyen Maruf sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Türkmenler parlamentoda, parlamento
başkanlığında ve hükümette yer almış bir toplumdur.
Geçmişten günümüze kadar yaptığı çalışmalar hep
kardeşlik anlayışı içerisinde olmuştur. Bu nedenle söz
konusu toplantılar, özellikle de Birleşmiş Milletlerin
gözetiminde yapılan toplantılara Türkmenlerin de
katılması şarttır.”

“Kota ile ilgili eğer değişimler
yapılırsa mutlaka etnik grup ve kota
temsilcileri ile istişare yapılmalı”

Hakkari, ”Bu adımı oluşumların hakları, geleceği
ve taleplerinin dikkate alınmadığı yönünde
yorumluyoruz. Kürdistan, oluşumları ile güzeldir
ve oluşumlarla birlikte yaşamayı ifade edebilir.
Ancak BM gibi uluslararası bir kuruluşun oluşumları
görmezden gelmesi bizi endişelendiriyor. Jeanine
Hennis-Plasschaert’a bu konudaki şikayetlerimizi
ve eleştirilerimizi bildirmek istiyorum.” ifadesini
kullandı.
BM Irak Özel Temsilcisi’ne çağrıda bulunan Hakkari,
“Eski toplantılara davet etmemesi nedeniyle, ya
oluşumlarla özel bir toplantı yapmalı ya da bir
sonraki toplantılara oluşumların temsilcileri de
davet edilmeli. Aksi durumda BM'nin sadece Kürt
partilerini önemsediği ve Kildani, Asuri ayrıca
Türkmenleri umursamadığı anlamına gelir. Umarım
onun görüşü söylediklerimin tam tersidir. Her ne
sebeple olursa olsun, bu sefer oluşum temsilcileri
ile özel bir toplantı yapmalı. Böylece oluşumlar
taleplerini yakından ve yüz yüze ifade edebilir." diye
konuştu.

Seçimlerin belirlenen tarihte yapılmasından yana
olduklarını kaydeden Bakan Maruf, “1 Ekim olarak
IKBY Başkanlığından yapılan açıklamaya göre,
seçimlerle ilgili sürecin karşı karşıya olduğu sorunları belirlenen seçimler zamanında gerçekleştirilemez.
“Kota sandalyesine karşı çıkan birçok
Erteleme olabilir. Eylül ayının başlarında tekrar
çözmek için son toplantı eylül ayı başında yapılacak.
Kürt partinin görüşlerinden endişe
siyasi partiler ve Birleşmiş Milletlerin temsilcileri
IKBY Başkanlığı ile siyasi taraflar arasında BM
duyuyoruz"
ekibinin gözetiminde görüşmeler ve hazırlıklar devam ile gerçekleşecek toplantıda belki de seçimle ilgili
son
karar
verilecek.
Siyasi
taraflar
arasında
anlaşma
edecek.
yapılması önemli. Seçim Yasasında kota ve etnik grup Toplantılarda oluşumların kota sandalyesi
ile ilgili eğer değişimler yapılırsa mutlaka etnik grup konusunun görüşülüp görüşülmediğine ilişkin
BM Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi
ve kota temsilcileri ile istişare yapılmalı.” ifadelerini
soruyu Hakkari, şu şekilde yanıtladı:
Plasschaert’ın IKBY’deki siyasi partilerle yaptığı üç
kullandı.
görüşmeye de kota temsilcilerinin davet edilmemesi
“Toplantılarda değildik ama kesinlikle oluşumların
ve seçimlerle ilgili görüşlerinin alınmaması dikkat
IKBY’deki oluşumlardan biri olan Hristiyanlar’dan
kota konusu tüm toplantılarda sıcak bir konu
çekti.
da seçimlerle ilgili görüşleri alınmayarak toplantılara haline gelmiştir ve resmi kurumlarda bu husustaki
davet edilmedi.
görüşmeler oluyor. Kota sandalyesine veya
Alınan bilgilere göre, toplantıların ana konusu olan
kota sistemine karşı çıkan birçok Kürt partinin
oluşumların kota sandalyelerinin seçimlere katılım
görüşlerinden endişe duyuyoruz. Kota sandalye
“Kildani ve Asuriler olarak, asil
şekli, partiler arasındaki anlaşmazlık ve tartışmaları
sayısının azaltılmasından, kotalarla ilgili seçimlerden
beraberinde getirdi.
oluşumların temsilcilerinin
söz ediliyor ancak temsilcileri toplantıda
toplantılara davet edilmemesinden bulunmuyor. Aslında, oluşumların sandalyesinin
TEBA Gazetesi olarak, Türkmen ve Hristiyan
nasıl belirleneceğini diğer partiler değil, oluşumlar
endişe duyuyoruz”
yetkililerle konuya ilişkin görüşlerini almak üzere
kendileri belirlemeli.”
röportaj gerçekleştirdik. Yetkililer, siyasi partilerin
IKBY Parlamentosunda Hristiyan Parlamenter
toplantısına katılmamalarından duydukları derin
ve Beytun Nehreyn Demokrat Partisi Genel
IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, IKBY Parlamento
endişeyi dile getirdi.
Sekreteri Romeo Hakkari, konuya ilişkin TEBA’ya
seçim tarihini belirleyen kararnameyi 24 Şubat
yaptığı açıklamada, "Kildani, Asuriler ayrıca
2022’de imzalayarak seçimlerin 1 Ekim’de
IKBY Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı
Türkmenler olarak, BM Irak Özel Temsilcisi Jeanine yapılacağını duyurdu. Üç gün sonra, IKBY
Aydın Maruf, IKBY Başkanlığında BM Irak Özel
Hennis-Plasschaert’ın siyasi taraflarla defalarca
Başbakanı Mesrur Barzani ilgili taraflara, seçimlerin
Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert’ın katılımıyla gerçekleştirdiği toplantılara asil oluşumların
belirlenen tarihte yapılması için Bağımsız Seçim
siyasi partilerle düzenlenen toplantıya etnik ve
temsilcilerini davet etmemesinden büyük endişe
Komisyonu ile koordineli çalışma talimatı verdi.
dini oluşumların katılmamasına ilişkin TEBA’ya
duyuyoruz.” dedi.
Komisyonun açıklamasına göre, partiler arasında
açıklamada bulundu.
kota sandalyelerinin nasıl seçileceğine ilişkin
”Oluşumların hak ve talepleri dikkate anlaşmazlıklar ve diğer bazı seçim mekanizmaları
“Oluşumların toplantıya katılmaması
alınmıyor"
hakkındaki görüş ayrılıkları nedeniyle seçimlerin
adaletsizliktir”
belirlenen tarihte yapılmayacağı öngörülüyor.

TEBA Türkmen okulları lise son sınavlarında başarı
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Haber: Ziya Uzeiry-Nurhan Karhi

ortalamasında sıfır çekti!

Erbil’de Türkmen okullarında eğitim alan lise son sınıf
öğrencilerinin bu yıl derece alamaması ve sınavlarda
başarı oranının sıfıra düşmesi beraberinde birçok
tartışmayı getirdi.
Türkmen öğrenciler, sınav sonuçlarına itiraz ederek,
puanlarını açıklandığı gibi beklemediklerini ve haksızlık
yapıldığını düşündüklerini
bildirdi. Öğrencilerin şikayet
ettiği bir diğer konu da Türkmen
okullarında eğitim verilen
kitaplardaki eksiklikler oldu.

tam bir yüzde vermek istemiyorum ama 80 binden fazla
kalan vardı. İki müdürümüz, hata olma olasılığını bize
iletti. Hemen harekete geçtik, bize gelen konu ve itirazlar
şuydu; öğrenci A şıkkını seçmiş ama sonuç olarak B şıkkı
onun seçtiği gibi gözükmüş. Genel müdür ile konuştuk
ve bir komisyon halinde iki hoca ile beraber cevapları
denetledik. Hocalardan biri Zahide Asaflı’ydı, diğeri de

Fahrettin Dağısanlı, “Açıkça
şunu söyleyeyim, müdürlere
bazı talimatlar verdik.
Eğer esas öğretmenlerden
faydalanamıyorlarsa, isimlerini bize
versinler, biz onları başka bir okula
nakledeceğiz ki anlaşmalı genç
öğretmenleri atayabilelim. Sayın
eğitim bakanının da düşüncesi
bu yönde.” diyerek sözlerini
sonlandırdı.

Söz konusu sorunları ve şikayetleri
ele almak üzere Türkmen
Eğitim Genel Müdürlüğü
görevini vekaleten yürüten
Fahrettin Dağısanlı ile röportaj
gerçekleştirdik.
İlk olarak Türkmen Eğitim
Müdürlüğüne genel müdür
atanmaması konusuna değinen
Dağısanlı, “Zamanında neden
Türkmen Eğitim Genel Müdürlüğüne birisi atanmıyor
denildiği dönem baskı oluşmuştu ama zaten o dönemde
de sadece bizim müdürlük değil, 3 veya 4 genel müdürlük
aynı şekilde vekaleten yönetiliyordu. Bu görevleri
müsteşarlar yürütüyordu. Bu koltuğun boş kalmasından
biz sorumlu tutulduk ve suçlandık. Ben hep şunu dedim;
ben ne bakanım ne de başbakan, bir gün hükümet bir
kararname ile birini atayabilir, biz de görevi kendisine
teslim ederiz.” dedi.
Müdürlükteki memur eksikliğine ilişkin Dağısanlı, “Bir
veya iki tane memur vardı, bunların atama kararlarını zar
zor çıkarabildik. Bazıları kadındı, bir takım sebeplerden
dolayı herkes atama yerini değiştirdi ve bu bizim
bileğimizi büktü. Bakanlığa alınmak istiyorlardı. Ailevi
konular işe girdiğinden dolayı mecburen onların nakline
onay verdik. Şu anda iki tane memurumuz var. Son
dönemlerde Türkmen okullarından genel müdürlüğe
yer değiştirmek istedik ama kimse gelmedi, sebebi ise
bakanlıkta mesai saatinin fazla olması ve 3 aylık tatilin
olmaması.” ifadesini kullandı.
Birçok öğrenci tarafından şikayette bulunulan Türkmen
okullarında kitap sorununa ilişkin Dağısanlı, “Kitabımız
var, yok değil. Fakat bu konu çok fazla büyütüldü,
dışarıdaki kadar abartılı bir durum yok, herkes sakız gibi
bu konuyu çiğniyor. Sadece bilgisayarla yazılı kitabımız
yok. Önceliğimiz sayısal derslerdi, bakanlıkta yeni yeni
bu kitaplar hazırlanıyor.” açıklamasında bulundu.

“Bütün kitaplar baştan
incelenmesi lazım”
Kitaplardaki eksikliklere değinen Dağısanlı, “Bütün
kitaplar genel olarak yeni baştan incelenmesi lazım.
Tercüme yapan kişiler kendi kapasitelerine göre bir
şeyler yapmaya çalışmışlar ama baktığımızda içinde
yanlışlıklar olduğu görülüyor. Bunu tekrardan düzeltmek
gerekiyor. Kaç yıldır ben bu kurumun başındayım,
kitaplarda hataların olduğunu hepsi söylüyor ama şu
ana kadar bir öğretmenin gelip de resmi bir şekilde
falanca kitapta, falanca bir hatanın olduğunu söylediğini
görmedim. Eskiden kitaplarda hata olduğu zaman ders
öğretmeni hatayı teşhis edip bir rapor halinde takdim
ederdi. Şu ana kadar kimse gelip de böyle bir şeyi resmi
olarak sunmadı.” diye konuştu.
Lise son sınavlarında Türkmen okullarında başarı
ortalamasının düşmesine ilişkin soruyu Dağısanlı, “Bu
mesele de haddinden çok fazla büyütüldü, acaba bu tür
şeyleri büyüten ve yazanların kafasında şahsi bir gaye mi
var? Siyasi bir amacı mı var? Bilemiyorum. Bu durum oran
ve orantı ile alakalı bir durum. Ben bu konuyu araştırdım,

öğretmenler varsa, 24 hisselik ders vermesi lazım. Daha
sonra o okulda öğretmene ihtiyaç var mı? veya yok mu?
diye bakılıyor. Bu sistemden dolayı daha önce aldığımız
40 sözleşmeli öğretmenlerin bazları gitmek zorundalar.
Bu öğretmenlerimizin gitmemesi açsından elimizden
hiçbir şey gelmiyor. Gerçekten de bu konudan dolayı
üzgünüm. Çünkü pandemi döneminde sözleşmeli
öğretmenler gelip online ders
anlatım programına katılmışlardı.
Esas öğretmenler gelmiyorlardı.”
ifadelerini kullandı.

Runak Sultan müdürümüzdü. Herhangi bir yanlış yoktu.”
ifadelerini kullandı.

“Sınıflarımızda 4 veya 5 öğrenci
var, hadi 15 diyelim!”
Bütün öğrencilerin sınavları geçememesi konusuna
ilişkin Dağısanlı, “Geçen yılda benzer bir manzara ile
karşılaştık. Öğretmenlerin hepsinden sebebini sordum.
Çünkü bizim okullar aslında özel okul gibi sayılabilir,
sınıflarımızda 4 veya 5 öğrenci var. Hadi 15 diyelim. Bir
de Kürtçe müfredata baktığımız zaman her sınıfta 45
öğrenci bulunuyor. Peki neden? Bundan da ayrı kursta
veriliyor.” dedi.

“Öğretmenler suçu bir önceki
öğretmene veya döneme atıyor”
Öğretmen ve müdürlerle yaptıkları görüşmelere değinen
Fahrettin Dağısanlı, “Öğretmenler ile konuştuğum
zaman bir zincirleme gibi herkes suçu bir önceki
öğretmene veya döneme atıyor. Böyle bir şey yok. Size
öğrenmeye gelen öğrenci dili veya milliyeti her ne olursa
olsun bir emanettir. Bir öğretmen olarak bu çocuğu en
güzel şekilde eğitmen ve öğretmen gerekiyor. Eğer bu
çocuk başaramıyorsa bırak sınıfta kalsın, onu geçirerek
ona ihanet etme.” açıklamasında bulundu.

“Emekliliğe bir veya iki yılı kalan
bir öğretmene ne yapılabilir ki?“
“Kısa bir süre önce icralara başladık. Bazı müdürleri
ilk aşamada değiştirmeye başladık.” diyen Dağısanlı,
sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Emekliliğim yaklaştı artık. Müdürleri değiştirmeye
başlamıştık. Yeni bir aşama ile işe başladık. Eski
öğretmenlerimizin de rolünü küçümsemememiz
gerekiyor. Türkmen okulları kurulduğu zaman maalesef
uzmanlarımız yoktu. Nakil yolu ile okullarımızı
doldurdular. Şu anda yaşları ilerledi ve eski güçleri
kalmadı. Diğer taraftan Türkçe eğitimini almayanlar
da bir engel. Ayrı bir dil ile onlara ders vermeyi istesek
mükemmel bir şekilde sunabilir. Fakat Türkçe eğitim
vermek onun adına zor bir şey. Emekliliğe bir veya iki yılı
kalan bir öğretmene ne yapılabilir ki?”
Dağısanlı, “Okullara alınacak sözleşmeli öğretmenler
ile ilgili çıkarılan yeni ön şartlara göre, her okulda esas

Garibi Kız Lisesi Müdür Yardımcısı Ronak Sultan,
TEBA’ya yaptığı açıklamada, “Sonuçların düşük
olmasında öğrencilerin büyük rolü var. Biz de şoktayız.
Kitap sorunu deniyor ama daha önce de aynı kitaplar
okundu, sebebinin ne olduğunu bilmiyoruz.” dedi.
Sultan, “Pandemi döneminde yüz yüze eğitime verilen
aranın lise son sınav sonuçlarında büyük bir rolü var. 11.
sınıfta uzaktan eğitim aldıkları için konuları tam olarak
kavrayamadılar ve tüm konular çalışılmadığı için 12. sınıf
eğitimlerini de etkiledi.” ifadesini kullandı.
Sınav sonuçlarını denetlemek için oluşturulan
komisyonun üyelerinden biri olduğunu belirten Sultan,
“Komisyon olarak sonuçlarla ilgili sistemde hata olduğu
yönündeki itirazları değerlendirmek için sonuçları
inceledik ama öyle bir durum yoktu. Düşük notlardaki
sorunun ne olduğunu bilmiyoruz.” açıklamasında
bulundu.
Türkmen okulunda eğitim alan lise son sınıf öğrencisi
Rodi Ali Sabri, TEBA’ya yaptığı açıklamada, “Sınav
sonuçları açıklandığında Türkçe dersinden 92 aldığımı
gördüm ama okula gittiğimde o dersten kaldığım
söylendi. Sorunu görüşmek üzere eğitim bakanlığına
başvurdum, orada pek açıklama yapmama izin vermediler
ancak öyle bir yanlış yapmadıklarını ve sınava tekrar
girmeme gerek olmadığını belirttiler.” dedi.
Sınıflarındaki öğrencilerin düşük not alma nedeninin
kitaplardaki eksikliklerin olduğunu kaydeden Rodi Ali
Sabri, “Bu seneki soruların geçen senelerden daha zor
olduğunu düşünüyorum. Türkçe kitaplarımızda eksik ve
yanlışlar olduğu için lise son sınav sorularında Türkmen
öğrenciler zorluk çekiyor. Kitap eksikliğinin yanında
Türkçe kitapçıklar bulmada bile zorluk çekiyoruz.”
diyerek sitemlerini aktardı.
Rodi Ali Sabri, sınıfındaki birçok öğrencinin puanlarını
açıklandığı kadar düşük beklemediğini kaydetti.
Not: Türkmen okullarında lise son sınıf sonuçları ile
ilgili haberimizde Türkmen Eğitim Genel Müdürlüğü,
Türkmen okulu müdürleri ve öğrencilerin görüşlerine
yer vermek istedik, ancak bazı müdüre ulaşamazken,
ulaştıklarımız görüşmenin yayınlanmamasını istediklerini
dile getirdi.
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Hazırlayan: Nurhan Karhi

Selahaddin Üniversitesi Öğrencileri
Üniforma Kararına Ne Diyor?

Selahaddin Üniversitesi Rektörü Kamaran Yunus,
öğrencilerin kıyafetlerine yönelik yeni karar alındığını
ve üniversiteye ait fakültelerde üniforma sisteminin
uygulanacağını duyurdu.

- %64,6 evet, %36.4 hayır.
• Bu anketi doğrudan dikkate alıyor musunuz?
- %79.6 evet, %20.4 hayır.

Yunus, 10 Ağustos 2022’de basına yaptığı açıklamada,
yeni eğitim-öğretim yılında sosyal sınıf farklılıkları
azaltmayı ve öğrencilerin giyimlerinden çok eğitimlerini
düşünmelerini sağlamayı amaçlayarak üniforma sistemine
geçiş yapacaklarını bildirdi.

Demirci, “Üniversitede görünüş bakımından tekdüze
siyah ve beyaz görünmesi gerçekten güzel olacak. Önemli
olan üniforma kararının getireceği kolaylıklar.” diye
konuştu.

“Sınıf farklılıklarını ve öğrenci ailelerinin üzerindeki
yükü azaltmak adına bu fikri ankete dönüştürdük.” diyen
Yunus, Selahaddin Üniversitesi’nden yaklaşık 11 bin
450 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirdikleri elektronik
anket sonucu üniforma kararına vardıklarını belirtti.
Yunus, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında uygulanacak
kararın 1 Ekim'de yürürlüğe gireceğini açıkladı.
Anketin soruları ve sonuçları şu şekildeydi:
• Üniversitelerde üniforma kararı ilan edilirse,
uygulamaya hazır mısınız?
- %70.6 evet, %29.4 hayır.
• Üniformaların beyaz-siyah mı, gri-beyaz mı olmasını
tercih edersiniz?
- %74,6'sı siyah-beyazı seçti.
• Üniforma kararı öğrenci ailelerinin yükünü azaltacak
mı?
- %70,9 evet, %29,1 hayır.
• Erkek ve kız üniformalarında renk farkının olması
sizce iyi mi?
- %58,3 hayır, %41,7'si evet.
• Üniforma kararının öğrencilerin eğitimini olumlu
yönde etkileyeceğini düşünüyor musunuz?

Selahaddin Üniversitesi öğrencisi Emir Demirci, söz
konusu karara ilişkin TEBA’ya yaptığı açıklamada,
üniversitelerde üniforma sisteminin uygulanmasını
olumlu karşıladığını belirterek, “Sadece Selahaddin
Üniversitesi’nde değil, diğer bütün özel üniversite ve
enstitülerde uygulamaya geçmesini isterdim.” ifadesini
kullandı.

Rektör Yunus’un söz konusu kararı duyurmasının
ardından öğrenciler tarafından olumlu ve olumsuz olmak
üzere iki görüş ortaya atılarak tartışma konusu oldu.
Selahaddin Üniversitesi öğrencisi Abdullah Miran,
“Yeni eğitim-öğretim yılında üniforma kararını eğitim
açısından kabul edilebilir, cesur ve etkili bir karar olarak
görüyorum. Elbette tüm üniversitelerde geliri düşük, orta
ve zengin sınıfta olan öğrenciler var. Üniversite eğitim,
bilim ve öğrenci yetiştirme yeri olmasına rağmen ne yazık
ki kıyafetin sergilendiği bir yer haline geldi.” dedi.
Miran, üniformanın üniversiteye güzel bir görüntü
kazandıracağını ve öğrenciler arasındaki sınıf
farklılıklarını gizleyeceğini kaydetti.

Selahaddin Üniversitesi Diller Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü öğrencisi Nuha Resul Küreci, TEBA’ya
yaptığı açıklamada, “Üniforma sisteminin yürürlüğe
getirileceğini duyduğumda aklıma ilk gelen şey disiplin
oldu.” dedi.
Küreci, üniversite denince öğrencilerin aklına ilk olarak
“özgürlük” geldiğini belirterek, özgürlük anlayışından
dolayı bazı öğrencilerin üniforma kararını reddettiğini
kaydetti.
Selahaddin Üniversitesi’nde eğitim alan bir başka
öğrenci Lina Halil, üniforma kararına karşı olduğunu
kaydederek, “Üniversite, diğer okul aşamalarına nazaran
çok farklı eğitim sistemleri. Üniversite ve okul öğrencisi
arasında çok büyük farklar var. Yeni karar diğer okullar
ile üniversite arasındaki herhangi bir farkın olmadığını
gösteriyor. Üniversite ve diğer öğrencilerin farklı
görünmesini isterim.” ifadesini kullandı.

Yeni demiryolu projesi ve Erbil’de demiryolunun tarihi
Haber:Nurhan Karhi-Abdulselam Tütüncü/ Foto: Ali Haval

Arabalardan daha ucuz olduğu için o dönemde treni
kullananların daha çok çalışanlar, memurlar ve askerler
olduğu söyleniyor.
30 yılı aşkın bir süreden sonra, Irak-İran savaşının
patlak vermesi ve Erbil demiryolu hattının Irak’ın diğer
şehirlerinin hatları gibi yeniden organize edilmemiş
olması nedeniyle Erbil demiryolu tarihe karıştı.

Erbil’de 1940’lardan 1980'lerin başına kadar hizmet
veren tren istasyonu, şehir tarihinin bir parçası haline
geldi. Özellikle dede ve babaları istasyonda çalışan Erbil
sakinlerinin zihninde bu konu halen canlılığını koruyor.

Son dönemde Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY)
Ulaştırma Bakanlığı tarafından bölgede demiryolunun
yeniden kurulmasına yönelik adımların olduğuna ilişkin
açıklamalar geliyor. TEBA Gazetesi olarak bu proje
çalışmalarına ilişkin adımları öğrenmek üzere Ulaştırma
Bakanlığı Karayolu Taşımacılığı, Demiryolları ve
Tramvaylar Genel Müdürü Rebaz Muhammed Halil ile
görüşme gerçekleştirdik.

Alınan bilgilere göre, bir dönem faaliyette olan Erbil
treni, Irak Demiryolları Kuruluna aitti. 1943 yılında
iki İngiliz ve Hindistan merkezli şirket tarafından inşa
edilmiş olan tren istasyonu, 1949’da tamamlanmıştır.
Bağdat, Kerkük ve Erbil arasında seyahat etmek için
kullanılan tren, kömürle çalışıyordu. Erbil'den Kerkük'e
üç saat, Bağdat'a 12 saatte ulaşım sağlanıyordu. Her
gün saat 10.00'da Erbil halkı trenin sesini duyardı.
Yolcuların araçtan inmesinin ardından, yakıt depolarının
doldurulması, yenileme çalışmaları ile su ve yakıt temini
gerçekleştirilerek aynı gün öğleden sonra Kerkük'e
hareket edilirdi.
Trenin kargo alanına ek olarak iki oturma alanı vardı. Biri
halka açıktı ve ahşaptan yapılmıştı, diğeri ise halka açık
yerden biraz daha pahalı olan özel bir odaydı.
Erbil'deki eski stadyumun yanından geçen tren, daha
sonra karşılama alanı ve yakıt deposuna, ardından
şimdiki Şanader Parkı olan son istasyona hareket ederdi.

Rebaz Muhammed Halil, IKBY’de yeni demiryolunun
inşa edilmesine ilişkin, "Irak'ın bir parçası olan
Kürdistan Bölgesi, Ortadoğu'nun en hassas yerlerinden
biridir. Coğrafi konumu nedeniyle Irak ile Türkiye
arasında önemli bir ortak alandır. Benzer şekilde İran
ile başka ortak noktalar da var. Bildiğiniz gibi gelişme
çağındayız ve Kürdistan Bölgesi bu yönde hareket

etmek istiyor. IKBY hükümeti, İmar Bakanlığı ve ana
işlevlerinden biri demiryollarının inşası olan Ulaştırma
ve İletişim Bakanlığı bu konu üzerinde daha önce çalıştı.
Bu alanda gelişmiş ülkelerle ilişki kurabilmek, Kürdistan
Bölgesi'ni canlandırabileceğimize ve Irak ile Türkiye
arasında bir teslimat noktasını oluşturabileceğimize
inandığımız ticaret ve turizm alışverişine yeni bir
yol eklemek için stratejiler üzerinde çalışıyor ve
geliştiriyoruz.” dedi.
Halil, "Kürdistan Bölgesi olarak bu konuda bir proje
var. Kürdistan Bölgesi hükümetinin politikası bu
alanda ilerleme sağlama yönünde ve Irak hükümetiyle
ciddi adımlar atıldı. Ulaştırma Bakanlığı bu konularda
Irak hükümetiyle doğrudan diyalog halinde olan
bakanlıklardan biri olduğu için bir çözüm bulabildik ve
demiryolunun inşası için iyi bir anlayış oluşturduk."
ifadesini kullandı.
Bakanlıklarının söz konusu projeyle ilgili hazırlıklarına
ilişkin Halil, "Kürdistan Bölgesi ile ilgili kısımda projenin
hazırlıklarını yaptık. Ulaştırma Bakanlığı, işçi getirmek
ve altyapı inşasına yardımcı olmak amacıyla demiryolu
alanındaki firmalarla bir takım anlaşmalar yaptı." şeklinde
konuştu.
Projenin başlangıç ve bitiş tarihine ilişkin Halil, "Bu
proje uzun süredir var. Maalesef Kürdistan Bölgesi
bir takım sorunlarla ve mali krizle karşı karşıya kaldı.
Elbette bu durum tüm bakanlıkları ve sektörleri etkiledi.
Bakanlığın planına göre, uzun zamandır daha ileri bir
aşamada olmalıydık ama yine de durmadık ve çok iyi bir
iş çıkardık. Irak hükümetiyle bu konuda adımlar attık
ve anlaştık. Irak hükümetinin Lafav'dan Zaho, Kerkük,
Musul, Duhok ve Erbil'e bir hat inşa etme projesi var. En
azından bu hattan faydalanabilmek istiyoruz. Kürdistan
Bölgesi Yönetimi’nin imkanları dahilinde Kürdistan
Bölgesi şehirleri arasında hatlar inşa etmek ve Irak
hükümetinin planladığı genel hatla bağlamak istiyoruz.”
diyerek sözlerini sonlandırdı.
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Erbil Katliamı Şehitlerini
Anıyoruz

Hazırlayan: Nurhan Karhi

Irak'ta rejimlerden art arda en çok zarar
gören milletlerden biri de hiç şüphesiz
Türkmenlerdir. Cumhuriyet sisteminin
oluşmasıyla birlikte Türkmenlere çok sayıda
soykırım yapıldı.
Farklı bölgelerde Türkmenlerin siyasi,
kültürel, sosyal varlığını sonlandırmaya
yönelik girişimler oldu. 1996 yılında
yaşanan katliam, onlarca Türkmen’in şehit
olmasıyla maalesef sonuçlanmış üzücü
girişimlerden biri.
O dönemde siyasi taraflar arasında yaşanan
çatışmalarda Baas Ordusu Erbil’e girerek
Türkmenlerin çatışmaların bir tarafı
olmamasına rağmen 31 Ağustos 1996
olayları olarak bilinen tarihin akabinde yani
2 Eylül’de Erbil'deki Türkmen parti ve
kurumlarına yönelik saldırı gerçekleştirdi ve

parti üyelerini rehin aldıktan sonra
idam etti.
Hiçbir suçları olmadan, sadece
Türkmen oldukları için rehin
alınanlar şehit edildi.
-Erbil Katliamı’nın üzerinden 26
yıl geçti
1996 Erbil Türkmen şehitleri,
Türkmen milletinin yüreğinde
taşıdığı kara bir acı...Türkmenlerin
acısını tazeleyen katliamın
üzerinden 26 yıl geçti.
Kahraman Türkmen şehitlerini,
şehadetlerinin 26. yıl dönümünde
rahmet ve minnetle anıyoruz.

TELAFER’in DEAŞ’tan Kurtuluşunun
5. Yılı...
Hazırlayan: Eymen Erbiloğlu/ Foto: Çoban Timur

Terör örgütü DEAŞ’ın elinde 3 yıl kalan Telafer’de
büyük bir göç yaşanmış, DEAŞ’tan kurtarılan
bölgeden geriye koca bir harabe kalmıştı. Telaferliler,
DEAŞ'ın Türkmenlere ait birçok yapıyı yok ettiğini
gördü. İlçede bulunan 3 bin yıllık Telafer Kalesi,
Hızır İlyas peygamberin makamı, üniversite ve
hastane binaları DEAŞ tarafından bombalarla
patlatılırken, ilçedeki çok sayıda yapının da savaş
sırasında zarar gördüğü tespit edildi.

Musul kent merkezinin 63 kilometre batısında yer
alan, Türkmen ilçesi Telafer, terör örgütü DEAŞ
tarafından 16 Haziran 2014'te ele geçirilmişti.
Musul'da DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonun
10 Temmuz 2017’de tamamlanmasının ardından
ordu birlikleri, 20 Ağustos 2017’de Telafer’i geri
almak üzere operasyon başlattı ve 27 Ağustos’ta ilçe
merkezinin kurtarıldığı açıklanmıştı.

Terör örgütü DEAŞ’ın Haziran 2014’te Musul
ve Selahaddin vilayetlerini kontrol etmesiyle ciddi
insan hakları ihlalleri meydana gelmiştir. Bunların
en çok bilinenleri Spiker Askerî Üssü’nde eğitim
gören 1700 askerin öldürülmesi, Sincar’da
yaşayan Yezidilerin katledilmesi ve Amirli’nin 85
gün kuşatılması gibi hadiselerdir. Öte yandan,
DEAŞ tarafından sürgün edilen Yezidilerin yanı
sıra Telafer ve Beşir köyünde Türkmen kadınlar
etnik ve dinî kimliklerine göre DEAŞ tarafından
kaçırılmıştır. Ancak bu konu, kaçırılan Türkmen

kadınların sayısının Yezidilere nazaran az olması ve
uluslararası kamuoyunun eksik desteğinden dolayı
hukuki çerçevede ve medyada gereken şekilde ilgi
görmemiştir.
Terör örgütü DEAŞ tarafından kaçırılan Türkmen
kadınların birkaçı dışında tamamı Musul’a bağlı
Türkmen ilçesi Telafer’dendir. Irak hükûmeti ve
uluslararası örgütlerin ilgisinin yetersiz olması
nedeniyle kaçırılan Türkmen kadınları hakkındaki
rakamlarda bazı tutarsızlıklar bulunmaktadır.
Kaçırılan Türkmen kadınların belgelenmesi
yönündeki çabalar bireysel düzeyde faaliyet gösteren
yerel aktivistler ve sivil toplum örgütlerince
gerçekleşmiştir.
Merkezî hükûmetinin konuya ilişkin gereken ilgiyi
göstermemesi nedeniyle kaç Türkmen kadının
DEAŞ tarafından kaçırıldığına dair resmî açıklamalar
yapılmamıştır.

Engel Tanımayan Telaferli
Meryem
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Ardından 5 yıl kampta yaşadıktan sonra kendi
evlerine taşındıklarını kaydeden Meryem, bütün
olumsuzluklara rağmen resim yapmaya devam
ettiğini, tek arzusunun da kendisine resim çizimleri
için boya, fırça temin edilmesinin ayrıca resimlerinin
bulunduğu bir sergi açmak olduğunu aktardı.
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil İl Başkanlığı
Kadın Kolları, Meryem’e ressamlık alanında ilerleme
kaydetmesi için destekte bulunduklarını belirtti.
Daha önce çeşitli resim sergilerine katılan Meryem,
‘’Kendime özel bir sergi açmayı arzuluyorum.
Sergideki her resmin altında ismimin ve çizdiğim
tarihin yer almasını istiyorum. Serginin çok büyük
olmasını amaçlıyorum.’’ ifadelerinde bulundu.

Terör örgütü DEAŞ’ın Irak’ta yapmış olduğu insani
kıyımdan en fazla etkilenen Türkmenler, yaşanan acı
dolu günlerin yarasını sarmaya çalışıyor.
Telaferli Meryem Nihat, yaşamının ilk adımlarında
daha emeklerken karşılaştığı terör olayı hayatını
tamamen değiştirerek, ömür boyu tekerlekli
sandalyeye mahkum bıraktı. Çok sevdiği babası
terörün kirli emellerine kurban gitti.

mahkum kalan Meryem, bacaklarını yitirdi ama
umudunu yitirmedi.
Babasının önerisi ile resim yapmaya başlayan
Meryem, zaman içerisinde kendisini resim alanında
geliştirdi.
Meryem’in hayatı 2013 yılında bir kez daha karardı.
Resim merakına ilham kaynağı olan babası, bir terör
saldırısında şehit oldu.

Meryem Nihat, terör eylemleri nedeniyle geçirdiği
zorlu günlerini TEBA Gazetesine anlattı.

Babasının hatırlarını hep canlı bırakan Meryem, resim
merakına bir süre ara verdikten sonra annesinin
desteği ile tekrardan babasına verdiği sözü tutarak
Doğum tarihini ay ve gün olarak bilmediği ancak
resim çizmeye devam etti. Terör örgütü DEAŞ’ın
2006 yılında dünyaya gözlerini açtığını belirten
2014 yılında Telafer’e girmesinin ardından ailecek
Meryem, 2008’de daha iki yaşındayken bir patlamada yurtlarından ayrılmak zorunda kaldılar. Kardeşinin
bacaklarını kaybettiğini söyledi.
sırtında saatlerce yol kat ettiğini belirten Meryem,
3 yıl boyunca Suriye’nin Azez bölgesinde yaşam
sürdürdüklerini dile getirdi.
O günden bu güne tekerlekli sandalyeye

Şu anda hayatının yolunda gittiğini belirten Meryem,
okul özlemini şu sözlerle dile getirdi:
“Aslında okula gidip gitmemek konusunda
kararsızım. Daha önce okul tecrübem olmuştu.
Bir keresinde okula giderken kamptaydık ve yolda
tekerlekli sandalyemde sorun çıkmıştı. Karda, kışta,
yağmur, çamur demeden gidiyordum, fakat çok fazla
zorlandığım için bıraktım. Şu anda okula gitmek
isterim ama bu konuda endişeliyim.’’
Telaferli genç kız Meryem, yapmış olduğu resimlerde
hep üzgün ve duygusal yönlerini çizme sebebine
ilişkin soruyu, ‘’Bu hep var aslında, bütün yapmış
olduğum resimlere yansıyor.’’ diyerek yanıtladı.
Şu anda Erbil’e yerleşen Meryem, ‘’Telafer’e dönmek
istemiyorum çünkü orada çok acı hatıralarım var.
Gidip ziyaret etmek isterim ama orada yaşamak
istemiyorum.’’ dedi.

İktisadın Sembolü "Sanki
Yedim Camii"nin Hikayesi

Hazırlayan: Nurhan Karhi

İstanbul’da küçük bir mahalle mescidi olan Sanki
Yedim Camii’nin en kayda değer özelliği, ilgi çekici
hikâyesidir.

Osmanlı döneminde, Keçecizade Hayreddin Efendi
adında orta halli bir esnaf, padişahların yaptırdığı
camileri görüp imrenerek, kendisi de bir cami
yaptırmayı diler. Cami yaptırma fikri aklına girdikten
sonra hayattaki en büyük amacı, tutkusu bu olur.
Keçecizade Hayreddin Efendi’nin ne hali ne de maddi
durumu bu amaca müsaitmiş. Çevresindekiler “gel
vazgeç bu sevdadan” dese de o yolundan dönmez.
Çözümü nefsinin arzularını dizginleyerek para
biriktirmekte bulur. Ne zaman ki canı bir şey istese:
‘Sanki yedim!’ der ve parasını bir kenara koyar.
Bu yolla 20 yıl boyunca biriktirdiği paralarla küçük
bir cami yaptıracak miktara ulaşır ve Fatih'te
Zeyrek semtinde kendisine gösterilen yerde
hayallerindeki camiyi yaptırarak amacına ulaşır.
Keçecizade Hayreddin Efendi'yi tanıyan
tanımayan herkes hikayeden oldukça etkilenir ve
ünü kulaktan kulağa yayılan cami halk arasında
‘Sanki Yedim Camii’ olarak anılır.
Cami, Birinci Dünya Savaşı yıllarında etkili olan

bir yangın sırasında büyük ölçüde zarar görür.
1959 yılına kadar metruk halde kalan bina daha sonra
mahalle halkının topladığı yardım paralarıyla büyük
bir onarım geçirerek tekrar yapılır.
Bugün caminin iç mekanı 100 metrekare
büyüklüğünde olup, yaklaşık 200 kişi aynı anda
ibadet edebilmektedir. Tek şerefeli, beyaz boyalı bir
minaresi vardır.
Mimari özelliğe sahip olmamasına rağmen
hikayesinin anlamlı oluşuyla gönüllerde farklı bir
yere sahiptir. Camiin orijinal halinden günümüze
yalnız mihrap üstündeki kitâbeli çiniler; bir de camiin
hikâyesi ulaşabilmiştir.

TEBA Abo Kahveci Kahvehanesi... Asırlık Bir
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Geleneğin Hikayesi!

Kahve en popüler içeceklerden sayılırken, birçok
ülkede aktif bir güne başlamak için günlük
rutinlerden biri olarak bilinmektedir. Bu nedenle
kahve ticareti petrol ticaretinden sonra dünyanın en
büyük ikinci ticaret ürünü sayılmaktadır.
Dünya genelinde milyonlarca kişi, kahve ekimi ve
biçimi, uluslararası kahve markalarının fabrikalarında
nakliye, marketlerde satış ve pazarlama sayesinde
günlük geçimini sağlıyor.
Erbil de kahveden mahrum kalmamış ve şehir
sakinleri her zaman kahveyi sevmiştir. Erbil'deki en
ünlü kahvehanelerden biri de Abdullah Süleyman'ın
Kahvehanesiydi. Söz konusu kahvehane zaman
içerisinde “Abo Kahveci” olarak ün kazanarak
Erbil’de halen çalışmasını sürdürüyor.

Kahvehane ne zamana kadar işlevini
sürdürdü ve kapatılmasının ana
nedeni neydi?
Aslında kahvehane, 1983’e kadar şehir parkı olarak
bilinen Erbil Kalesi'nin karşısındaki konumunda
kaldı, ancak Abo Kahveci Kahvehanesinde
çalışanların öğretmen ve devlet memuru olarak
görevlerini sürdürmesi nedeni ile meslek dedeme
ulaştı. Daha sonra babam eğitimine devam etmek
istedi, üniversite diplomasını aldı ve öğretmen oldu.
Bu nedenle de kahvecilik mesleğine devam edemedi.

“Halkın ona duyduğu
sevgiden dolayı Abo
Kahveci olarak anılmıştır”

Abo Kahveci Kahvehanesinin önemi
neydi ve ziyaret edenler kimlerdi?
Abo Kahveci Kahvehanesi, meşhur olduktan
sonra önemli toplantıların yapıldığı bir yer haline
geldi. Erbil'in önde gelen mollaları, öğretmenleri,
doktorları, aydınları ve politikacılarının çoğu, çay ve
kahve içmek ve o dönemin birçok önemli konusunu
tartışmak için burada toplanırdı.

“Kahvehane, 1983 yılına kadar
nesilden nesile ilk günkü yerinde
bulunuyordu”

Dedenizin mekanında daha önce
kahve içen ve şimdi tekrar sizin
yanınızda kahve içmeye gelenler var
mı?

“20 çeşitten oluşan
Kahveci Kahvesi
markasının ürünlerinin
kaynağı Brezilya ve
Uganda gibi ülkelerden
geliyor”

Abo Kahveci'nin hikayesi
nasıl başladı?

“Abo Kahveci Kahvehanesi, Erbil'in
önde gelen şahsiyetlerinin buluşma
yeriydi”

“Günümüzde bile yaşlı insanlar gelip
kahvemizi içiyor”

Tabii ki hala birçok kişi gelip, “Zamanında
Abo’nun kahvesini içtik.” diyorlar. Naşat
Terzi, İzeddin Vadi, Azad Emin Amca
ve Erbil’in birçok önemli şahsiyeti bizi
ziyaret ediyor. Kahvehanenin aynı
atmosferi ve tadı verdiğini söylüyor.

Erbil’de Abo Kahveci Kahvehanesinin şu
anki sahibi Ali Kahveci ile kahvehanenin
kuruluşu ve günümüze uzama hikayesi
hakkında röportaj gerçekleştirdik.

Abo Kahveci Kahvehanesi, Erbil'de
eski bir kahvehane. 1886’da, günümüzde
şehir parkı olarak bilinen Erbil Kalesi'nin
karşısındaki alanda kurulmuştur. İlk
kahvehane, Süleyman’ın oğlu Abdullah ismiyle
kurulmuştur. Etrafındakilerin sevgisinden dolayı
daha sonra Abo olarak anılmıştır. İlk önce çaycılıkla
başladı, sonra kahveyi getirerek kendi elleriyle öğüttü
ve sabahın erken saatlerinde ücretsiz olarak servis
etti. Halkın ilgi odağı haline gelmesinin ardından pek
çok kişi, “Abo Kahveci Kahvehanesine gitmeyenler
Erbil’i ziyaret etmemiştir demektir.” diyerek
kahvehanenin ününden söz etmiştir.

İki yıldır kahve ticareti yapıyorum, önce Erbil
Kalesi'nde bir kahvehane açılmasını istedik, iki-üç
kez talebime rağmen birçok engelle karşılaştık. Daha
sonra Erbil Kayseri Çarşısı’nın kültürü ve tarihi
değeri nedeniyle, Erbil'in özgünlüğünü yansıtan
böyle bir kahvehanenin açılması için en uygun yer
olarak gördük.

Kahveci Kahvesi’ni bir
kahvehaneden global bir
markaya dönüştürmeye nasıl karar
verdiniz?
“39 yılın ardından mesleğe dönmeye
karar verdim”
Mesleğe dönmeye karar vermenizde
sizi tetikleyen şey neydi?
17 yıldır avukat olarak görev yaptığım için şirketlerle
çalışıyorum ve Türkiye'ye seyahat ediyorum.
Oradayken bir gün Erbil’e kahve getirmeyi
düşündüm. Erbil'e farklı bir markayla kahve getirdim
ama daha sonra ürünlerin tükendiğini görünce onu
Kahveci Kahvesi adında kendi markamıza çevirdim.
Bu adımım, mesleğin dördüncü kuşağı olarak
dedemin mesleğine geri dönmeye ve bir yer açıp ata
mesleğimizi sürdürmeye karar vermemi sağladı.

“Erbil Kayseri Çarşısı kültürel ve
klasik bir yer olması sebebiyle
kahvehanenin açılması için uygun
konumdu”
Erbil Kayseri Çarşısı’nda Abo Kahveci
Kahvehanesini açmaya ne zaman ve
nasıl karar verdiniz?

Çocukluğumdan beri Abo Kahveci adını duydum, bu
da beni kahvehanenin Ali Kahveci adı altında kayıtlı
olan küresel bir marka yapmaya teşvik etti. Brezilya
ve Afrika'dan, özellikle de en kaliteli kahveye sahip
Uganda'dan kahve çekirdekleri alıyoruz. Tonlarca
kahve çekirdeği İstanbul'daki fabrikamıza iletiliyor,
20 farklı aromayla kahveyi öğütüyoruz. En popüler
çeşitleri Türk kahvesi, Dibek, Osmanlı, fıstık ve
çeşitleri olup, çoğu yedi veya sekiz çeşit kahvenin
karıştırılması ile üretiliyor. Ayrıca “sakızlı kahve”
denilen özel ve eşsiz bir tada sahip bir lezzetimiz
mevcut.

“Hedefimiz sadece Erbil'e değil, tüm
Irak'a ve hatta yurt dışına kahve ihraç
etmek”
Ata mesleğinizi Erbil dışında
sürdürmeyi planlıyor musunuz?
Evet kesinlikle hedefimiz Kahveci Kahve ürünlerini
gelecekte Irak'taki diğer illere ve hatta yurt dışına
ihraç edebilmek. Erbil'de bir şube daha açmak, hatta
Irak'ın diğer şehirlerinde bulunmak istiyoruz.
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Hazırlayan: Abdullah Bahtiyar

Metaverse nedir?

Metaverse, gerçek ve sanalın bir bilim kurgu vizyonunda
birleştiği ve insanların farklı cihazlar arasında hareket
etmesine ve sanal bir ortamda iletişim kurmasına izin
verdiği dijital bir dünya.

Metaverse'de deneyimleyebileceğiniz
etkinlikler, oyun oynamak, internet
ağı oluşturmak, video, alışveriş, sağlık,
fitness ve daha fazlası…
Facebook, Metaverse'e milyarlarca
dolar harcadı ve yeni fikir üzerine
çalışmak için 10 binden fazla çalışanı
işe alacağını açıkladı.
Metaverse ile evinizden Kabe'nin siyah
taşına dokunabilirsiniz!
Suudi Arabistan’ın planlarından biri de
kutsal Mekke ve Medine’deki yerleri
Metaverse dünyasına getirmek.

İngiliz web sitesi Zasen’da yer alan bilgilere göre,
İngilizce sözlükte Metaverse "üç boyutlu bir dünya ve
çevrimiçi bir rol yapma oyunu” anlamına geliyor.

Artık haca gidemeyenler blok zinciri
ve Metaverse teknolojisi ile Kabe’ye
dokunabilecek ve hacıların hissettiği
duyguyu yaşayabilecek.

Metaverse'in insanlar üzerindeki etkisi ne
olacak?

ABD’li milyarder ve Meta'nın CEO'su Mark
Zuckerberg, Metaverse’ın internetin yeni versiyonu
olduğunu belirterek, "Bu, internette daha fazla
zaman geçirmekle ilgili değil, zamanın nasıl daha
verimli harcanacağıyla ilgili.” dedi. Bu açıklama,
Facebook'un şirket adını Meta olarak değiştirmesi
ve Metaverse dünyasına girmesinin ardından geldi.

Facebook'un insanların sosyal yönünü değiştirdiği
gibi, Metaverse insanların hayatları üzerinde büyük
bir etkiye sahip olacak. Sosyal değişimle artık
insanlar birbirini sosyal ağlardan tanıyor, evleniyor,
tebrik ediyor, yeni çalışmalarını oradan duyuruyor.
Uzmanlara göre, bu değişimlerden bazıları, insanların
sosyal yönlerini olumsuz yönde etkiledi.
Metaverse’in de aynı şekilde iyi veya kötü olmak
üzere insanların yaşamları üzerinde etkileri olacaktır.
Son yıllarda özellikle koronavirüs döneminde bazı
kişilerin bayramlarda birbirini ziyaret edemediğini
ve sadece Facebook üzerinden iletişim kurduğunu
gördük. Gelecekte dijital ortamda akrabalara evden
de ziyaret edebilecek.

Metaverse VR Başkanı Enrdo Bosupers, basına
yaptığı açıklamada, “Metaverse, normalde
yapamayacağınız şeyleri, birçok yeni deneyim
gerçekleştirebileceğiniz bir dizi üç boyutlu
dünyadır. Onları ekranda görmek yerine, bizzat
sanal ortamda görebilirsiniz.” ifadesini kullandı.

Sağlık Alanında Devrim Yaratan
Gelişmeler

Hazırlayan: Nurhan Karhi

ABD'li bilim insanları, bir kadının pankreas
kanserinin ilerlemesini durdurmada başarılı oldu.
Bilim insanları, tümör hücrelerine saldırmaları için
bağışıklık hücrelerinin genlerini değiştirmeyi içeren
tedavinin görünür başarısının, yalnızca pankreas
kanserinin değil, diğer kanserlerin de tedavisinde
de ileriye doğru atılmış büyük bir adım olduğunu
açıkladı.
ABD'de 4. evrede pankreas kanseri olan kadın,
T-hücresi reseptör gen tedavisi ile yüzde 72 kısmi
yanıt elde etti.
-Donörden alınan böbreğin kan grubu değiştirildi

Bilim insanları organ naklinde kan grubu
uyumsuzluğunun önüne geçmeye çalışıyor.
İngiltere'de yapılan çalışmada donör böbreğinin
kan grubu özel bir cihaz yardımıyla değiştirildi.
Araştırmacılar bir sonraki adımda organizmanın yeni
böbreğe vereceği tepkiyi inceleyecek.
Bilim insanları donör böbreğinin kan grubunu
değiştirmeyi başardı.
İngiltere'nin Cambridge Üniversitesi'ndeki
çalışmada, oksijenli kanı böbrekten geçirmek için
özel bir cihazdan yardım alındı.
Özel bir enzimle yüklenmiş kan, böbrekteki
damarlara verildi, buradaki kan grubu belirteçleri
ortadan kaldırıldı. Donördeki böbreğin kanı tüm kan
gruplarıyla uyum sağlayan "0 kan" grubuna çevrildi.
-Yapışık ikizleri 'sanal gerçeklik' ayırdı

Kafalarından yapışık olarak dünyaya gelen üç
yaşındaki Brezilyalı ikizler, son teknoloji yardımıyla
ayrıldı. Aylarca süren sanal gerçeklik projeksiyonu
sonrasında gerçekleştirilen ameliyat, dünyada ilk
niteliği taşıyor.

Brezilya'da yapışık ikizler, 27 saatlik operasyonla
ayrıldı. Rio De Janeiro'da yapılan operasyon
Londra'dan yönlendirildi.
Operasyon için Bernardo ve Arthur Lima'nın
tomografi ve MR'larıyla sanal gerçeklik ortamı
oluşturuldu.
Ekipler, sanal gerçeklik projeksiyonları üzerinde
aylarca çalıştı. Dünyada ilk kez ayrı ülkede iki ayrı
ekip aynı "sanal ortam odası"nda bir araya gelerek
ameliyat yaptı.
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Hazırlayan: Aslı Küzecioğlu

Öztürk yeni çalışmaları anlattı

Şarkı, türkü, ilahi ve marşlar olmak üzere sayısız
Türkmence çalışmada imzası bulunan Sanat
Stüdyo, çok yakında birbirinden güzel projeleri
müzikseverlerle paylaşacak.
Sanat Stüdyo’yu kardeşi Ali Öztürk ile birlikte
yöneten müzisyen ve ses mühendisi Mustafa Öztürk,
üzerinde çalıştığı projeleri TEBA Magazin’e anlattı.
Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu birçok
sanatçının önümüzdeki haftalarda yayınlanmayı
bekleyen çalışmalarından bahseden Öztürk, Sanat
Stüdyo’nun özel projelerini de açıkladı.

Sermet Mahmut’tan yeni şarkı
Sevilen sanatçı Sermet Mahmut, uzun bir aradan
sonra yeni şarkısıyla müzikseverlerin karşısına
çıkmaya hazırlanıyor. Mahmut’un söz-müziği
Mehmet Ferit Erbiloğlu’na ait ve modern tarzda
olacak yeni çalışmasında ünlü sanatçı Mustafa Can da
klarnet çalarak yer alıyor.

Öte yandan modern tarzda yeni bir çalışma da başarılı
şarkıcı Ümit Can’dan gelecek. Sözleri genç kalem
Halil Karagöz’e, bestesi de Mustafa Öztürk’e ait olan
şarkı, dinleyiciyle buluşmayı bekliyor.

Türkmence eserde rock esintileri
Genç şarkıcı Memet Talip de yepyeni bir projeyi
sevenleriyle buluşturmaya hazırlanıyor. Talip, sevilen
bir Türkmence eseri rock tarzında yorumlayarak
müzikseverlerin beğenisine sunacak.
Başarılı ses sanatçısı Kadir Bakkaloğlu ile şarkıcı
Vesim Koçak da seslendirdikleri Türkmence eserleri
dinleyicileriyle paylaşacak.

“Çok kıymetli bir proje”
Tecrübeli ses mühendisi ve müzisyen Mustafa
Öztürk, Sanat Stüdyo’ya özel bir projeyi daha
açıkladı. Öztürk, geçen yılın kasım ayında hayata
gözlerini yuman babası usta sanatçı Hüseyin
Bahattin’e ait olan yeni bir Türkmence çalışmanın

yolda olduğunu söyledi. Hikayesi çok eskiye
dayanan, sözü Salah Nevres’e, bestesi de usta
sanatçıya ait olan proje, çok yakında dinleyiciyle
buluşacak.
Öztürk ayrıca, Ahmet Saffaroğlu’na ait yeni bir
Arapça şarkının ve birçok ilahi çalışmanın da hazırda
beklediğini belirtti.

sonrasında Güzel Sanatlar Enstitüsü’nden mezun olup şu sıralarda yüksek
lisans okuyan Kamaran, kariyerini şu sözlerle anlattı:
“2012 yılında babam vasıtasıyla henüz 15 yaşındayken müziğe başladım.
O dönemlerde elimden geldiğince kendimi geliştirmeye çalışıyordum.
Sonrasında akademik eğitim aldım hala da devam ediyorum. Doreen
Ketchens sayesinde klarnetle tanıştım ve tabii onun gibi caz müziği
benimsedim.”
Klarnetin yanı sıra kompozitör olan 25 yaşındaki müzisyen, hem yerli hem
de yabancı müzisyenler olmak üzere birçok grupla çalışıp birbirinden güzel
çalışmalara imza attı.

“Ülkemize modern
müziği tanıtacağım”

Genç klarnet sanatçısı Geylan Kamaran, modern müziği Irak’a tanıtmayı ve
sevdirmeyi hedeflediğini söyledi.
Küçük yaşlarda müzikle tanışıp başarılı bir klarnet sanatçısı olan ve caz
müzik tarzıyla sanatını icra eden genç müzisyen Geylan Kamaran, TEBA
Magazin’in sorularını yanıtladı.
Kendi gibi müzisyen olan babası sayesinde genç yaşta müzikle tanışan ve
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Yaptığı müzik tarzından dolayı “Geylan Jazz” lakabını alan Geylan
Kamaran, Türk ve Arap müziğine de ilgili olduğunu dile getirdi.
Çalışmalarını genelde yalnız yaptığını da söyleyen Kamaran, modern
müziğin ülkemizde yaygın olmamasına şu sözlerle sitem etti:
“Ben çoğu zaman yalnız çalışıyorum çünkü yaşadığımız coğrafyada
caz, rock ve funk gibi müzikler pek yaygın değil. Bu tarz müziklere
ilgi duyan bazı arkadaşlarım veya yurt dışındaki gruplar ile kimi zaman
çalışabiliyorum. Ancak maalesef Irak’ta modern müzik pek dinlenmiyor.”
Birçok sevilen enstrümantal çalışmalara imza atan başarılı müzisyen,
modern müzik tarzlarını içeren bir albüm projesinin üzerinde çalıştığını
söyledi. Genç klarnet sanatçısı, “Modern müziği kendi ülkemize tanıtmak
ve insanımıza sevdirmek istiyorum.” diyerek albümle ilgili hedeflerinden
bahsetti.
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0773 343 10 11
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