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Geçmişte Erbil şehrinin bazı sakinleri 
İfraz-3 su boru hattının kırılması 
nedeniyle su sıkıntısı yaşıyordu, Irak 
Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) 
hükümeti bu sorunu temelden çözmek 
için boru hattını değiştirme ve bunun 
için belirli bir bütçe ayırma kararı aldı.

İfraz projesinin başlangıcından bu 
yana bazen firmaların ve vatandaşların 
çalışmalarından bazen de boru 
hattının türünden ve su basıncı altında 
kalmasından dolayı yaklaşık 30 kez 
kırıldığını belirtmekte fayda var.

Bağdat ve Erbil arasında, 9 Ekim 
2020'de terör örgütü PKK'nın 

Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan 
bir anlaşma imzalandı. Federal hükümet 

anlaşma kapsamında Kasım 2020'de 
Sincar'a federal polise bağlı iki tugay 

göndermesine rağmen söz konusu 
anlaşma hala yürürlüğe girmedi.

Selahaddin Üniversitesi Rektörü Dr. Kamaran Yunus, 9 Ağustos 2022’de basına 
yaptığı açıklamada, üniversitede tek tip üniforma uygulanmasına ilişkin online 
bir anket yapıldıktan sonra öğrencilerin % 70,6'sının olumlu oy kullandığını ve 
üniversite başkanlığının öğrenciler için üniforma kararını onayladığını bildirdi.

Kerkük'te İmam Kasım Camii mezarlığında bulunan 
Topal Osman Paşa Türbesi, kaderine terk edilmiş durumda.
Osmanlı döneminde başkomutanlık görevi yapan Topal Osman    
              Paşa’nın Türbesi bakımsızlıktan muzdarip. Türbenin  
               yıkılan duvarlarına ait taşların bir alanda toplandığı 
               görülüyor.

Irak Federal Mahkemesi, 1 Aralık 2022’de Irak 
Kürdistan Bölgesi Yönetimi’nde (IKBY) Kişisel 
Durum Yasası'nın bir maddesinin iptaline ilişkin 
karara varıldığını duyurdu. Mahkeme, Kişisel 
       Durum Kanununun 18. maddesinin 
                                "anayasaya aykırı"   olduğuna 
                                             karar verdi. 55

“SİNCAR'DA SİYASİ VE GÜVENLİK DURUMU “SİNCAR'DA SİYASİ VE GÜVENLİK DURUMU 

İYİ DEĞİL”İYİ DEĞİL”
“Sincar için hükümet tarafından hiçbir şey yapılmıyor”
“Her kadın için yaklaşık 20 bin dolar ödenerek 
  3 bin 500 kişi kurtarıldı”

ÜNİFORMA KARARI UYGULANAMAYINCA 

YENİ ADIMLAR ATILDIYENİ ADIMLAR ATILDI

“İKİNCİ EVLİLİK BOŞANMA SEBEBİ “İKİNCİ EVLİLİK BOŞANMA SEBEBİ 
OLARAK GÖRÜLMEYECEK” OLARAK GÖRÜLMEYECEK” 

KARARI UYGULANACAK MI?KARARI UYGULANACAK MI?

Yezidilerin Miri Hazım Tahsin Beg: 

KÖRFEZ ULUSLARI KUPASI KÖRFEZ ULUSLARI KUPASI 
YAKLAŞIK YAKLAŞIK 

YARIM ASIR SONRA YARIM ASIR SONRA 
YENİDEN IRAK'TAYENİDEN IRAK'TA

77

22

66

Kerkük’te Topal Osman Paşa Türbesi Kerkük’te Topal Osman Paşa Türbesi 
kaderine terk edildikaderine terk edildi

İFRAZ-3 BORU HATTINI YENİLEME İFRAZ-3 BORU HATTINI YENİLEME 
PROJESİNİN BİTİŞ TARİHİ AÇIKLANDIPROJESİNİN BİTİŞ TARİHİ AÇIKLANDI



17
 O

ca
k 2

02
3

17
 O

ca
k 2

02
3

TEBA

22

Haber : Nurhan Karhi

Yezidilerin Miri Hazım Tahsin Beg: 
“Sincar'da siyasi ve güvenlik durumu iyi değil”
“Sincar için hükümet tarafından hiçbir şey yapılmıyor”
“Her kadın için yaklaşık 20 bin dolar ödenerek 3 bin 500 kişi kurtarıldı”

Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde, terör örgütü 
DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'teki saldırısından kaçan 
ve aradan geçen 8 yıla rağmen güvenlik sıkıntısı 
nedeniyle yurtlarına dönemeyen binlerce Yezidi, 
zorlu kamp yaşamlarına devam ediyor.

Haziran 2014'te DEAŞ, Sincar'a saldırarak 
aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce 
kişiyi kaçırıp öldürdü veya elinde tuttuğu bölgelerde 
alıkoydu.

DEAŞ'ın Sincar'a saldırısı nedeniyle binlerce Yezidi, 
yurtlarını terk ederek iç göçmen durumuna düştü ve 
çeşitli bölgelere kaçmak zorunda kaldı.

Terör örgütü PKK’nın ise Sincar’da varlık 
göstermeye başladığı belirtildi. Bağdat ve Erbil 
arasında, 9 Ekim 2020'de terör örgütü PKK'nın 
Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan bir anlaşma 
imzalandı. Federal hükümet anlaşma kapsamında 
Kasım 2020'de Sincar'a federal polise bağlı iki 
tugay göndermesine rağmen söz konusu anlaşma hala 
yürürlüğe girmedi.

Tarihi kaynaklara göre, dünyada yaklaşık 1,2 
milyon nüfusa sahip dini bir topluluk olan Yezidiler, 
çoğunlukta Musul ve Duhok illeri ile Almanya, 
Suriye, Türkiye, Gürcistan ve Ermenistan ülkelerinde 
yaşıyor.

Yezidilerin Miri Hazım Tahsin Beg, Sincar’daki 
son durum ve Yezidilerin bölgelerine dönememe 
sorununa ilişkin TEBA Gazetesine açıklamada 
bulundu.

-“Sincar'da siyasi ve güvenlik durumu 
iyi değil”

Tahsin Beg, Sincar'da siyasi ve güvenlik durumunun 
iyi olmadığını belirterek, “Birleşmiş Milletler ve bazı 
uluslararası kuruluşlara Sincar'daki güvenlik ve siyasi 
durumunun iyi olmadığını söyledik. Uluslararası 
toplumun Irak hükümetine çağrıda bulunmasını 
ve Irak hükümetinin Sincar konusunu çözüme 

kavuşturmasını talep ediyoruz.” dedi.

Güvenlik sorunları nedeniyle Sincar’ı terk etmek 
zorunda kalan halkın bölgelerine geri dönmesi 
için hiçbir çalışma yapılmadığını kaydeden Mir 
Hazım Tahsin Beg, Sincar Anlaşması’nın uygulanıp 
uygulanmadığına ilişkin soruyu, “Bu, Irak ve 
Kürdistan Bölgesi hükümetinin görevi.” diyerek 
yanıtladı.

Tahsin Beg, uluslararası güçlerden Bağdat ile IKBY 
arasında anlaşmanın uygulanmasını talep ederek 
Yezidilerin evlerine geri dönmesini istediklerini ifade 
etti.

Sincar'ın nüfusunun yüzde 85'inin Yezidi olduğunu 
vurgulayan Tahsin Beg, Yezidilerin bölgedeki terör 
örgütlerinin gitmesini, evlerine dönmeyi, sivil ve 
yasal bir yönetim oluşturulmasını istediğini aktardı.

Tahsin Beg, Yezidilerin tarih boyunca çok zulüm 
yaşadığını vurgulayarak 2014'te terör örgütü 
DEAŞ'ın yaklaşık 6 bin 500 Yezidi kadın ve çocuğu 
kaçırdığını hatırlattı.

-“DEAŞ’ın elinde hala akıbeti 
bilinmeyen 3 bin kadın var”

Yezidilerin Miri Hazım Tahsin Beg, terör örgütü 
DEAŞ tarafından kaçırılan kadınlarla ilgili şu ifadeleri 
kullandı:

“3 Ağustos 2014, DEAŞ’ın Sincar'a geldiği 
tarihte 6 bin 500 kadın ve kız kardeşimiz örgütün 
eline geçerek çeşitli şekillerde işkence ve tecavüze 
uğradı. Neçirvan Barzani'ye gerçekten bu konuyu 
ihmal etmediği için teşekkür ediyoruz, 3 bin 500 
kadını 10-20 bin dolara geri getirilmesini sağladı, 
Yezidilerin ekonomik durumu bu bütçeyle kadınları 
kurtaracak kadar iyi değildi. Neçirvan Barzani'nin 
tutumu bizim için çok iyiydi ama hala akıbeti 
bilinmeyen 3 bin kadın var.” 

Federal hükümetin Yezidilere yardım girişiminde 
bulunmadığını belirten Tahsin Beg, kamplarda 
yaşayan mültecilerin durumunu görmeleri için 
yetkilileri davet ettiklerini ancak bir bakanın dahi 
gelmediğini söyledi.

Mir Hazım Tahsin Beg, PKK'nın Sincar'a 
gelerek huzursuzluk yarattığını, IKBY ile Bağdat 
hükümetinin terör örgütü PKK'yı Sincar'dan 
çıkaramadığını kaydetti.
 

-“Irak hükümeti bizim için hiçbir şey 
yapmıyor”

Tahsin Beg, DEAŞ'ın elinden kurtarılan kadın ve 
çocukları çok iyi karşıladıklarını ve topluma entegre 
ettiklerini dile getirdi.

Federal hükümetin Yezidilere yardım girişiminde 
bulunmadığını belirten Tahsin Beg, “Irak hükümeti 
bizim için hiçbir şey yapmıyor, kamplara gelmiyor, 
Yezidileri görmüyor.” diyerek, Yezidilerin bin 
senedir bu topraklarda olduğunu ve misafir 
olmadıklarını, nice şehitler verdiklerini söyledi. 
Tahsin Beg ayrıca, “Irak hükümetinin bizi neden göz 
ardı ettiğini anlamıyoruz.” dedi.

Dünyada yaklaşık 1 milyondan fazla Yezidi 
olduğuna dikkati çeken Tahsin Beg, kendisinin 
bütün Yezidilerin ruhani lideri olduğunu belirterek 
Yezidiler için kutsal sayılan Laleş'teki mabedin 
kendisine bağlı ve tek yetkili olduğunu kaydetti. 
Başka ülkelerde de Yezidi din adamlarının 
bulunduğunu söyleyen Tahsin Beg, hepsinin 
kendisine bağlı olduğunu ifade etti.

Son zamanlarda birçok ülkeye ziyarette bulunduğunu 
belirten Tahsin Beg, “Yaklaşık iki ay önce Irak 
Kürdistan Bölgesi’nden ayrılıp Bahreyn'e gittik ve 
orada dört gün kaldık. Sonra Dubai’de iki bakanla 
görüştüm. Ardından Roma'da Hristiyanların ruhani 
lideri Papa Franciscus ile bir araya geldim.  Sincar 
ve Yezidilerin durumu hakkında 40 dakikalık bir 
görüşme gerçekleştirdik. Daha sonra İsviçre ve 
Cenevre'ye giderek mültecileri ve yerinden edilmiş 
kişilerin başkanıyla görüştüm. Ardından BM 
İnsan Hakları Komisyonu başkanı ile Yezidileri ve 
soykırımı konuştuk. Birleşmiş Milletler olarak bizim 
için ne yapabileceklerini ele aldık.” dedi.

Almanya ve Londra'ya da ziyaret gerçekleştirerek 
Yezidilerin sorunlarını dile getirdiklerini aktaran 
Tahsin beg, Türkiye ziyareti kapsamında çeşitli 
kurum yetkilileri ile görüştüğünü ve 20 Aralık'ta 
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir 
araya geldiğini belirtti.



Hazırlayan: Eymen Erbiloğlu
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Kerkük’te Türkmen EğitimiKerkük’te Türkmen Eğitimi
Mehmet Ferit Erbiloğlu’nun sunumuyla gerçekleştirilen 
8 Köşe programı bu hafta stüdyonun dışına taştı. Bu 
kez program Kerkük’te Türkmen eğitiminden sorumlu 
kişilerin makamlarında gerçekleştirildi.

Programda ilk olarak Kerkük Türkmen Eğitim Bölümü 
Müdürü İmat Muhammed İbrahim’e sorular yönlendirildi.

İmat Muhammed İbrahim göreve başlayalı 6 ay olduğunu 
belirterek, göreve geldiğinde Türkmen eğitiminin iyi 
olmadığını, koronavirüs sürecinin bu duruma etkisinin 
olduğunu ve mevcut bazı sıkıntıların olduğunu dile 
getirdi.

Türkmen Eğitim Bölümü Müdürü İbrahim, “Kitap, 
öğrenci ve öğretmen sıkıntımız vardı. Geldiğim dönemde 
3 ortaokul ve lisenin sınav sonuçları açıklandı, puanlar iyi 
değildi. Bizden önceki döneme ait bir durumdu ve hemen 
biz de planlar yapmaya başladık.” diyerek planlarını şu 
ifadelerle anlattı:

“Lise son sınıf bizim için çok önemli. Onlar için bir 
kurs hazırladık. Halen o kurslar devam etmekte. 
Okullara ziyaretler gerçekleştirip fikirlerimizi anlattık 
ve öğrencilerle de temasa girdik. Durum iyiye doğru 
gidiyor.”

Kitap sıkıntısının şu ana kadar devam ettiğini belirten 
İmat Muhammed, yetkililerin Eğitim Bakanı ile 

görüştüğünü ve bu konuda anlaştıklarını, tüm kitapların 
basılmasını üstlendiklerini belirterek, şu ana kadar 
kitapların basılmadığını ve bu nedenle öğrencilere eski 
kitapların dağıtıldığını sözlerine ekledi. 

“Bazı taraflar Türkmen okullarında var 
olan eğitimden rahatsız”

Esas okulların şümul okullarına çevrilmesine yönelik 
girişimler hakkında İmat Muhammed, “Bazı taraflar 
Türkmen okullarında var olan güzel düzenden ve 
eğitimden, ayrıca öğrencilerimizin bu ortamda eğitim 
almasından rahatsız ve okullarımızı dağıtmak istiyorlar. 
Birkaç sorun oldu ama çözdük.” dedi.

Musalla İlkokulu’nun açılışının 93. yılı kutlamalarına 
katılmak üzere okulda bulunan Kerkük Eğitim Genel 
Müdür Yardımcısı ve Öğretmenler Birliği Başkanı Ali 
Gülboy da 8 Köşe programına konuk oldu. Kerkük’te 
Türkmen okulunda eğitimin iyi durumda olduğunu 
belirten Ali Gülboy, sürekli faaliyetlerin yapıldığını 
belirterek, Musalla İlkokulu’nda Fen Bilgileri dersi 
ve Beden Eğitimi dersi için birer oda hazırlandığını 
dile getirdi. Ali Gülboy velilere seslenerek, Türkmen 
okullarının her geçen gün daha iyiye gideceğini söyledi.

Törene katılan bir diğer isim ise Kerkük Müfettişler 

Müdürü ve ayrıca Irak Türkmen Cephesi (ITC) Siyasi 
Büro Üyesi Sevsen Ceddu oldu.  Müfettişler Müdürü 
Ceddu, Türkmen eğitiminin iyi bir seviyede olduğunu 
belirterek, velilerin bu konuda kaygı duymamasını 
söyledi. Bütün okullarda puan durumunun düştüğünü 
belirten Ceddu, buna koronavirüsün neden olduğunu 
belirtti. 
Zamanla var olan durumu iyileştirdiklerini belirten 
Sevsen Ceddu, “Türkmence eğitimin geleceği yok” 
tarzından bir korku oluşturulduğunu belirterek, “Tam 
tersi neden geleceği olmasın, ana dilimiz bizim hakkımız. 
Irak’ta 3. ana unsuruz.” dedi ve Türkmen okullarına 
evlatlarını yollayan velilere olan minnetini şu sözlerle dile 
getirdi:

“Bu eğitim bizim hakkımız”
“O veliler tam milliyetçiliği biliyorlar. Türkmen 
eğitiminde neler olduğunu biliyorlar ve bu nedenle ana 
dillerini unutmuyorlar. Bu eğitim bizim hakkımız. Her 
dilde eğitim alınıyor. Burada hedef ana dilimizde eğitim 
almak.”

Türkmen okullarındaki öğretmenlerin durumuna 
değinen Ceddu, tecrübeli ve sözleşmeli öğretmenlerin 
olduğunu ancak tecrübenin önemli olduğunu bu nedenle 
her geçen gün öğretmenlerin durumunun iyiye gittiğini 
söyledi. Bu süreçte müfettişlerin de devreye girdiğini, 
seviyeyi kontrol ettiklerini ve gerek görüldüğünde kurslar 
açtıklarını ifade etti.

Son olarak velilere seslenen Sevsen Ceddu, Türkmence 
eğitim almanın bir hak olduğunu ve çocuklarını Türkmen 
okullarına kaydetmekten hiç çekinmemeleri gerektiğini 
dile getirdi.

Türkmen Eğitim Merkezi Müdürü İmat Bayatlı da 
programa katılan isimler arasında yer aldı. Sıklıkla 
bahsedilen kitap sorunu hakkında İmat Bayatlı, “Daha 
önce kitaplar Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı 
tarafından basılıyordu. Yıllarca bu yapıldı ancak bu işin 
devlet tarafından yapılması gerekir. Biz Irak vatandaşıyız 
ve bize verilen anayasal bir hak var.  Türkmeneli İşbirliği 
ve Kültür Vakfı bunu yıllarca yaptı ama bunun maliyeti 
çok yüksek. Vakfın da bir sınırı var ve o sınırı aşamaz. Bu 

kitapların basımı Bağdat tarafından yapılmalı ve açıkçası 
bu düğüm Bağdat’ta Eğitim Bakanlığındadır.” diyerek 
diğer dilde eğitim veren okulların kitaplarının basıldığını 
ancak Türkmen okulları için bu işlemin yapılmadığını 
ifade etti.

Bu konuda çokça emek verildiğini ve yazılı olarak talepte 
bulunulduğunu belirten İmat Bayatlı, “Bu iş yazılı olarak 
bitmiyor. Bazı şeyler şahsi yapılmalı. Siyasilerimizin de 
girişimleri oldu ama bu yetmez. Şu ana kadar kitaplar 
basılmadı ve biz acilen basılmasını istiyoruz. Ancak bu 
kitapların basılmasıyla bitmiyor bu devamlı hale gelmedi. 
Biz Irak vatandaşıyız. Bir Arap kardeşimiz ne aldıysa 
Kürt kardeşimize nasıl teamül edildiyse bir Türkmen 
vatandaşına da Türkmen eğitimine de o şekilde teamül 
edilsin.” diyerek bu işlemin bir sürekliliğe bağlanması 
gerektiğini vurguladı.

“Türkmen eğitimini, Türkmen 
davasını gerçek bir şekilde millete 

anlatmamışız”
Bayatlı, “Biz Türkmen eğitimini, Türkmen davasını 
gerçek bir şekilde millete anlatmamışız diyebilirim. Hala 
daha Türkmen ailelerimiz şunu düşünüyor; öğrenciler 
okulu bitirdikten sonra tayin olamıyor ya da herhangi bir 
yere yerleşemiyor. Bu yanlış, bu nerden kaynaklanıyor? 
Demek ki biz anlatamamışız. Sonuçta okul bittikten sonra 
devlet atama yapmak için puanlara bakıyor, ister Türkmen 
ister Kürt isterse Arap olsun. Devlet ona göre teamül 
ediyor.” diyerek Türkmen eğitiminin tayin olma işlemiyle 
hiçbir bağlantısının olmadığını ve öğrencinin aldığı puana 
göre yerleştirildiğini ifade etti.

Türkmen eğitiminin sadece vakfın işi olmadığını, 
kendisini Türkmen sanan herkesin, tüm Türkmen 
kurumlarının işi olduğunu belirten Türkmen Eğitim 
Merkezi Müdürü İmat Bayatlı, bu nedenle herkesin elini 
taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

“Türkmen okullarından mezun olan 
öğretmenler Türkmen okullarına 

atanmalı”
Birçok kurum ve kuruluş ile bağlantılarının olduğunu ve 
tecrübelerinden faydalandıklarını belirten Bayatlı, bundan 
sonraki süreçte Türkmen okullarından mezun olan 
öğretmenlerin Türkmen okullarına atanması gerektiğini 
vurguladı. İleriki yaşta olan öğretmenlere saygı 
duyduklarını ancak artık gençlerin zamanı olduğunu, 
genç neslin yetişmesi gerektiğini ifade etti.

Türkmen okullarının neden tercih edilmesi gerektiğine 
yönelik soruya İmat Bayatlı, “Irak vatandaşıyız ama aynı 
zamanda Türk dünyasının bir parçasıyız. Bugün Türkçe 
dünyanın her yerinde konuşulan bir dil. Türkçe bir dünya 
dili. Bu dilde eğitim bizim hakkımız ve hakkımızı da en iyi 
şekilde yerine getireceğiz.” diyerek yanıt verdi.

İmat Bayatlı son olarak Türkmen Eğitim Müdürlüğünün 
revize edilmesi gerektiğini belirterek, “Teklif, nakil, 
atama… ne gerekiyorsa Türkmen Eğitim Genel 
Müdürlüğü yoluyla yapılması lazım. Bu da bizim için 
bir sıkıntı.” dedi ve bu konunun parlamentoda ayrıca 
başbakanlık düzeyinde halledilmesi gerektiğini belirtti. 
Son olarak İmat Bayatlı Türkmen eğitiminin gelişmesi 
için bu yetkilerin aşılması gerektiğini dile getirdi.
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Arzuhal’e Türkmen Spikerler 
Damga Vurdu

Piştivan Çavuşlu: Türkmenler 
arasında spor programlarına önem 

verilmiyor

Abdulselam Tütüncü'nün sunduğu Arzuhal 
programında bu kez spor severlere hitap edildi. 
Arzuhal'in bu seferki konuklarından biri Erbil'deki 
eski Spor Spikeri Piştivan Çavuşlu oldu.

Erbil Kalesi'nde 1971'de dünyaya gelen Çavuşlu, 
çocukluk yaşlarından futbolu çok sevdiğini ve futbol 
topu alabilmek için harçlıklarını biriktirdiğini belirtti.

Gençlik yıllarında amatör takımlara üye olduğunu 
kaydeden Çavuşlu, futbol maçlarında hakemlik 
yapabilmek adına kurs gördüğünü ve bir süre 
hakemlik de yaptığını söyledi.

Çavuşlu, 1996 yılında Türkmeneli Radyo ve 
Televizyonuna spor spikerliği için başvurduğunu ve 
kabul edildiğini vurgulayarak, "Türkmeneli Radyo ve 
Televizyonunda siyasetin yanı sıra yarışma, özellikle 
spor programı ve film alanlarına özen gösteriliyordu, 
bu da insanların ilgisini çekiyordu. Türkmenlerin 
yanında Kürt kardeşlerimiz de sunduğum spor 
programını çok severek izlediklerini söylerdi." dedi.

Çavuşlu, "Türkmeneli Televizyonu 1994 yılında 
kuruldu ve ben, 1996 yılında orada program sunmaya 
başladım. Özellikle Dünya Kupası, Asya Kupası 
ve Avrupa Kupası olduğu zaman canlı yayın açarak 
eski sporcularla, hakemlerle ve teknik direktörlerle 
sohbet ederdik. Yarışmaları canlı olarak sunardık. 
Yarışma programları da yapardık. Spor severler bizi 
yakından takip ederdi." ifadesini kullandı.

Dünya Kupası'nı canlı verebilmek ve tüm detayları 
izleyicilere aktarmak adına 2002 yılında özel bir 
televizyon kurduklarını aktaran Çavuşlu, "2002 
FIFA Dünya Kupası'nda aynı anda oynanan 2 farklı 
maçı iki farklı televizyonumuzdan yayınlıyorduk. 
İnsanlar bunu çok sevdi." açıklamasında bulundu.

Arzuhal'de Murat Yaşar'ın Çavuşlu için hazırladığı 
özel videoya da yer verildi. Murat Yaşar, Piştivan 
Çavuşlu ile aynı televizyon kanalında çalıştıklarını 
ve kendisi ile çok iyi anlaştıklarını söyledi. Çavuşlu, 

Murat Yaşar ile çok yakın olduklarını ve kendisinin 
sunduğu programın yönetmenliğini Murat Yaşar'ın 
yaptığını belirtti.
 
Piştivan Çavuşlu, "Nevruz uydu kanalının Türkmen 
bölümünde yaklaşık 2 yıl program sundum. Yaklaşık 

8 ay Al Iraqiya 2 kanalında sunuculuk yaptım, 
orayı bıraktıktan sonra da spor spikerliği 

hayatıma son verdim. Ancak davetli olduğum 
bazı programlarda maç yorumculuğu 

yapıyordum. 5 yıldan fazladır hiçbir 
programa katılmıyorum." sözlerini 
paylaştı.

Çavuşlu, yaşının ilerlemesi nedeniyle 
spor spikerliğini bıraktığını ve 
gençlerin yolunu açmak istediğini 
söyledi.

Türkmeneli Spor Kulübü Enformasyon 
Sorumlusu olduğunu dile getiren Çavuşlu, 

"Türkmeneli Spor Gazetesi'nin de Yayın 
Müdürü'ydüm. Spor kulübünde voleybol, 

futbol, halter ve tenis takımlarımız vardı. Voleybol 
takımımız çok güçlüydü." dedi.

Şu anda Türkmenlerin spor programına çok önem 
vermediğini ve artık spor alanında Türkmenleri 
göremediğini kaydeden Çavuşlu, 1998-2002 yılları 
arasında Bağdat'ta da faaliyetlere katıldıklarını 
vurguladı.

Çavuşlu, maddi destek olmadığı için Türkmenlerin 
bir profesyonel futbol takımına sahip olamadığını 
söyledi. Piştivan Çavuşlu, siyasi taraflara 
seslenerek, bir Türkmen uydu televizyonu 
kurulmasını ve herkesin biraz destek çıkabileceğini 
böylece Türkmence spor programlarının tekrar 
yayınlanabileceğini söyledi.

Ahmet Kemal ve Murat Üzerağalı'nın da 
güzel sözlerini ve anılarını anlattıkları video 
Arzuhal'de Çavuşlu'ya izletildi. Her iki 
dostuna teşekkür eden Piştivan Çavuşlu, 
"Keşke o dönemler geri dönse." sözleri 
ile gençlik dönemlerine olan özlemini dile 
getirdi.

Abdulvahap Hattat: Erbil 
yapı olarak şimdi daha 

güzel olabilir ama Erbil'in 
eski tadı başkaydı

Arzuhal'in bir diğer konuğu da 1970 
doğumlu hattat ve eski Haber Spikeri Abdulvahap 
Hattat oldu.

Eğitim hayatından detaylıca söz eden Hattat, 1994'te 
Bağdat Üniversitesi Şeriat Fakültesi mezunu 
olduğunu şu anda da Selahaddin Üniversitesi İslami 
Bilimler Fakültesi'nde Doç. Dr. olarak eğitmenlik 
yaptığını belirtti.

Hattatlığa abisini taklit ederek başladığını söyleyen 
Abdulvahap Hattat, "İşi öğrendikten sonra Sirvan 
Sineması yakınında bir yer açtık ve bu mesleği icra 
etmeye başladık." dedi.
Abdulvahap Hattat, icra ettiği mesleğin önemli 

isimlerini anlatarak, "Türkler hat sanatını çok 
geliştirdi, bizden çok öndeler bu konuda. 4 yılda 
bir orada yarışmalar düzenlenir. Rahmetli Yunus 
Hattat bizim komşumuzdu ve onun çocukken bize 
hattatlık konusunda etkisi oldu diye düşünüyorum. 
Rahmetli, evini güzel çizimlerle süslemişti, bu bizim 
çok ilgimizi çekerdi. Hattatlığa başlamamızda Yunus 
Hattat'ın çok etkisi oldu diyebiliriz." diye konuştu.

1997'de Türkmen Kardeşlik Ocağı'nda bir etkinliğe 
katıldığını ve orada yazdığı horyatın birinci seçildiğini 
kaydeden Hattat, etkinliğin ardından haber spikerliği 
teklifi aldığını ve ilk provadan sonra spikerliğe kabul 
edildiğini kaydetti.

Haber spikerliğini eğitim hayatından dolayı 
bıraktığını bildiren Hattat, Arzuhal izleyenlerine özel 
kısa bir haber seslendirmesi de gerçekleştirdi. 

Çevresinde şık giyimiyle tanınan Hattat, bunun 
nedenini, "Ben küçük yaşlarda 7 yıl terzilik yaptım 
bunun tesiri olabilir. 1991'de mahallemize 3 
roket atıldı evdeki herkes koşuşturmaya başladı, 
ben evde son kişi kaldım evin kapısını kilitlemeden 
önce ayakkabılarımın kirli olduğunu gördüm onları 
sildim sonra evden çıktım. O gün bir arkadaşım 
vefat etti, kardeşim ve dayım yaralandı. Çocukken 
evde ütümüz yoktu ben kıyafetlerim kırışmasın diye 
sıcak çaydanlık kullanarak kıyafetlerimi ütülerdim. 
Kardeşim beni mutlu edebilmek için küçükken bana 
ütü almıştı." diyerek açıkladı.

1970'lerden bu yanan Erbil'in çok geliştiğini ve 
genişlediğini vurgulayan Hattat, "Erbil bina yapısı 
olarak şimdi daha güzel olabilir ama Erbil'in eski tadı 
başkaydı." dedi.

Türkmen Kardeşlik Ocağı'na üye olan Hattat, 
Ocak’ın faaliyetlerine maddi imkanlar nedeniyle 
kalmadığını ve insanların kendi geçimlerini sağlama 
konusunda bile zorlandığını kaydetti.

Spor sevgisinin çocukluktan gelen bir sevgi olduğunu 
aktaran Hattat, birkaç yıl Erbil'de bulunan takımlara 
üye olduğunu fakat gençlere destek çıkılmaması 
sebebiyle sporu bıraktığını söyledi.

Abdulvahap Hattat, seslendirdiği güzel horyatlarla 
Arzuhal izleyicilerine veda etti.

  Hazırlayan: Esra Kasapoğlu 
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İfraz-3 boru hattını yenileme projesinin 

bitiş tarihi açıklandı

Üniforma kararı uygulanamayınca Üniforma kararı uygulanamayınca 
yeni adımlar atıldıyeni adımlar atıldı

Geçmişte Erbil şehrinin bazı sakinleri İfraz-3 su boru 
hattının kırılması nedeniyle su sıkıntısı yaşıyordu, Irak 
Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) hükümeti bu sorunu 
temelden çözmek için boru hattını değiştirme ve bunun 
için belirli bir bütçe ayırma kararı aldı.

İfraz projesinin başlangıcından bu yana bazen firmaların 
ve vatandaşların çalışmalarından bazen de boru hattının 
türünden ve su basıncı altında kalmasından dolayı 
yaklaşık 30 kez kırıldığını belirtmekte fayda var.

Şu anda ilk aşamasına başlanmış olan İfraz-3 boru 
hattını yenileme projesinin detaylarını öğrenmek 
amacıyla TEBA Gazetesi olarak, Erbil Su ve 
Kanalizasyon Müdürü Zerdeşt Sersam ile bir röportaj 
gerçekleştirdik. 

İfraz-3 boru hattının Erbil sakinlerinin yüzde 40'ına 
temiz su sağladığını belirten Sersam, "İfraz-3 su projesi, 
160 binden fazla su kullanıcısını içeren Erbil nüfusunun 
yüzde 40'ına temiz su sağlıyor bu nedenle boru hattının 
kırılması Erbil sakinlerinin bir kısmı için sorun teşkil 
ediyordu. Kürdistan Bölgesi Hükümeti Başbakanı 
Mesrur Barzani, yaklaşık 11 kilometrelik boru hattının 
değiştirilmesi için yaklaşık 21 milyar dinarlık bütçe tahsis 
etme kararı aldı. Maroda istasyonu yakınında bulunan 
2 bin 750 metre uzunluğundaki ilk etapta çalışmalar 
başladı." dedi. 

İfraz-3 boru hattında sürekli yaşanan kırılmalara değinen 
Sersam, "Daha önce kullanılan boru Dünya Sağlık 

Örgütü standartlarına göre onaylanmış 'fiber glass'tı 
ancak, istasyondaki pompaların basıncına dayanamadığı 
için parça sık sık kırılıyordu. Şu an kullanılan 
boru 'carbon stil'den imal edilmiş olup 37 yüke 
dayanabilmekte, ayrıca çok kaliteli olup 1500 milimetre 
çapında ve 14 milimetre kalınlığındadır. Borular 5 kat 
lehimle birbirine bağlanacak." ifadelerini kullandı.

"Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Erbil'deki İfraz-3 
boru hattının kırılma sorunu çözülecek. Yeni boru hattı 
saatte 10 bin metreküp su taşıma kapasitesine sahip." 
diyen Sersam, yeni boru hattının eskisinden çok daha 
güçlü olduğunu vurguladı.

İfraz-3 su boru hattını yenileme projesinin bitiş tarihini 
açıklayan Sersam,"Vatandaşlar sorunun tamamen 
çözüleceğinden emin olabilir ve boru hattının değişiminin 

tamamlanma süresi 90 gündü ancak müteahhitin 75 
günde tamamlaması bekleniyor. Tamamlanıp test 
edildikten sonra boruların bağlanması için vatandaşların 
bize sadece iki gün yardım etmesi gerekli." dedi.
Erbil Su ve Kanalizasyon Müdürü Sersam, "İlerleyen 
dönemlerde üzerinde çalışılacak olan ikinci etap ifraz 
istasyonunda çalışma başlayacak. Çünkü bazen İfraz-3'e 
ek olarak hem İfraz-1 hem de İfraz-2 projesinde arızalar 
yaşanıyor. Projenin ikinci aşamasında kuyular hanelere 
temiz su sağlayacak. Dolayısıyla bu çalışmalar sırasında 
Erbil'deki aboneler herhangi bir sorun yaşamayacak." 
ifadelerinde bulundu.

Kuyulardan su almanın yanı sıra Erbil'in üç ifraz projesi 
var. İfraz-1 1967'de, İfraz-2 1982'de ve İfraz-3 2007 
yılında yapıldı.

15 yıldır inşa edilen 32 kilometre uzunluğundaki İfraz-3 
su projesi günde yaklaşık 240 milyon litre su sağlıyor. 
Geçmişte İfraz-3 boru hattında yaşanan her kırılmada 
saatte yaklaşık 10 bin metreküp su boşa gidiyordu. Ayrıca 
borunun da önce boşaltılması ve ardından tamir edilmesi 
için 24 ila 48 saat süre gerekliydi ve her bir onarımın 
maliyeti 25 milyon dinardan fazlaydı.

İfraz Su Projesi, adını Erbil'in su kaynağı olan Büyük 
Zap üzerindeki İfraz köyünden almakta. İfraz-3 su boru 
hattı Erbil'in kuzeyinde yer alır ve şehrin kuzey ve batı 
mahallelerine su sağlar, bu da Erbil'in yüzde 40'ına su 
sağladığı anlamına gelir.

Selahaddin Üniversitesi Rektörü Dr. Kamaran Yunus, 9 
Ağustos 2022’de basına yaptığı açıklamada, üniversitede 
tek tip üniforma uygulanmasına ilişkin online bir anket 
yapıldıktan sonra öğrencilerin % 70,6'sının olumlu oy 
kullandığını ve üniversite başkanlığının öğrenciler için 
üniforma kararını onayladığını bildirdi.

Yunus, “Üniforma fikrimiz vardı, fikri ankete 
dönüştürdük ve anketin sonuçlarını aldık. Selahaddin 
Üniversitesi Kurulu, 2022-2023 akademik yılı için tek 
tip üniformanın uygulanmasına karar verdi.” dedi.

Selahaddin Üniversitesi Rektörü Yunus, “Kararın 
uygulanmasından üniversite dekanı ve bölüm başkanları 
sorumludur. Öğrenci Davranış Kurallarının 2. maddesine 
göre üniformaya uymayan öğrenciler; tembih cezası 
alacak, ikinci kez uyarı alınacak ve üçüncü kez bir haftalık 
okuldan uzaklaştırılma cezasına tabi tutulacak.” ifadesini 
kullandı ancak karar şu ana kadar uygulanmadı.

Çoğunluğun Selahaddin Üniversitesinde üniforma 
kararının uygulanması lehinde oy kullandığını gösteren 
anketin duyurulması büyük tepkiye neden olurken 
üniversitedeki birçok öğrenci, anket için gerçekleştirilen 
oylamanın internet üzerinden yapılması nedeniyle ankette 
herhangi bir sıradan kişi veya diğer üniversitelerin 
öğrencileri oy kullanabildiği için güvenilir olmadığını 
belirtti.

Selahaddin Üniversitesi Rektörlüğü, üniversitenin tüm 
öğrencilerine dağıtılmak üzere yazılı bir anket başlattı. 
Bu anket aracılığıyla sadece Selahaddin Üniversitesi 
öğrencileri üniversitelerinde üniforma için oy 
kullanabilecek.

Söz konusu yeni önlem hakkında detayları öğrenmek 
üzere Selahaddin Üniversitesi İnceleme Direktörü Şuvan 
Muhammed Abdulrahim ile görüştük.

Abdulrahim TEBA’ya yaptığı açıklamada, "Selahaddin 
Üniversitesi Rektörlüğü, üniforma kararı için oylamanın 
ikinci aşamasını başlattı. Daha önce online olarak sunulan 
anket bu sefer yazılı olarak üniversite öğrencilerine 
sunuluyor. Basında bildirildiği üzere anket sonucu %70 
ila %75 arasındaydı. Selahaddin Üniversitesi bunu karar 
olarak uygulayabilirdi ama kesinlik elde etmek için 25 bin 
doğrudan yazılı anket ile Selahaddin Üniversitesindeki 
üniforma sistemine evet veya hayır oyunu almak için 
üniversite ve öğrencilerle bire bir iletişimdeyiz.” dedi.

Anketi yürüten fakültelerin sayısına değinen Abdulrahim, 
“Şu ana kadar Selahaddin Üniversitesine bağlı toplam 
16 fakülteden 11'i anketi gerçekleştirdi. Bu anket bütün 
sınıflarda öğrencilere dağıtılmıştır. Onlara anketin ne 

olduğunu açıklıyoruz. Anket dört sorudan oluşuyor ve 
tüm soruların yanıtı evet-hayır şeklinde. Öğrenciler, 
öğretmenlerinin gözetimi altında herhangi bir baskı 
olmaksızın evet ya da hayır seçeneğini tercihinde 
özgürdür. Bu Selahaddin Üniversitesinin tek tip üniforma 
için bir mesajıdır ve oy kullanmakta özgürler.” ifadesini 
kullandı.

Abdulrahim, ankete katılan oyların takibi hakkında 
“Anket sonuçları günlük olarak toplanıyor ve Selahaddin 
Üniversitesi Rektörlüğü oyları ayırmak için bir komisyon 
oluşturdu. Özel bir komisyonun oyları ayırması ve 
anketin devam etmesi sebebiyle sonuçla ilgili şu anda 
bir şey söyleyemeyiz. O gün üniversiteye veya sınıfa 
gitmeyen öğrenciler hariç Selahaddin Üniversitesinin tüm 
öğrencileri ankete serbestçe katılıp oy kullanabiliyor.” 
açıklamasında bulundu.

Anket sonuçlarının geçerli olup olmayacağına ilişkin 
Selahaddin Üniversitesi İnceleme Direktörü Şuvan 
Muhammed Abdulrahim, “Öğrencilerin evet seçeneği 
de hayır seçeneği de karara bağlanacak, üniversite olarak 
bunu biliyoruz. Dolayısıyla üniversite kurulu bu anket 
üzerinde çalışıyor çünkü bu kararlar üniversite kurulu 
ve rektörüne bağlı. Biz de anket sonuçlarını üniversite 
kuruluna sunacağız. Sonuçların ikinci sömestrde 
mi yoksa bir sonraki öğretim yılının eylül ayında mı 
uygulanacağına onlar karar vermeli.” dedi.

Röp: Abdullah Bahtiyar/ Hazırlayan: Abdulselam Tütüncü 

Haber: Abdulselam Tütüncü/ Foto: Ali Salim Canbazoğlu
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Haber ve Foto: Ercan Sarac
Hazırlayan: Nurhan Karhi

Bir cep telefonu neden patlar?
Akıllı telefon, tablet, akıllı saat gibi elektronik cihazların 
yanlış şarj edilmesi ve kullanılmasından kaynaklı batarya 
patlamaları günümüzde kaçınılmaz bir gerçek haline 
geldi.

Son yıllarda telefon ve batarya patlamaları çok sık olmasa 
da duyuluyor, en son Germiyan'da 16 yaşındaki bir 
gencin yastığının altına bıraktığı telefonun 
bataryası patladı. 

Cebimizde taşıdığımız, hatta çoğu zaman 
geceleri yastık altına sıkıştırdığımız cep 
telefonları, saatli bomba gibi tehlike saçıyor. 

Gün geçtikçe elektrik akımını depolayan 
telefon bataryalarının büyümesi ve içerisindeki 
bataryanın yanlış kullanımı tehlike arz ediyor.

Akıllı Telefon Neden Patlar?

Akıllı telefonun patlamasının ardında yatan 
temel sebep, bataryada gerçekleşen ve kısaca 
termal kaçak olarak adlandırılan bir sürecin 
yaşanmasıdır. Bu süreç; akım dengesizliği, 
yüksek sıcaklık, basınç ve aşırı şarj gibi 
durumlardan kaynaklanabilir.

Aslında baktığımızda akıllı telefon patlaması 
dediğimiz olay akıllı telefonun kendini imha etmesi değil, 
içerisinde yer alan bataryanın patlaması durumunu ifade 
eder.

Telefonunuzda yer alan Li-ion batarya alev aldığında ya da 
patladığında termal kaçak adı verilen bir olay yaşanır.

Teknoloji uzmanları, cep telefonlarının alev almasına veya 
patlamasına neden olan faktörleri şu şekilde sıralıyor:

-Cep telefonu patlamaları bataryadan kaynaklanır. Şu 

anki tüm akıllı telefon bataryaları lityum adı verilen bir 
maddeden yapılır, bu tür bataryalar son teknoloji olsa da 
en küçük bir hatada patlayabiliyor.
-Yangının ana nedeni telefon bataryasının aşırı 
ısınmasıdır.

-Telefon şarj olurken veya çalışırken çok ısınırsa patlama 
riski vardır.

Uzmanlar telefonun ısınmasına neden olan etkenleri de 
şu şekilde belirliyor:

-Telefondan kaynaklı sorunlar.
-Bataryadan kaynaklı sorunlar.
-Şarj etmeden kaynaklanan sorunlar.
-Aynı anda çok sayıda işlem yapmak.
-Uzun süreli kullanım.
-Yüksek grafikli oyunlar oynamak.
-Yanlış kılıf seçimi.
-Kötü amaçlı yazılımlar.
-Uzun süreli kamera kullanımı.
-Uygulama güncellemeleri.

Peki, uzmanlar akıllı telefonun patlamasının 
önlenmesi için ne gibi tedbirler alınmasını 
önermiş?

-Orijinal akıllı telefonlar kullanın.
-Sertifikalı şarj adaptörleri ve şarj kabloları 
kullanın.
-Yüksek sıcaklıklardan kaçının.
--Hızlı şarj özelliği olmayan telefonları hızlı 
şarj ile şarj etmeyin.
-Cihazınızı basınçtan uzak tutun.

-Aşırı şarjdan kaçının.

Tüm bu önlemleri alarak akıllı telefonunuzda kullanılan 
bataryanın alev alma ya da patlama riskini en aza 
indirgeyebilirsiniz. 

Kerkük'te İmam Kasım Camii mezarlığında bulunan 
Topal Osman Paşa Türbesi, kaderine terk edilmiş 
durumda.

Osmanlı döneminde başkomutanlık görevi yapan 
Topal Osman Paşa’nın Türbesi bakımsızlıktan 
muzdarip. Türbenin yıkılan duvarlarına ait taşların 
bir alanda toplandığı görülüyor.
    
Kerküklü tarihçi, araştırmacı ve yazar Necat 
Kevseroğlu, Topal Osman Paşa ve türbe hakkında 
TEBA’ya açıklamada bulundu.

Topal Osman Paşa’nın Osmanlı döneminde 1733 
senelerinde başkomutanlık görevi yaptığını aktaran 
Kevseroğlu, “Topal Osman Paşa, Nadir Şah’ın 
Bağdat’a saldırı düzenlediği dönemde sultanın emri 
üzerine büyük bir ordu ile Bağdat’a gidip Nadir Şah’ı 
Bağdat’tan çıkardı.” dedi.

Üç ay sonra Topal Osman Paşa’nın Kerkük’ün 
güneyindeki Leylan bölgesine giderek o sırada 
ordusunun büyük bir kısmını bölgelerine dönmeleri 
için serbest bıraktığını aktaran Kevseroğlu, Paşa’nın 
bölgede az sayıda ordu gücünü bulundurduğunu 
anlattı.
     
“Nadir Paşa, casusları vasıtasıyla bilgi aldıktan sonra 
bunu fırsat bilerek 1733 yılında Leylan bölgesine 
saldırıda bulundu.” diyen Kevseroğlu, Topal Osman 
Paşa’nın o dönemde hasta olmasına rağmen Nadir 
Şah’ın ordusuna karşı durduğunu belirtti.

Tarihçi, araştırmacı ve yazar Necat Kevseroğlu, 
“Topal Osman Paşa, o dönemde hasta olmasına 
rağmen teslimiyeti kabul etmez ve Nadir Şah’ın 
ordusuna karşı bir savaş başlatır. 
Nadir Şah 200 bin kişilik ordusu 
ile gelmiştir, Topal Osman Paşa 
er meydanında atı üzerinde şehit 
olmuştur.” ifadesini kullandı.

Kevseroğlu, Topal Osman Paşa’nın 
türbesinin konumuna ilişkin, 
“Şehit düştüğü zaman cenazesi 
Kerkük'te bulunan İmam Kasım 
Camii mezarlığında toprağa verilir. 
Bağdat Valisi Ahmet Paşa, 2 yıl 
sonra mezara güzel bir kubbe ve 
türbe yaptırır. Türbesinde mermer 

üzerine yazılı olan ölüm tarihi ve kaside ise Kerküklü 
bir şair tarafından yazılmıştır.” bilgileri paylaştı.
Kevseroğlu, Osmanlı dönemine ait izleri taşıyan 
türbenin restore edilmesi çağrısında bulundu.

Şu anda türbeye yetkililer tarafından önem 
verilmediğini ve bakımsız olduğunu belirten 
Kevseroğlu, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

“Bugün ne yazık ki büyük komutanın, büyük şehidin 
türbesi kendi haline terk edilmiş. Irak merkezi 
hükümetten ve özellikle Kültür Bakanlığına bağlı 
olan Tarihi Eser Dairesinin türbeye önem vermesini 
temenni ediyoruz. Ne yazık ki söz ettiğimiz kurumlar 
güzelim Osmanlı komutanına önem vermediği 
için TİKA ve Türkiye’den temennimiz türbenin 
restorasyonunu gerçekleştirmesi.” 

 Hazırlayan: Esra Kasapoğlu

Kerkük’te Topal Osman Paşa Türbesi Kerkük’te Topal Osman Paşa Türbesi 
kaderine terk edildikaderine terk edildi
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Irak vatandaşları (Arap, Kürt, 
Türkmen ve diğer tüm milletler, 
topluluklar ve dinler) 1920'de Irak 
Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu 
yana barış ve huzur görmedi. Bu 
sözler sizin için yeni olmayabilir 
çünkü zihin ve düşüncelerimizi 
ilerletmemize izin verilmiyor. 
Yine de geleceği düşünmemize 
ve ilerlemeye gözlerimiz kör, 
kulaklarımız sağır olsun istiyorlar. 
Memleketin hayrını kendilerine 
almak, Irak halkı adına binlerce 
teşekkür ve övgü ile ülkenin rızkını 
yabancı ülkelere vermek istiyorlar.

Her ebeveyn, çocuklarının 
yetişkinlere kulak asmasını umar 
çünkü yetişkinler bir hayat yaşamış 
ve bazı konuda tecrübe kazanmıştır. 
Her halükarda 2023 yılına geldik 
ve bir cumhuriyetin kurulmasının 
üzerinden tam 103 yıl geçti ama 
bu cumhuriyet henüz bir çocuk 
ve komşularının nasihatlerini 
gerçekten dinleyen bir çocuk, ama 
nasıl komşu?!!! 20 yılı aşkın bir 
süredir Amerika Birleşik Devletleri 
ve Batı tarafından ekonomik 
yaptırımlar altında tutulan ve nüfusu 
her geçen gün yoksulluk sınırının 
altına düşen bir komşunun vay 
haline... Ülke içindeki protestoların 
ateşi kışın soğuğuna, yazın sıcağına 
bakmaksızın söndürülmüyor. 
Tam aksine alev gittikçe büyüyor. 
Güvenip de halkını korumak 
umuduyla ülkemizi emanet 
ettiklerimiz, ülkemizi sattılar ve biz 
bunun farkında değiliz.

Öyleyse Irak'a ve halkının 
başkalarının lafını dinleyen 
bir hükümet tarafından teselli 
edilmesine geri dönelim. Kısa bir 
süre önce ne üstü ne de altı belli 
olan bir hırsızlık olayı ortaya çıktı. 
Bunu duyanlar şok oldu ve olaya 
resmi olarak “Yüzyılın Hırsızlığı” 
ismi verildi. Ağustos 2021 ile 
Eylül 2022 arasında beş şirket 
aracılığıyla 3 trilyon 701 milyar 
380 milyon 882 bin dinar ve 
Rafideyn Bankasının iki şubesinden 
247 banka çeki çalındı. İnsan, bu 
sayıların hepsini bir arada okuyunca 
dili-damağı kuruyor. Bu arada 1 
trilyon = 1.000.000.000.000 
dinar bilginiz olsun, bu sayı aklı 

durdurduğu için hesap makinesine 
ihtiyaç duyacaksınız. 

Irak’ın yeni hükümeti, yeni yeni 
çalışmalara başladığı için sıcağı 
sıcağına çalışmalarını Irak halkına 
göstermek istiyor. Bu durum ülke 
hükümetlerinin bir geleneği, 
iktidara gelene kadar binlerce 
yalan ekiyorlar ve biz her seferinde 
onlara inanıyoruz. Tebessüm 
ve binlerce teşekkürle önceki 
hükümetin elini sıkıyorlar ama 
iktidara geldikten sonra bütün 
pislik ve zulmü bir önceki yetkiliye 
kitliyorlar. Birçok soruşturma ve 
duyurunun ardından Irak Başbakanı 
televizyon ekranlarına çıkarak 
Rafideyn Bankasından  çalınan 
meblağdan 317 milyar 535 milyon 
536 bin 525 dinarının bankaya iade 
edildiğini açıkladı. Bu sayı büyük 
gelebilir ancak “harmandan bir avuç 
bile değil.” Gelin daha kolay bir 
dille birbirimizi anlayalım:

Başbakanın yanında durup 
televizyon ekranlarında gösterdiği 
para, Rafideyn Bankasından çalınan 
meblağın %8,56'sıydı. Kısacası 
başbakanın yanında bulunan 
meblağı, yemekten önce gelen 
salata gibi görebiliriz.

Biz Iraklılara sinekleri boğa gibi 
görmeyi, gözümüzün önündeki 
en küçük şeyi büyütmeyi ve onu 
uzun süre övmeyi öğrettiler. 
Bizim için çok büyük bir iş 
yapıldığını düşünüyoruz, devlete 
minnet duyuyoruz. Halbuki 
bu bizim mutlak hakkımız ve 
evinde oturanlara evin reisi gibi 
davranmak hükümetin görevi. 
Bize dayatılan tüm haksızlıklara 
gözlerimiz kör ve göremiyoruz. 
Böyle bir suç ifşa edildiğinde ve 
yabancı ülkeler ellerini çekip 
onlara destek olmayınca, başka 
çareleri olmadığını bildikleri zaman 
sanki yanlış yapmamışlar gibi güç 
kullanarak koltuklarını savunmaya 
başlarlar.

Son olarak şunu sormak istiyorum; 
“Dava ne oldu, hırsız yakalanmadı 
mı?"

Hüseyin Hatipoğlu

Bir cep telefonu neden patlar?

Kerkük’te Topal Osman Paşa Türbesi Kerkük’te Topal Osman Paşa Türbesi 
kaderine terk edildikaderine terk edildi

“Hırsız   
Yakalanmadı Mı"?

KörfezKörfez Ulusları Kupası 
yaklaşık yarım asır sonra yeniden 

Irak'ta
Irak'ın güneyindeki Basra'da 25. Körfez 
Ulusları Kupası 6 Ocak 2023'te başladı. İki 
gruba ayrılan 25. Körfez Kupası turnuvasına 
Irak, Suudi Arabistan, Umman, Kuveyt, 
Bahreyn, Katar, Birleşir Arap Emirlikleri 
(BAE) ve Yemen katıldı.

Rahma Riyaz Ahmed, Hussam Al-Rassam ve 
Mahmut Turki'nin de aralarında bulunduğu 
Iraklı ünlü sanatçıların katıldığı törenle 
başlayan turnuvanın ilk maçı Irak ve Umman 
takımları arasında oynandı.

Açılış töreni, havai fişek ve lazer gösterisi ile 
herkesin dikkatini çekerken, Orta Doğu'daki 
tüm sosyal medya kullanıcılarının ilgisini 
çekti.

Körfez Ulusları Kupası, 8 Körfez ülkesinin 
katıldığı iki yılda bir düzenlenen Körfez 
Kupası şampiyonasıdır. Körfez Kupası'nın 
25'incisinin Irak'ın güneyindeki Basra'da 
yapılmasına karar verildi.

Irak 1979, 1983 ve 1988 yıllarında 
turnuvayı kazanarak Körfez Kupası 
şampiyonluğu unvanını 3 kez aldı.

25. Körfez Ulusları Kupası, Irak'ın 43 
yıl sonra turnuvaya yeniden ev sahipliği 
yapması ve turnuvanın üç yıldan fazla askıya 
alınmış olması gibi birçok nedenden ötürü 
çok özel. Körfez Kupası 2019'da Katar'da 
düzenlendikten sonra askıya alınmıştı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği 
(FIFA) Başkanı Gianni Infantino, Temsilciler 
Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi ve 
çok sayıda yetkilinin katıldığı 25. Körfez 
Kupası'nın açılış törenine, Irak Kürdistan 
Bölgesi Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur 
Barzani de Başbakan Muhammed Şiya 
Sudani'nin daveti üzerine katıldı. 

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ise IKBY 
Kültür Bakanı Hamay Hamasaid, IKBY 
Başkanı Danışmanı Felah Mustafa, Erbil 
Valisi Umed Hoşnav, Süleymaniye Valisi 
Haval Ebubekir, Duhok Valisi Ali Tatar 
ile Spor ve Gençlik Genel Müdürü Şakir 
Smko'nun yer aldığı heyet eşliğinde törene 
katıldı.

IKBY Başbakanı stadyumdan ayrılmasının 
ardından basın mensuplarına verdiği 
demeçte, "Biz 25. Körfez Kupası'nın 
açılışı için gelmiştik, bu Irak için önemli bir 
olay. Bunun Basra'da yaşanan en önemli 

olay olduğunu düşünüyorum. Tebrik için 
Kürdistan Bölgesi'nden bir heyet olarak 
Basra'ya geldik ve çok beğendik. Bu 
ziyaretten memnunuz." ifadelerini kullandı.

Körfez Ulusları Kupası'nın maçları 65 bin 
kişilik Basra Uluslararası Stadyumu ile 30 bin 
kişilik Mina Stadyumu'nda oynanıyor.

Daha önce 24 kez düzenlenen Körfez 
Ulusları Kupası'nı Kuveyt 10 kere kazanarak 
kupayı en çok kazanan takım unvanına sahip. 
Irak, Suudi Arabistan ve Katar ise 3'er kez 
bu unvanı aldı.

Bu yıl ikinci kez Irak'ta düzenlenen Körfez 
Ulusları Kupası, Irak'ta ilk olarak 1979 
yılında başkent Bağdat'ta düzenlendi. Irak 

milli takımı çıktığı 
16 maçın üçünü 
1979, 1984 ve 
1988'de kazandı, 
iki kez ikinci olan 
Irak, yalnızca bir 
kez bronz madalya 
kazanarak üçüncü 
oldu.

Körfez Ulusları Kupası, isimleri altın 
harflerle yazılan büyük yıldızlar yetiştirdi, en 
bariz olanı 18 golle turnuvanın en çok gol 
atan ismi olarak kabul edilen Kuveytli Casim 
Yakub'tur, Iraklı Hüseyin Saadi ve Suudi 
Arabistanlı Macid Abdullah 17 golle ikinci 
sırada geliyor.

Irak halkı 25. Körfez Ulusları Kupası'nın 
Basra’da düzenlenmesinden oldukça mutlu. 
Turnuva kapsamında oynanan tüm maçların 
satışa çıkan biletleri hızla tükeniyor ve halk, 
milli takımın Körfez Ulusları Kupası'nı 
dördüncü kez kazanmasından umutlu.

Irak Futbol Federasyonu Sözcüsü 
Ahmed Musavi, 10 Ocak 2023'te yaptığı 
açıklamada, Suudi Arabistan ile oynanan 
maçta galip gelen Iraklı oyuncuların bir 
miktar para ile ödüllendirildiğini belirterek 
"Irak ile Suudi Arabistan arasındaki maçta iki 
gol ile galibiyeti alan Irak milli takımının her 
bir oyuncusu, gösterdikleri çaba nedeniyle 
binlerce dolar ile onurlandırıldı." dedi.

Musavi ayrıca, "Futbol Federasyonu her 
oyuncuya 3 bin dolar, Gençlik ve Spor 
Bakanlığı ise milli takım oyuncularına 4 bin 
dolar ödül verecek." açıklamasında bulundu.

Arap Körfez Kupası Futbol Federasyonu 
Genel Sekreteri Casim El-Rumaihi, yaptığı 
açıklamada, 25. Körfez Ulusları Kupası'nın 
birincilik ödülünün 1 milyon dolar, ikincilik 
ödülünün ise 750 bin dolar olduğunu 
vurguladı.

25. Körfez Kupası finali 19 Ocak 2023 
tarihinde saat 19:00'da Basra Uluslararası 
Stadyumu’nda oynanacak.

Hazırlayan: Abdulselam Tütüncü
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TEBA’da Yeni Program: “Sağlık ve Güzellik”TEBA’da Yeni Program: “Sağlık ve Güzellik”

          “İkinci evlilik“İkinci evlilik boşanma sebebi olarak  boşanma sebebi olarak 
görülmeyecek” kararı uygulanacak mı?görülmeyecek” kararı uygulanacak mı?

TEBA FM’de sağlıklı yaşama dair tüm konuların 
uzman konuklarla konuşulacağı yeni bir program 
başladı. “Pınar Çelebi ile Sağlık ve Güzellik” 
programında merak edilen tüm konular uzman 
konuklarla masaya yatırılıyor.

Göz estetiği ve göz hastalıkları uzmanı Doç. Dr. 
Yekta Şendül’ün konuk olduğu programın ilk 
bölümünde göz estetiği ve göz sağlığı konuşulurken, 
akıllarda soru işareti bırakan konular ele alındı.

İlk olarak çoğu insanın başına gelebilecek durum olan 
göz batması sorununa değinen Şendül, “Göz batması 
aslında bir semptom, bunun altında başka hastalık 
yatıyor olabilir. Dijital bir çağdayız ve teknoloji 
ile iç içeyiz bu nedenle göz kuruluğu en başta 
gelen sorunlardan birisi, öyle ki daha önce sıklıkla 
40’lı yaşlarda görülen göz kuruluğu günümüzde 
çocuklarda da tespit edilebilmektedir.” dedi.

Sürekli ekran karşısında olan insanlara tavsiyelerinin 
yarım saatte bir ara verip tekrardan işlerine dönmek 
olduğunu belirten Şendül, “Sürekli bilgisayar 
başındaki kişilere bir tavsiyemiz de bol bol su 

tüketmeleridir. Göz kuruluğunun sebeplerinden 
bir tanesi de göz kapaklarımızın kırpma refleksinin 
azalmasıdır. Tavsiyemiz bilinçli göz kırpma hareketinin 
uygulanmasıdır.” dedi.

Son zamanlarda sıklıkla duyulan bir hastalık olan göz 
tansiyonuna ilişkin Doç. Dr. Yekta Şendül, şu ifadeleri 
kullandı:
“Göz tansiyonunun belli bir derecesi var. Örneğin, 
ortalama 15-21 derece arası normal göz tansiyonu 
diyebiliriz. Bazı hastalar için bu sayı da yüksek olabilir. 
Göz tansiyonu, körlüğün çok önemli sebeplerinden bir 
tanesi çünkü bulgu vermiyor. Dolayısıyla gözleri artık 
bitmiş olan hastalar oluyor. Yani göz tansiyonu bulgu 
vermeye başlayınca aslında iş işten geçmiş oluyor.”

Özellikle 40-50 yaşlardan sonra hastaların muhakkak 
yılda bir kere göz kontrolü yaptırması gerektiğini 
belirten Şendül, “Göz tansiyonu nedeniyle görme yetisini 
kaybeden hastalar için maalesef yapacak bir şey yok çünkü 
bu hastalar görme sinirinin tamemen ölmesi sonucu 
farkedebiliyor. Göz tansiyonu ayrıca genetik de olabilir.” 
açıklamasında bulundu.

Göz altı ışık dolgusu işlemine ilişkin detayları anlatan 
Şendül, “Cildimizin belli bir sıvı dengesi var, gün 
içerisinde mimiklerimizi sık sık kullanıyoruz ve haliyle 
ciltte gevşemeler başlıyor. Işık dolgusu aslında göz 
altı torbalanmasında kullandığımız bir işlem. Torbalar 
pörtlemeye başlayınca çizgiler ortaya çıkıyor, ışık dolgusu 
bu çizgileri kapatmaya yönelik yapılan bir işlem. Göz 
altı torbaları çok fazla ise ameliyat öneriyoruz.” ifadesini 
kullandı.
Şendül, kaş düşüklüğü olanlara yaptıkları işlemlerin 

botox, dolgu ve ameliyat olduğunu belirterek, 
“Eğer kaş düşük görünüyorsa ve altındaki dokulara 
yapışıklığı iyi ise bu hastalara botox oldukça uygun 
ancak kaşın dokularla yapışkanlığı iyi değilse önerimiz 
ameliyattır. Dolgu işleminde ise kaşa hafif bir kontür 
veriyoruz.” diye konuştu.

Şendül, göz kapağı ameliyatlarında en çok sorulan 
soruların başında göz kapağının eskisi gibi hareket edip 
edemeyeceği olduğunu kaydederek, yanlış işlemlerde göz 
kapağı fazla alındığında özellikle uyurken göz kapağının 
bir miktar açık kalma durumunun olduğunu aktardı.

Göz kapağı ameliyatlarının göz uzmanlarına teslim 
edilmesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Yekta Şendül, 
“Her şeye cildi aldık, gerdik şeklinde yaklaşılmamlı çünkü 
yanlış işlemler göz kuruluğuna ve bu da aşamalı olarak 
göz kaybına kadar gidebilir. Çünkü göz kapaklarımız 
gözümüzü koruyan çok önemli bir yapı.” diyerek uyarıda 
bulundu.

Gözlükten kurtulmak isteyenlere uygulanan yöntemlerin 
lazer ve göz merceği olduğunu dile getiren Şendül, 
“Lazer, 20 yaşından sonra ve genellikle gözlük numarası 
değişmeyen hasta gruplarına uyguladığımız bir yöntem. 
Hangi gözler lazere uygun, hangisi değil konusunda 
sadece yapılan muayene ve testler sonucu karar 
verebiliyoruz. Burada sadece gözün saydam tabakasında 
işlem yapabiliyoruz. Kırklı yaşlardan sonra artık hem 
yakını hem uzağı bozulmuş hastalara akıllı mercek 
uygulanıyor. Hastanın orijinal merceği alınıyor ve yerine 
akıllı mercekler yerleştiriliyor.” dedi.

Programın tamamına TEBA FM sosyal medya hesabından 

Irak Federal Mahkemesi, 1 Aralık 2022’de Irak 
Kürdistan Bölgesi Yönetimi’nde (IKBY) Kişisel 
Durum Yasası'nın bir maddesinin iptaline ilişkin 
karara varıldığını duyurdu. Mahkeme, Kişisel Durum 
Kanununun 18. maddesinin "anayasaya aykırı" 
olduğuna karar verdi.

Değiştirilmesine yönelik karara varılan maddede, 
ikinci evlilik yapan bir erkekten ilk eşin boşanma 
hakkı olduğunu içeriyordu. 

Irak Kişisel Durum Yasası'nın 40. maddesinin 
5. fıkrasına göre, bir erkek ikinci bir evlilik 
gerçekleştirirse ilk eş söz konusu durumu boşanma 
sebebi olarak gösteremez. 

IKBY Parlamentosu Hukuk Danışmanı Vurya Sadi, 
yerel basına yaptığı açıklamada, temyiz başvurusunun 
Halepçe Mahkemesi tarafından yapıldığını, Federal 
Mahkemede IKBY taraflarının huzurunda özel bir 
duruşma yapılmadan karara varıldığını belirtti.

Avukat Yunus Hasan, kararlar ilgili detayları ve merak 
edilenleri TEBA Gazetesi’ne anlattı.

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi’nde (IKBY) kararın 
uygulanıp uygulanmamasına ilişkin Av. Hasan, 
“Kürdistan Bölgesi Parlamentosu ve Başkanlığının, 
federal mahkemenin bütün kararlarını kendi 
kanunlarına bağlaması gibi bir zorunluluğu yok. Söz 
konusu kanunun Bölge’de uygulanmasına 

parlamento ve bölge başkanının yetkisi var.” dedi.
Av. Yunus Hasan, Federal Mahkemenin erkeğin 
ikinci evliliğini gerçekleştirmesinin ilk eş tarafından 
boşanma sebebi olarak görülmesi kararına ilişkin 
detaylar ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Bütün kadınların eşinden boşanma talebi hakkı 
vardır ancak bunun bir sebebi olmalı, bu sebeplerin 
arasında ihanet, aldatma, hakaret etmek, hırsızlık 
gibi olaylar yer alıyor. Boşanma talebinde bu sebepler 
sunulmalı. İkinci evlilik de boşanma sebeplerinden 
biri olarak görülüyor, Bölge hükümeti ve Kürdistan 
Bölgesi yasama yetkisi, bu konu ile ilgili alınan kararı 
ve federal mahkemenin duyurduğu bütün kararları 
uygulamak zorunda değildir.” 

Söz konusu karar hakkında inceleme ve görüşmelerin 
yapılması gerektiğini belirten Av. Yunus Hasan, 
kararın şu anda Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi’nde 

(IKBY) uygulamada olmadığının altını çizdi.

IKBY’de şu anda eşlerin ikinci evlilik yapmasının 
boşanma sebeplerinden biri olduğunu vurgulayan 
Hasan, “Bölgede kadınlar, eşlerinin ikinci evlilik 
yapması durumunda boşanma taleplerini sunabilir ve 
haklarını alabilir.” dedi.

Av. Yunus Hasan, IKBY hariç Irak’ın diğer illerinde 
federal mahkemenin ikinci evliliğin boşanma sebebi 
olmamasına yönelik kararın uygulamada olduğunu 
dile getirdi.

Federal hükümetin söz konusu kararı uygulamasına 
yönelik görüşlerine değinen Av. Yunus Hasan, şu 
sözleri kullandı:

“Avukat olarak Federal Mahkemenin kararı duyurma 
sebebini çok sayıda şehit verilmesinin ardından 
Irak’ta dul kadın sayısının artması olarak görüyorum. 
Onlar Bölge’den daha fazla şehit verdiler bunun da 
sebebi DEAŞ ile mücadele olarak görülüyor. Şehit 
olanların eşlerinin dul kalması sebebiyle bu karara 
varıldığını düşünüyorum.” 

Yunus Hasan, medya ve basın organlarının yasalar 
hakkında bilgilendirme yapması gerektiğini 
kaydederek, “Buradan basın kuruluşlarına seslenmek 
istiyorum, özellikle de kadınlarla ilgili Kürdistan 
Bölgesi Parlematosu tarafından çıkarılan yasalar 
hakkında vatandaşlar bilgilendirilmeli.” ifadelerinde 
bulundu.

Doç. Dr. Yekta Şendül, göz estetiği ve göz sağlığı hakkında merak edilenleri yanıtladıDoç. Dr. Yekta Şendül, göz estetiği ve göz sağlığı hakkında merak edilenleri yanıtladı

Haber: Nurhan Karhi

Hazırlayan: Nurhan Karhi
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BİR YILBAŞI

TEBA’da Yeni Program: “Sağlık ve Güzellik”TEBA’da Yeni Program: “Sağlık ve Güzellik”

          “İkinci evlilik“İkinci evlilik boşanma sebebi olarak  boşanma sebebi olarak 
görülmeyecek” kararı uygulanacak mı?görülmeyecek” kararı uygulanacak mı?

TEBA Medya Grubu, Yılbaşı Özel Programı ile 
yeni yıla damgasını vurdu. Ellinin üzerinde hediye 
dağıtılan gecede TEBA, eşsiz müzik programıyla da 
2023’e dolu dolu bir giriş yaptı.

TEBA’nın Yılbaşı Özel Programı 
renkli anlara sahne oldu. 

Yeni yılda birbirinden özel hediyeleri çekilişle 
dağıtan TEBA, Gezen Şef’in özel menüsünün 
yanı sıra, Türkmen müziğinin sevilen isimlerinin 
konseriyle de izleyenleri ekrana kilitledi.

Yılbaşı geleneği çekilişte 55 
hediye!

Özellikle çekilişle dağıtılan hediyelerin adeta gelenek 
haline geldiği yılbaşında, TEBA da bu geleneğe dahil 
oldu ve takipçilerine 55 hediye dağıttı.

Çekilişin şanslı isimleri, kozmetik, bakım, sağlık ve 
teknoloji alanlarında birbirinden güzel hediyelerin 
sahibi oldu.

Gezen Şef’in özel menüsü

TEBA’nın sevilen yemek programı Gezen Şef’in 
sunucusu Şef Felah, kendine özel menüsüyle 
izleyenlerin karşısına çıktı.

Türkmeneli’yi gezerek yöresel ve özel tarifleriyle 
farklı tatları servis eden Şef Felah, yılbaşında da enfes 
tatların yer aldığı sofrasıyla adından söz ettirdi.

Muhteşem bir orkestra 
eşliğinde müzik şöleni

TEBA ayrıca eşsiz bir müzik şölenine de sahne oldu.

Türkmen sanatının sevilen isimleri Yunus Tütüncü, 
Hawar Bazirgan ve Murat Yaşar Mışko, birbirinden 
güzel şarkı, şiir ve hoyratları seslendirerek izleyenlere 
unutulmaz anlar yaşattı.

Murat Yaşar’ın sunumuyla başlayan program, keyifli 
sohbetlerin yanı sıra, uzun yıllardır birlikte olan 3 
dostun espri ve bilmeceleriyle de eğlenceli dakikalara 
sahne oldu. 

Tütüncü Avrupa turnesine 
çıkıyor

Programa muhteşem şarkı ve hoyratlarıyla damgasını 
vuran ünlü sanatçı Yunus Tütüncü, yakında Avrupa 
turnesine çıkacağını açıkladı. 

Son olarak söz-müziği kendisine ait “Layla Balam” 
teklisini piyasaya süren ve Erbil için hazırladığı 
özel projesini yakında klibiyle paylaşmayı planlayan 
Tütüncü, konserlerine de devam ediyor.
Geçtiğimiz aylarda canlı müzik sahnelerinden 
uzaklaştığını duyuran ünlü sanatçı, Avrupa’da 
sevenleriyle buluşacak.

Tütüncü ayrıca, yeni yıl için yepyeni bir kitap 
hazırladığını da sözlerine ekledi.

Bazirgan yeni şarkısını da okudu

Başarılı şarkıcı Hawar Bazirgan, haftalar önce klibiyle 
birlikte yayınladığı “Daroy” adlı Kürtçe teklisinin 
kısa bir bölümünü de programda seslendirdi.

Şarkıyı uzun zamandır yayınlamayı beklediğini 
ifade eden Bazirgan, çalışmasını ancak 20 yıl sonra 
hazırlayabildiğini söyleyerek hikayesini anlattı.

Şarkı ve hoyratlar birbiriyle 
yarıştı

Ünlü isimler, seslendirdiği Türkmence, Arapça 
ve Kürtçe şarkılar başta olmak üzere, okudukları 
hoyratlarla da dikkat çekti.

Başarılı sanatçılar ayrıca, son dönemde hoyrat 
atışmalarının oluşturduğu çirkin polemiklere de 
değindi. Bu polemikleri onaylamadığını ifade eden 
Yunus Tütüncü, “Bu tip tartışmalar sanatı kötü yönde 
etkiliyor. Ancak ne olursa olsun ben asla atışmadan 
çekinmem.” diyerek de iddiasını ortaya koydu.

Erbil’in ünlü isimleri, yeni yıl dileklerini paylaştıktan 
sonra, birlikte okudukları şarkılarla izleyicilere veda 
etti. 

Doç. Dr. Yekta Şendül, göz estetiği ve göz sağlığı hakkında merak edilenleri yanıtladıDoç. Dr. Yekta Şendül, göz estetiği ve göz sağlığı hakkında merak edilenleri yanıtladı

Hazırlayan: Aslı Küzecioğlu
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Hazırlayan: Aslı Küzecioğlu

Tü rk menelİ  kültü rünü so kaklar a taşıyan genç :  Kerküklü  Hayalperest
Dünyanın en sık kullanılan internet platformlarından YouTube 
üzerinden paylaştığı videolarıyla dikkatleri üzerine çeken genç 
fenomen Orhan Beyatlı, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yaşamını Türkiye’nin İstanbul şehrinde sürdüren genç 
fenomen Orhan Beyatlı veya bilinen adıyla “Kerküklü 

Hayalperest”, TEBA Magazin’e açıklamalarda bulundu. 

Birbirinden farklı içeriklerin yanı sıra, Türkmeneli kültürünü 
sokak sokak gezerek tanıttığı videolarıyla dikkat çeken Beyatlı, 

“Kerküklü Hayalperest” adını verdiği YouTube kanalıyla 
izleyenlerin karşısına çıkıyor.

Lisans eğitimini tamamlamak için gittiği İstanbul’a yerleşip, 
Harita Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra da 

orada çalışmaya başlayan 27 yaşındaki fenomen, ilerleyen 
senelerde mesleğinin dışında kendisine daha çok hitap eden 

bir alana yöneldi.

“İnsanın en büyük serveti hayalleridir”

Orhan Beyatlı, Kerkük’ten başlayıp İstanbul’a uzanan 
hikayesini şu sözlerle anlattı:

 “Eğitimim için çaba sarf ederken ben dahil hemen 
hemen tüm gençlerin sıradan hedefler için çalıştığımızı 
ve hiç hayallerimiz için bir şey yapmadığımızı fark ettim. 

Hepimiz kolayca atanabileceğimiz meslekler için okuyor ve 
hayallerimizi yok sayıyorduk. Yani 100 insandan yaklaşık 

90’ı, sevdiği mesleği değil de kazancı bol olacak meslekleri 
tercih ediyor. Benim istediğim ise sevdiğim ve yaparken 

mutlu olacağım bir meslek edinmekti.” 

İnsanlarla konuşmak, sorular sormak ve gezip keşfetmeyi çok 
sevdiği için farklı bir alana yöneldiğini dile getiren Beyatlı, 
“Farklı deneyimler yaşayıp, farklı pencerelerden bakmak 
istiyorum. Atanmak için sokaklarda eylem yapmaktansa 

kabuğumdan çıkıp kendi potansiyelimi keşfetmeyi 
hedefliyorum.” dedi ve bunları insanlarla paylaşmak 

için YouTube kanalı açtığını belirtti.

Kanalının ismine de dikkat çeken genç YouTuber, 
“Kanalımı ilk olarak ‘hayalperest’ adıyla açmıştım, 
çünkü bence insanın en büyük serveti hayalleridir. 

İnsanın hayal ve hedefleri yoksa yaşamasına da gerek 
yok. Ardından kanalın adının eksik durduğunu 

düşündüm ve bu hayalperestin kim olduğunu 
belirtmek için ‘Kerküklü Hayalperest’ olarak 

değiştirdim.” diye konuştu.

“Amacım lüks değil dolu dolu 
yaşamak”

Özellikle de İstanbul halkına Türkmeneli türküleri 
dinleterek tepkilerini kayda aldığı videosuyla 

adından sıkça söz ettiren Beyatlı, kanalı için hedefleri 
olduğunun altını çizerek şunları kaydetti: 

“Ben YouTube’a video çekmek için hayatı 
yaşamayacağım, yaşadığım hayatı kayda alıp 

YouTube’ta paylaşacağım. Birçok hedefim var ama 
en önemlisi; şu an 27 yaşındayım ve 60 yaşına geldiğimde 

ardımda güzel bir hayat bırakmış olmak istiyorum. Amacım 
lüks yaşamak değil, dolu dolu yaşamak.”

Dikkatini en çok gezgin insanların çektiğini belirten Orhan, 
minimum bütçeyle birçok şehir ve ülke gezerek o yerleri 

insanlara aktarmak istediğini vurguladı.

“Hayallerim ve hedeflerim anlık hevesler 
değil”

İnsanlara, özellikle de gençlere vermek istediği bir mesajı 
olduğunu ifade eden Kerküklü Hayalperest, sözlerini şöyle 

noktaladı:

“Benim hayallerim ve hedeflerim anlık bir heves değil, 
vermek istediğim bir mesaj var. Başardığım takdirde insanlara 

devlet memuru olmadan ve küçük bütçelerle de büyük işler 
başarabileceğimizi göstermek. Hayat şartları buna müsaade 
ederse, bu amacımı gerçekleştirip insanlarla paylaşacağım.”

Ünlü sanatçı Ahmet Benne, yepyeni bir albümün 
müjdesini verdi.

Birbirinden güzel cover ve teklilere imza atan genç 
sanatçı Ahmet Benne, yeni projesiyle ilgili TEBA 

Magazin’e açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından 
2023’te yeni proje ve albümler paylaşacağının sinyalini 

veren Benne, akıllara takılan sorulara açıklık getirdi.

Yeni bir albümün üzerinde çalıştığını dile getiren genç 
sanatçı, şöyle konuştu: 

“4’ü eski tekli çalışmalarım, 2’si de yeni olmak üzere 6 
parçadan oluşan bir albüm olacak. 

Yeni şarkıların her ikisini de klibiyle birlikte 
paylaşacağım.”

Bestelerin tamamı kendisine ait
Ahmet Benne, albümde yer alan parçaların sözlerinin 
“muhteşem üçlüm” diye ifade ettiği Sadık Assafoğlu, 
Sabit Kasapoğlu ve Ahmet Bal’a ait olduğunu söyledi. 

Benne ayrıca, bu şarkıların tamamını kendisinin 
bestelediğini de sözlerine ekledi. 

Başarılı sanatçı, yeni albümünü yakında tüm dijital 
platformlarda yayınlayacağını belirtti.

Benne’den “albüm” müjdesi


