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Muna Yako:             PARLAMENTODAKİLER             PARLAMENTODAKİLER 
OLUŞUMLARI TEMSİL ETMİYOR OLUŞUMLARI TEMSİL ETMİYOR 

Kanser hastalarına Kanser hastalarına 
ücretsiz tedavi imkanıücretsiz tedavi imkanı

Yeniliklerle       yayında…   
TEBA Gazetesi olarak yasayı eleştirme nedenleri ve bölgedeki toplulukların durumunu ele almak adına IKBY İnsan Hakları Yüksek Komisyonu 
Başkanı Muna Yako ile bir röportaj gerçekleştirerek, topluluklarla ilgili bir dizi konuyu görüştük.

Kayseri Çarşısı'nda küçük bir misafirhanesi 
(divanhane) olan Azad Kahveci, 5 yaşında eğitim 
hayatına başladığını söyledi. 1996-20032003  
yılları arasında Türkmenevi Müdürü 
olduğunu dile getiren Kahveci, emekliye ayrıldıktan sonra ailesine ait 
olan misafirhaneyi teslim aldığını ve canlandırdığını vurguladı.

Erbil Awat Radyasyon ile Kanser Tedavi Merkezi, kanser hastalarına     
  ücretsiz tedavi imkanı sunduklarını ve hükümete bağlı hastanelerde 
    tedavisi mümkün olmayan hastaların ise özel hastanelerde görülen 
       tedavi masraflarının hükümet tarafından ödendiğini açıkladı.

Türk iş insanı Türkmen Türk iş insanı Türkmen 
okuluna destekokuluna destek

Kerkük Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Kerkük Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe 
Bölümü Başkanı:Bölümü Başkanı:

-“Kadro eksikliğimiz var!”
-“Türkçe Bölümünde öğrenci sayısı düştü”

Erbil Kayseri Çarşısının Erbil Kayseri Çarşısının 
Restorasyon Projesi ve Restorasyon Projesi ve 

Esnafların ŞikayetiEsnafların Şikayeti

Türkmenelİ'yİ Türkmenelİ'yİ 
Gezİyor Gezİyor 
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        IKBY İnsan Hakları Yüksek Komisyonu Başkanı: 

Parlamentodakiler Oluşumları Temsil etmiyor 
2015 yılında Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi 
(IKBY) Parlamentosu, IKBY ve Irak'taki oluşumların 
haklarının korunmasına dair yasayı onayladı. Bir 
süre önce Hristiyan oluşumuna bağlı İnsan Hakları 
Yüksek Komisyonu Başkanı yasayı eleştirdi ve 
konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

TEBA Gazetesi olarak yasayı eleştirme nedenleri 
ve bölgedeki toplulukların durumunu ele almak 
adına IKBY İnsan Hakları Yüksek Komisyonu 
Başkanı Muna Yako ile bir röportaj gerçekleştirerek, 
topluluklarla ilgili bir dizi konuyu görüştük.

"Yasada bulunan birçok şey 
parlamentoda değişti"

Bir süre önce IKBY ve Irak'taki 
oluşumların haklarının korunmasına 

dair 2015 tarihli 5 sayılı kanunu 
eleştirdiniz, bunun nedeni neydi?

Aslında bu yasanın çok önemli ve hassas 
olduğunu düşünüyorum, bu yasayı 
yazmaya başladığımızda parlamentoya 
çağırıldık ve bu yasa hakkında taslak 
hazırlamamız ve sunmamız istendi, ben 
taslağı sunanlardan birisiydim. Daha 
sonra yasanın maddelerini parlamentonun 
o zamanki Hukuk Komitesi ve tüm 
oluşumlarla yasanın maddeleri hakkında 
tartışıp yasayı hazırladık. Ama sorun şu 
ki, yasa okunup parlamentoda birçok şey 
değiştirildikten sonra, bizim belirlediğimiz 
yasadan çıkarılan birçok şey oldu. 
Her yasanın içinde bir ceza maddesi 
olmalı. Ceza sadece hata yapan kişiyi 
cezalandırmak değildir, aynı şeyi yapmaya 
niyet eden başkalarının da cezadan ders 
alıp aynı şeyi yapmaması içindir.

Kanun güzel bir ilkeler dizisidir, ancak gerçekte 
uygulanmazlar. Demografiden söz eden noktalara 
ek olarak, bir oluşumun demografisi yok edilmişse 
ve eski haline getirilemiyorsa tazmin edilmeli veya 
bir oluşuma ait bir ev işgal edilmişse ev oluşumun 
sahibine iade edilmelidir.

Bu konunun tartışılmasının amacı, yalnızca bu 
maddeden yararlanabilme ihtimalidir. Ancak 
Kürdistan Bölgesi'ndeki Hristiyanların, 
Türkmenlerin ve Yezidilerin yaşadığı sorunlara 
gelince bu yasadan faydalanamadığımızı görüyoruz. 
Parlamento bu yasayı çıkardı ama gerçekte bundan 
faydalanmadık. Yasada tekrar olan bazı şeyler var. 
Örneğin; Kürdistan Bölgesi’nde Resmi Diller Yasası 
bulunuyor oradaki Süryanice ve Türkmence’den 
söz eden madde burada da tekrar olmuş, bu nedenle 
bu yasanın gözden geçirilmesi çok önemli. Ancak 
bir görüşümüz daha var ki eğer anayasa yazılırsa o 
zaman anayasa azınlıkların haklarını kapsamalıdır, 
kanunu değil. Bu nedenle bu yasanın yürürlükten 
kaldırılmasını ve anayasadaki hakkımızı talep 
ediyoruz. Ben Anayasa Hazırlama Komisyonu 
Temsilcisi’yken Türkmenlerin ve Yezidilerin 
temsilcileri yanımızdaydı, hepimiz anayasadan 

hangi hakkı talep ettiysek bu hakkın 5 sayılı 
kanunda olduğunu ve tekrarlanmaması gerektiğinin 
söylenmesi konusunda sıkıntıları vardı.

“Hükümetten yardım talep ettik ancak 
şimdiye kadar bir yanıt almadık”

Oluşumlara mensup bir vatandaş 
ve IKBY İnsan Hakları Komisyonu 

Başkanı olarak IKBY’deki oluşumların 
durumunu nasıl görüyorsunuz? 

Bölgedeki oluşumların durumu örnek olarak 
anlatılıyor, ben buna katılmıyorum, her zaman 
gerçeği olduğu gibi anlatmak gerekiyor. Biz bir 
Orta Doğu ülkesinde yaşıyoruz, sorun olması 
çok normal ancak anormal olan sorundan söz 
etmeyip durumun iyi olduğunu söylemek. Irak’la 
karşılaştırma yaptığımızda durumumuz iyi ama 
yine de bir oluşumun talep ettiği kadar iyi değil. 

Anadilimizle eğitim alabildiğimiz doğru ama 
bu okullara baktığımızda bunların karakterize 
edilmediğini görüyoruz. Bazen bizim eğitimimizin 
olduğu ve öğrencilerimiz kendi dilimizde diploma 
alıyormuş gibi görünebilir. Aslında bu okulları daha 
da geliştirebilmemiz için bu eğitimin bir desteğe 
ihtiyacı var. Devletten yardım istemek zorundayız, 
yardım talebinde bulunduk bile ama henüz bir 
yanıt alamadık. Daha pek çok şey, örneğin Yezidi 
mültecilerin çoğu hala kamplarda yaşıyor ve kendi 
bölgelerine geri dönemediler. Bu bir insan hakları 
felaketidir. Güvenliği sağlamak için merkezi 
hükümetle koordinasyon sağlamaları gerekir ve kendi 
bölgelerine dönmeleri için güvenlik konusunda 
onlara güvence verilmeli.

 
"Dilimiz bazı açılardan tehlikede"

IKBY’deki toplulukların haklarını elde 
etmek için Bağımsız İnsan Hakları 

Komisyonunun planı nedir?

Her yıl geliştirdiğimiz stratejik bir planımız var. 
Bunlar oluşumlar açısından ve bizim için çok 

önemli. Örneğin 4 Şubat Dünya Anadil Günü'nde 
Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu olarak bu günün 
önemine dair toplumda farkındalık yaratmak bizim 
için çok önemli. Gerçekten de azınlıklar olarak 
dilimiz varlığımızın en önemli ifadesidir. Ancak bu 
dilin bazı yönlerden tehlikede olduğunu görüyoruz. 
Mesela biz Hristiyanlar,Türkmenler veya herhangi 
bir millet, İngilizce diğer dillere hakim olan bir 
dünya dili haline geldi, bu da çocukların bu dile özen 
göstermesine neden oluyor. Demek istediğim bu, 
eğer bir Süryani’ysem ve dilime önem vermiyorsam 
bu gerçekten büyük bir problem.”

“Bir topluluk olarak bizi temsil 
etmiyorlar”

Bir Hristiyan olarak parlamentonun 
yasama yılını uzatması konusundaki 

görüşünüz ve seçimle ilgili 
talepleriniz nelerdir?

Kota’da olanlar için seçim yasasında büyük 
bir sorun var, bir oluşum olarak kanun 
değişikliğinin gerekliliği konusunda 
milletvekillerinin iradesini dayatmasını 
isterdim. 1992 Seçim Yasasında bizim, 
Türkmenlerin ve Hristiyanların oy 
kullanabilecekleri özel sandıklarının 
olduğu bir nokta vardı, bu yasanın yeniden 
uygulanması gerekirdi. O zamanlar seçimler 
istediğimiz gibiydi ve meşruydu. O zamanlar 
milletvekilleri seçilenlere “bunlar bizim 
gerçek temsilcimiz” derdik. Yasa değiştiği 
ve bu madde kaldırılacak denildiğinde Kürt, 
Yezidi, Sabi'a olan herkes Türkmen ve 
Hristiyanlara oy verebilir oldu.

Bir Hristiyan topluluğu olarak, bu kişilerin 
seçiminde bir müdahale olduğunu 

düşünüyorum, bir topluluk olarak bizi temsil 
etmediklerini söyleyebilirim. Parlamentonun 
sorunlarından ve o fraksiyona ve parlamentodaki 
diğer fraksiyonlara bağlılıktan bahsettikleri 
kadar bizim sorunlarımızdan bahsetmiyorlar. 
Parlamentodakiler önce kendi topluluklarının 
haklarını, sonra genel olarak Kürt halkının haklarını 
korumalıdır. Bugüne kadar yapılanlar, siyasallaştırılan 
birçok konunun tam tersidir, bunlar için bir 
yorumları vardı ama parlamentoda oluşumların hakkı 
konusunda aktif değillerdi. Ben üyelerimizin yerinde 
olsam parlamentonun uzatılması kararına imza 
atmazdım, yasanın gözden geçirilip değiştirilmesini, 
en kısa zamanda seçimlerin yapılmasını ve 
şimdiye kadar istediğimiz gibi olmayan bu yolun 
düzeltilmesini talep ederdim. Buradan seçimlerde 
kendimize özel sandıklarımız olmasını talep ediyoruz. 
Çünkü benim bir azınlık olarak sayım az olabilir ama 
çoğunluğun sayısı benden çok daha fazla. Bu nedenle 
parlamentoda oy kullanma hakkım var ve oluşumlar 
milyonlarca insan arasından seçilirse kotanın hiçbir 
değeri kalmaz.



Hazırlayan: Eymen Erbiloğlu33
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TEBA Erbil Büyük Mezarlık için verilen mücadele ve Erbil Büyük Mezarlık için verilen mücadele ve 

sonrası elde edilen sonuçlarsonrası elde edilen sonuçlar
Mehmet Ferit Erbiloğlu ile 8 Köşe programında Erbil’in 
sembolü haline gelen en eski mezar “Erbil Büyük 
Mezarlığının” durumu ele alındı. Programa mezarlığın 
bakımsızlığından şikayetçi olup, restorasyonu için 
mücadele veren Erbil Kalesi Derneği İlişkiler Sorumlusu 
Aktivist Muştak Abdullah Tofik ve mezarlıkların 
İslamiyet’te önemine değinen Küreciler Camii Hatibi 
Molla Vuşyar Haydar konuk oldu.

Büyük Mezarlığın neden önemli olduğu hakkında 
açıklama yapan Muştak Abdullah Tofik, “Sizin de 
bildiğiniz üzere Erbil’de 60’lar 70’lerden sonra kentin 
maksatlı ya da değil demografik yapısı değişti. Şimdi ise 
kalemiz var o da tarihi bir mekan oldu, oraya da normal 
günlerde çıkmak istediğimizde izin vermiyorlar, cuma 
namazı için izin veriliyor. Var-yok şimdilik elimizde 
mezarlığımız kaldı. Bu kabirlerde kimler var?” diyerek 
akrabalarını ve ailesinin kabirlerinin orada olduğunu ifade 
etti.

Mezarlıkların kendisinin mazisi, kimliği olduğunu 
belirten Muştak Tofik, “Sen nasıl Erbilli’sin, ispatın ne 
diye sorduklarında, soranı mezarlığa götürüyorum ve 
benim aileme ait mezarlıkları gösterip ona ait neyin orada 
var olduğunu soruyorum.” dedi.

İmam Muhammet Mezarlığının da çok eski tarihlere 
Sultan Muzaffereddin Gökbörü’nün döneminden kalma 
bir mezarlık olduğunu dile getiren Tofik, kentteki diğer 
mezarlıkların çok eski bir tarihe dayanmadığını belirtti.

Küreciler Camii Hatibi Molla Vuşyar ise İslamiyet’te 
mezarlıkların çok büyük bir öneminin olduğunu ve insana 
büyük bir kıymet verildiğini bazı ayet ve hadisleri dile 
getirerek ifade etti. Molla Vuşyar, “Allah insana kıymet 
vermiştir ve saygı göstermiştir, peki neyle; akılla, ilimle, 
konuşmayla.” dedi.

Molla Vuşyar Haydar, İslamiyet’te, ölmüş birinin 
kıymetini Hz. Muhammed’in (SAV) buyurduğu 
hadislerden verdiği örnekle şöyle anlatmıştır:

“Ölünün kemiğini kırmak, onu diri iken kırmak gibidir.’ 
diye buyurmuştur. O kişi hayatta olsa kendisini belki 
savunacak ama ölünün hiçbir hareketi savunması yok. 
Peygamberimiz (SAV) buyurdular ki; "Bir ateş koru veya 
bir kılıç üzerinde yürümek veya ayakkabımı ayağımla 
dikmek, bana bir Müslümanın kabri üzerinde yürümekten 
daha sevimlidir. Ha kabirler arasında abdestimi 
bozmuşum, ha çarşı ortasında.” 

Mezarlığın temiz tutulması ve tamiri için birçok kurumla 
iletişime geçen Muştak Tofik, mezarlıkların korunması 
için verdiği mücadele sürecini, “7-8 yıl önce bir hamle 
yapmıştım. Ama en son birkaç gün önce kirli manzarayla 
karşılaşınca şok olduk. Bir taraftan temizlerken diğer 
taraftan tekrar kirletilmişti. Biz de fotoğraf çekip, 
sosyal medyada paylaştık. Bu kez çok sayıda insan tepki 
gösterdi. Valiye ve sorumlulara durum yetişti. Erbil’in 
en eski isimlerinin kabirleri bu mezarlıkta. Bu nedenle 
temizlemeye başladılar. Meseleyi büyütmemem için rica 
ettiler, biz temizleriz dediler. Peki neden bu duruma 
kadar gelmesini beklediniz?” diyerek anlattı.

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi Bölge Bakanı, yetkili 
birçok isim ve TİKA ile görüşmeler ve mezarlığın tamiri 
için birçok başvurunun yapıldığı süreç ayrıca sonrasına 
ilişkin Tofik, “2020 yılında Erbil Kalesi Derneği olarak 
kendimiz kalkıştık bu işe. Arkadaşlarımız yurtdışından 
yardım yolladı. Erbil’den de yardım eden çok sayıda kişi 
ismini vermemizi istemiyor. Altı bin dolar biriktirdik.” 
diyerek yaptıkları çalışmalardan ve işlemlerden bahsetti.

Mezarlığın büyük olması sebebiyle TİKA’ya teklifte 
bulunduklarını belirten Muştak Tofik, TİKA’nın 
istenilenden daha fazlasını projede yapacaklarını 
söylediğini ifade etti. Ancak 2021 yılı Nisan ayında 
belirlenen proje için başvurulara başladığını söyleyen 
Muştak Tofik, 5 ay boyunca projenin IKBY hükümet 
kurum ve kuruluşlarca onaylanması için mücadele 
verdiğini, sonunda onayları alabildiğini ancak son anda 

projenin başladığı gün engellediğini dile getirdi.

Konunun programda ele alınmasının ardından, Erbil 
Belediyesi, mezarlıkta temizlik işlerinin başladığını 
ve ileriki günlerde fidan dikimi yapılacağını duyurdu. 
Belediye ayrıca mezarlık çevresindeki ev ve iş yerlerine 
mezarlığın temiz tutulması yönünde uyarıda bulundu.

“ITC’nin Dünü Değil Bugünü”
8 Köşe’nin bir diğer programında “ITC’nin Dünü Değil 
Bugünü” başlığı altında Irak Türkmen Cephesi (ITC) 
Siyasi Büro Üyesi ve ITC İl Başkanı Emir İzzet konuk 
olarak yer aldı.

ITC İl Başkanı Emir İzzet, her iki görevi yürütmenin 
zor olup olmadığına ilişkin soruyu, “Evet zor ama 
her iki görev birbirine bağlı. Siyasi büro üyesi olunca 
Cephe’nin teşkilatına, gidişatına, yapılan işlerine 
bakmayacağım, takip etmeyeceğim anlamına gelmiyor. 
Tam tersi Cephe’nin her şeyiyle ilgilenmek herkesin 
görevidir. Ama ben ayrıca il başkanı da olduğum için 
ayrıntılara giriyorum. Her teşkilattan, her bürodan ben 
sorumluyum.” şeklinde yanıtladı.

ITC Erbil İl Başkanlığı görevine 2019 yılında gelen 
Emir İzzet, kendisinin göreve gelmesinden sonra nelerin 
değiştiğine yönelik soruya ise “İki yıl süren koronavirüs 
süreci nedeniyle o dönem pek bir şey yapamadık 
ancak sonrasında tahmini son 2 yıldır faaliyetlerimize 
başladık ve her alanda faaliyetlerimiz çoğaldı. Biraz 
olsun Cephe’nin hakiki yüzünü gösterebildik. Çok 
sayıda kurum ve kuruluşa yardım ediyoruz. Yeni yüzler 
Cephe’ye gelmeye başladı.” yanıtını verdi.

Askeri bir geçmişe sahip olan Emir İzzet, askeri alada 
olduğu kadar siyasi alanda başarı gösteremediğine 
yönelik söylentiler hakkında, “Kendi işini iyi yapmayanlar 
kendilerinde başkasını eleştirme hakkı görüyor, neye 
dayanarak bunları söylüyorlar. Evet askeri bir geçmişim 
var, siyasete yeni geldim ama davaya yeni giren biri 
değilim. Siyasetçilerle yaşamış biriyim.” şeklinde 
değerlendirmede bulundu.

ITC Erbil kolunun şu anki teşkilat ver bürolarının son 
durumuna ilişkin İl Başkanı İzzet, “Parti maaş alma yeri 
değildir, menfaatlerin yeri değildir. Kişide bir ruh olmalı 
ve bu milli bir şeydir. Biz zaten milli bir partiyiz. Kimse 
çık kendini öldür demiyor, ‘gel kendi milletine hizmet 
et, diline, kültürüne, memleketine sahip çık’ diyoruz. 
Dünyanın her yerinde millet partiyi besler ama birinci 
günden itibaren biz milleti besledik. İnsanların çoğunun 
partiye gelmesinin ardında bir menfaat konusu var, ya 
bir atama ya da bir yardım alma akıllarında var. Milliyet 
konusu birinci amaç değil, bu nedenle işimiz daha da 
zorlaştı. Parti bir müessesedir, şahsi bir anlamı yoktur. 
Irak Türkmen Cephesi bir şahsın partisi değil. Partiye 
gelen insanlar önce inanç sahibi olmalı. Bu müesseseye 
gelen insanların ilk işi bu millete hizmet etmek, bu dile 
hizmet etmek olmalı.” açıklamasında bulundu.

ITC İl Başkanı İzzet, diğer partilerle olan ilişkileri 
hakkında, “Tüm Türkmen partiler hepsi bizim 
arkadaşımız, dostumuz. Zamanında onlarla beraber 
bu davadaydık ama görüşümüz farklı. Onlar yerli 
hükümetle iş birliği yaptılar bizden önce. Millet ‘madem 
onlar hainlerdi peki biz niye onlarla birlikte hükümete 
girdik, onların yolunu seçtik, parlamentoya girdik. 
Eğer yanlışlarsa biz de aynı hatayı yapmamalıydık.’ diye 
soruyor. İlişkilerimiz iyi ama maalesef bizi parçaladılar. 

Mesela bizden bir görev için isim isteniyor, biz bir isim 
veriyoruz ama onlar başka bir isim daha çıkarıyor ki 
ilişkimiz iyi olmasına rağmen.” şeklinde açıklama yaptı.

Yapılması planlanan seçimler için hazırlık yaptıklarını 
ifade eden Emir İzzet, “Bazı hatalar var. Türkmenler 
kukla olmuşlar deniyor ama böyle değil, hepimiz aynı 
düşüncede değiliz. Seçim komisyonunda gerçek bir 
temsilcimiz yok. Türkmen kendi temsilcisini seçmeli. 
Neden özel oylar sadece bir partiye oy veriyor. Bu yanlış, 
bir partiye askeri güçle destek verildiğinde tabii ki de 
karşı taraf da bu durumu reddeder. Reddeden taraf da bizi 
düşünerek bu durumu reddetmiyor zaten.” dedi.

ITC Erbil İl Başkanlığında önemli ziyaretler ve toplantılar 
gerçekleştirilmesinin ardından buna özellikle PKK’ya 
yakın ve destekleyen grupların tepki göstermesi ve 
ithamlarına ilişkin konuşan İl Başkanı İzzet, şu ifadelerde 
bulundu:

“PKK herkesçe bilindiği üzere teröristtir. Kürt, Arap 
tarafları, Irak bunu biliyor. Irak Türkmen Cephesi burada 
bir yetkiliyi karşıladığında öncelikle şunu söylemek 
gerekir, bu sorumlu bölgeye gizli gelmemiştir, resmi 
yoldan gelmiştir. Bu çok önemli. İkincisi gelen kişi 
bize yabancı bir devletten gelmemiştir. Bir Amerikan, 
bir İngiliz size yakın değil, yardım ettiğinde size garip 
gelmiyor ama benim soydaşım, aynı dil ve dine sahip 
olduğumuz taraf bana yardım edince neden farklı bir 
anlamı olsun. Peki hangi partinin Irak’ta başka devletlerle 
ilişkisi yok ki bana gelip taş atsın. Maalesef Irak’ta durum 
bu, bizim askeri bir gücümüz var mı ki insanlara tehdit 
olalım. Ama onların askeri güçleri var. Biz hiçbir bölgenin 
emniyetini tehdit ettik mi, durum çok farklı.

Uzak bir memleketten gelip burada ordugah kurmuş 
başka bir devleti tehdit ediyor. Ama kendi memleketimde 
beni biri ziyaret ediyor, burada ne tehdidim olabilir. 
Bizim silahımız mı var? Şu an Bölge ile Türkiye arasından 
iyi bir ilişki var aynı şekilde Bölge ile İran arasında, Irak 
ile Türkiye arasında. Burada hepsinin gerek Kürtlerin, 
Türkiye’nin, İran’ın, Suriye’nin bir derdi var; PKK terör 
örgütü onları tehdit ediyor, onların emniyetini tehdit 
ediyor. Biz barış isteyen bir milletiz. Biz 70’lerde ne talep 
ettiysek hala aynı hakları talep ediyoruz. Türkmenlerin 
kendi dili, kültürü, hükümette bir makam verilmesi… hala 
konuşulan şeyler bunlar.” 

ITC’nin Bölge hükümetinde sahip olduğu makamların 
dışında yeni seçim döneminde hedeflerine yönelik 
soruya ITC Başkanı İzzet, “Bizim amacımız varlığımız, 
dil, kültür, Türkmen varlığı. Hedefimiz mevki almak 
olmamalı. On bakanımız olsun, 2 milletvekilimiz olsun 
ama yine de bu durumda olacaksak bundan ne fayda ettik? 
Bu nedenle önce milletimize seslenmek istiyorum; herkes 
seçime gitsin, kimse size Irak Türkmen Cephesi’nin 
adayını seçin demiyor, mert bir Türkmen’i seçin, herkes 
seçime gitsin ki burada varlığımızı ispat edelim. Ama bir 
parti farklı bir yerden oy alıp kazanırsa, dilimize hizmet 
etmez çünkü zaten onu o göreve getiren sen değilsin. 
O zaman neden sana hizmet etsin? Hangi taraf onu o 
mevkiye götürdüyse ona hizmet eder. Türkmen dili 
ve varlığı tehlikede, her zaman bir Türkmen’e mevki 
verilmiştir çünkü biz tehlikeli değiliz. Bizi kullanıyorlar.” 
şeklinde cevap verdi.

ITC’yi diğer partilerden ayıran noktaların ne olduğuna 
yönelik gelen soruya ITC Başkanı İzzet, “Biz hareket 
ettikçe diğer partiler de hareket ediyor, bu iyi bir şey, 
biz yükselirsek onlar da yükselir, biz düşersek onlar da 
düşer. Irak Türkmen Cephesi güçlü olursa bütün partiler, 
Türkmenler güçlü olur. Biz bir markayız, biz güçlü 
olursak bütün Türkmenler güçlü olur. Budur farkımız.” 
yanıtını verdi.
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“Kerkük Havalimanının açılışı birçok iş “Kerkük Havalimanının açılışı birçok iş 
olanağını beraberinde getirdi”olanağını beraberinde getirdi”

Kerkük Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Bölümü Başkanı:Kerkük Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Bölümü Başkanı:
-“Kadro eksikliğimiz var!”
-“Türkçe Bölümünde öğrenci sayısı düştü”

Kerkük kentinde bulunan ve daha önce askeri üs olarak 
kullanılan Uluslararası Kerkük Havalimanı, 16 ekimde 
düzenlenen törenle resmen hizmete açılmış, 20 ekimden 
itibaren iç ve dış hat uçuşları başlamıştı.

Irak Sivil Havacılık Kurumu yaptığı yazılı 
açıklamada, Kerkük Havalimanı'nın tüm 
uluslararası standartlara uygun ve sivil uçuşlara 
hazır olduğunu belirtmiş, Kerkük Havalimanı'nın 
yolcu ve kargo taşımacılığına ciddi anlamda katkı 
sağlayacağını kaydetmişti.

Türk Hava Yolları (THY) Kerkük Havalimanına, 
27 Ekim’de İstanbul'dan ilk doğrudan uçuşunu 
düzenledi. THY Bağdat Müdürü Hayrettin Gargı, 
3 Aralık'tan itibaren İstanbul-Kerkük tarifeli 
seferlerin artacağını söyledi.

Kerkük halkının uzun zamandır beklediği 
havalimanının açılışı başta halk olmak üzere turizm ve 
havacılık şirketlerinin yüzünü güldürdü.

Havalimanının açılışının ardından son durumu öğrenmek 
üzere Kerkük’teki turizm ve havacılık şirketleri 
sorumlularıyla görüştük.

TEBA mikrofonlarına konuşan Sarıgül Turizm Şirketi 

Müdürü Fikret Gamgün, “Havalimanının açılışı bizim 
için çok güzel bir adım oldu. Eskiden yapılan yolculuklar 
zorlu oluyordu ve vakit kaybediliyordu.” dedi.

Havalimanının farklı iş olanakları sağladığını 

belirten Gamgün, “Havalimanının açılması ile hem 
taksilerimiz görev yapacak hem otellerimiz canlanacak. 
Restoranlarımız yoğun olacak. Halkımız ve bize yakın 
olan ülkeler bile rahatlayacak. Birçok iş olanağı yarattı.” 
ifadesini kullandı.

Gamgün, “Eskiden bir yolculuk yapmak için 8-9 saat 
önce hazırlık yapmak zorundaydık. Şimdi 10 dakikada 

havalimanına giriş yapıp yolculuklar yapılabiliyor.” 
değerlendirmesine bulundu.

Havalimanının açılışını önemli bir gelişme olarak 
gördüklerini belirten Arafa Şirketi Müdürü İbrahim Halil, 

“Havalimanının açılışı Kerkük milletinin büyük 
bir kısmı için çalışma olanağı yarattı.” dedi.

Yakın zamanda daha kapsamlı şirketlerin 
burada bulunmasını ve uçakların birçok ülkeye 
yolculuk yapmasını umduklarını kaydeden 
Halil, “Özellikle Avrupa ve Körfez bölgelerine 
yolculuklar daha çok yapılmalı.” ifadesinde 
bulundu.

Halil, “Kerkük-İstanbul direkt uçuşlarımız 
perşembe ve cumartesi günleri mevcut. Yakında 
haftanın dört günü uçuşlar olacak. Türk 
Havayolları uçakları şu anda mevcut. Yakın 

zamanda Pegasus yolculukları da olacak.” açıklamasında 
bulundu. 

Arafa Şirketi Müdürü İbrahim Halil, Kerkük 
Havalimanından daha çok ülkeye yolculuk yapılması için 
yetkililerden adımlar beklediklerini kaydetti.

Kerkük Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe 
Bölümünde eğitmen kadrosu, kitap eksikliği gibi 
sorunlar yaşanırken, öğrenci sayısında da düşüş 
kaydedildiği belirtildi.

Eğitim Fakültesi Türkçe Bölümü Başkanı Doç. 
Dr. Hamdi Latif Hayrullah, 2006 yılından itibaren 
eğitime başlayan Türkçe Bölümündeki eksiklikler 
ve sorunlarla ilgili TEBA Gazetesine açıklamada 
bulundu.

Doç. Dr. Hamdi Latif Hayrullah, Türkçe Bölümünün 
2006 yılında kurulduğunu belirterek, “İlk senelerde 
öğrenci sayımız azdı. Ardından sayımız arttı. Durum 
iyi gidiyordu ancak bu sene öğrenci sayımız düştü.” 
dedi.

“Öğrenci sayımız düştü”

Hayrullah, “İki sene önce 83 öğrenci, bir sene önce 
40 öğrenci kayıt yaptırmıştı. Bu sene sayı çok düştü. 
Merkezi sistemden 20, paralel sistemden 15 öğrenci 
kabul edildi. Yani birinci sınıfta toplamda 35 öğrenci 
var.” şeklinde bilgiler paylaştı.

Öğrenci sayısının düşme sebebine ilişkin Hayrullah, 
“Bunun sebebi tayinin olmaması. Bir diğer konu da 
bu sene geçen seneye göre, Türkmen okullarından 
mezun olanların sayısının düşmesidir.” açıklamasında 
bulundu.

“İkinci öğretimimiz de var, yani akşam eğitimi. Geçen 
senelere göre, öğrenci sayısı orada da düştü.” diyen 
Hayrullah, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“İkinci öğretimimizde 10-12 öğrencimiz mevcut. 
Gelecek senelerde birinci öğretimimiz yani 
sabahçılarda öğrenci sayısı konusunda sıkıntı 
yaşayacağımızı sanmıyorum ancak ikinci öğretimimiz 
olan akşamcıların sayısı 10’dan düşük olursa o 
vardiyanın kapanma ihtimali var.” 

“Kütüphanemiz çok küçük, 
kitap sayımız da az”

Türkçe Bölümündeki sorunlara değinen Hayrullah, 
“Sorunlarımız, kitap kaynaklarının az olması. 
Kütüphanemiz çok küçük, bunun yanında kitap 
sayımız da az. Türkiye’den bazı kitap getirildi ama 
onlar eğitim kitapları, kaynak kitaplar değil. Büyük 
bir kütüphaneye ihtiyaç var.” diye konuştu.

Öğrencilerin tez hazırlamak için kitap aradığında 
öğretmenlerin şahsi kitaplarını ödünç verdiğini 
kaydeden Hayrullah, “Öğretmenlerimiz eğitim 
bakanlığına bağlı, onlar haftada bir gün buraya 

gelebilir. Bir gün olduğu için belli saatleri oluyor ve 
bu ders programında büyük sorun yaratmaktadır. 
Kadro eksikliğimiz var.” diyerek sözlerine şu şekilde 
devam etti:

“Kadrolu olarak 3 kişiyiz. Dışarıdan gelen 
öğretmenler var ancak kadrolu değiller. Tayin 
yok, bazı öğretmenler günlük ücretli ders veriyor. 
Bölümde toplam öğrenci sayımız 335’tir. Birinci 
sınıf öğrenciler henüz eğitime başlamadı. Birinci 
sınıfta 5 Türkçe dersimiz var, geriye kalan pedagoji 
derslerimiz Arapça veriliyor. İkinci sınıfta 7 dersimiz 
Türkçe, 3 dersimiz Arapça. Yani sınıftan sınıfa 
değişiyor.”

“Türkmen okulları dışında diğer okullardan da kayıt 
aldığımız öğrencilerimiz var.” diyen Hayrullah, 
öğrencilerin Türkçeyi temel olarak bilmeleri 
gerektiğini kaydetti.
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“Kerkük Havalimanının açılışı birçok iş “Kerkük Havalimanının açılışı birçok iş 

olanağını beraberinde getirdi”olanağını beraberinde getirdi”
Erbil Kayseri Çarşısının Restorasyon Projesi 

ve Esnafların Şikayeti

Dünyaca ünlü şirketler işten çıkarma Dünyaca ünlü şirketler işten çıkarma 
kampanyaları başlattıkampanyaları başlattı

Kerkük Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Bölümü Başkanı:Kerkük Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Bölümü Başkanı:
-“Kadro eksikliğimiz var!”
-“Türkçe Bölümünde öğrenci sayısı düştü”

Kayseri Çarşısı, Erbil'deki en eski mekanlardan biri olup 
tarihi 200 yüzyıl öncesine dayanmaktadır. Çarşı, geniş 
bir alan üzerine kuruludur ve yüzlerce dükkan ve birkaç 
dolambaçlı caddeyi içeren dairesel bir alandan oluşur 
ayrıca birkaç bölüme ayrılıyor. Bunlar arasında çarşının 
en eski bölümünde bezzaz (kumaş satıcısı), terzi, minder 
ve battaniyeci, ayakkabıcı, marangoz, kuyumcu, peynir 
ve yoğurtçular, sebzeci, kasap dükkanları ve daha birçok 
bölüm yer almaktadır. Bazı meslek bölümleri teknolojinin 
gelişmesiyle yok olduğu için günümüze ulaşmadı.

Söz konusu çarşı birçok farklı etnik ve dini grupların bir 
arada çalışması sebebiyle zengin bir tarihe sahip. Erbil 
Valiliği tarafından ayrılan bütçe ile çarşı, yenilenmesi 
ve modern bir tarz kazandırılmasıyla eski görünümünü 
kaybetmiş ve artık normal bir çarşı görünümüne sahiptir.

Çarşının restorasyonu yaklaşık üç yıldır askıya alınmıştı, 
şu anda çarşının üç sokağında restorasyon çalışması 
yeniden başladı. Erbil Valiliği, Erbil Belediyesi ve 1. 
Belediye Müdürlüğü tarafından denetlenen projeye 
1,2 milyar dinar tahsis edilmiş olup önümüzdeki yıl 

eylül ayında “Hakan Şirketi” tarafından tamamlanması 
planlanmaktadır.

Planlara göre, proje 365 günde (12 ay) tamamlanacak. 
Esnaflar restorasyon çalışmalarının onları maddi zarara 
uğrattığını belirtti. Dükkanlarının restorasyon nedeniyle 
bir yıl kapalı kalacağı konusunda hükümete şikayetlerini 
dile getiren esnaflar, mülk sahiplerine vergi indirimi 
yapılmadığı için tam kira ödemek zorunda kaldıklarını 
kaydetti. 

Kayseri Çarşısı esnafı Şamal Zırar, esnafların durumu 
hakkında TEBA mikrofonuna yaptığı açıklamada, “Mülk 
sahipleri tam kira alsa da yenileme projesine dahil 
olan dükkanların bir kısmı Kürdistan Bölgesi Vakıflar 
ve Diyanet İşleri Bakanlığına ait. Bu ay dükkanların 
kirasının artırılmasına karar verildi. Karar yeni yayınlandı, 
ancak kararın içeriğinde kira artışının aralık ayından 
hesaplanacağı belirtiliyor, bu da son dokuz ay için toplam 
iki milyon dinar ek kira ödememiz gerektiği anlamına 
geliyor. Dükkanların kapanmasına rağmen aylık kiralar 
artırıldı. Projenin başlangıcında Erbil Valisi Umed 
Hoşnav çöp, tabela, elektrik ücreti alınmayacağı sözünü 
vererek dükkanların kirasında bize yardımcı olacağını 
vurguladı. Şimdi belirtilen miktar durduruldu. Mülk 
sahibi tam kira talep ediyor.” dedi.

Projenin gecikmesine ilişkin Zırar, “Dükkanları bize 
kapattırdıklarında projenin tamamlanmasının 12 ay 
süreceğini belirttiler. 43 gündür dükkanlar kapalı ve bir 
şey yapıldığı görülmüyor. Her gün komşularımla çarşıya 
geliyoruz, çalışma nasıl ilerliyor diye bakıyoruz. Ne yazık 
ki 43 gün boyunca sadece birkaç günlük çalışma yapıldı 
ve iki haftadan fazla bir süredir aynı şekilde çalışmalar 
bırakılmış. Bazı ustalar buradaki işinin küçük bir kısmını 
bitirip başka bir sokakta çalışmak üzere buradan ayrıldı, 
projenin gecikmesinin ana sebebi bu.” ifadesini kullandı.

Şamal Zırar, esnafların projenin duracağından endişe 
duyduğunu belirterek, "Komşularımla birlikte sabahtan 
akşama kadar buradayız ve hepimizin tek korkusu, 
çalışmaların durması çünkü demirci henüz işini bitirmedi. 
Bu çalışmalar kaldığı sürece diğerlerine geçilemez.” diye 
konuştu.

Endişelerine kulak verilmesi gerektiğini kaydeden Zırar, 
“Erbil Valisinin duruma müdahale etmesini ve mevcut 
durum hakkında ilgili taraflara bilgi vermesini umuyoruz 
çünkü böyle ilerlerse projenin tamamlanması daha 
fazla zaman alacak. Esnaf olarak biz de dükkanlarımızı 
açıp işimizi orada yapabilmek için projenin bir an önce 
tamamlanmasını istiyoruz.” dedi.

Zırar, “Esnafın durumu çok kötü. Bir yandan işimiz yok, 
diğer yandan dükkan sahipleri aylık kiralarını istiyor. 
Nereden geliri alacağız? Dükkanlar bir yıl kapalı kalacak, 
kapalı olan dükkanların kirasını ödememeliyiz!” diyerek 
sitemlerini dile getirdi.

Hakan Şirketinin Müdür Yardımcısı Şükür Halid 
Hasan, TEBA’ya yaptığı açıklamada, altı kişilik 
demirci ekiplerinin olduğunu ve işlerini kusursuzca 
yaptıklarını iddia ederek, “Kerpiç ekibi henüz gelmedi 
ama demircinin işi bitince kerpiç ekibi hemen gelecek. 
İki farklı zamanda çalışan iki ekip olacak, her ekip 
yaklaşık 10 kişiden oluşacak, o zaman iş hızlı bir şekilde 
ilerleyecek.” şeklinde konuştu.

Hasan, “Projeyi bir an önce bitirmek için elimizden 
geleni yapıyoruz ancak kış geliyor. Yağmur yağdığında 
işler yolunda gitmeyecek ve işi durdurmak zorunda 
kalacağız. Bu da projenin gecikmesine neden oluyor.” 
dedi.

Kayseri Çarşısı, Erbil'deki en eski mekanlardan biri olup 
tarihi 200 yüzyıl öncesine dayanmaktadır. Çarşı, geniş 
bir alan üzerine kuruludur ve yüzlerce dükkan ve birkaç 
dolambaçlı caddeyi içeren dairesel bir alandan oluşur 
ayrıca birkaç bölüme ayrılıyor. Bunlar arasında çarşının 
en eski bölümünde bezzaz (kumaş satıcısı), terzi, minder 
ve battaniyeci, ayakkabıcı, marangoz, kuyumcu, peynir 
ve yoğurtçular, sebzeci, kasap dükkanları ve daha birçok 
bölüm yer almaktadır. Bazı meslek bölümleri teknolojinin 
gelişmesiyle yok olduğu için günümüze ulaşmadı.

Söz konusu çarşı birçok farklı etnik ve dini grupların bir 
arada çalışması sebebiyle zengin bir tarihe sahip. Erbil 
Valiliği tarafından ayrılan bütçe ile çarşı, yenilenmesi 
ve modern bir tarz kazandırılmasıyla eski görünümünü 
kaybetmiş ve artık normal bir çarşı görünümüne sahiptir.

Çarşının restorasyonu yaklaşık üç yıldır askıya alınmıştı, 
şu anda çarşının üç sokağında restorasyon çalışması 
yeniden başladı. Erbil Valiliği, Erbil Belediyesi ve 1. 
Belediye Müdürlüğü tarafından denetlenen projeye 
1,2 milyar dinar tahsis edilmiş olup önümüzdeki yıl 
eylül ayında “Hakan Şirketi” tarafından tamamlanması 
planlanmaktadır.

Planlara göre, proje 365 günde (12 ay) tamamlanacak. 
Esnaflar restorasyon çalışmalarının onları maddi zarara 
uğrattığını belirtti. Dükkanlarının restorasyon nedeniyle 
bir yıl kapalı kalacağı konusunda hükümete şikayetlerini 
dile getiren esnaflar, mülk sahiplerine vergi indirimi 
yapılmadığı için tam kira ödemek zorunda kaldıklarını 
kaydetti. 

Kayseri Çarşısı esnafı Şamal Zırar, esnafların durumu 
hakkında TEBA mikrofonuna yaptığı açıklamada, “Mülk 
sahipleri tam kira alsa da yenileme projesine dahil 
olan dükkanların bir kısmı Kürdistan Bölgesi Vakıflar 

ve Diyanet İşleri Bakanlığına ait. Bu ay dükkanların 
kirasının artırılmasına karar verildi. Karar yeni yayınlandı, 
ancak kararın içeriğinde kira artışının aralık ayından 
hesaplanacağı belirtiliyor, bu da son dokuz ay için toplam 
iki milyon dinar ek kira ödememiz gerektiği anlamına 
geliyor. Dükkanların kapanmasına rağmen aylık kiralar 
artırıldı. Projenin başlangıcında Erbil Valisi Umed 
Hoşnav çöp, tabela, elektrik ücreti alınmayacağı sözünü 
vererek dükkanların kirasında bize yardımcı olacağını 
vurguladı. Şimdi belirtilen miktar durduruldu. Mülk 
sahibi tam kira talep ediyor.” dedi.

Projenin gecikmesine ilişkin Zırar, “Dükkanları bize 
kapattırdıklarında projenin tamamlanmasının 12 ay 
süreceğini belirttiler. 43 gündür dükkanlar kapalı ve bir 
şey yapıldığı görülmüyor. Her gün komşularımla çarşıya 
geliyoruz, çalışma nasıl ilerliyor diye bakıyoruz. Ne yazık 
ki 43 gün boyunca sadece birkaç günlük çalışma yapıldı 
ve iki haftadan fazla bir süredir aynı şekilde çalışmalar 
bırakılmış. Bazı ustalar buradaki işinin küçük bir kısmını 
bitirip başka bir sokakta çalışmak üzere buradan ayrıldı, 
projenin gecikmesinin ana sebebi bu.” ifadesini kullandı.

Şamal Zırar, esnafların projenin duracağından endişe 
duyduğunu belirterek, "Komşularımla birlikte sabahtan 
akşama kadar buradayız ve hepimizin tek korkusu, 
çalışmaların durması çünkü demirci henüz işini bitirmedi. 
Bu çalışmalar kaldığı sürece diğerlerine geçilemez.” diye 
konuştu.

Endişelerine kulak verilmesi gerektiğini kaydeden Zırar, 
“Erbil Valisinin duruma müdahale etmesini ve mevcut 
durum hakkında ilgili taraflara bilgi vermesini umuyoruz 
çünkü böyle ilerlerse projenin tamamlanması daha 
fazla zaman alacak. Esnaf olarak biz de dükkanlarımızı 
açıp işimizi orada yapabilmek için projenin bir an önce 
tamamlanmasını istiyoruz.” dedi.

Zırar, “Esnafın durumu çok kötü. Bir yandan işimiz yok, 
diğer yandan dükkan sahipleri aylık kiralarını istiyor. 
Nereden geliri alacağız? Dükkanlar bir yıl kapalı kalacak, 
kapalı olan dükkanların kirasını ödememeliyiz!” diyerek 
sitemlerini dile getirdi.

Hakan Şirketinin Müdür Yardımcısı Şükür Halid 
Hasan, TEBA’ya yaptığı açıklamada, altı kişilik 
demirci ekiplerinin olduğunu ve işlerini kusursuzca 
yaptıklarını iddia ederek, “Kerpiç ekibi henüz gelmedi 
ama demircinin işi bitince kerpiç ekibi hemen gelecek. 
İki farklı zamanda çalışan iki ekip olacak, her ekip 
yaklaşık 10 kişiden oluşacak, o zaman iş hızlı bir şekilde 
ilerleyecek.” şeklinde konuştu.

Hasan, “Projeyi bir an önce bitirmek için elimizden 
geleni yapıyoruz ancak kış geliyor. Yağmur yağdığında 
işler yolunda gitmeyecek ve işi durdurmak zorunda 
kalacağız. Bu da projenin gecikmesine neden oluyor.” 
dedi.

Haber: Abdullah Bahtiyar

Haber: Hüseyin Hatipoğlu/ Foto: Enes Saddam
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66             Arzuhal yeniliklerle yayında…   
Azad Kahveci: Erbil'in milletinin de toprağının da 
dünyanın hiçbir yerinde benzeri yoktur
Arzuhal programı Abdülselam Tütüncü'nün sunumu 
ve yepyeni formatıyla uzun bir aranın ardından yeniden 
izleyicilerle buluştu.

Arzuhal'in yeni dönemdeki ilk bölümüne Kayseri 
Çarşısının değerli esnaflarından Azad Kahveci konuk 
oldu. Kahveci'nin misafirhanesinde başlayan sıcak 
sohbet, Arzuhal stüdyosunda son buldu.

Kayseri Çarşısı'nda küçük bir misafirhanesi (divanhane) 
olan Azad Kahveci, 5 yaşında eğitim hayatına başladığını 
söyledi. 1996-2003 yılları arasında Türkmenevi Müdürü 
olduğunu dile getiren Kahveci, emekliye ayrıldıktan 
sonra ailesine ait olan misafirhaneyi teslim aldığını ve 
canlandırdığını vurguladı.

Erbil'in tanınmış şahsiyetleri dahil olmak üzere Kayseri 
Çarşısı'na giden genç yaşlı tüm oluşumlardan insanların 
misafirhanesini mutlaka ziyaret ettiğini belirten Kahveci, 
hoşgörü, saygı, güzel söz ve takdirin Erbillileri bir araya 
getirdiğini aktardı.

Misafirhanenin kurulma amacından söz eden Kahveci, 
"Ekonomik durumlar böyle kötü olmadan önce ben 
burada hayır işleri yapıyordum. Hacı Cemal'in adına 
çocukları bağış yapardı. Yoksullar, dul kadınlar, 
engellilere maaş ödüyordum ayrıca ömür boyu 
ilaç kullanması gerek hastalara her ay ilaç 
alıyordum. Ekonomik durum kötüleştiğinde 
ödenen maaş miktarını yarıya düşürdük." dedi.

Misafirhaneyi ziyaret eden usta sanatçıları 
"muhabbetle" ağırladıklarını bildiren Kahveci, 
misafirhaneye devamlı uğrayan usta sanatçı 
Muhammed Ahmed Erbilli, Hüsam Hasret, 
Cabbar Ahmed, Hacı Behçet, Hacı Seyid 
Demirci ve Esad Erbilli gibi değerli şahsiyetlerle 
olan anılarını anlattı.

Sanatçıların misafirhanede seslendirdiği tüm 
horyat ve şarkıları arşivlediğini kaydeden Kahveci, 
"Dostlarımızdan biri 2 hafta ya da 10 gün misafirhaneye 
gelmezse biz onu ziyarete gideriz. Bu ziyaretleri her cuma 
kesinlikle yaparız, bunun için program hazırlıyoruz. 
Bazen hepsini ziyaret etmeye yetişemiyoruz o zaman da 
telefonla arayıp hal hatır sorarız. Bu bizim görevimiz, 
terbiyemizi gösteriyor, bu ziyaret ve hatır sorma insanları 
çok mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

Programda gerçekleştirilen güzel sohbet sırasında değerli 
Türkmen şahsiyetlerin Kahveci hakkındaki duygu ve 
düşüncelerine yer verildi. İlk olarak Dılaver Bezirgan ile 
hazırlanan video Kahveci'ye izletildi. Bezirgan, "1980 
yılından itibaren Azad Kahveci ile tanışıyoruz. Lise 
yıllarında kendisinden eğitim aldım. Türkmenevi'nin 
müdürü olduğu zamanlarda herkes tarafından çok sevildi. 
Misafirhanesine gelmediği günler çarşıda kimse yokmuş 
gibi hissediyoruz. Çarşıdaki tüm esnaf her gün yanına 
illaki uğrar." dedi.

Zuher Casım Tütüncü, Azad Kahveci hakkındaki 

düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

"Azad Kahveci ile yaklaşık 60 yıldır tanışıyoruz. 
Kültürümüz ve yaşımız yüzde 90 yakın. Erbillilerin 
taziyelerine ve düğünlerine birlikte katılırız. Millete 
hizmet ettiğimiz için hayatımızın tamamını mutlu 
geçiriyoruz."

Bezirgan ve Tütüncü'ye sözleri için teşekkür eden 
Azad Kahveci, her ikisinin de çok yakın dostu olduğunu 
söyledi.

Azad Kahveci, "Benim bakış açıma göre Erbil'in 
milletinin de toprağının da dünyanın hiçbir yerinde 
benzeri yoktur. Erbil Kalesi'nde aileler ne pişirirse illaki 
komşularına ikram ederdi. Bir taziye olduğu zaman tüm 
komşular taziye sahibinin yanında olurdu. Bu düğünler 
için de geçerliydi." sözleriyle eski Erbil'i anlattı. 

"Eskiden Erbil'de insanlar arasında saygı vardı." diyen 
Kahveci, yeni nesilde bu saygı, birlik ve beraberliğin 
kalmayacağını düşündüğünü dile getirdi.

Bir süre önce yaşamını yitiren usta sanatçı Muhammed 
Ahmed Erbilli'nin Azad Kahveci tarafından kaydedilen 
horyat videosuna da yer verilen programda, Kahveci 
duygularını "Erbilli, özellikle bizlerden gitti. Bu zat 
çarşıya her geldiğinde yanımıza uğrardı ve neşe getirirdi." 
kelimeleriyle ifade etti.

Kahveci, vasiyetlerinden birinin karşılıksız iyilik 
yapılması olduğunu kaydederek, "Yeni nesillere ve 
çocuklarıma nasihatim, insanlıklarına önem vermeleri, 
temiz kalpli olmaları ve birbirlerine hizmet etmeleridir. 
Karşılık beklemeden dostlukla birbirlerine yardım 
etmeleri." sözlerini kullandı. 

Arzuhal'e konuk olan başka bir isim ise tiyatrocu ve 
yönetmen Ali Abdulbaki oldu.

Sanat hayatına girdiği ilk yıllardan söz ederek 
konuşmasına başlayan Abdulbaki, ilk başlarda babasından 
destek göremediğini fakat kendisinin tiyatro sanatını 
severek icra ettiğini vurguladı.
 
Abdulbaki, Kasım 1994'te "Türkmen mücadelesi" 
adı altında Erbil'de yapılan ilk Türkmence tiyatroya 
katıldığını belirterek, sahne aldığı ilk Türkmence tiyatro 
olduğunu dile getirdi.

Bir süre önce Abdulbaki'nin müdürü olduğu ve 
Türkmence yayın yapan özel televizyon kanalını maddi 
sıkıntılardan dolayı kapattıklarını söyledi. 

Tiyatronun gönülden yapılması gerektiğini belirten 
Abdulbaki, şöhretin kendisinden aldıklarını şu sözlerle 
dile getirdi:

"Şöhret özgürlüğümü elimden aldı. Her yere 

gidemiyorum. İnsanlar sürekli fotoğraf çekmek istiyor bu 
da özgürlüğü kısıtlıyor, bunun yanı sıra şöhret bana bir 
hazine kazandırdı. Bu hazine de milletin sevgisidir." 

Tüm milletlere Türkmen sanatını tanıtmayı hedeflediğini 
bildiren Abdulbaki, "Genel olarak söylüyorum, 
Türkmenler, Kürtlerin veya Arapların özel günlerine 
katılmıyor. İçerisinde hapsoldukları çerçeveden 
çıkmıyorlar. 1997'de Türkmen Cephesi çok çalışma 
yapıyordu, sanata, şiire ve sağlık dahil tüm taraflara 
önem veriyordu. 90'lı yıllarda Türkmen Cephesi zamanı 
Türkmenlerin altın çağıydı." dedi.

"Şu anda Türkmen sanatı çok kötü bir seviyede." diyen 
Abdulbaki, "Genel olarak sorumluların hiçbiri sanatı 
düşünmüyor. Erbil'de sadece 90'lı yıllarda benim 
kurduğum ekip var. Zamanında sanat projesi için ne kadar 
bütçe talep etseydin alırdın ve birçok ekip vardı. Rekabet 
vardı ekipler arasında. Bu sanatı ileri taşıyordu ama, şu 
anda hiçbir kuruluşta bütçe olmadığı için ekip de yok. 
Benim ekibimin de kapanmasını istiyorlar. Şimdi şiire ya 
da farklı farklı alanlara önem veriyorlar. Tiyatroya önem 
kalmadı." ifadelerini kullandı.
                                                                                                                                                     
Bir milletvekilinin kendisini çalışmalarını yapması için 
hazırlanan evden atmak istediğini aktaran Abdulbaki, 
"Evden çıkmam için kapımın anahtarını değiştirdiler, 
valiyle konuşup tekrar evime girdim, daha sonra suyumu 
ve elektriğimi kestiler. Bir milletvekili sanatçısına bunları 
yapıyor. Bana engel oluyorlar dememem için bir neden 
var mı?" açıklamasında bulundu.

Ali Dursun adlı tiyatro oyunundan da söz eden 
Abdulbaki, "Ali Dursun profesyonel bir programdı. 
Yerel çerçeveden çıkarak Kerkük, Telafer, Tuzhurmatu 

ve Kifri’ye ulaştı, ardından yurt dışında izlendi. Halen 
Türkmen ve hatta Kürt aileler tarafından izleniyor. 
16 yıl bu işi yaptık. Bazı insanlar bunu kaldıramadı ve 
benim ekibimden bazı üyeleri aldılar. Biz de programı 
kaliteli bir yerde durdurmaya karar verdik. Ali Dursun 
2000'li yıllarda radyo programı olarak başladı daha 
sonra televizyon programına dönüştü." dedi.

Kimseden destek görmediği ve birçok konuda 
kendisine engel oldukları için sanatı bıraktığını 
belirten Abdulbaki, "Sanat alanında Kürtlerden destek 
gördüm. Ama Türkmenler de destek yok. Maddi 
destek olmadığı takdirde de sanata dönemeyeceğim. 

Hayata tekrardan gelsem sanatçı olmak yerine çöpçü 
olmayı bile tercih ederim." sözlerini paylaştı.

Ali Abdulbaki, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Türkmen siyaseti, sanatı hala anlamış değil. Sanatçı 
özgür olmalı. Sanatımızı Türkiye zaten biliyor her fırsatta 
oraya gitmek yerine sanatımızı Mısır'a, Fransa'ya veya 
Birleşik Arap Emirlikleri'ne götürün. Sanatımızı dünyaya 
tanıtalım. Başkalarına bağlandığımız için sanatımızı icra 
edemiyoruz."

Abdulbaki, "Öldüğümde kimse taziyeme gelmesin. 
Hiçbir millet Ali Abdulbaki benim sanatçım demesin. 
Türkmen beni attı, Kürt beni atmadı ama canıma tak 
ettirdi, kimse benim sanatçım demesin." sözleriyle 
vasiyetini dile getirdi.

 Hazırlayan: Esra Kasapoğlu
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Azad Kahveci: Erbil'in milletinin de toprağının da 
dünyanın hiçbir yerinde benzeri yoktur

 Hazırlayan: Esra Kasapoğlu

Hazırlayan: Eymen Erbiloğlu

Türk iş insanı Türkmen Türk iş insanı Türkmen 
okuluna destekokuluna destek

Hiçbir ülke bayrağında Hiçbir ülke bayrağında 
kullanılmayan bir rengin olduğunu kullanılmayan bir rengin olduğunu 

biliyor muydunuz?biliyor muydunuz?
Dünyada toplam 195 ülke bulunuyor ve bu ülkelerin 
hiçbirisinin bayrağında mor renk kullanılmıyor. Peki 
neden? Aslında cevap basit. Tarih boyunca monarşi, 
güç ve zenginlikle ilişkilendirilen mor, 
zor elde edilmesi ve yüksek maliyeti 
nedeniyle pek tercih edilmiyordu. Bu 
yüzden morun sadece hükümdarların 
ve seçkin sınıfın kullandığı lüks bir 
renk olduğu biliniyor.

Mor rengin ilk kez bugünkü 
Orta Doğu ülkeleri olan Suriye 
ve Lübnan'ın Akdeniz kıyı 
şeridinde yaşamış Fenikeliler 
tarafından kullanıldığı biliniyor. 
Sadece bu bölgeye özgü bir deniz 
salyangozundan elde edilen mor 
rengin üretimi 18. yüzyıla kadar 
oldukça zahmetliydi. Özellikle bugün 
Lübnan sınırları içerisinde kalan Sur 
antik kentinde bulunan salyangozlardan bir gram 
mor boya elde edebilmek için on binlerce salyangoz 
gerekiyordu. 

Mor ağırlığından daha fazla altına mal olması, tarih 
boyunca bu rengin kraliyet ve imparatorluk rengi 
haline gelmesini de sağladı. Mor renginin dayanıklı 
olması, kumaştan kolay kolay çıkmaması ve güneş 

ışığına maruz kaldıkça parlaklığının artması da bu 
rengin zengin çevreler tarafından arzulanmasını 
sağladı.

Roma, Bizans, Pers imparatorluklarının yanı sıra, 
İngiltere'de de mor renk kraliyet ailesini simgeler 
hale geldi.

İngiltere Kraliçesi olan I. Elizabeth 1533-1603 
yılları arasında, kendisi ve kraliyet ailesi dışında 
kalanların mor renkte giysiler giymelerini yasakladı. 

O dönemde yarım kilo mor boyanın değeri 1,5 kilo 
altına denk geliyordu.

Mor rengin bu astronomik değeri, ülkelerin 
ya da krallıkların bayraklarında bu rengi 
kullanmamasına yol açmıştı.

Morun genel kullanıma girmesi ve herkesin 
elde edebileceği bir renk haline gelmesi ise 19. 
yüzyılda mümkün oldu.

İngiliz kimyager William Henry Perkin sıtma 
ilacı üzerinde çalışırken yanlışlıkla sentetik 
mor pigmenti geliştirdi. Geliştirdiği yöntemi 
seri üretime dönüştürmeye karar veren Perkin, 
kendi fabrikasını kurdu ve mor renk üretimine 
başladı.

Perkin'in buluşuyla birlikte mor renk de yavaş 
yavaş statü sembolü olmaktan çıktı ve herkesin 
kullandığı bir renge dönüştü. Ancak dünyadaki 
ülkelerin bayraklarının büyük kısmı aynı kaldı.

Günümüzde ise sadece üç ülkenin bayrağında mor 
detaylarına rastlanıyor. Bu bayraklar Dominika, 
Bolivya ve Nikaragua ülkelerine ait. 

Türk iş insanı ve Buhara Vakıf Başkanı Faruk Baştuğ, 
Erbil’de Türkmen okullarına destekte bulundu.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Siyasi Büro Üyesi ve Irak 
Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) Oluşumlardan 
Sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf ve Buhara Vakıf 
Başkanı Faruk Baştuğ, Türkmen Oğuzhan Ortaokulu 
Müdürü Sabah Salih Banna ve okul öğretmenleri 
tarafından karşılandı.

Faruk Baştuğ tarafından okula sıra ve bazı okul gereçleri 
teslim edildi.

Türkmen okullarına verdikleri desteğin devam ettiğini 
belirten Bakan Aydın Maruf, “Erbil’de Türkmen 
okulları bizim için önemli bir varlık. Türkmen 
okuluna veya eğitimine destek vermek gelecek için 
bir yatırımdır. Biz sürekli ayrım yapmaksızın başta 
Türkmen okulları olmak üzere diğer etnik gruplara 

bağlı okullarımıza desteklerimiz devam ediyor.” dedi.

Türkiye’den gelen iş insanı Faruk Baştuğ’un önceki 
gelişinde okula ziyarette bulunduğunu belirterek, 
“Öğrenciler için özellikle sıra yardımı yapıldı. Daha 
önce de Türkmen Garibi Kız Lisesi’ne de boyanması 
için destek sağlamıştı. Bu destekler bizim için çok 
mühim ayrıca manevi bir mana da taşımaktadır.” şeklinde 
açıklama yaparak, iş insanı Faruk Baştuğ’a teşekkürlerini 
dile getirdi. 

Bakan Aydın Maruf, okullara yapılan desteklere devam 
edeceklerini de kaydetti.

İş insanı Faruk Baştuğ, Bakan Maruf’un belirlenen 
eksikleri tamamlama fırsatını kendilerine verdiği için 
teşekkür ederek, “Yapılan yardım eğitim kurumu olduğu 
için bizi daha da fazla şereflendirdi. Bu yardımların 
devamını diliyoruz.” şeklinde ifadelerde bulundu.

“Merkezinin Türkiye’de bulunduğu Beşir Derneği adı 
altında ve Irak genel merkezinde de Buhara Vakfımız 
var.” bilgisini paylaşan Baştuğ, “Bunun açılımı 
Uluslararası Kardeşlik, Ahlak ve Barış Derneğidir. 
Burada yapmış olduğumuz faaliyetleri daha da fazla 
güçlendirmektir niyetimiz. Otuz adet sıra gerdik. 
Diğer okulu da boyama işlemi vardı.” diyerek yaptıkları 
yardımların devamlılığını dilediklerini söyledi.  

Türkmen Oğuzhan Ortaokulu Müdürü Sabah Salih 
Banna ise “Yapılan sıra yardımına okulumuzun çok 
ihtiyacı vardı. Birçok yere sesimizi ulaştırdık ama 
sonuç alamadık. Sayın Bakanımızın yoluyla iş insanı 
Faruk Baştuğ’a teklif edildi ve sıralar okulumuz için 
hazırlandı.” ifadelerinde bulunarak yapılan destek için 
teşekkür etti.
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Kanser hastalarına ücretsiz Kanser hastalarına ücretsiz 

tedavi imkanıtedavi imkanı

Erbil Uluslararası Koşu Maratonu bu yıl Erbil Uluslararası Koşu Maratonu bu yıl 
12. kez düzenleniyor12. kez düzenleniyor

Erbil Awat Radyasyon ile Kanser Tedavi Merkezi, 
kanser hastalarına ücretsiz tedavi imkanı sunduklarını 
ve hükümete bağlı hastanelerde tedavisi mümkün 
olmayan hastaların ise özel hastanelerde görülen tedavi 
masraflarının hükümet tarafından ödendiğini açıkladı.

Erbil’de kanser hastalıklarına radyasyon tedavisi imkanı 
sunan tek merkez olarak bilinen Awat Radyasyon Tedavisi 
Merkezi İşletme Müdürü Muhammet Semir Şuvani, 
kanser tedavisi istatistiklerini ve çalışmaları hakkında 
TEBA Gazetesine açıklamada bulundu.

Şuvani, “Radyoterapi tedavisi, kanserli kişiler için 
kullanılan bir tedavi türüdür. Kanser, hastanın tipine 
bağlı olarak ilaç, aşı veya ameliyatla tedavi edilir ardından 
radyoterapi tedavisi yapılır. Bazı hastalar tedavi sırasında 
kemoterapiye ihtiyaç duyar, bazılarının ise tedavisi için 
ameliyat gerekli. Bazıları sadece radyasyona ihtiyaç duyar, 
bir takım hasta ise üç aşamaya da ihtiyaç duyar. Bu yüzden 
kemoterapiden, ilaçlardan ve ameliyattan geçmeleri 
gerekir. Ameliyattan sonra radyoterapiye gelirler.” dedi.

Bugüne kadar kanser tedavisi için merkezlerine başvuran 
hasta sayısına ilişkin Şuvani, “Bazı hastaların tedavisi 15 
seans, bazılarının 10 seans, bazılarının 33 seans sürer. 
Yani seans süresi boyunca perşembe ve cuma hariç her 
gün geliyorlar. Cihaz, radyasyonun en son versiyonu 
olduğu için gelişmiş bir sistemdir. Burada günde 130'a 
kadar hasta tedavi edilir. Bir hastanın radyasyon cihazının 
altında kalabileceği maksimum süre 10-15 dakikadır.” 
diye konuştu.

Şuvani, “11 Nisan 2021'den 6 Kasım 2022'ye kadar 
2 bin 928 hasta burayı ziyaret etti. 1905 hasta tedavi 
gördü. Şu anda 990 hasta tedavi randevusunu bekliyor. 
3 bin 43'ten fazla kişi konsültasyon için buraya geldi 
ve doktor kontrolünden geçti. Radyasyona tahammül 
edemeyen hastalar ve radyasyona ihtiyacı olmayan hastalar 
da var. Burada kendilerine raporlarla yanıt veriliyor.” 
açıklamasında bulundu.

Çalışma saatlerine ilişkin Şuvani, “Burada çalışma üç 
vardiya şeklinde yürütülmektedir. Sabah vardiyasında 
makine 08:30-12:00 saatleri arasında çalışmakta 
olup, daha sonra hem makine hem de personel için bir 
saat dinlenme süresi verilir. İkinci vardiya 13:00'ten 
16:00'ya kadar, ardından tekrar bir saat 
dinlenme süresi mevcut. Saat 17:00'den 
23:00'e kadar çalışma yürütülmektedir.” diyerek 
bilgi paylaştı.

Tedavi ücretlerinin genel olarak hükümet 
tarafından karşılandığını kaydeden Şuvani, “Bu 
merkez hükümete bağlı bir merkezdir. Kanser 
konusu ciddi bir konu. Örneğin ‘pit scan’ denilen 
röntgen mevcut, bu röntgen başka bir yerde 
yapılırsa 900-1000 dolara mal olur. Medya 

Teşhis Merkezinde pit scan mevcut. Kanser Yardım Fonu 
ile hükümet bunun için ücret ödüyor. Yurt içinde tedavisi 
mümkün olmayan ve yurt dışına tedavi için gönderilmesi 
gereken hastalar var. Kanser Yardım Fonu aracılığıyla 
hastanın vize, uçak biletleri, konaklama ve daha birçok 
hizmet bedelini devlet karşılıyor.” dedi.

Tedavi için başka şehirlerden Erbil’e gelindiğini 
kaydeden Şuvani, “Linac adlı iki radyoterapi cihazımız 
var. Bütün yoğunluk burada oluyor. Bağdat, Kerbela, 
Necef ve Basra'da özel merkezler var ama vatandaşların 
çoğu Erbil'e geliyor. Merkezde tedavi gören hastaların 
çoğu Arap. Bizim görevimiz kanser tedavisi, insanlara 
kapıyı kapatıp sadece Kürtler gelsin dememeliyiz. Burası 
Erbil'deki tek radyasyon tedavi merkezidir.” dedi.

Şuvani, “Merkez sayesinde hasta yükünü gerçekten 
azaltmış oluyoruz. Yarı özel olarak yaptığımız düşük 
ücretli işlemler de var. Bağdat'ta bu seanslar 300-400 
dolara mal oluyor, ancak bizde söz konusu seans ücreti 
40 bin dinara mal oluyor. Sabahtan akşam 5'e kadar da 
ücretsiz tedavi işlemleri uyguluyoruz.” diyerek sözlerini 
sonlandırdı.

Erbil Uluslararası Koşu Maratonu Ekim 2011’den 
bu yana her yıl gerçekleştiriliyor. Arap ve Avrupa 
ülkelerinden de katılımın olduğu maraton yıllardır 
sporcuların yanı sıra tüm kesimler tarafından büyük ilgi 
görüyor.

Spor ve Barış için Erbil Maraton Örgütü tarafından 
organize edilen bu maratona, yıllardır yerli ve yabancı 
birçok sporcu katılım göstermekte.

Bu yıl 25 Kasım Cuma günü bir yenisi daha 
düzenlenecek olan maratonun detaylarını TEBA 
okurlarına aktarmak adına Spor ve Barış için Erbil 
Maraton Örgütü Müdürü Abdülsettar İsmet Yunus ile 
bir röportaj gerçkeleştirdik.

Maratonun ilk olarak 2011 yılında düzenlendiğini 
vurgulayan Yunus, maratona katılan sporcuların birçok 
gözlemci ve Alman bir şirket tarafından üretilen özel bir 
sistem tarafından takip edildiğini ve bu sistemin 2015 
yılından itibaren kullanıldığını belirtti.

Erbil Uluslararası Koşu Maratonu’nun bu yılda 
düzenleneceğini söyleyen Yunus, “Erbil Uluslararası 
Koşu Maratonu bu yıl 25 Kasım Cuma günü yapılacak. 
Çok iyi bir plan hazırlandı ve hazırlıklar devam ediyor, 
ayrıca başvurular da devam ediyor. Internet üzerinden 
hazırladığımız özel siteden, telefon yoluyla ya da Sami 
Abdulrahman Parkı’ndaki başvuru merkezlerinden 
katılım için başvuru yapabilirler.” dedi. 

Bu yıl maratonun 4 kilo metrelik ve yarım maraton diye 
adlandırılan 21 kilometrelik  2 tür koşu olacağını aktaran 
Yunus, “Koşular 40 Metrelik Caddesi’nden Rotana 
Oteli’nin önünden başlayacak, bitiş çizgisi de Sami 
Abdulrahman Parkı’nın içinde olacak.” ifadesini kullandı.

Katılımcılara en iyi ödülleri vermeyi hedeflediklerini 
söyleyen Yunus, şu sözleri kullandı:

“Şu ana kadar bizim tarafımızdan verilen ödüller Irak 

genelinde verilen en iyi ödüller. Örneğin 2019 yılında 
birinci olan kişi 2 bin dolar kazandı. Bu yıl da iyi bir 
ödül belirlemek adına sponsorlarımızla görüşmelerimiz 
devam ediyor. Uluslararası sisteme göre sadece birinci, 
ikinci ve üçüncü olanlara ödül veriliyor ama biz beşinci 
hatta yedinci olanlara ödül vermek için çalışıyoruz. 
Ayrıca maratonu kazanan kişi Kürdistan vatandaşı 
değilse ona birincilik ödülü veriliyor ancak bunun yanı 
sıra Kürdistan’da birinci seçilen kişiye de özel bir ödül 
veriliyor.”

Maratona olan ilginin önceki yıllara göre arttığını 
söyleyen Yunus, insanların koşunun faydaları konusunda 
bilinçlendiğini dile getirdi.

Maraton gözlemcilerinden Safa Salar Bilal ise 
gözlemcilerin özel bir kurstan geçirildiğini vurgulayarak, 
gözlemcilerin Spor Fakültesi mezunu olması gerektiğini 
belirtti.

Bilal, “Gözlemciler arasında kadın erkek ayrımı yapılmaz 
ayrıca gözlemciler uyanık olmalı, katılımcıların yapacağı 
usulsüzlükleri anında fark etmeli.” dedi.

İnsanlardan geri dönüşlerin güzel olduğunu söyleyen 
Bilal, her yıl vatandaşların maratona katılmak için 
heycanladığını dile getirdi. Bilal, “Birçok aile kaliteli 
zaman geçirmek adına martona katılıyor. Maratona 
katılankarın çoğu spordan anlayan insanlar bu nedenle 
olumlu geri dönüşleri var. Ayrıca birçok milli sporcu bu 
maraton için bir yıl boyunca hazırlık yapıyor.” ifadesini 
kullandı.

Erbil Uluslararası Koşu Maratonu’na okullardan da 
katılım sağlandığını aktaran Bilal, öğrencile ile spor 
hocalarının bu sayede keyifli bir gün geçiridiğini 
vurguladı.

Yaşanacak sağlık sorunlarına müdahale edilmesi için her 
yıl IKBY Sağlık Bakanlığına bağlı acil servis ekiplerinin 
maraton alanında hazır bulunduğunu ifade eden Bilal, 
“2011 yılından bu yana maratonda olumsuz bir durum 
yaşanmadı, ancak önlem olarak maraton güvenlik 
yetkilileri tarafından takip ediliyor.” sözlerine yer verdi.

Katılımcıların maratona olan ilgisinin oldukça yoğun 
olduğundan ifade eden Bilal, “Erbil Uluslararası Koşu 
Maratonu’na katılanların çoğu eğlence olsun diye 
maraton sırasında kendi aralarında yarışlar düzenliyor, bu 
onları oldukça mutlu ediyor.” şeklinde konuştu. 

Haber: Nurhan Karhi/ Foto: Ali Haval

Haber: Esra Kasapoğlu
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tedavi imkanıtedavi imkanı

Erbil Uluslararası Koşu Maratonu bu yıl Erbil Uluslararası Koşu Maratonu bu yıl 
12. kez düzenleniyor12. kez düzenleniyor

Gerçekler ile söylentiler arasında, Irak 
dinarının ABD doları karşısındaki değeri

GEZEN ŞEFGEZEN ŞEF

Irak Merkez Bankası, 2020 yılında petrol fiyatlarında 
yaşanan düşüşü telafi etmek için 1 ABD dolarını 
1460 dinara sabitlediğini duyurmuştu. Döviz kuru 
değişmeden önce ise bir dolar 1182 Irak dinarına 
denk geliyordu.

Merkez Bankasının dolar kurunu değiştirme kararı, 
yurtiçi gelirini artırsa da piyasalardaki çoğu gıda ve 
ürünün fiyatlarında %20'den fazla artış yaşandı.

Muhammed Şiya Sudani Irak Başbakanı olmadan 
önce Mustafa Kazımi hükümeti tarafından alınan 
karara karşı olduğunu bildirerek, doların Irak 
dinarı karşısında değer kazanması ve bunun 
olumsuz etkilerinin acilen gözden geçirilmesi 
yönünde çağrıda bulundu. Öte yandan Nuri 
el-Maliki ve çok sayıda milletvekili ile siyasi 
şahsiyetler doların Irak dinarı karşısında değer 
kaybetmesi yönünde çağrı yaptı.

Muhammed Şiya Sudani resmi olarak 
başbakan seçilmesinin ardından, doların Irak 
dinarı karşısındaki değerine ilişkin şunları 
söyledi:

"Bu hükümet, yasaları uygulamaya kararlıdır 
ve yasaları ihlal etmez. Merkez Bankası Yasası 
bu kuruma para politikasını belirleme yetkisi 
vermiştir, bu nedenle Merkez Bankasının 
politika ve kararlarına bağlıyız. Tek ilgili taraf 
olan Merkez Bankasının bağımsızlığını koruyacak ve 
destekleyeceğiz."

Dolar kurundaki değişimlerle ilgili vatandaşlar 
arasında yayılan haberlerden söz etmek için TEBA 
Gazetesi olarak Ekonomi Uzmanı Bilal Said ile bir 
röportaj gerçekleştirdik.

Sözlerine dolar kurunun değişme olasılıklarından 
bahsederek başlayan Said, "Doğrusu, dolar 
kurunda bir değişiklik olduğuna dair teyit edilmiş 
bir haber yok. Merkez Bankası ve Irak hükümeti 
danışmanlarının hepsi, dolar kurunu değiştirmek 
için herhangi bir istek veya niyetlerinin olmadığı 
konusunu yineliyorlar. Geçmişte ise Nuri Maliki gibi 
bir grup milletvekilinin veya siyasetçinin çağrıları, 
doların kurunu değiştirme girişiminden başka 
bir şey değildi. Doların değerinin değişmesi söz 

konusu olduğunda kimin doların değerini değiştirme 
yetkisi olduğuna bakmalıyız, bu da elbette ki niyeti 
olmadığını defalarca vurgulayan Irak Merkez 
Bankasıdır." dedi.

Hangi tarafın doların fiyatı üzerinde güce sahip 
olduğuna ve fiyatını değiştirebildiğine yönelik Said, 
şu sözleri kullandı:

"Yeni Irak hükümeti hiçbir şekilde dolar kurunu 
değiştirmek gibi bir yetkiye sahip değil, bu konu 
Merkez Bankası ile alakalı olan bir konu, Merkez 
Bankasının bağımsız bir yetkisi var yani ne hükümet 

ne de meclis doların değerini değiştiremez, ancak 
bunlar öneri sunabilir ya da tartışabilirler. Yetkisi 
olan sadece Merkez Bankasıdır ve sadece o dolar 
kurunu değiştirebilir, nedeni de mali otorite 
hükümet tarafından belirlenir, ancak para politikası 
Merkez Bankası tarafından belirlenir. Bu nedenle 
doların değerinin değişmesi için Merkez Bankası 
beklenmelidir."

"Birçok vatandaş doların Irak dinarı karşısındaki 
kurunun daha ne kadar bu seviyede kalacağını merak 
ediyor." sorusuna Said, "Doların değerinin Merkez 
Bankası tarafından değiştirilmesi için belirlenen bir 
tarih yok. 20 Aralık 2020 tarihinde Mustafa Kazımi 
döneminde dolar değerinin değişmesi kararı alındığı 
zamanlarda konunun 3 yıl boyunca süreceğine işaret 
eden hükümetin beyaz bir kağıdının bulunduğuna 
işaret edildi." sözleriyle yanıt verdi. 

"Merkez bankası rezervleri şu anda 90 milyar 
dolara yaklaşırken ve altın rezervleri hızla artarken, 
hükümetin kârı çok net. Bunların hepsi, Irak 
hükümetinin kendi para birimini düşürerek ve dolar 
değerini arttırarak fayda sağladığına dair olumlu 
işaretler." diyen Said, "Ancak Irak hükümetinin 
aldığı bu önlemlerle vatandaşların alım gücü düştü. 
Irak hükümetinin vatandaşların alım gücünü 
yaklaşık yüzde 20 oranında düşürmesi, doların 
değerindeki değişim nedeniyle Irak'ta yüksek 
enflasyona ve yoksulluğun artmasına neden oldu." 
değerlendirmesinde bulundu.

Dolar kurunun düşmesinin artan fiyatları da 
düşüreceğini dile getiren Said, "Elbette dolar 
kurundaki herhangi bir değişiklik, özellikle 
dolar kurunun düşmesi malları doğrudan 
etkileyecektir çünkü malların çoğu Irak'a yurt 
dışından gelmektedir. Maaş alanların çoğunun 
geliri dinar ile olunca pazarda ürünlerin dolar 
ile alınması yüksek bir enflasyona neden 
oluyor, dolayısıyla dolar Irak dinarı karşısında 
ne zaman değer kaybederse, ürünler 
ucuzlayacak." dedi.

Enflasyonun düşürülmesi için önerilerini 
dile getiren Said, "Irak hükümetinin bu 
dengeyi yeniden sağlamasının tek bir yolu 
olduğunu düşünüyorum, o da gıda dağıtım 
formları aracılığıyla gıda dağıtım sürecini 

iyileştirerek yoksulları desteklemektir ya da yoksullar 
için bir bütçe ayırmaktır. Vatandaşlar üzerindeki 
etki ve baskıyı azaltmak için Gıda Güvenliği Yasa 
Tasarısında olan bazı noktaların göz önüne alınarak 
atılması gereken bir dizi farklı adım da var." diyerek 
konuşmasını sonlandırdı.

Irak Merkez Bankası Başkanı Mustafa Galib, yaptığı 
bir açıklamada, doların dinar karşısındaki kurunu 
hiçbir şekilde değiştirmeyeceklerini ve böyle bir 
planlarının olmadığını duyurmuştu.

Galib, "Dolar şimdi değişirse, Irak ekonomisi ve 
istikrarı tehlikeye girer ve bozulur, çünkü tüm 
finansal ve ekonomik işlemler ayrıca yatırım projeleri 
şu anki fiyat üzerinden yapıldı, bu nedenle doların 
değerini değiştirmeye yönelik herhangi bir girişimde 
bulunmak yanlıştır." açıklamasında bulunmuştu.

TEBA Medya Grubu, yeni dönem için 
öncekilerin aksine farklı bir formatta 
program daha takipçilerine hazırladı.

“Gezen Şef”, başarılı aşçı Şef Felah’ın 
hem sunduğu hem de ellerinden lezzetli 
yemeklerin yapıldığı eğlenceli bir yemek 
program olarak karşımıza çıkıyor.

Gezen Şef’i diğer yemek programlarından 
ayıran başlıca noktalar ise Türkmeneli’nin 
farklı bölgelerinde farklı dış mekanlarda ve 
o bölgeden bir konuk alması olacak.

Programın Türkmen kültürüne ait 
kendine has yemek kültürünü kendi 
topraklarında tanıtmak ve Türkmeneli’nin 
farklı bölgelerini ekranlara taşımak temel 
amaçlar arasında yer almaktadır.

Hem Türkmen mutfağının birbirinden 
lezzetli geleneksel yemeklerini öğrenmek 
hem de Türkmeneli’yi karış karış tanımak 
istiyorsanız Gezen Şef programını sakın 
kaçırmayın…

  Haber: Abdülselam Tütüncü 
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Hazırlayan: Aslı Küzecioğlu

Ercan Şahap’tan yeni klip

“Aşk Körü” teklisine 
klip müjdesi

Ünlü sanatçı Ercan Şahap, TEBA Medya Grubu sponsorluğunda yeni bir 
klip çekmeye hazırlanıyor.

Son olarak seslendirdiği “Sonamız Gölde Kaldı” eserini müzikseverlerin 
beğenisine sunan Şahap, çalışmasına klip çekecek. Sevilen sanatçının 

TEBA Medya Grubu sponsorluğunda çekilecek klibinin yönetmenliğini 
Mehmet Ferit Erbiloğlu yapacak. 

Ercan Şahap, söz-müziği Mustafa Sabır’a ait “Sonamız Gölde Kaldı” 
teklisini Voice Studio imzasıyla paylaşmıştı. Aranjesini Ali İnceparmak’ın 

yaptığı çalışma, dinleyicilerden tam not almıştı. 

Geçtiğimiz günlerde yeni teklisinin çalışmalarını tamamlayan şarkıcı Ali 
Dalkılıç, klip müjdesi verdi.

“Ayrılık, “Hazaman Dönesen” ve “Mashup” gibi çalışmalara imza atan 
başarılı şarkıcı Ali Dalkılıç, yeni teklisini klibiyle birlikte yayınlayacak. 

Dalkılıç, söz-müziği ve aranjesi Ali Moffak’a ait “Aşk Körü” adlı teklisine 
TEBA Medya Grubu sponsorluğunda klip çekecek. Genç şarkıcının 

coverlar dışındaki ilk Türkçe şarkısı olacak çalışma, 
Voice Studio imzası taşıyor.

“Sanat bakımından hi ç  iy i  durumda değ i l iz”
Ünlü tiyatro sanatçısı Ali Songül, sanatın toplumun omurgası 
olduğuna dikkat çekerek Türkmen sanatının iyiye gitmediğini 

söyledi. 

Gerek dizi gerek tiyatro başta olmak üzere birçok projeyle 
karşımıza çıkan sevilen tiyatro sanatçısı Ali Celil İbrahim Terzi 
veya bilinen adıyla Ali Songül, TEBA Magazin’e açıklamalarda 

bulundu. 

Öğretmenlik Enstitüsü Sanat Eğitimi mezunu olmasının 
ardından 8 yıl Ulusal Türkmen Tiyatrosu’nda görev yapan 

Songül, eğitimini tamamlamak için gittiği Türkiye’de yaşamını 
sürdürüyor. Bir süredir hiçbir projede yer almayan başarılı 

tiyatrocu, ailevi sebeplerin yanı sıra sağlık problemleri 
nedeniyle 2 senedir sanat kariyerine ara vermek zorunda 

kaldığını dile getirdi. 

Okul yıllarında bir festivale katılmaya hak kazanması sayesinde 
tiyatroyla tanıştığını söyleyen Ali Songül, kariyerini şu sözlerle 

anlattı:

“Tiyatroyla okul yıllarımda ülke düzeyinde bir festivale 
seçilmem sayesinde tanıştım. Birinci derecede ilham kaynağım 
ve beni oyunculukla tanıştıran kişi en yakın arkadaşım Mehmet 

Kılıç oldu.”

En özel projesinin kendi yazdığı bir oyun olduğunu ifade eden 
Songül, sözlerine şöyle devam etti:

“En kıymetli projem kendi yazmış olduğum ‘Sınır’ adını 
verdiğim tiyatro oyununumdur. Aslında oyunu kendim 

yazıp oynamak istemiştim ancak bilirsiniz hayatta her şey 
istediğimiz gibi olmuyor maalesef. Oyunun konusu çok değerli 

akademisyen arkadaşım Dr. Ahmet Sarıkahya tarafından 
hazırlanıp Ulusal Türkmen Tiyatrosundaki başarılı oyuncularla 

sahneye aktarıldı.”

Ali Songül, tiyatro ve dizi projelerinin yanı sıra ses sanatçısı 
kimliğiyle de karşımıza çıkıyor. Bir tiyatro sanatçısının mesleği 

gereği başta sanat dalları olmak üzere, her meslek alanında 
bilgi birikimine sahip olması gerektiğinin altını çizen Songül, 

şu ifadeleri kullandı:

“Bir oyuncu her alanda bilgi sahibi olmalıdır zira bu durum 
oyuncunun mesleki anlamda beslenmesini sağlamakla birlikte 

başarı kaldırımlarında yükselmesini sağlar.”

“Müziğin bende yeri ayrı”

“Müziğin bende yeri ayrı.” diyerek bu alana olan ilgisinin 
çocukluğuna dayandığını ifade eden 33 yaşındaki oyuncu, 

ud ve bağlama da çalıyor. Kendisine ait şarkı veya türkü gibi 
projeler yapmayı planladığını dile getiren Songül, “Ben söz-

beste konusunda çok seçiciyim, bir çalışma yapacaksam özenle 
yapmak istiyorum. Benim kişisel görüşüm, bir eser yapılıp 

birkaç defa dinlenip kenara atılmamalıdır. İki haftada bir eser 
yapmaktansa, hayatta bir tane çok iyi diyebileceğimiz kaliteli 
bir çalışmaya imza atmayı daha mantıklı görüyorum.” dedi. 

“Sanat bakımından iyi durumda değiliz”

Son dönemlerde tiyatro başta olmak üzere sanat açısından 
ilerleme kaydedilmediğine dair yapılan polemiklere de değinen 

sevilen oyuncu, şöyle konuştu:

“Genel olarak sanatı ele almış olursak benim kişisel fikrim 
hiç iyi durumda olmayışımız. Bugün bizim toplumdaki sosyal 

sıkıntılar ve sorunların had safhaya çıkışı bunun en somut 
ispatıdır. Çünkü sanat, her yönüyle insana hitap etmektedir. 

Dünyaca ünlü Alman yazar Bertolt Brecht’in dediği gibi; ‘Bana 
ekmek ve tiyatro verin, size eğitimli bir insan vereceğim’. O 

yüzden ben sanatı genel olarak bir toplumun omurgası olarak 
nitelendirmekteyim.”

Ufukta yeni projeler var

Son olarak çok konuşulan “Aman Emmoğlu” dizisiyle 
karşımıza çıkan Ali Songül, projenin bir yapım şirketi 

tarafından televizyon isteğiyle hayata geçirildiğini söyledi. 

İki seneyi aşkın bir süredir sahne ve ekranlardan uzak kalan 
Songül, yeni projeler üzerinde çalışıyor. İlerleyen zamanlarda 

hayata geçirmek istediği 2 projesi olduğundan söz eden 
başarılı oyuncu, “Hem kendi projelerim hem de Kerkük'te 

başarılı akademisyen arkadaşlarım ile önümüzdeki günlerde bir 
dram dizisi çalışmamız bulunmaktadır.” dedi.
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