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ÖZEL

TEBA Gazetesi bu sayıya özel,
Erbil'de 300 kişilik bir anket

çalışması gerçekleştirdi. Yüz Kürt,
yüz Türkmen ayrıca Hristiyan ve

500 I.D.

Anket, farklı yaş grupları,
sosyal satatü ve meslek sahibi
kişiler üzerinde uygulandı.
Böylelikle ortaya çıkarılmak
istenen bilginin tarafsız ve
tutarlı olması sağlanmıştır.
Anket, en yaygın olan yüz yüze
görüşme gerçekleştirerek
yapılmıştır.
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Kakailerden oluşan yüz vatandaşa 5
sorudan oluşan bir anket yapıldı.

Türkmen Eğitiminde Bitmek

IKBY Başkanlığında Bir
Türkmen Müsteşar
Olarak Görev Alacak

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY)
Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı Aydın
Maruf, Türkmen, Kildani, Asuri ve Süryani
(Hristiyan) oluşumlardan 2 müsteşarın IKBY
Başkanlığına atanacağını söyledi.
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TEBA Gazetesi’ne konuşan Aydın Maruf,
IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile yaptıkları
görüşmede, başkanlığa Türkmen, Kildani, Asuri
ve Süryani oluşumlardan 2 müsteşarın atanması
konusunu ele aldıklarını belirtti.

10

Hükümet Sessizliğini Koruyor

Türkmen okullarıyla ilgili sorunlar bir türlü
çözülmezken, Irak genelinde Türkmence eğitim
veren okullara genellikle Türkmeneli İşbirliği ve
Kültür Vakfı destek oluyor.

TİKA: UNESCO çalışmalarını

bitirsin, biz tam destek sunacağız
Terör örgütü DEAŞ'ın 2017'de yıktığı,
Musul’daki tarihi ve Türk-İslam eserlerinden
Büyük Nuri Camisi'nin restorasyonunda Türk
İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) da rol
oynayacak.

Şehit ve Enfal Bakanlığında
15 Türkmen Şehit
‘sivil şehit’ olarak
kayıtlara geçecek 6

Irak Kürdistan Bölgesi
Yönetimi (IKBY) Şehit
ve Enfal Bakanlığı,
şehit ailelerden onay ve
bilgilerinin alınmasının
ardından 15 Türkmen
şehidin “sivil şehit” olarak
kayıtlara geçeceğini açıkladı.

TEBA Fm Hız Kesmeden
Yayınlarına Devam
Ediyor...

Bilmeyen Sorunlara Karşı

5
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Irak Türkmenlerinin Tarihi
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IKBY Başkanlığında Bir Türkmen
Müsteşar Olarak Görev Alacak

Haber: Ziya Uzeiry/ Foto: Ali Çelebi

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY)

Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf,
Türkmen, Kildani, Asuri ve Süryani (Hristiyan)
oluşumlardan 2 müsteşarın IKBY Başkanlığına
atanacağını söyledi.
TEBA Gazetesi’ne konuşan Aydın Maruf, IKBY
Başkanı Neçirvan Barzani ile yaptıkları görüşmede,
başkanlığa Türkmen, Kildani, Asuri ve Süryani
oluşumlardan 2 müsteşarın atanması konusunu ele
aldıklarını belirtti.
Maruf, “Sayın Neçirvan Barzani’yle yaptığımız
görüşmede Bölge Başkanlığına Türkmen,
Kildani, Asuri ve Süryani işlerinden sorumlu
2 müsteşarın atanmasını konuştuk. Kendisi bu
öneriyi desteklediğini ifade etti. Halihazırda bu
konu üzerine çalışıyoruz. Bölge Başkanlığının

cumhurbaşkanlığı seviyesinde bir siyasi merci
olduğu açıktır ve Türkmen, Kildani, Asuri ve
Süryanilerden 2 müsteşarın orada olması hem
gereklidir, hem de önemli bir adımdır.” dedi.

bulunmasına, tüm dini ve etnik oluş umlara saygı
gösterilmesi gerektiğine inanıyor. Başbakanlık
döneminde de bu inancı vardı.” ifadelerinde
bulundu.

Bakan Maruf, “Bölge Başkanlığı eşit bir şekilde tüm
tarafları temsil ediyor. Bu bağlamda müsteşarların
orada olması bu amacı destekler. Siyasi ve
manevi açıdan da büyük fayda sağlar.” şeklinde
değerlendirmede bulundu.

Şahab, “Bölge Başkanlığındaki siyasi ve geniş
toplantılarda kendileri Kürdistan Bölgesi’ndeki
oluşumların haklarının tamamen korunması
gerektiğini söyler. Bunun onların doğal hakkı
olduğunu, bir başkasının veya tarafın bağışı
olmadığını ifade eder.” dedi.

Verdikleri önerinin detaylarını paylaşan Maruf,
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Önerimiz önemli bir aşamada ve bu konu şu
anda araştırılıyor. Aynı zamanda Sayın Neçirvan
Barzani de farklı kuruluşlarda, farklı görevlerde
oluşumların bulunmasını destekliyor. Bu yüzden
Bölge Başkanlığında da oluşumların bulunmasına
destek veriyor.”

Müsteşar Şahab, oluşumların yönetime katılmasına
ilişkin, “Oluşumların resmi kurum ve kuruluşlarda
bulunması somut bir durumdur. Bölge Başkanlığı,
parlamento, hükümet ve diğer kuruluşlarda
bulunuyorlar. Bu Kürdistan Bölgesi’nin güzel bir
tablosunu ortaya koyuyor. Hepimizin ortak bir amacı,
geleceği var ve bu ülkenin geleceği hepimizindir.”
şeklinde sözlerini sonlandırdı.

Müsteşarların göreve ne zaman başlayacaklarına ilişkin
Maruf, “Öneri tartışma aşamasında ve ilerde farklı
boyutlara ulaşacak, sonuçları da olumlu olacaktır.
Bölge Başkanlığının bu dönemi bitmeden
müsteşarlar görevlerine başlayacak.” diye konuştu.
IKBY Bölge Başkanlığı Müsteşarı Dilşad Şahab
ise, TEBA Gazetesi’ne Neçirvan Barzani ve Bölge
Başkanlığının oluşumlarla ilişkisine yönelik
yaptığı açıklamada, “Bölge Başkanı birlikte
yaşama, Kürdistan Bölgesi’nde farklı grupların

Şehit ve Enfal Bakanlığında 15 Türkmen Şehit
‘sivil şehit’ olarak kayıtlara geçecek

Haber: Ziya Uzeiry/ Foto: Ali Çelebi

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY)
Şehit ve Enfal Bakanlığı, şehit ailelerden
onay ve bilgilerinin alınmasının ardından
15 Türkmen şehidin “sivil şehit” olarak
kayıtlara geçeceğini açıkladı.

Söz konusu şehitlerin aileleriyle bir araya
gelen IKBY Oluşumlardan Sorumlu
Bölge Bakanı Aydın Maruf, “Şehit ve
Enfal Bakanlığınca ‘sivil şehit’ olarak
kayıtlara geçmesi istenilen Türkmen şehit
aileleriyle bir araya geldik. Liste Irak Türkmen
Cephesi tarafından bizlere sunuldu. Biz de talep
hakkında gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi için
değerlendirdik.” dedi.
Maruf, “Listenin tamamı şehit olarak kayıtlara
geçecek. Önümüzdeki günlerde şehit yakınları
Erbil Şehit ve Enfal Müdürlüğünü ziyaret edip

işlemleri gerçekleştirebilir.
Geçmişte de aynı çalışmaları
diğer oluşumlar için
gerçekleştirdik. Şüphesiz
şehitler hakkında ayrımcılık
yapılamaz çünkü sonuç olarak
hepsi bu vatan için şehit düştü.”
ifadelerinde bulundu.

Irak Türkmen Cephesi
(ITC) Erbil İl Başkanı
Emir İzzet, konuya ilişkin TEBA’ya yaptığı
açıklamada, “1995 yılından 2003’e
kadar, bazı akıncılarımız (asker) ve bizim
halkımız görev sırasında şehit oldu ve
şu ana kadar haklarına kavuşmadılar. Bu
nedenle Irak Türkmen Cephesi’nin bir
görevi olarak, Sayın Aydın Maruf’tan
proje için gerekli çalışmaların yapılmasını
talep ettik.” ifadelerini kullandı.

Eksikliğin iki tarafta da olduğunu belirten İzzet,
“Günümüzde siyasi durumda değişiklikler
söz konusu. Bu nedenle gerekli işlemlerin
yürütülmesi için şehit ailelerine yeniden çağrıda
bulunduk. Diğer oluşumların şehitlerinin de
haklarına kavuşmasını umut ediyorum. Çünkü
şehitler hakkında ayrımcılık yapılamaz. Biz de
rejim karşısında durarak
emek harcadık. Şüphesiz
bütün taraflar gibi vergi
ödedik ve bizim de
haklarımıza kavuşmamız
gerek. Yaptığımız çalışma
bizim görevimiz ve devam
edeceğiz.” şeklinde konuştu.
Bakan Maruf’un kabul ettiği
Türkmen şehit yakınlarından
Şahin Tahsin Şakir, TEBA’ya
konuşarak, “Aydın Maruf Beyin, kabulünden
dolayı çok teşekkür ederiz. Artık şehitlerimizin
isminin Bölge şehitleri arasında yazıldığından
eminiz. Manevi ve bütün haklarımızın alınmasını
talep ediyorum.” dedi.
ITC, 1995’te Türkmen tarafların bir araya
gelmesiyle kuruldu. ITC Erbil İl Başkanı Emir
İzzet’ten alınan bilgilere göre, parti Erbil’de
1995 ile 2003 seneleri arasında 40 şehit verdi.
Bu sayıdan 32’si Saddam rejimi tarafından şehit
edildi.
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Kısa Öz Tuzhurmatu’da

K ısa Öz programı bu ay çekimlerini,
Selahattin iline bağlı olan şehitler
diyarı Tuzhurmatu’da gerçekleştirdi.

Tuzhurmatu’da ilk konuğumuz, ITC
Yürütme Kurulu Üyesi ve Selahattin
İl Başkanı Heysem Haşim
Muhtaroğlu oldu.

İlk konuğumuz, ITC Yürütme Kurulu Üyesi ve Selahattin İl Başkanı Heysem Haşim Muhtaroğlu...

Heysem Muhtaroğlu ile yaptığımız görüşmede
Tuzhurmatu’nun durumundan bahsederek, hizmet
konusunda sıkıntıların olduğunu dile getirdi.
Muhtaroğlu, “Sokaklar gördüğünüz gibi asfaltsız
ve hizmet yok, insanlar bu durumdan şikayetçi.
Irak’ın genelinde var olan sıkıntıların bir kopyası da
Tuzhurmatu’da yaşanıyor.’’ dedi.
Halkın güvenlik açısından bir endişesinin olmadığını
belirten Muhtaroğlu, belediye hizmetlerinde yaşanan
aksaklıklar dışında kentte şu anda normal bir şekilde

yaşamın devam ettiğini söyledi.

katılamayacaklarını sözlerine ekledi.

İlçede resmi görev dağılımı hakkındaki sorumuza
ITC Yürütme Kurulu Üyesi Muhtaroğlu, “16 Ekim’e
kadar Türkmenler olarak haklarımızı alamamıştık.
2003’ten sonra burada hakim olan taraflar ile birkaç
sefer diyalog ve uzlaşıya çağırdık. Fakat maalesef
bizi duymadılar, sonucu görüyoruz. Son yıllarda
Tuzhurmatu’da çatışmalar yaşandı, fakat şu anda
durum sakinleşti ve diyebiliriz ki Türkmenler ilçede
haklarını aldılar.” yanıtını verdi.

Selahattin ilinin üç seçim dairesine bölündüğünü
hatırlatan Muhtaroğlu, "Tuzhurmatu, Emirli, Beled,
Düceyl, Yesrip, Zuluiye ve Dor ilçelerinin de bir
bölümü bizimle beraber. Bu daire için 4 milletvekili
hakkı verildi, 3’ü erkek 1’i kadın. Yasaya baktığımız
zaman zor bir durum, fakat iyi çalışırsak hiç de zor
olmayacaktır.” diyerek durumu değerlendirdi.

Seçim döneminde aday sayısının çok olmaması
gerektiğini söyleyen Muhtaroğlu, “Seçime katılmak
Tuzhurmatu’nun tarihi kimliğine bakıldığında bir
isteyen kişi kendi tabanını ve seçimdeki şansını
Türkmen şehri olduğunu dile getiren Muhtaroğlu,
bilir. Daha önce millete hizmet etti mi? Eğer hiçbir
“Maalesef 1961 yılından bu yana Türkmenlere
hizmeti bulunmuyorsa ve sıfırdan gelip aday oluyorsa
kaymakamlık görevi verilmemişti, iki yıl önce Türkmen zarar verecektir. Hizmet etmeyip de kendini aday
bir şahsiyet kaymakam olarak göreve başladı. Biz
gösterenler bana göre milletin düşmanı.” şeklinde
başkalarının yaptığı hataları yapmayız, aynı hatalara
açıklama yaptı.
düşersek o zaman diğerleri ile hiçbir farkımız kalmaz.’’
dedi.
Son olarak Irak Bakanlar Kuruluna Türkmen bakanın
atanmasına ilişkin düşüncelerini sorduğumuz
Irak Türkmen Cephesi Selahattin İl Başkanı 6
Muhtaroğlu, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:
Haziran’da yapılması planlanan genel seçim hakkında
Kısa Öz programına özel açıklamalarda bulunarak,
“Bakanlar Kurulunda Türkmenlerin temsilcisi yoktu.
“Her zaman seçim varmış gibi çalışmalarımız devam
Bundan dolayı hükümette neler olup bittiğinden
ediyor. Asıl hedefimiz seçim değil, Türkmen davası.”
haberimiz yoktu. En azından Türkmen’in orada olması
diyerek, ilk aşamada milletin seçime katılması ve
bazı yasalardan haberdar olmamızı sağlayacaktır.”
biyometrik kartını alması için teşvikte bulunduklarını
çünkü biyometrik kartı olmayan vatandaşların seçime

İkinci konuğumuz, ITC Bağdat İl Başkanı ve eski Milletvekili Niyazi Mimaroğlu...
geldiğini belirterek, “2010 yılından 2014’e
kadar Tuzhurmatu’da patlamalar devam ediyordu.
Şehitlerimizin yası ve taziye merasimleri evlerde
yapılıyordu, biz de aldığımız kararla Tuzhurmatu’da
bir taziye salonu yapalım dedik. Daha sonra projeyi
geliştirdik ve saray haline getirdik. Yakın gelecekte
Tuzhurmatu’da Türkmen Sarayı içerisinde bir uydu
antenini yükseltmeyi hedefliyoruz.” dedi.
Tuzhurmatu’nun güvenlik durumuna değinen
Mimaroğlu, ilçenin terörden ve karışıklıktan
temizlendiğini söyleyerek şu şekilde konuştu:

İkinci durağımız, ITC Bağdat İl Başkanı ve eski
Milletvekili Niyazi Mimaroğlu’nun yapımını üstlendiği
Tuzhurmatu Türkmen Sarayı oldu. Tuzhurmatu
Türkmen Sarayı’nda Kısa Öz ekibini karşılayan
Mimaroğlu, Türkmen Sarayı’nın işlevi hakkında bilgi
verdi.
Mimaroğlu, Türkmen Sarayı’nın bir ihtiyaç haline

“Şu anda Türkmenler tüm Türkmeneli’de diğer
bütün oluşumlar ile fark gözetmeksizin yaşıyor.
Tuzhurmatu’da güvenlik sağlanmış durumda, Kürt
kardeşlerimiz de geri döndüler. Hepimiz bir arada
saygı çerçevesinde yaşıyoruz.”
Mimaroğlu, fitne ve tekrardan istikrarsızlığın
başlamaması adına İttihadi Polis birimi ve Irak
ordusunun bölgede bulunduğunu dile getirdi.
Irak hükümetince Türkmenlere verilen bakanlığa
değinen Niyazi Mimaroğlu, “2003’ten bu yana
yaşanan oyunlar sonucu art arda gelen hükümetler,

Türkmenlerin haklarını kolay kolay vermediler. Sonuç
olarak bu hükümette bir bakanlık verdiler ki o da
devlet bakanlığı. Bu mesele Türkmenler için bir senet
niteliğinde. Benim için önemli olan kadın veya erkek
olması, ya da devlet bakanlığı olması değil, asıl önemli
olan mesele o sandalyenin Türkmenlere verilmesi.”
ifadelerinde bulundu.
Irak Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevinin de aynı
şekilde Türkmenlere verilmesini umut ettiğini belirten
Mimaroğlu, “Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevinin
Türkmenlere verilmesini umut ediyoruz. Muhakkak
ki bu da bir senet olacaktır ve siyasi denkleme girmiş
olacaktır.” şeklinde konuştu.
Son olarak Niyazi Mimaroğlu diğer etnik gruplarda
olduğu gibi Türkmenlerde de parçalanmaların
olduğunu dile getirerek, “Sonuç olarak biz kendi
aramızda anlaşırız. Milliyetçiler ayrı, başka taraflara
hizmet eden Türkmenlerin ayrı, İslamilerin de ayrı
görüşleri bulunuyor. Umarım bu görüşlerin hepsi
Türkmen davasına hizmet eder.” diyerek sözlerin
sonlandırdı.
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4 TEBA 300 Kişiye Sordu?
TEBA Gazetesi bu sayıya özel, Erbil'de 300 kişilik bir anket çalışması gerçekleştirdi. Yüz Kürt, yüz Türkmen ayrıca
Hristiyan ve Kakailerden oluşan yüz vatandaşa 5 sorudan oluşan bir anket yapıldı.
Anket, farklı yaş grupları, sosyal satatü ve meslek sahibi kişiler üzerinde uygulandı.
Böylelikle ortaya çıkarılmak istenen bilginin tarafsız ve tutarlı olması sağlanmıştır.
Anket, en yaygın olan yüz yüze görüşme gerçekleştirerek yapılmıştır.
1.Sizce Erbil'de yaşayan
oluşumlar arasında eşitlik
gözetiliyor mu?

2.Erbil'de tüm oluşumların
hakları saklı
mıdır?

3.Farklı inançların birlikte
yaşamasına inanıyor
musunuz?

4.Diğer oluşumların
konuştuğu dilleri
kabulleniyor musunuz?

haricinde bir kişinin Erbil Valisi
olmasını normal karşılar mısınız?

EVET HAYIR

EVET HAYIR

EVET HAYIR

EVET HAYIR

EVET HAYIR

Söz konusu bu 5 soruyu evet ve hayır diye
cevaplama kaydıyla Erbil merkezinde yaşayan
100 Kürt vatandaşa sorduğumuzda ortaya
şöyle bir
tablo çıktı:

5.Kendi oluşumun "milletin"

Aynı beş soruyu 100 Türkmen vatandaşa
sorduğumuzda şu verilere ulaştık:

Beş soruyu 100 Hristiyan vatandaşa
sorduğumuzda ise şu sonuçlara ulaştık:

Türkmen

Hristiyan

Kürt
Birinci Soru:

49 EVET – 51 HAYIR

Birinci Soru:

27 EVET – 73 HAYIR

Birinci Soru:

58 EVET – 42 HAYIR

İkinci Soru:

48 EVET - 52 HAYIR

İkinci Soru:

21 EVET - 79 HAYIR

İkinci Soru:

49 EVET - 51 HAYIR

Üçüncü Soru:

89 EVET – 11 HAYIR

Üçüncü Soru:

Üçüncü Soru:

88 EVET – 12 HAYIR

96 EVET – 4 HAYIR

Dördüncü Soru: 91 EVET – 9 HAYIR

Dördüncü Soru: 95 EVET – 5 HAYIR

Dördüncü Soru: 85 EVET – 15 HAYIR

Beşinci Soru:

Beşinci Soru:

Beşinci Soru:

67 EVET – 33 HAYIR

85 EVET – 15 HAYIR

82 EVET – 18 HAYIR

Anket için hazırlanan beş soruya 300 kişi tarafından verilen cevaplardan elde
edilen verilerin yüzdelik tablosu ise şu şekilde:

Birinci Soru:

EVET

HAYIR

%44.66

%55.33

İkinci Soru:

%39.33

%60.66

Üçüncü Soru:

% 91.00

% 09.00

Dördüncü Soru: % 90.33

% 09.66

Beşinci Soru:

% 22.00

% 78.00

Yapılan bu ankette en çok göze çarpan farklılık ise anketteki birinci soruya verilen cevaplar
oldu. Söz konusu soruya 100 Türkmen vatandaştan 27 EVET – 73 HAYIR yanıtı gelirken,
100 Hristiyan vatandaştan 58 EVET – 42 HAYIR yanıtı geldi ancak bu soruyu
100 Kürt vatandaş ise 49 EVET - 51 HAYIR olarak yanıtladı.

Al
Jazeera
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5
Irak Türkmenlerinin Tarihi
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Hazırlayan: Abdülselam Hişam

Al Jazeera Arabic, Irak Türkmenleri hakkında hazırladığı
raporda, Türkmenlerin tarihinin 54 Hicri yılına
dayandığını belirtiliyor.
Al Jazeera Arabic’in yayınladığı Irak’ta Türkmenlerin
tarihini konu alan raporda şu bilgilere yer verilmiştir:
Türkmen adı, soyu Türk milletinden gelen kişiler için
kullanılır. Bu bağlamda Selçuklu döneminde bu kişiler
Türkmen olarak adlandırılmıştır.

Al Jazeera’nin raporuna göre, bir Türkmen tarihçi,
Türkmenlerin Irak’taki varlığının 1400 yıl öncesine
dayandığını söylüyor. Tarihçi, Türkmenlerin tam olarak
54 Hicri senesinde bu bölgede İslam ordusuyla birlikte
savaştığını ifade ediyor.

Türkmenlerin Irak’a göçü tarihi seyir içerisinde devam
eder. Zaten bir Türkmen devleti olan Selçuklu döneminde
topraklar genişlemiştir. İran, Azerbaycan, Anadolu ve
Suriye bu devletin bir parçası haline gelmiştir.

Türkmenler Irak’ın kuzeyi ve orta kesiminde
Raporda Türkmenlerin Irak’a göç ettiği, daha sonra
yaşamaktadır. Musul, Erbil, Kerkük, Diyale, Selahaddin ve medeniyetlerini geliştirdiği ve kısa sürede bu topraklarda
Bağdat’ın bazı bölgelerinde Türkmen nüfusu mevcuttur.
birçok devlet kurduğu belirtilmiştir. Bu devletler;
Selçuklu, Zengi, Atabeyliği, Gazne’dir.
Türkmenler Irak’ta Arap ve Kürtlerin ardından 3. etnik
unsur olarak kabul edilir. Bazı kaynaklara göre, Türkmen Türkmenler, Irak’taki varlıklarının Osmanlı’nın bu
nüfusu 2 milyon 500 binin üzerindedir.
topraklardaki egemenliğine bağlı olmadığını belirtiyor.
Türkmenlere göre, onların bu topraklara gelişi
Türkmenler, kendine has bir kültüre sahiptir. Örf ve
Osmanlı’dan çok öncesine dayanıyor. Ancak Türkmenler,
adetlerinde Türkiye kültürünün etkisi görülmektedir.
Osmanlı hakimiyetiyle beraber Türkmenlerin Irak’a
Ayrıca kültür ve dil yapısı bağlamında Türkiye’yle ortak
göçünün arttığını ve sürekli hale geldiğini de ifade ediyor.
değerlere sahiptirler.
Raporda ayrıca Türkmenlerin önemli gazetelerinden
Türkmenler günümüze kadar kendi dilleri olan
birinin genel yayın yönetmeniyle yapılan röportaja da
Türkmenceyi korumayı başarmıştır. Türkmence şivesi
yer verilmiştir. Genel yayın yönetmeni röportajında,
Diyarbakır ve Şanlıurfa ağızlarına yakındır. Türkmenlerin Türkmenlerin Irak’taki varlığının Sümerler dönemine
büyük bir bölümü Arapça ve Kürtçeyi iyi bir seviyede
(7 bin yıl öncesine) dayandığını söylüyor. Ayrıca yapılan
bilmektedir.
birçok araştırmanın Sümer dili ile Ural Altay Türkçesi
arasında sıkı bir bağı ispat ettiğini dile getiriyor.

Türkmenlerin Soyu

Türkmenler arasında en çok öne çıkan aşiretler Bayat,
Türkmenlerin soyu Orta Asya’da yaşayan büyük dedeleri
Oğuz’a dayanır. Oğuzların Akkoyunlu, Karakoyunlu, Kayı Vendavi, Dergezli ve Bayraktar’dır.
ve Selçuk gibi farklı boyları vardır.

Türkmenlerin yayılımı

Rapora göre, Türkmenler Irak’ın birçok il ve ilçesinde
bulunuyor. Ancak yoğun olarak kuzeydeki Kerkük,
Tazehurmatu, Dakuk ve Tuzhurmatu’da.
Raporda, Erbil, Telafer, Hanekin, Celevla, Mendeli,
Kifri, Amirli, Reşidiye bölgelerinin yanı sıra Türkmenler,
Türkalan, Yahyava ve Leylan köyleri dahil Irak’ın 30
köyünde yaşamaktadır. Ayrıca Bağdat ve Kut’ta Karaoğlu
Türkmenleri vardır. Selahaddin ilinde de Türkmen
mevcuttur.

Türkmenlerin kültürü, örf ve adetleri

Türkmenleri diğer kültürlerden ayıran en önemli özellik,
bir şiir türü olan “horyat”tır. Bir şiir ve şarkı türü olan
horyat, Irak Türkmenlerine has bir nazım türüdür ve onlar
horyata oldukça önem verirler.
Al Jazeera’nin raporuna göre, Türkmenlerin, kendilerini
diğer milletlerden ayıran örf-adetleri vardır. Örneğin; Düğün,
dini merasimler, Ramazan ayındaki merasimler. Türkmenler
bu etkinlikleri kendilerine has bir şekilde icra eder.
Ramazanı karşılamak Türkmenler için oldukça önemlidir
ve bunu özel bir şekilde yaparlar. Türkmenlerin eski
gelenekleri vardır; onlar oruç açtıktan sonra çayhanelerde
toplanır, kendi kültürlerine has olan “Sini Zarf” oyununu
oynarlar.
Rapora göre, Irak’ta var olan 90 tarihi eser Irak’ı oluşturan
Türkmen devletler tarafından yapılmıştır. Ayrıca camilerin
ve tarihi yerlerin mimarileri, Selçuklu Devleti’ne has
mimarilerdir.

Türkmen Eğitiminde Bitmek Bilmeyen Sorunlara
Karşı Hükümet Sessizliğini Koruyor

Haber: Barzan Lokman

T
ürkmen okullarıyla ilgili sorunlar bir türlü
çözülmezken, Irak genelinde Türkmence eğitim veren

okullara genellikle Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı
destek oluyor.
Türkmence Eğitim Müdürlüğü, atama yapılmamasından
ve okul binalarının yetersizliğinden şikayetçi. Hükümet
bu konuda sessizliğini bozmazken, Türkmen yetkililer
sorunların çözümü için girişimlerini sürdürüyor.

Türkmence Eğitim Müdürü Beyatlı, “Halihazırda
Vakıf, 350 sözleşmeli öğretmene maaş ödüyor. Bu
öğretmenlerin arasında yükseklisans dilomasına sahip
olan bile var ancak hala sözleşmeli olarak çalışıyor ve
ataması yapılmadı.” diye konuştu.

Türkmen eğitimindeki en büyük sorunun atama olduğunu
belirten Beyatlı, “2003 yılında okullarımız açıldı. Her
geçen gün okul ve öğrenci sayımız artıyor, buna karşılık
bu okullara atama yapılmıyor.” dedi.
Beyatlı, sözleşmeli öğretmenlerin atamasının
yapılmadığını ve maaşının Türkmeneli İşbirliği ve Kültür
Vakfı tarafından ödendiğini kaydetti.

“Türkmen öğrencilere 5 sınıf tahsis ediliyor”
“Öğrenciler orada bir hapisanedeymiş gibi eğitim görüyor”
Okul binası sıkıntılarına değinen Beyatlı, şunları söyledi:
“Okul binası sayısının artmasına da ihtiyacımız var.
Arapça eğitim veren bazı okullarda sadece üst kattaki
sınıflar Türkmence eğitim için tahsis edilmiş durumda. Bu
okullarda bize 4-5 sınıf veriyorlar. Öğrenciler orada bir
hapisanedeymiş gibi eğitim görüyor. Dersler bittiğinde
aşağıya inip evlerine gidiyorlar. Bu konuda birçok kez
yazı yazdık ancak sonuç alamadık.”

Kerkük Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Türkmence
Eğitim Müdürü Kemal Beyatlı, eğitimdeki başlıca
sıkıntılara değinerek, öğrenci sayısının arttığını ancak
kadronun bu artış karşısında yetersiz kaldığını söyledi.
Beyatlı, Türkmen eğitiminde yaşanan kitap, bina ve atama
sıkıntıları hakkında TEBA Gazetesi’ne konuştu.

konuya ilişkin Türkmence Eğitim Müdürü olarak yetkili
makamlara çok sayıda yazı yazdığını belirtti.

“Atama taleplerimiz karşılıksız kalıyor”
Atama taleplerinin karşılıksız kaldığının altını çizen
Beyatlı, “Atama talep ettiğimizde Türkçe branşlı
öğretmenleri atayabileceklerini belirtiyorlar. Ancak bizim
buna ihtiyacımız yok ki, bizim matematik, fizik, kimya,
biyoloji branşlarına sahip öğretmenlere ihtiyacımız var.
Biz talep ettiğimizde onlar sadece branşı Türkçe olan
öğretmenleri kast ettiğimizi düşünüyorlar.” diyerek bu

Türkmence Eğitim Müdürü Kemal Beyatlı, Kerkük’teki
okul ve öğrenci sayısına değinerek, “12 bin öğrencimiz,
52 ilkokul, 24 ortaokul ve lisemiz var. Okul müfredatında
sedece bir tane Türkçe dersi yer alan 120 okul da var.
Öte yandan 2003 yılından beri de kitaplarımızı vakıf ve
Türkiye basıyordu. Onlara buradan teşekkür ediyoruz.
Milletvekili Hatice Ali’nin geçen yıl yaptığı girişimle
Eğitim Bakanlığı kitapları basmaya başladı. Bu adımdan
önce vakıf her yıl 500 bin dolarlık kitap basıyordu.”
bilgilerini paylaştı.

TİKA: UNESCO çalışmalarını
6 bitirsin, biz tam destek sunacağız
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Terör örgütü DEAŞ'ın 2017'de yıktığı, Musul’daki
tarihi ve Türk-İslam eserlerinden Büyük Nuri
Camisi'nin restorasyonunda Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı (TİKA) da rol oynayacak.

Caminin yeniden inşası için Birleşmiş Milletler Eğitim,
Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Uluslararası
Kültürel Varlıkları Araştırma ve Koruma Merkezi
(ICCROM) ve Irak Kültür Bakanlığının iş birliği
yaptığı açıklanmıştı. UNESCO projenin 5 yıl içerisinde
tamamlanmasını öngördüğünü duyurmuştu.
Cami ve 45 metre yüksekliğindeki Hadba Minaresi'nde
UNESCO’nun önderliğindeki restorasyon
çalışmalarının ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
salgını nedeniyle yavaşladığı belirtiliyor.
Konuya ilişkin TEBA Gazetesi’ne konuşan TİKA
Irak Koordinatörü Mustafa Yazıcı, UNESCO’nun
restorasyon
çalışmalarını
tamamladıktan
sonra TİKA’nın
destek sağlamaya
hazır olduğunu
söyledi.

H

UNESCO’nun restorasyon projesini tamamen
üstlendiğini hatırlatan Yazıcı, “Şu an orada devam
eden bir süreç var. Onların çalışmaları tamamlandıktan
sonra biz devreye girebiliriz. Süreç tamamlandıktan
sonra üzerimize düşen ne olursa mutlulukla yapmaya
çalışacağız.” dedi.
TİKA Ortadoğu ve Afrika Daire Başkanı Bülent
Korkmaz ise yaptığı açıklamada, UNESCO'nun
gözetiminde camide bir restorasyon projesi
yürütüldüğünü ancak Kovid-19 nedeniyle çalışmaların
yavaşlatıldığını ve camiyi ziyaretlerinde çok yoğun bir
çalışma göremediklerini belirtmişti.

Korkmaz, "Umarım salgın sonrasında bu süreç hızlanır.
Eminim Nurettin Zengi Camisi'nin tekrar ayağa
kaldırılması konusunda Türkiye'ye bir rol düşecek.
Çünkü bizim kültürümüzün parçalarını taşıyan bir cami
orası." demişti.
Caminin tezyinatı, mihrabı ve minberinin üretilmesi
konusunda kültürel kodlara ve bilgi birikimine
Türkiye, buradaki üniversiteler ve zanaatkarların
sahip olduğuna dikkati çeken
Korkmaz, "Dolayısıyla

eminim ki; TİKA vasıtasıyla ya da Türkiye
Cumhuriyeti'nin başka kurumları aracılığıyla biz
muhakkak orada olacağız, oraya hizmet edeceğiz."
ifadelerini kullanmıştı.
Musul, DEAŞ işgali ve kentin kurtarılmasına yönelik
operasyonlar sırasında büyük zarar görürken, buradaki
birçok tarihi ve dini eser de tahribata uğramıştı.
Terör örgütü DEAŞ, Irak ordusunun Musul
operasyonu kapsamında kente girdiği sırada, 21
Haziran 2017'de tarihi Büyük Nuri Camisi ve
minaresini havaya uçurmuştu.
Eski Irak Başbakanı Haydar el-Abadi, Aralık 2017’de
işgal edilen bölgelerin terör örgütü DEAŞ’tan
kurtarıldığını açıklamıştı.
Selçuklu Atabeyi Nureddin Mahmud Zengi tarafından
12. yüzyılda inşa ettirilen Büyük Nuri Camii, 850
yıla yakın tarihi ile kentin sembolleri arasında
yer alıyor.
Haber: Barzan Lokman/Foto: Ali Cambazoğlu

Erbil Kaymakamı Doların Yükselişini ve
Piyasaya Yansımasını Değerlendirdi

erkes tarafından bilindiği üzere, dolar fiyatlarının Irak
dinarına karşı değer kazanması, piyasalarda büyük bir zammın
yaşanmasına neden oldu. Söz konusu karar, halkın tepkisini de
berberinde getirdi.
Erbil Kaymakamı Nebaz Abdülhamit, piyasadaki son
durum ve ürünlerin zamlanmasına ilişkin TEBA Ajansı’na
değerlendirmelerde bulundu.

İlk olarak piyasayı denetleyen komisyonlara değinen
Abdülhamit, “Erbil Kaymakamlığı olarak, piyasayı kontrol
ve gözetlemek için bir komisyonumuz mevcut. Komisyon
bizim sorumluluğumuzda çalışma yürütüyor ve tüm tarafların
temsilcilerini bünyesinde bulundurmakla beraber piyasadaki
bütün çalışmalardan sorumludur. Örneğin, sağlık, sivil
savunma, turizm, yemekhaneler, restoranlar ve bununla ilgili
olan kurumlar, söz konusu komisyonunun planı uyarınca
çalışmalarını yürütüyor. Ancak gerektiğinde komisyon toplantı
düzenleyerek, belirlenen mekanı teftiş ediyor. Restoran ve
marketlere gerçekleştirdikleri teftiş sırasında da temizlik,
yiyecek ve içeceklerin kalitesi gibi hususları göz önünde
bulunduruyorlar.” şeklinde açıklama yaptı.

2020 yılında gerçekleştirilen ihlaller ve cezalara değinen
Kaymakam Abdülhamit, “Her ne kadar koronavirüs salgınıyla
boğuştuğumuz bir yıl olsa da yıl sonunda, ihlalin, kapatılan
yerlerin ve cezaların ne kadar olduğuna dair verileri rakamlarla
açıkladık. Ancak karşılaşılan sorunlara rağmen, bazı mekanlar
çok düzenli ve titiz bir şekilde çalışma yürüttü ki bu da bizim
için çok sevindirici bir durum.” ifadelerinde bulundu.

Abdülhamit, “Bildiğiniz üzere, doların Irak dinarına karşı
değer kazanması bizlerin elinde olan bir şey değil. Mali durum
nedeniyle merkez bankası ve Irak hükümeti tarafında alınan bir
karar.” dedi.
Piyasanın durumu, ürünlerin fiyatlarındaki artış ve bu
gelişmelerin nasıl kontrol altına alınacağına ilişkin açıklama
yapan Abdülhamit, “Biz en başından beri, komisyonlarımızın
aracılığıyla piyasayı sıkı bir şekilde denetledik. Kaymakamlığın
komisyonu dışında, ekonomiyi denetleme ve güvenlik
komisyonları da devreye girdi. Komisyonlar, piyasayı
denetleyerek fırsatçıların önüne geçmeye çalışıyor.
Doların değer kazanması nedeniyle çarşıda denetimlere
çıkıyoruz. Doların yükselmesinin yiyecek, içecek ve diğer
ürünlerin fiyatlarını etkilediği doğru, ancak abartılı olarak
yükseltilmesine izin veremeyiz. Örneğin, dolar fiyatı % 20
oranında yükseliş göstermişse, ürünlerin fiyatlarının % 50
oranında yükselmesine izin veremeyiz. Bazı kişiler bu şekilde
bir muamelede buluyordu. Ancak komisyonlarımızın yoluyla
bu kişilere yönelik gerekli yaptırımları alıp cezai işlemleri
uyguladık.” diyerek amaçlarının piyasada istikrarı yeniden
sağlamak olduğunu kaydetti.
Erbil’deki komisyon sayılarına değinen Abdülhamit,
“Kaymakamlık olarak, 28 komisyonumuz var ve her biri
ayrı görevlerde bulunuyor. Ancak piyasayla ilgilenen
komisyonumuz geniş kapasiteli ve yüksek komisyon olarak
görev yapıyor. Kaymakamlığın yüksek komisyonuyla beraber,
birçok komisyonumuz daha mevcut. Örneğin, sağlık ve
ekonomiyi gözetmek için onlarca komisyonumuz var.

Haber: Pınar Çelebi/Foto: Ali Cambazoğlu

Erbil Asayiş Müdürlüğü, kendi ekonomi komisyonlarıyla
piyasayı denetliyorlar. Ancak burada önemli olan şey,
bütün komisyonlar arasında iletişimin olmasıdır. Ayrıca
suçlulara karşı verilen kararlar doğru kararlardır. Her zaman
suçlular tarafından işlenen ihlalleri düzeltemeye ve yeniden
yaşanmaması için çalışmışızdır. Bizim amacımız ihlallerin
yaşandığı mekanların tamamen kapatılması değil, amacımız
ihlallerin önüne geçmek ve önceki hataların bir daha
yaşanmamasını sağlamaktır. İhlallerin ikinci ve üçüncü kez
tekrarlanması durumunda, sorunun çözümü için mahkemelik
cezalarımız da var.” diye konuştu.
Ürünlerin zamlanmasına iznin olup olmadığına dair soruya
Abdülhamit, “Biz ne kadar halkın çıkarını göz önünde
bulundursak da aynı şekilde tüccar ve dükkan sahiplerini de
düşünüyoruz. Piyasada bir denge oluşturmaya çalışıyoruz.
Çünkü bizim söz konusu olayın gerçekleştirilmesi halinde o
mekanı kapatma gibi bir niyetimiz yok. Dükkanların kapatılması
gelir kaynağı o sektörde olan birçok aileyi zora sokmuş olacağız.
Onları desteklemek de bizim görevimiz. Tabii bunu fırsata
çevirip abartmamalılar. Ekmek fırınlarına gelirsek, doğalgaz,
yağ ve unun fiyatlarının da artması nedeniyle onlar, aynı fiyatla
ekmek sayısının azaltılmasını talep etti. Ancak biz buna izin
vermedik. Bunun bir orta yolunu bulmaya çalıştık. Mesela
10 gramlık bir azalma yaşanırsa, komisyonumuz tarafından
desteklenebilirler. Daha önce de belirttiğimiz gibi, fırınları
kapatmak gibi bir çalışma yürütemeyiz.” ifadelerini kullandı.
Son olarak birçok ülkede yayılan koronavirüsün yeni türüne
ilişkin Erbil halkından bir talepte bulunan Kaymakam
Abdülhamit, “Halktan talebimiz, sağlık kurallarına uymaları
ve hükümet tarafından alınan kararları uygulamalarıdır. Ayrıca
bütün ekiplere ve komisyonlara destek olmaya çalışmalılar.
Ziyaretleri sırasında kalabalık oluşturmamaya ve maske
takmaya dikkat etmeliler. Taziye ve düğün gibi törenler
düzenlememeliler. Eğer bu tedbirlere uyarsak çok rahat bir
döneme geçeceğiz.” ifadelerinde bulundu.

TEBA
Arkadaş
Türkmence
Biliyor Mu?
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Erbil Kalesi’nin Tabibi ve
Değerli Şahsiyeti... Şeyh Şerif
Şeyh Abdulkadir’in oğlu

Şeyh Fuat

Şeyh Şerif olarak
tanınan Şeyh
Muhammet Şerif,
Molla Yunus
Sıdki oğlu Şeyh
yokluyorduk arkadaşlarımla.
Abdullah’ın
Bize Kerküklü bir gazeteci
oğludur. Bilim
arkadaşım da eşlik ediyordu.
ve din alanında
Esnafın birine Erbil’den
tanınmış bir
geldiğimizi söyledi arkadaş.
ailenin üyesi olan
Esnaf abimizin ilk sorusu
Şeyh Şerif’in
ise “Arkadaşlar Türkmence
dedesi Molla
biliyor mu?” oldu. Bu
Yunus, Erbil şehrinde dini yönden ün kazanmış bir şahıstı.
sorudan anlamlar zinciri
Erbil’de yaşamını yitirmiş ve büyük mezarlıkta defnedilmiştir.
çıkarabiliriz. İnsanlarımızın Babası Şeyh Abdullah da aynı şekilde Molla Yunus tarafından
bilinçaltına yerleştirilmek
eğitilmiştir. O da 1883 yılında hayatını kaybederek, babasının
istenen “bölgecilik”, “başka mezarının yanında toprağa verilmiştir. Şeyh
şehirlerden gelen insanlara Şerif’in iki kardeşi vardı. Onların ismi ise Molla
karşı ön yargılı davranma”, Sadullah ve Şeyho olarak tanınan Şeyh Yunus idi.

Barzan Lokman
Bir ülkede nüfus olarak
sayınız azsa, beyinlere
yerleşmesi gereken en
önemli kavram “birlik”tir.
Birlik olmak, var olma
mücadelesinin temel
taşlarını oluşturur.
Türkmen davasında “var
olma mücadelesi” sözünü
hep duymuşuzdur. Peki bu
mücadelenin hakkını vermek
için birlik olabiliyor muyuz?
Birliğini koruyamayan
bir millet dağılmaya
mahkumdur. Nitekim
beraber yaşadığınız diğer
milletlerin sayısı sizden
fazla ise siz önlemlerinizi
almazsanız nüfuzu da
oldukça fazla olur. Yüz
yıla yakındır Türkmenlere
uygulanan asimilasyon
politikaları bugün de devam
etmekte. Zararın neresinden
dönersek kârdır diyelim ve
kendimize gelelim.

“başkalarını kabul
etmeme” iğrençliği, esnaf
abimin sorduğu sorudan
çıkarılabilecek anlamlardan
bazıları.

Aslında bu girişimler
Türkmenleri bitirmeye
yönelik yıllar önce atılmış
kalleşçe adımlardır. Peki
buna karşılık ne yapılabilir?
Öncelikle her Türkmen
birey nereden gelmiş olursa
olsun başka bir Türkmen’i
Irak gibi bir coğrafyada
öz kardeşi olarak görmeli.
hem etnik açıdan, hem de
Dışlamak kadar kolay bir
din ve mezhep açısından
eylem yoktur, önemli olan
insanları birbirine kırdırmak şartlar ne olursa olsun birliği
çok da zor olmasa gerek.
koruyabilmektir. Çünkü
Bu coğrafyada Türkmenler
bizim dilimiz, kültürümüz,
için en büyük tehlike de
örf-adetimiz, tarihimiz aynı.
budur işte. Şunu bir kere
Peki bir Türkmen’in başka
kabul edelim; Türkmenler
bir Türkmen’i dışlaması ne
sevilmiyor, bu bir gerçek. Biz kadar mantığa uyuyor? Bu
ne kadar barışçıl bir millet
durum sadece düşmanlara
olsak da bu coğrafya kanla
hizmet eder.
besleniyor unutmayalım. Biz
hep yaşatma taraftarı olduk
Türkmeneli’nin neresine
ama başkalarının amacı
gidersek gidelim evimize
yaşama hakkını ele almaktır. gider gibi huzurla gitmeliyiz
Yaşama hakkı sadece nefes
ve gelenlere de ev sahibi
alıp vermek değildir, dilimizi hissini vermeliyiz. Türkmen
korumak, kültürümüzü,
davası, belirli bölgelerin
örf-adetlerimizi, tarihimizi
değil Türkmeneli’nin her
yaşatmak ve ikinci, üçüncü
bucağının davasıdır.
sınıf vatandaş olmamak
en doğal hakkımızdır. Bu
Burada Türkmen yetkililere,
hakları elbette kimse bize
liderlere oldukça büyük iş
altın tepside sunmaz, bunun düşüyor. Bir coğrafyada
için birlik ve beraberlik
sevilmeyen bir milletseniz,
içerisinde kendimiz çaba sarf buna karşı stratejinizi
etmeliyiz.
belirlemelisinizdir. Var olma
mücadelesi hepimizin, bu
Bu bağlamda öncelikle
yüzden her zaman birlik
Türkmeneli coğrafyasına
olmamız gerekiyor.
bir bütün olarak bakmak
gerekiyor. Geçenlerde
Ayrım yapmanın zararlarını,
Kerkük’teydim. Önceki
birlik olmanın da faydalarını
geceden itibaren Kerkük’e
tahayyül edelim. Yok olmaya
gitme heyecanı içimi
mahkum olmak yerine
sarmıştı. Çünkü benim için
birlikle yaşatalım bu milleti.
Türkmeneli sadece Erbil’den Bir Türkmen olarak ben
ibaret değil ve olamaz.
milletimi çok seviyorum,
Kerkük’te var olan ekonomik peki ya siz?
sıkıntılar çerçevesinde
piyasanın nabzını

Şeyh Şerif’in hayatı
Doğum tarihine dair her ne kadar farklı görüşler
olsa da kayıtlı belgelere göre, Şeyh Şerif, 1870
yılında Erbil Kalesi’nde dünyaya gelmiştir.
Babasının ve Erbil’in birçok aliminin yanında
Kuran’ı Kerim ve dini bilgiler hakkında eğitim
almıştır. Çocukluk döneminin ardından
Kerkük’e gitmeye karar vermiş, orada Şeyh
Ahmet Talabani Şarezür’ün oğlu Şeyh Abdulrahman’ın
oğlu Şeyh Ali Kebir hizmetinde eğitim almıştır. Eğitimini
tamamladıktan sonra tarikat irşatlığı, dini bilgiler ve doğal
tedavi alanlarında Şeyh Ali’den diplomasını almıştır.
Şeyh Ali, onun kendi yardımcısı olarak Hindistan’a gitmesi ve
o ülkedeki bir şeyhin hizmetine girmesini talep eder. Her ne
kadar Şeyh Şerif, Hindistan’a gitmek istemese de Erbil’deki
Kadiri Tekkesinin vekaletini almak şartıyla kabul eder. Kadiri
Tekkesi uzun zamandır kapalıdır. Bunun da nedeni tekkenin
son sahibi babasının kuzeni Şeyh Han Ahmet Sıdki’nin 1866
yılında yaşamını yitirmesidir ki Sıdki’nin Ayşe ve Asya adında
iki kızı vardı ancak tekkenin sorumluğunu vermesi için bir
oğlu yoktu.

Erbil Kalesi’nde Kadiri Tekkesinin açılması
için izin alınması
Şeyh Şerif, Erbil’e geri dönemsinin ardından 1889-1890
yıllarında Şeyh Muhyettin Sabi Sıdki Erbilli’nin oğlu Şeyh
Abdulkadir ile görüşmek için Türkiye’nin Şanlıurfa iline
gitmeye karar vermiştir. Bu amaçla da Erbil’den bir hac
kafilesiyle yola koyulur. Suriye’nin Halep bölgesine varmadan
önce, su içtiği sırada iki atın arasında kalır ve kendini
korumak amacıyla yanına aldığı silah ateş alır ve kurşun
bacağına isabet eder. Ancak sağlık alanında bilgi sahibi
olmasının getirdiği avantajla bir raddeye kadar kendini tedavi
edebilir. Hac kafilesinden ayrılır ve bir yolcunun yardımıyla
Şanlıurfa’ya varır. Şeyh Abdulkadir tarafından karşılanır ve 3
ay boyunca Şeyh Abdulkadir’in evinde konaklar. Bu süreçte
Kadiri ve Mevlevi tarikatlarına mensup birçok şahsiyeti tanıma
fırsatını yakalar. Kadiri Tekkesini açmak için izin aldıktan
sonra Erbil’e geri döner.

Kadiri Tekkesinin açılışı
Şeyh Şerif, Erbil Kalesi’ne geri dönmesinin ardından,
Kadiri Tekkesi Erbil Kalesi’nin büyük camisinde imam olan
Muhammet Erbilli’nin oğlu Molla Abdullah’taydı. Şeyh Şerif,

Haber: Hüseyin Hatipoğlu/Foto: Abdülselam Hişam

tekkenin kapısını açmış, aynı gün içerisinde namaz kılarak
vaaz vermiştir. Ardından her hafta pazartesi ve cuma günleri
yatsı namazının ardından orada zikir ederdi. Bu gelenek
şahsın vefatına kadar devam etmiştir.

Şeyh Şerif’in kişiliği ve halka karşı tavrı
Şeyh Şerif, sakin bir kişiliğe sahip biriydi. Her zaman halkın
doğru yolda olması ve Allah’ın yolundan şaşmamaları için
nasihatlerde bulunurdu. Şeyh Şerif’in bir diğer özelliği
de alkol kullanan kişilerle çok vakit harcamasıydı. Amacı
İslamiyet tarafından yasaklanan alkole bağımlı olan kişileri bu
alışkanlıklardan uzaklaştırmaktı. Dini açıdan ziyade, bilimsel
olarak da alkolün vücuda, beyne ve çevreye zararlı olduğunu
kanıtlamak istiyordu.

Halkın Şeyh Şerif’e karşı
davranışı ve saygısı
Erbil halkı Şeyh Şerif’e karşı büyük
saygı duymakla beraber birçok kişi
nasihatleriyle doğru yolu bulmuştur.
Birçok tarikat müridi de Şeyh Şerif
sayesinde yüksek ahlaka sahip olmuş ve
hayır işlerinde bulunmaya yönelmiştir.

Şeyh Şerif’in hastanesi ve
odası

Rahmetli, her gün sabah namazını eda ettikten sonra gün
doğana kadar tekkede kalırmış. İlk görevi de kaleden inip
Erbil’deki Hanaka Camii’nde (Mevlana Halit Nakşıbendi)
bulunan odasına gitmekti. İçerisinde bir kütüphanesi vardı,
burada dini bilgiler paylaşırdı. Aynı zamanda bu alanı kendisini
ziyaret eden hastaları tedavi etmek ve doğal ilaçlar vermek
için kullanırdı. Şeyh Şerif’in el yazısıyla yazdığı ilaçların nasıl
hazırlandığına dair kitabı da vardı. Akşam ve yatsı namazının
ardından tekkeyi ziyaret eden hastalara vakit ayırırdı. Şeyh Şerif,
hayatının son demlerine kadar yaşamını bu şekilde sürdürdü.

Şeyh Şerif ve bitkisel ilaçları hazırlaması
Torunlarından biri olan Şeyh Abdulkadir’in oğlu Şeyh Fuat,
babası ve dedesinin yerine Kadiriye Tekkesinde görevi
sürdürmektedir. Dedesi Şeyh Şerif’in doğal ilaçlarına ilişkin
verdiği bilgide şu ifadelere yer veriyor:
“Şeyh Şerif, bitkisel ilaçları hazırlamak için sağlıklı bitkilere
yönelirdi. Bitki ve çiçeklerin mevsimi geldiğinde ise Erbil’in
civarındaki dağlık bölgelere ve köylere giderdi. İlaçların
çeşitliliği nedeniyle bitkinin çiçeğinden, yaprağından,
kökünden ve gövdesinden yararlanırdı. Bir ilaç hakkında bilgi
sahibi olmadığı sürece hastalara yanlış ilaç sunmazdı.”

Şeyh Şerif’in vefatı ve defin töreni
Şeyh Şerif’in torunu Şeyh Fuat, dedesinin vefatı ve defin
törenine ilişkin şu bilgileri paylaştı:
“Şeyh Şerif, 29 Mart 1957’de yaşamını yitirdi. Şerif’in cenaze
namazı Kadiri Tekesinde eda edildi. Medih ve kasidelerle, elinde
def ve bayraklar olan Kadiri Tekkesinin müridleri, şeyhleri,
Talabani Tekesinin halifeleri ve diğer tarikatlardan şahısların
katılımıyla defin töreni düzenlendi. Cenaze Erbil’in büyük
mezarlıklarından Şeyh Zade Mezarlığı’nda defnedildi. Şeyh Şerif’in
vefatı Erbil halkı için unutulmayacak bir gündür. Şeyh Şerif’in
defin törenine çok sayıda kişinin katılması nedeniyle tabut, evinden
mezarlığa kadar elde ele taşınarak vardı. Böylece Erbil şehri, ünlü
şeyhi, tabibi ve değerli şahsa veda etti.”
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8 Mesafesiz

Savaş Bölgelerindeki
Acıları Dindirmeye
Çalışan Dernek: ANDA

“Bizim insanımız biri ağlarken gülemez”
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Barzan Lokman’ın yayın konuğu olan ANDA Kardeşe
Vefa Derneği Genel Başkanı Okan Tosun, dernek
hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
ANDA hakkında bilgi veren Tosun, “ANDA,
2014 yılında Ankara’da zorunlu olarak göç etmiş
Iraklı Türkmenlere yardımla başlayan, ardından
2015’te Suriye Türkmenlerine yönelik bir yardım
hareketi olarak faaliyetlerine devam eden, 2016’da
resmileşen, şu an Suriye’de ve Afganistan’da yetim
merkezleri olan bir kuruluştur.” dedi.

“Yaraları sarmaya çalışıyoruz”
Suriye’de ve Irak’ta Türkmenlere yönelik
çalışmalar yaptıklarını belirten Tosun, “Kerkük,
Erbil, Telafer ve Musul’da dönem dönem
kurban kesim organizasyonu ve gıda yardımıyla
kardeşlerimizle kucaklaşma fırsatı buluyoruz.
ANDA genel anlamda iç karışıklıkların,
mağduriyetlerin olduğu bölgelerde kısmen
yaraları sarabilmek amacıyla kurulmuş,
gönüllülerle oluşan bir kuruluştur.” diye
konuştu.

ANDA’nın gönüllülerinden söz eden Tosun, “Biri
ağlarken gülememek, onun derdiyle dertlenmek bizim
insanımızın fıtratında var. Birkaç arkadaş bu dertle
yola revan olmuştuk, ardından derdimizle dertlenen
birçok insan da bize katılmaya başladı. 2016 yılında
gönüllülerimiz ve bağışçılarımızın sayısının çoğalmasıyla
kaynaklanan bir resmileşme sürecine girdik. Şu an 363
tane arama kurtarma personeli, 2800 yardım gönüllüsü
olan bir kuruluş haline geldik.” bilgilerini paylaştı.

osun

TEBA Ajansı’nın Facebook sayfası ve Youtube
kanalında yayınlanan Mesafesiz’in son bölümünde
bir insani yardım kuruluşu olan ANDA Kardeşe Vefa
Derneği’nin çalışmaları ele alındı.

ANDA’nın diğer yardım
kuruluşlarıyla iş birliğine hazır
olduğu mesajını veren Tosun, daha
geniş kitlelere hitap etmek için
beraber iş yapmanın gerekliliğine
inandıklarını dile getirdi.

Okan T

Tosun, ANDA’nın Türkiye’de 33 ilde yapısını
tamamlayan, Kıbrıs, Üsküp ve El-Bab’da
temsilcilikleri olan bir dernek olduğunu kaydetti.

ANDA Kardeşe Vefa Derneği Başkanı
Okan Tosun, son olarak Türkiye
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya faaliyet

“Irak’ta daha kalıcı faaliyetlerde bulunmayı
amaçlıyoruz”
ANDA Kardeşe Vefa Derneği Genel Başkanı Tosun, ayrım
gözetmeksizin tüm insanlara yardım etmeye çalıştıklarını
ifade ederek, Irak’a yönelik çalışmaları hakkında şunları
söyledi:
“Bölgedeki okullara yönelik kırtasiye yardımı,
battaniye, gıda paketleri yardımıyla dönem dönem
faaliyetler gösterdik. Ama biz daha kalıcı faaliyetlerde
bulunmak istiyoruz. Erbil’de bir dil kursu açmak istiyoruz,
özellikle de Türkçe öğretmeyi amaçlıyoruz. İki ayrı
coğrafya insanının kardeşlik hukukunu geliştirmeye
yönelik faaliyetlerde bulunmak istiyoruz. Musul için de
böyle bir proje düşünüyoruz. 2021 yılında bu projelerden
birinin temelini atmayı planlıyoruz.”

gösterdikleri bölgelerden getirdikleri toprağı hediye
ettiklerini, bunların Kerkük, Üsküp ve Afrin’den
toplanan topraklar olduğunu ifade etti.

Şerif Cerdis Süleyman Çakmakçı

Foto: Hüseyin Hatipoğlu

Şerif Cerdis Süleyman Çakmakçı 15 Mart 1955

tarihinde Erbil'in Teyrava Mahallesinde doğdu. Türkmen
anne-babanın evladı olan Şerif Cerdis Çakmakçı, ilk ve
ortaokul eğitimini Erbil'de tamamladıktan sonra 1977
yılında Duhok'ta Öğretmenler Enstitüsünü tamamladı.

1994 yılında, Türkmen Kültür Merkezi müzik ekibinde,
daha sonra Türkmen Sanatçılar Birliği'nde uzunca yıllar
Türkmen sanatına hizmet etmiş, hatta en aktif üyelerinden
biri olmuştur. Bu süreçte yurt içi ve yurt dışında onlarca
festival ve törene katılmıştır.

Güler yüzü ile bilinen sanatçı Şerif Çakmakçı, her
kesimden insanlarla iyi ilişkileri ile bilinir ve sevilirdi.

Öyle ki, Şerif Çakmakçı Kürtçe müzik sahasında da büyük
hizmetler sunmuş ve ünlü Kürt sanatçılarla uzunca yıllar
çalışmıştır.
Bunun yanında Türkmen Kültür Merkezi ayrıca diğer
müzik ve sanat eğitimi veren kuruluşlarda düzenlenen
ritim kurslarında sayısız öğrenci yetiştirmiştir.

Küçük yaşlardan itibaren vurmalı enstrümanlara merakı
olan Çakmakçı, bu nedenle o dönem bu sahada bulunan
sanatçılarla tanışmış ve 1974 yılında sanata adım atıp
zaman içerisinde tanınan bir müzisyen haline gelmiştir.
Nitekim kendi deyimiyle, bu süreç içerisinde en büyük
desteği usta müzisyen Şerzat Uzeyirağalı'dan almıştır.

2018 yılında emekliliğe ayrılsa da sanat ve sanatçılarla
olan ilişkisini hiç kesmedi. Öyle ki her hafta Irak Türkmen
Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi ve Oluşumlardan
Sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf 'a eşlik edip,
Erbil'deki sanat, spor ve diğer camialarda yer alan
kıymetli şahsiyetleri ayrım gözetmeksizin ziyaret ederdi.

1975 yılında Erbil'de Milli Sanatlar Orkestrası ekibinde
yer aldıktan sonra sayısız festival, konser ve etkinliklerde
yer almıştır.
Askerlik görevini yaptığı sırada 1981 senesinde Irakİran savaşının ABDAN Cephesinde 9 yıl esir tutulmuş ve
savaşın sona ermesinden sonra 1990 yılında yurduna geri
dönme fırsatı bulmuştur.

1995 yılında Şanlıurfa, 1998 yılında Konya, Ankara
ve İstanbul gibi şehirlerde gerçekleştirilen festival ve
faaliyetlerde yer aldı.

Bir süre sonra da yeniden müzik hayatına kaldığı yerden
devam edip, Erbil Okul Faaliyetleri Müdürlüğünde
çalışmaya başlamıştır. Orada Sanat Müfettişi olarak da
görev yapmıştır.

Aynı zamanda Rahmetli Usta Sanatçı Yaşar Mışko'nun
sunduğu TERT MIŞKO ve Her Telden Bir Ses gibi
televizyon programlarında ana müzisyen olarak hizmet
sundu.

Şerif Çakmakçı, 3 erkek 2 kız çocuğu babasıdır. Oğlu
Karzan, babasının yolundan devam ederek klarnet çalıp
sahada boy gösteriyor.
Şerif Cerdis Çakmakçı, 2 Aralık 2020 tarihinde
koronavirüs nedeniyle hayata gözlerini yumdu.
Ne kendisi ne de hizmetleri hiçbir zaman unutulmayacak.
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Haber: Ziya Uzeiry/ Foto: Ali Çelebi

ütün, Haziran-Ağustos ayları arasında pembemsi
renkli çiçekler açan, 0,75-1,5 m boylarında, bir yıllık
kültür bitkisidir aslında. Fakat insanoğlu tarafından
farklı amaçlarla kullanılmıştır.
Amerikan Yerlileri (Kızılderililer), Avrupalılar kıtaya
gelmeden önce tütün kullanmaktaydı. İlk Avrupalı
yerleşimciler tütün kullanmayı Kızılderililerden
öğrenerek tütünü daha sonra gittikçe popüler olacağı
Avrupa'ya taşıdılar.

Büyük dedesinin Erbil’deki en eski tütüncü olduğunu
söyleyen Züheyir Hacı Casim Tütüncü, “Babamın
dedesi olan Hacı Kasım Tütüncü, bundan 150 yıl önce
bu meslekte çalışmış. Dükkanı, Erbil’in şu anki Bata
Caddesindeymiş, o bölge aslında
tütüncülerin olduğu bir bölgeymiş,
böylelikle dedelerimiz orada
çalışmışlar.” dedi.

Ailece tütüncülüğü bırakma
sebebini anlatan Züheyir
Hacı Casim, “Tütüncülükteki
kaçakçılık
meselesinin dinen
uygun görülmemesi
sonucu bu mesleği
bıraktık. Büyük dedemizden
sonra Aziz Tütüncü ailesi bu işe başlarlar.
Hacı Kasım, Erbil’in en eski tütüncüsü
diyebilirim.” ifadelerini kullandı.
Tütün mamüllerinin İran’dan ithal
edildiğini belirten Züheyir Hacı Casim,
Erbil’de tütün ekimi hakkında bilgi
olmadığı için kentte ekilmediğini kaydetti.

Aslında Kızılderililer arasında tütün eğlence amacıyla
değil, ayinlerinde ve ancak deneyimli şamanlarca dini
gerekçelerle kullanmalarına karşın Avrupalılar tütünü
eğlence ve vakit geçirme amacıyla yaygınlaştırdılar.
Erbil’in tanınan tütüncülerinden olan fakat şu anda ayrı
meslek grubunda çalışan Züheyir Hacı Casim Tütüncü,
mesleğine ilişkin merak edilenleri TEBA’ya anlattı.

Züheyir Hacı Casim, büyük dedesinin o dönem ana
maddenin İran’dan kaçak yolla getirilmesi nedeniyle
mesleği bıraktığını ve farklı meslek alanlarına
yöneldiğini söyleyerek, “Tütüncülükten sonra Erbil’in
Kayseri Çarşısı’na gelerek bakkal açmıştır. Bir nevi o
dönemin süper marketini açmıştır ve çeşitli ürünler
satmış.” dedi.
Tütünün sarma işleminin yapıldığı kağıda değinen

Züheyir Hacı Casim, “Sigaranın
tütünü İran’dan gelirdi, sardığımız kağıdı ise Musul’dan
getirilirdi. Erbil’de sadece sarım işlemi yapılıyordu. İki
çeşit sigara kağıdı vardı, birincisi kamış şeklindeydi
ve hazırdı. Sadece tütün ile doldurulurdu. Diğer
türü ise düz kağıt şeklindeydi, sarmak gerekirdi,
dolayısıyla da ikinci tür daha eskiydi. Sarma
işleminde kullanılan kağıda ‘bafra’ kağıdı
denilirdi. Sarım işi için kullandığımız küçük
bir alet vardı. Küçük alet, deriden yapılmıştı
ve sarma işini daha da kolaylaştırıyordu.’’
şeklinde açıklama yaptı.

Son olarak sigara ağızlığına değinen Züheyir Hacı
Casim Tütüncü, “O dönem kullanılan iki türü vardı.
Biri ağaçtan yapılıyordu, diğeri ise çamurdan. Çamurdan
olanlar yapımında kullanılan maddeden dolayı ağırdı.
Erbil’de sigara
ağızlığı ‘emcik’
(emciği) olarak
adlandırılıyordu.
Bazıları uzun
hazırlanırdı,
sebebi ise sigara
dumanından
az da olsa uzak
kalınmasını
sağlamasıydı.
Diğeri ise
standart boylarda
kısa şekilde
hazırlanırdı.”
dedi.

Hacı Muhammed Hacı Kasım Tütüncü

Dünya Genelİnde Uygulanan Sıra Dışı
Koronavİrüs Önlemlerİ

Hazırlayan: Ziya Uzeiry

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasıyla

pek çok ülke, salgını engellemek için farklı yollara
başvuruyor.
Salgına karşı alınan bazı önlemler dikkat çekti. Bu
nedenle TEBA gazetesi olarak, salgın çerçevesinde
alınan bazı sıra dışı önlemleri bir araya getirdik. Gelin
pandemi süresince uygulanan ilginç koronavirüs
önlemlerine göz atalım...
- Güney Afrika Cumhuriyeti’nde de Kovid-19
olaylarının artması üzerine getirilen kısıtlamalarda
ülkedeki tüm bar, plaj ve yüzme havuzları kapatılırken
alkol satışları da yasaklandı. Yasakların gelmesinin
akabinde ülkede gizlice alkol satışının yapılması
üzerine Güney Afrika Cumhuriyeti Polis Bakanı
Bheki Cele alkol satan yerleri şu biçimde uyardı:
“Restoranlarda çaydanlıklara ve ‘yüzde 0 alkol’ yazan
şişelere alkol koymayın. Numaralarınızı biliyoruz,

bunu yapmayın. Çaydanlıklarda alkol olduğunu tespit
edersek ticaret lisansınızı kaybedeceğinize emin
olabilirsiniz”
- Panama yeni tip koronavirüsün (Kovid-19)
yayılmasını önlemek için cinsiyetlere yönelik bir yasak
uyguluyor. Ülkede bayan ve erkekler farklı günlerde
ve sadece iki saat meskenlerinden dışarı çıkabilecek.
Pazar günleri ise tam sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
- Kolombiya’nın kimi bölgelerinde vatandaşlar kimlik
numaralarına nazaran dışarı çıkabiliyor. Kimi yerlerde
uygulanan bu yasağa nazaran örneğin Barrancabermeja
kasabasında yaşayanlar, kimlik numarası 0, 7 ve 4 ile
bitenler Pazartesi, 1, 8 ve 5 ile bitenler Salı günleri
dışarı çıkabiliyor.
- Sırbistan, köpekleri yürüyüşe çıkarma saatini 20:00
ve 21:00 ortasında kısıtlamak istemişti. Ancak köpek
sahiplerinin bu karara sert tepki vermeleriyle doğan
protestolar, hükümete geri adım attırdı.
- İsrail ise bu sorunun tahlilini maskelerin sakallara
nazaran ayarlanması talimatı vererek buldu. Böylece Ultra
Ortodoks Museviler, farklı şekilde üretilen maskelerle
klasik sakallarının maske içerisine alabilirler.
- Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, votka
içmenin ve saunaya gitmenin virüsten koruyacağını
belirtti.

- Türkmenistan’da koronavirüs kelimesinin kullanımı
yasaklandı. Özgür Avrupa Radyosu’nun (Radio Free
Europe) Türkmen dilinde yayın yapan radyosu Azatlyk
Radiosy ise sivil giyimli “ajanların” halk arasında
dolaşıp koronavirüs ile ilgili konuşanların göz altına
alınacağını duyurdu.
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TEBA

Spotify, iTunes gibi uluslararası
müzik platformlarında onun şarkısı
yer alıyor...

Facebook üzerinden online yayın yapan TEBA Fm,
dinleyicilerine keyifli anlar yaşatmaya birbirinden
değerli sanatçıları programlara konuk etmeye devam
ediyor.

Genç ve başarılı sanatçı
Ahmet Benne, Esra
Kasapoğlu’na samimi
itiraflarda bulundu.

Farklı formatlarda müzik programı sunan TEBA Fm,
Buram Buram Türkmeneli programı ile Türkmen müzik
kültürünü ve sanatçıları tanıtmaya devam ederken,
diğer programları ile faklı dil ve kültürde en popüler
parçaları, müzik sektöründe en yeni çalışmaları aynı
zamanda unutulmayan başarılı eserleri takipçileri ile
paylaşıyor.

Sanat hayatına
başlamasından söz eden
Benne, “Aileden gelen bir
sanat ve müzik sevgimiz
var. Aile fertlerimizin hepsi
sanata ilgili.” diye konuştu.

Buram Buram Türkmeneli’de Sermed Mahmud,
Mehmed Kaya ve Ahmet Benne Esra Kasapoğlu’nun
konuğu oldu.

Sermed Mahmud: Türkvizyon
yarışmasına katıldığım için gurur
duyuyorum
Programa konuk
olan Türkmen şarkıcı
Sermet Mahmud özel
hayatından sanat hayatına
bilinmeyenleri anlattı.

Sanatçı Benne, doğuştan gelen bir yeteneğinin
olmasının yanında millet için Türkmen sanatına daha
fazla katkı sağlayabilmek adına eğitim almak istediğini
ve buna devam ettiğini belirtti.
Çalışmalarından söz eden Benne, çıkış yaptığı ve
kendisini Türkmen sanatına katan şarkının “Bilmem
İndi Hardasan” şarkısı olduğunu ifade etti. Bu şarkının
Spotify, iTunes gibi uluslararası müzik platformlarında
bulunan ilk Türkmence eser olduğunu sözlerine ekledi.

Namı Diğer Yücex TEBA Fm’de

Şarkı söylemeyi sevdiğini
vurgulayan Mahmud,
Türkvizyon yarışmasına
ilişkin, “Bir Türkmen
olarak böyle bir programa
katıldığım için gurur
duyuyorum.” dedi.
Mahmud, yarışmada Kelebek şarkısını seslendirmişti.
Üniversite hayatından da söz eden Mahmud o zamanlar
Türk Halk Müziği korosuna katıldığını, koronun müzik
hayatına çok fazla katkı sağladığını dile getirdi.

Herkes ona ‘Baba’ diyor...
Buram Buram Türkmeneli’nin bir diğer yayın konuğu
Mehmet Kaya oldu.
Kendisine neden “Baba”
dediklerini anlatan
Kaya “Söz yazıp beste
yapıyorum. Sonra da
bunları seslendiriyorum.
Bu yüzden de bana Baba
diyorlar.” ifadelerini
kullandı.

Geylan Bakkal'ın
sunuculuğunu yaptığı
Eğlence Modu programına,
"Yücex" olarak bilinen
Can Yüce isimli başarılı
sanatçı konuk oldu.
Eğlenceli sözleriyle
soruları yanıtlayan Yücex,
başından geçen korkunç
trafik kazasını birkaç hafif
yara ile atlattığını, gayet iyi
olduğunu söyledi. Kazanın
ardından yaşadıklarından
bahseden Can Yüce, "Yarınım yok gibi yaşıyordum
hep ama kazadan sonra açıkçası hayatı sorgulamaya
başladım. Gerçekten ölüme çok yakın yaşıyoruz." dedi.
Kariyeri hakkında da açıklama yapan başarılı sanatçı,
yükselişinde sosyal medyanın büyük payı olduğunu ve
beraberinde çalışan kişilerin kendisine destek olmak
yerine köstek olduğunu dile getirdi

Gülden ‘Müdavim’i TEBA Fm‘e
Anlattı

Türkmen sanatında
kadınların unutulduğunu
belirten Kaya, “Son
albümümde kadınların
toplumdaki rolünü
anlatan ‘Türkmen Davası’ adında bir parçaya yer
verdim.” dedi.
Yakında farklı sanatçılarla düet yapacağını söyleyen
Kaya, sanat hayatına şiirle başladığını belirterek, ilk
şarkısını 2004’te seslendirdiğini ifade etti.

Son dönemlerin başarılı
isimlerinden Gülden
isimli sanatçı canlı yayın
konuğu oldu. Yayına
telefonla bağlanan
Gülden, programa
katılmanın heyecanını
anlatırken, çocukluktan
itibaren radyo dinlemeyi
sevdiğini belirtti.
Yeni albümüyle ilgili
de konuşan Gülden,
"Albümün adı Müdavim
ve 5 şarkıdan oluşuyor. Çıkış parçası 'Unutur
Muyum?' isimli çalışmam oldu." dedi. Albümündeki
eserlerin tamamının söz ve müziklerinin kendisine ait
olduğunu dile getirdi.

Gizem Kara TEBA Fm’de

Canlı yayına katılan bir
diğer isim ise Gizem
Kara... Samimi sohbetiyle
programı neşelendiren
sanatçının "Yaramsın"
şarkısıyla dinlenme
sayısının artmasına
ilişkin "10 sene boyunca
televizyona çalıştım, tam
10 sene televizyonda
program yaptım. Son
programımın finale
gitmesiyle birlikte en
azından 1 sezon boyunca sadece müziğe odaklanmak
istedim. En son 2013 yılında albüm yapmıştım."
şeklinde açıklama yaptı. Televizyonda çalıştığı süre
boyunca tüm enerjisini televizyona harcadığını belirten
güzel sanatçı, "Pandemi dönemi çok sıkıldım. Daha
sonra biraz duruma alışınca çalışmaya başladım, bu
projeler de öyle çıktı." diye konuştu.

Akşam Nöbetinde Azerbaycan Esintisi

Ayten Rasul TEBA Fm’e alo dedi...
Geylan Bakkal ve Yunus Serhan'ın sunduğu Akşam
Nöbeti programına iki Azerbaycanlı sanatçı konuk
oldu. İlk olarak
son dönemlerde
"Yanlışımsan" isimli
cover çalışmasıyla ses
getiren Ayten Rasul
konuk edildi. İlk radyo
bağlantısını Akşam
Nöbeti’ne bağlanarak
gerçekleştiren Ayten
Rasul, heyecanını ve
sevincini dinleyicilerle
paylaştı. Genç sanatçı,
çalışmalarını son hızla
sürdürdüğünü, "2021
yılı benim için çok güzel başladı, evimi taşıdım
stüdyonun yanına yerleştim. Her gün stüdyodayım
ve her gün yeni cover çalışmaları yapıyoruz. Güzel
projelerimiz var." dedi. Irak halkından aldığı güzel
mesajlardan duyduğu mutluluğu dile getiren Rasul,
ileriki dönemlerde Irak’ı ziyaret etme planı olduğunu
da ifade etti.

Alican TEBA Fm’de
"Yandım Ay Aman"
şarkısıyla kalplerde yer
eden Azerbaycanlı sanatçı
Alican, sıcak ve samimi
sohbetiyle yayına renk
kattı. Irak hakkındaki
düşüncelerinin sorulması
üzerine yakışıklı sanatçı,
"Daha önce Irak'a
geldim, Duhok'ta
konser verdim. Irak
halkının ilgisini ve bana
gönderdikleri mesajları
çok seviyorum." yanıtını verdi. Son olarak, "Yandım
Ay Aman" isimli sevilen şarkısının nakaratını canlı
yayında okuyan Alican, dinleyicileri mest etti.
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