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2 Musul’un yeniden imarına ülkemiz katkıda bulunuyor

Musul’un yapılanmasında Türkiye’nin rolü ne olacak? gündemlerinde olan bir konu. Tabii Irak ve Türkiye
gibi ticari ve insani açılardan yoğun ilişkileri olan 2 ülke
Biliyorsunuz ki Musul DEAŞ işgali ve DEAŞ ile mücadele arasında tek sınır kapısıyla idare etmek mümkün değil.
sırasında çok yıprandı. Dolayısıyla Musul’un yeniden
Irak’ın diğer komşuları ile kapılarının daha fazla olduğunu
imarına ülkemiz katkıda bulunuyor. Eğitim yardımı
biliyoruz. Dolayısıyla bu kapı açılırsa, hem Irak hem de
ve sağlık yardımı yapılıyor. Türkiye tarafından yapılan
Türkiye’nin faydasına olacağına inanıyorum. Bu da yine
yardımlar TİKA yoluyla ulaştırılıyor. Bildiğiniz üzere,
inşallah kısa sürede sonuçlandırılacak bir projedir.
Temmuz ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla
gönderilen Kovid yardım paketinin bir kısmı Musul’a
Terör örgütü DEAŞ işgali döneminde Musul’da
gönderildi. Böylece Türkiye Musul’un imarı için hem
bulunan Hadba Minaresi patlatılmıştı. Biliyorsunuz
uluslararası kuruluşlar yoluyla hem de ikili projelerle
ki Hadba bir Selçuklu eseridir ve Türk mimarisini
yardımda bulunuyor.
taşıyan bir eser ancak onarımı için yabancı kurumlara
görev verildi. Bu eserin Türkiye tarafından restore
Türk iş adamları Irak’a Bağdat Havalimanı yoluyla
edilmesi için herhangi bir girişimde bulundunuz mu?
girdiklerinde Irak vizesi alıp, bütün şehirler arasında
geçiş yapabiliyorlar. Ancak İbrahim Halil Sınır
Bahsettiğiniz konu Eski Musul’un kalbinde yer alan
Kapısı’ndan geçerken vize sorunundan dolayı Duhok, eserler menzumesi. Hadba Minaresi Nuri Camisi’yle
Erbil ve Süleymaniye haricinde diğer şehirlere
birlikte Musul’un simgesidir. Buraların ihya edilmesi ve
gidemiyorlar. Bunun için herhangi bir çalışma yapıldı yeniden yapılması yetkisi Irak hükümeti ve UNESCO
mı?
arasında yapılan bir anlaşma sonucu, UNESCO’ya verildi.
Röp: Ali Antar/Foto: Çoban Timur
Türkiye de UNESCO’ya üye ve bu projeyi yakından
ürkiye Cumhuriyeti Musul Başkonsolosu
Biz bu sorunu Musullu yetkililerin dikkatine sunuyoruz.
takip ediyoruz. UNESCO’nun burayı uygun bir şekilde
Mehmet Küçüksakallı, “En kısa sürede Musul
İş adamlarımızın Musul’a erişimde sorun yaşadıklarını
onaracağını biliyoruz ve bu konuda Türkiye elinden gelen
Başkonsolosluğumuz faaliyete geçecek.” dedi.
söylüyoruz. Ama bu Musul’dan çözülebilecek bir sorun
yardımı sunacaktır.
değil. Bu sorun merkezi hükümeti ilgilendirir. Dolayısıyla
TEBA Ajansı ile yaptığı özel bir görüşmede Türkiye
bu hususta Irak hükümeti ile ülkemiz arasındaki
Irak’ın farklı bölgelerinde Osmanlı askerlerine
Cumhuriyeti Musul Başkonsolosu gündeme ilişkin
çalışmalar devam ediyor.
ait mezarlıklar var. Basra ve Bağdat’ta bulunan
soruları yanıtladı.
mezarlıklar tarihi mezarlık olarak korunma altına
Irak-Türkiye arasındaki ticari ilişkileri nasıl
alındı. Ancak Musul’da bulunan mezarlıklar yok
Musul Konsolosluğu binasında hazırlıklar hangi
değerlendiriyorsunuz?
olmakta. Bu konu hakkında herhangi bir çalışmanız
aşamada? Çalışmalar neden bu kadar uzun sürdü?
olacak mı?
Irak ve Türkiye 2 komşu ve dost ülke. Ekonomileri
Başkonsolosluğumuzun onarım çalışmaları hızlı bir
birbirini tamamlıyor. Türkiye’nin sanayi ve tarım
Bu soru için teşekkür ediyorum. Vatan savunması için
şekilde devam ediyor. Zaten 2020 yılından itibaren
üretimi, eğitim ve hizmet sektöründeki gelişmişliği,
canlarını ortaya koyan, geçmişte canlarıyla mücadele eden
çalışmalarımızı başlattık, şimdi de son aşamasına geldi. En Irak’ın ihtiyaçlarına denk geliyor. Dolayısıyla iki ülkenin
şehitlerimize bu vesileyle bir kez daha Allah’tan rahmet
kısa sürede Musul Başkonsolosluğumuz faaliyete geçecek. ekonomisi arasında ciddi bir bağlantı var. İki ülke
diliyoruz. Onları rahmet, şükran ve minnetle anıyoruz.
Nisan ayında Musul’a intikal etmiş oluruz. Musul’da
arasındaki ticaret hacmi de zaten bu yıl 20 milyar doları
Aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz.
çalışmalarımızı yapmak için zemin hazır.
buldu. Ben bu ticari ilişkilerin önümüzdeki günlerde
devam edeceğine ve büyüyeceğine inanıyorum.
Tabii bugünkü nesiller, ecdatlarının kendileri için verdiği
Musul halkının Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Türk
mücadeleyi unutmuyorlar. Bu çerçevede de bir çok ülkede
Konsolosluğu’na yaklaşımı nasıl?
Irak-Türkiye arasında sadece Habur Sınır Kapısı
Osmanlı askerleri, tabipleri ve değerli şahsiyetlerinin
var. Ayrıca yıllardır açılması planlanan Ovaköy Sınır
mezarları bulunuyor ve restorasyonları yapılıyor.
Irak’la olduğu gibi Musul’la da tarihi ilişkilerimiz var.
Kapısı var. Ovaköy’ün açılması 2 ülke arasındaki ticari Musul’da da bu yönde çalışmalarımız olacaktır.
Musullular, sağlık, eğitim, ev eşyaları ve ticari ihtiyaçlarını ilişkiler açısından ne kadar faydalı olacak?
Türkiye’den karşılıyorlar. Dolayısıyla Musul halkı da bir
an önce orada faaliyet göstermemizi bekliyor.
Bu da yine 2 ülke hükümeti tarafından takip edilen ve
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Mart’ta Türkmen Kadınlar
Milli Kıyafetle Beyaz Gül Dağıttı

Erbil’de “Dünya Kadınlar Günü”nde milli kıyafet giyen
Haber: Barzan Lokman/Foto: Abdullah Ahmed

Türkmen kadınlar şehir merkezinde beyaz gül dağıtarak 8
Mart’ı kutladı.
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil Kadın Kolları ile
TEBA Ajansı’nın ortak yürüttüğü çalışma doğrultusunda
Türkmen kadınlar geleneksel kıyafetleri ile Erbil
merkezde gül dağıttı.
Türkmen kadınlar gül dağıttığı esnada ortaya renkli
görüntüler çıktı. Güllerin dağıtıldığı sırada bir vatandaşın
gül alarak eşine takdim
etmesi ise güzel anlara
neden oldu.
Geleneksel Türkmen
kıyafetiyle gül dağıtan
kadınlar halk tarafından
sıcak karşılanırken,
çalışma basın tarafından
da ilgi gördü.
Birleşmiş Milletler (BM)

tarafından “Dünya Kadınlar Günü” olarak tanımlanan 8
Mart, her yıl tüm dünyada kutlanıyor.

8 Mart, insan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal
bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal
başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır. Dünya Kadınlar
Günü, kadın hakları hareketinde bir odak noktasıdır.
Amerika Sosyalist Partisi, 28 Şubat 1909'da New
York'ta bir "Kadınlar Günü" düzenledikten sonra
1910 Uluslararası Sosyalist Kadın Konferansı her yıl bir
"Kadınlar Günü" düzenlenmesini önerdi. 1917'de
Sovyet Rusya'da kadınlar
oy hakkı kazandıktan
sonra 8 Mart ulusal bayram oldu. Kadınlar
Günü, 1967'de feminist hareket tarafından
benimsenene dek ağırlıklı olarak sosyalist
hareketler ve komünist ülkeler tarafından
kutlandı. 1975'te BM tarafından kutlanmaya
başlandı.
"Dünya Kadınlar Günü" olarak
8 Mart gününün belirlenmesine kaynaklık

eden olay konusunda ise farklı iddialar mevcuttur.
Bunlardan biri, Rusya'da çarlığın yıkılmasına yol açan
1917 Şubat Devrimi'nin 8 Mart günü yapılan kadın
yürüyüşü ve grevleri ile başlamış olması, bir diğeri 8 Mart
1908'de ABD'nin New York kentinde çoğu sosyaIist
olan kadın işçilerin öncülüğünde sendikal haklar ve
kadınlara oy hakkı talepleriyle düzenlenen miting, diğer
bir iddia ise 8 Mart 1857'de yine ABD'nin New York
kentindeki bir tekstil fabrikasında grevci işçilere polisin
saldırması, işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından
da çıkan yangında işçilerin kurulan barikatlar nedeniyle
kaçamamaları sonucunda 120 kadın işçinin hayatını
kaybetmesidir.
Günümüzde Dünya
Kadınlar Günü bazı
ülkelerde resmi tatildir,
bazı ülkelerde ise büyük
ölçüde görmezden gelinir.
Bazı ülkelerde protesto
günüdür, bazılarında ise
kadınlığı kutlayan bir
gündür.
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Ali Antar ile Kısa Öz
Seçim hazırlıklarına ilişkin
Kısa Öz programına TEBA’nın sorularını
Cevdet Zülal katıldı.
yanıtladı.

ITC Seçim Dairesi Başkanı: Kerkük genelinde
137 bin seçim kartı hala merkezlerde duruyor
teşvik etmek için Irak Türkmen Cephesi Kerkük
İl Teşkilatları, gençler, kadınlar, öğretmenler
ve mühendislerimizle beraber çalışmalarımızı
sürdürüyoruz.
Merkezlerde kalan 137 bin seçim kartının
sahipleri tarafından alınması için ne tür
çalışmalarınız oldu?

I

rak Türkmen Cephesi (ITC) Seçim Dairesi
Başkanı Cevdet Zülal, “Seçim kartı olmadan
artık birçok işlem yapılmayacak. Şimdiye kadar
devlet kurumlarında işlemlerin yapılması için
insanlardan kimlik kartı, vatandaşlık belgesi, gıda
formu gibi belgeler isteniyordu. Ama bundan
böyle insanlardan belgeler yerine seçim kartı
istenecek.” dedi.
Kısa Öz programına katılan Cevdet Zülal,
seçim hazırlıklarına ilişkin TEBA’nın sorularını
yanıtladı.
ITC seçimler için ne gibi hazırlıklar yapıyor?
Irak Türkmen Cephesi, hızlı bir şekilde, vakit
kaybetmeden seçim çalışmalarına başladı.
Yaklaşık 2 hafta önce ben bu görevi kardeşim
Ahmet Remzi’den devraldım ve seçim
çalışmalarına başladık.
Seçim çalışmalarımız 2 yönden devam ediyor;
birincisi 2001-2002-2003 doğumlu kişilerin
1 nisana kadar başvuru yapma süreleri
var. Bu süre bir kez uzatıldı ve ikinci kez
uzatılması bekleniyor ama şu ana kadar seçim
komisyonundan bu hususta hiçbir yazı gelmedi.
Başvuru yapan gençler 1 nisandan sonra
biyometrik seçim kartlarını teslim alacaklar.
Üzerine çalıştığımız ikinci konu da merkezlerde
duran seçim kartları. Bugün Kerkük genelinde
toplam 847 binden 137 bin seçim kartı hala
merkezlerde duruyor. İnsanları kartlarını almaya

Saha çalışmalarının yanı sıra, Türkmeneli Tv
yoluyla insanları teşvik amaçlı küçük skeçler
yapıyoruz. İnsanlara sürekli seçim kartını
almaları gerektiğini hatırlatıyoruz. İnsanlar bu
kartı neden almalı? Çünkü bu kart olmadan
artık birçok işlem yapılmayacak. Şimdiye kadar
devlet kurumlarında işlemlerin yapılması için
insanlardan kimlik kartı, vatandaşlık belgesi, gıda
formu gibi belgeler isteniyordu. Ama bundan
böyle insanlardan belgeler yerine seçim kartı
istenecek.
Ayrıca 2001-2002-2003 doğumlular için
başlatacağımız bir yarışma da olacak.
İnsanlar neden seçim kartı çıkarma
konusunda soğuk davranıyor?
Bugün Irak’ın durumu belli, memlekette hizmet
meselesinde büyük sıkıntılar var. Her yer
çöplerle dolu, insanlar çöplerin toplanmasını
istiyor. Kerkük’te elektrik sıkıntısı var, 18 saatin
üstünde kesinti yapılıyor. Su kesintileri var.
İnsanların atanma ve devlet dairelerinde görev
alma hakkı var. Bunları görmek insanların en
doğal hakkıdır. 18 yıldır Irak hükümeti insanlara
bu basit hakları tanımamış. Onun için insanlar
seçime katılmayı boykot etmiş durumda. Biz de
elimizden geldikçe insanları kart almaları için
teşvik ediyoruz.
Buradan TEBA Ajansı yoluyla insanlarımıza
sesleniyoruz, gidin biyometri kartlarınızı alın.
Bunu devlet için değil kendiniz için yapın.
İşlerinizin yürümesi ve haklarınızı almanız
için gerekli. Eski kartları olanlar da kartlarını
yenilesin.

bekliyor. Hükümetin bu kişileri ataması ve sahip
çıkması en doğal haktır. Sosyal Hizmetler Bakanlığı
atanmayan gençlere bir maaş bağlayıp onlara
yardımcı olması lazım. Ama maalesef Irak hükümeti
bu güne kadar insanlara sahip çıkmıyor ve bu güne
kadar sıkıntılar devam ediyor. Biz hem halkımıza
hem Irak hükümetine sesleniyoruz, atasözümüzde
de söylendiği gibi ‘Bir elin nesi var, iki elin sesi
var’. Bu düzelmeler bir tarafın çabasıyla olmaz. İki
taraf da Irak’ı daha iyiye götürmek için çabalamalı.
Biz Irak Türkmen Cephesi’ne bağlı bir büro
olarak, insanların seçime yüksek oranda katılması
için elimizden geleni yapacağız. İnşallah katılım
öncekinden daha iyi seviyede olur.
Türkmen halkı seçimler hakkında ne
düşünüyor?

Irak Türkmen Cephesi, Şii'siyle Sünni'siyle
bütün Türkmenleri temsil ediyor ve bütün milleti
içine alıyor. Bu nedenle sadece ITC taraftarları
değil, bütün Türkmen milletinin kapısını çalmayı
planlıyoruz. Herkes bizim için değerlidir ve
biz de hiçbir ayrım yapmadan insanlarımıza
hizmet edeceğiz. Bilindiği gibi bazen bir oy bir
sandalyeyi kazanmak veya kaybetmeye sebep
olabilir.
Bu seçim diğer seçimlerden farklı bir şekilde
yapılacak. Irak illeri seçim dairelerine ayrılacak.
Bu yasa Türkmenlerin yararına mı?
2003-2008’e kadar Irak tek daireydi. Birisi
Zaho, Basra veya Bağdat’ta Irak Türkmen
Cephesi’ne oy verebilirdi çünkü bütün Irak tek
oy havuzu olarak hesaplanıyordu ve adayımız
kazanıyordu. 2018 seçimlerinde Irak 18 vilayete
bölündü ve herkes sadece kendi vilayeti için oy
kullanabiliyordu.

Bu seçimde vilayetler de bölündü. Mesela Musul
8 daireye bölündü. Daire sayısı da vilayette
bulunan kadın kotasına göre belirleniyor.
Musul'da 8 kadın kotası var böylece 8 daireye
bölündü. Kerkük’te 3 kadın kotası var, Kerkük
3 daireye bölündü. Kerkük kuzey, orta ve
güney şeklinde bölündü. Biz Türkmenler
Geçen seçimlerde katılım beklenen oranın
ağırlığımızı ortaya verdik, kuzey ve güneyi de
altındaydı. Sizin gözleminize göre bu seçimde göz ardı etmedik inşallah hepsinde iyi bir sonuç
katılım nasıl olacak?
elde ederiz. Ayrıca Altunköprü’de bulunan 3
okulun oyunu da anlaşma neticesinde Kerkük
Irak genelinde zaten sıkıntılar devam ediyor, hizmet orta dairesine getirdik. Kerkük'te bütün
sorunu yaşıyoruz. Üniversite bitiren yüzlerce
teşkilatlarımız insanları teşvik için harekette ve
işsiz genç evde oturmuş atamalarının yapılmasını
kartlar meselesinde ciddi adımlar atıyoruz.
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Türkmenlerin İki Büyük Kaybı

Haber: Barzan Lokman

Irak Türkmen Gazeteciler Derneği, Şarkul
Avsat Sonsuz Gazeteciler Derneği ve Bakü’deki
Kafkasya Basın Derneği üyesiydi.

Tedavi amaçlı Ankara’da bulunan Yazaroğlu,
geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu yaşamını
yitirdi.

2015 yılından beri Türkmeneli Gazetesi’nde
genel yayın yönetmeni sekreterliğini yapmıştır.

Yazaroğlu'nun cenazesi 7 Mart’ta düzenlenen
töreninin ardınan Kerkük’te toprağa verildi.

Bağdat, Kerkük, Türkiye ve Azerbaycan’da
birçok şiir ve edebiyat festivaline katılan
Yazaroğlu, buralarda farklı ödüller almıştır.

60 yaşında hayata veda eden Felah Yazaroğlu
için ilk cenaze namazı Ankara Keçiören’de tedavi
gördüğü hastanenin bahçesinde gerçekleştirildi. 2018 yılında Bakü’de basın alanında Altın
Kalem ödülünü alan Yazaroğlu, yılın üreticisi
Ardından Yazaroğlu'nun cenazesi memleketi
ve saygınlık ödülünü 2018 yılında İnsani Fikir
Kerkük'e uğurlandı.
Kuruluşu’ndan almıştır.

Yazaroğlu kimdir?

Gazetecelik mesleği süresince 2 kez saldırı ve
tehdide maruz kalan Yazaroğlu, 2004 yılında
suikaste uğramıştır. 2005 yılında akşam vakti evi
yağmalanmıştı.

Kitapları:

Felah Yazaroğlu, 1960 yılında Kerkük
Kalesi’nde dünyaya gelmiştir. 1981 yılında
Kerkük Sanayi Meslek Lisesi’nde Elektrik
Bölümü’nü bitiren Yazaroğlu, evli ve 3 erkek
çocuk babasıdır.
Yazaroğlu Uluslararası Basın Birliği, Türkmen
Edebiyatçı ve Yazarlar Birliği, Irak Edebiyatçı
ve Yazarlar Birliği, Kerkük Türkmen İstişare
Meclisi, Türkmen Kardeşlik Ocağı-Kerkük
Şubesi, Türk-Uras kitap Cemiyeti, İstanbul’daki

T

ürkiye’nin Samsun ilinin Atakum ilçesinde bir
Türkmen, yabancılar için yardım ve dayanışma komisyonu
kurdu.

Atakum’a farklı milletlerden gelerek ikamet eden
yabancı uyruklu Atakum sakinlerinin kent hayatına
katılımlarını sağlamak, karşılaştıkları sorunlara çözüm
getirebilmek amacıyla Karadeniz Bölgesi'nde bir ilk
olan Atakum Kent Konseyi Yabancılar Dayanışma
ve Yardımlaşma Komisyonu bir Türkmen tarafından
kuruldu.

Türkmenoğlu, 27 Şubat'ta geçirdiği beyin
kanaması nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına
alındı.

Yazaroğlu’nun, 2003 yılından vefatına kadar
Kerkük’te tedavisi süren Türkmenoğlu, 8-9 Mart
Türkmeneli Gazetesi’nde yazarlık yapmıştır.
Ayrıca Türkmeneli, Altunköprü, Kerkük, Tahrir, gecesi hayata gözlerini yumdu.
Kardeşlik ve farklı çok sayıda dergi ve gazetede
Şahin Türkmenoğlu Kimdir?
de yazıları yayınlanmıştır.

Usta Gazeteci-Yazar Felah Yazaroğlu, 6 Mart’ta
Türkiye’nin başkenti Ankara'da tedavi gördüğü
hastanede hayata gözlerini yumdu.

1. Irak Türkmen 2. Kerkük’teki
Hafız ve
Gazeteciliği
Mucevvidlerin
Rehberi
Hayatı
(2003-2011)
3. Edebiyatçı 4. Türkmen
Şehitler
Hasan
Kevseroğlu ve Ansiklopedisi
Hayatı
(1968-2003)
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ürkmen basını ve siyaseti geçtiğimiz
günlerde iki büyük değerini toprağa verdi.

9 Mart tarihinde ise Türkmen siyaseti büyük bir
isme veda etti. Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kifri
Büro Sorumlusu Şahin Türkmenoğlu, tedavi
gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kifrili bir Türkmen aileye mensup olan Şahin
Türkmenoğlu, 08 Şubat 1981yılında Kerkük’te
dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi Kifri’de
bitiren Türkmenoğlu, yüksek öğrenimini
Türkiye’de tamamladı.
1994 yılında Irak Türkmen Talebe Birliği’ne
(ITTB) katılan Türkmenoğlu, 2003 yılında Irak
Türkmen Cephesi (ITC) Kifri Bürosu’nda aktif
olarak göreve başladı.
Siyaset ve eğitim kurslarına katılan
Türkmenoğlu, Irak ve Türkiye’de birçok
kültürel, toplumsal ve siyasi faaliyetlere katıldı.
Kifri’de halk tarafından oldukça sevilen
Türkmenoğlu, 2015 yılında ITC Kifri Büro
Sorumlusu oldu.
ITC Kifri Büro Sorumlusu Şahin Türkmenoğlu,
2018 yılında Irak Kürdistan Bölgesi
Yönetimi’nde (IKBY) yapılan parlamento
seçimlerine ITC Listesi’nden katıldı.

Samsun’da Bir Türkmen Yabancılar
İçin Yardım Komisyonu Kurdu
çıkma projesiyle bu komisyon kuruldu. Projeyi birkaç
belediyeye sunduk. Atakum Belediyesi, projeyi
dernek halinden konsey haline getirdi.” dedi.
Akkoyunlu, Samsun İl Göç İdaresi ile iletişim halinde
olduklarını ve yabancıların sorunlarına ilişkin bilgi
alışverişinde bulunduklarını ifade etti.
Yabancıların yaşadıkları sorunlara değinen
Akkoyunlu, “Samsun ilindeki yabancılar dil, alımsatım, yatırım gibi sıkıntılar çekiyordu, biz de onlara
ücretsiz rehberlik yaptık. Normalde şirketler bunu
ücretli yapıyor.” diye konuştu.

“İnsanlara gerçekten hizmet edecek bir fikir olduğuna
kanaat getirdiklerinde hayır demediler. Bu komisyon
siyasi bir faaliyet alanı değil, sadece bir yardımlaşma
ve dayanışma komisyonudur.” dedi.
Projelerinin oldukça kapsamlı olduğunu hatırlatan
Akkoyunlu, şöyle devam etti:
“Başka illerde de komisyon kurmayı planlıyoruz.
Samsun birkaç ilçeden oluşuyor ve komisyon hepsini
kapsıyor. Örneğin 19 Mayıs Üniversitesi’nde
ortalama 5 bin yabancı öğrenci var. Her öğrencinin
bir sıkıntısı var ve bunların hepsini tek tek ele almak
istiyoruz. Bu işi kendimiz yapmasak bile ilgili taraflara
devredeceğiz.”

Akkoyunlu, Atakum Kent Konseyi Yabancılar
Dayanışma ve Yardımlaşma Komisyonu içerisinde
3 Türkmen’in yer aldığını, Ukrayna, Rusya, Afrika
ülkelerinden yabancıların da komisyona üye olduğunu Atakum Kent Konseyi Yabancılar Dayanışma ve
söyledi.
Yardımlaşma Komisyonu Başkanı Akkoyunlu,
Türkmenlere yönelik ilk çalışmalarının, Iraq Idol
Komisyon içerisinde farklı ilgili komisyonların
yarışmasının favori isimlerinden Türkmen Sanatçı
Atakum Kent Konseyi Yabancılar Dayanışma ve
olduğunu vurgulayan Akkoyunlu, “Eğitim, emlak ve
Mustafa Parlakyıldız için başlattıkları reklam
Yardımlaşma Komisyonu Başkanı Sefa Akkoyunlu,
danışmanlık, sağlık gibi birçok komisyon kurduk. Her kampanyası olduğunu dile getirdi.
Mesafesiz'de komisyonun kurulma sürecini anlattı.
komisyonunun başında da bir arkadaşımız mevcut.”
bilgisini paylaştı.
Samsun’a göç etmiş Telaferli ailelere yönelik
Komisyonun oluşma fikrinin bir dernek kurma fikriyle
çalışmalar da yaptıklarını aktaran Akkoyunlu, ihtiyaç
başladığını belirten Akkoyunlu, “Burada yaşayan
Akkoyunlu, projeyi ilk olarak Atakum Belediyesine
sahibi ailelere maddi yardımda bulunduklarını belirtti.
insanları bir çatının altına toplamak ve onlara sahip
sunduklarında olumlu dönüş aldıklarını belirterek,
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Ata Terzibaşı anısına...

ister edebiyatçılarımız, isterse de
rak Türkmenlerinin Türk Dünyası’nda tanınan diğer insanlarımız olsun iyi bir şekilde okuyamıyor
ve istifade edemiyorlar. Örneğin faiz hakkında
isimlerinden biri olan Avukat Ata Terzibaşı’nın
yazmış olduğu ve 3 kitaptan oluşan o eserde
vefatının üzerinden 5 yıl geçti. Türkmen
üstad Terzibaşı’nın tasavvuftan da anladığını
Edebiyatına yön veren Terzibaşı, geride bıraktığı
görmüş oluyoruz. Sadece Türkçe’de değil,
eserler ile adını Türkmen folkloru ve edebiyatına Arapça ve Farsça’da geçen tasavvuf terimlerini de
altın harflerle yazdırmıştır.
incelediğini görüyoruz.’’ şeklinde konuştu.

Terzibaşı’yı yine yakından tanıyan ve
Türkmeneli’nin usta gazetecisi ve büyük
araştırmacı-tarihçisi olan Türkmeneli Gazetesi
Başyazarı Necat Kevseroğlu, Ata Terzibaşı
hakkında şöyle konuştu:

Terzibaşı’nın şiirden çok iyi anladığını belirten
Türkmen Edebiyatçı ve akademisyen Kazancı,
“En çok şiirden anlardı, hatta yazılarından
birisinde ‘En başından şair olmak istiyordum
ama başarılı olamadım, ondan dolayı vazgeçtim’
ifadelerini kullanıyor.” dedi.

Büyük tarihçi Necat Kevseroğlu’nun verdiği
bilgilere göre üstad Ata Terzibaşı, 20’nin
üzerinde kitap basmıştır. Ayrıca Kevseroğlu,
Terzibaşı hakkında 3 kitap yazmıştır. Kitaplar,
Ata Terzibaşı’nın sahip olduğu el yazılı kitapların
fihristi, Ata Terzibaşı’nın Fuzuli hakkındaki
araştırmaları, hayatı ve eserlerinden oluşuyor.
Kevseroğlu, “Terzibaşı, Fuzuli hakkında 22
araştırma makalesi yazarak Fuzuli’nin Kerküklü
olduğunu ispatlamıştır, ayrıca Türk dünyasındaki
Fuzulişinaslar ile yaptığı görüşeleri ve fikir
alışverişlerini de yayınladım.’’ bilgisini paylaştı.

Ziya Uzeiry

“Irak Türkmenlerinin yetiştirdiği, çağdaş kültür
tarihimizin en başta gelen sembol ve simalarından
birisidir. Uluçınar Terzibaşı Türkmen kültür ve
Aslında üstad Terzibaşı’nı bir haberde veya
Kazancı, Terzibaşı’nın 90 yılı aşan hayatı boyunca edebiyatını akademik bir şekilde okuyucularına
raporda anlatmak kendisine bir nevi haksızlık
kalemini bırakmadığını ve devamlı olarak
yansıtmıştır. Terzibaşı, tozlu raflarda bulunan
olacak ama vefat yıl dönümüne TEBA
Türkmen Edebiyatı’na hizmet ettiğini vurguladı.
Kerkük, Erbil ve diğer Türkmeneli’nin
Gazetesi’nde yer vermemek daha büyük haksızlık
yetiştirdiği şairler hakkındaki bilgiyi raflardan
olacaktır.
İlk eğitimini, Osmanlıca almıştır, daha sonra
alıp akademik bir şekilde işlemiştir. 13 cilt olan
1936-37’den itibaren Türkçe eğitimi veren
Kerkük ve Erbil Şairleri kitaplarını çıkarmıştır.
Üstadı tanıyanlardan birisi olan ve kendisi
okullar kapatıldıktan sonra Üstad Terzibaşı
Bunun yanında ise iki ciltlik Kerkük Havaları
hakkında makaleler ve yazılar yazan büyük şair ve Arapça eğitimine geçmiştir. Kazancı,
kitabında Türkmen toplumunun Irak’taki
akademisyen Prof. Dr. Mehmet Ömer Kazancı,
Terzibaşı’nın edebiyat konusuna meraklı
ezgileri, şarkıları ve makamlarını incelemiştir.”
Ata Terzibaşı hakkında şöyle konuştu:
olduğunu dile getirerek şu ifadeleri
kullandı:
Kevseroğlu, Terzibaşı’nın horyatlar hakkındaki
‘’Şüphesiz ki Ata Terzibaşı Türkmen
çalışmasına değinerek, ‘’Irak Türkleri’nin
Edebiyatı’nın medar-ı iftiharı sayılır. Yazmış
kültürü ve simgesi olan horyatları topladıktan
olduğu eserleri ile Türkmen Edebiyatını
sonra bilimsel olarak inceledi ve edebiyat
tanımlayan insandır, ayrıca gazeteci, medyacı
dünyasına sundu.’’ ifadelerinde bulundu.
ve tarihimiz hakkında güzel çalışmalar yaptı.
Kendisi hakkında yazdığım bir yazımda onu
Bunun yanında, Türkmen ağızlarını inceleyerek
‘kılı kırk yaran’ hatta kırk bine yaran bir
3 ciltlik bir kitapta topladığını belirten
araştırmacı ve edebiyatçı olarak vasfettim.”
Kevseroğlu, “Ata Terzibaşı Irak Türklerinin
kültürünü, tarihini, edebiyatını ve folklorunu
Kazancı, Terzibaşı’nın eserlerine
her yanıyla Türk Dünyasına güzel bir şekilde
değinerek, “Bütün eserlerini
anlatmıştır. Türk Dünyasının yanı sıra Arap
okuduğunuzda her zaman gerçekleri olduğu
Dünyasında da tanınan ve sembol isimlerden
gibi, olayların seyrini ve yaşanmışlığını
birisiydi. Böylelikle Ata Terzibaşı, Türk
tarihleri ile birlikte ortaya koymaya
çağdaş tarihinin yetiştirdiği büyük bir çınardır.
çalışmıştır. Eserlerini okuyup incelediğimiz
Bu çınarın dalları altına birçok insan yetişmiştir.
zaman bakıyoruz ki eserlerinde herhangi bir
5’inci yıl dönümünde kendisini saygı ve sevgi ile
yanlışlık yoktur.” ifadelerini kullandı.
anıyorum.” dedi.

Türkçe ile beraber Arapça ve Farsça dillerini
bildiğini söyleyen Mehmet Ömer Kazancı,
“Hiçbir zaman Farsça’yı bildiğini belirtmezdi,
birçok arkadaşımız Terzibaşı’nın Farsça
bildiğini, Farsça şiirler okuduğunu ve
değerlendirdiğini bilmez.’’ ifadelerini kullandı.
Terzibaşı’nın çok yönlü olduğunu ve kolay
bahsedilecek bir kişi olmadığını söyleyen
Kazancı, “Vefatından sonra da yazdığı kitapları

“Aslında bu işler merak ile başlıyor. Günden
güne bilgilerini geliştirmeye
ve incelemeleri artırmaya
başlamıştır. Dolayısıyla merak
meselesi üstad Ata Terzibaşı’nda
çok erken yaşta başlamış olup babası ve
akrabalarından kalan kitapları inceleyerek
kendisini geliştirmeye çalışmıştır. Ayrıca
bulduğu veya aldığı kitapları kendi
hazinesine yerleştirmeye çalışarak,
bu günlere ulaşmış ve kendisini bugünkü
aşamaya ulaştırabilmiştir.”

Ata Terzibaşı 31 Mart 2016 yılında ebediyete
intikal etti ve Kerkük’ün Musalla Mezarlığı’nda
toprağa verildi. Saygı ile anıyoruz..

'YARALI DEĞİL YARALIERBİL'
U

sta Şair Burhan Yaralı, TEBA Ajansı'nda
yayınlanan Ziya Uzeiry'nin sunduğu Arzuhal
programına konuk oldu.
Hayatı ve edebiyat kariyeri hakkında konuşan
Yaralı, samimi açıklamalarda bulundu.

Sunucu Uzeiry'nin sorusu üzerine edebiyata
yönelme sürecini anlatan Yaralı, "Ben Erbil
Kalesi'nde dünyaya geldim. Erbil'in yaşadığı
acı durumlar bende büyük etkiler bıraktı. Bu
toprağa kanını ve terini döken tüm insanlara
borç bildiğim için bu işi seçtim." dedi.
Edebiyata ilk başladığı zamanlardan bahseden
74 yaşındaki Yaralı, "Ben edebiyata 1964'te
hoyrat yazarak başladım. 1967 yılında da şiir
yazmaya başladım ve hala da devam ediyorum.
Yaklaşık 53-54 senedir bu kültüre hizmet
vermekteyim." ifadelerini kullandı.

Soyadının neden "Yaralı" olduğundan da söz
eden usta şair, "Aslında ben soyadımı 'Yaralı'
değil 'Yaralıerbil' olarak seçmiştim. Ama
insanlar hitap ettiği zaman Yaralı dedikleri
için Yaralıerbil artık kullanılmamaya başladı ve
kitaplarımda bile bu şekilde yazıldı." bilgisini
paylaştı.
Geçtiğimiz günlerde yeni kitabının tanıtımını
yapan Yaralı, "Edebiyat içerikli 19 kitabım var
ve 5-6 tanesi de Erbil'in tarihini konu alıyor.
Ayrıca yirminci kitabım da yolda." diyerek
okurlarına yeni kitap müjdesini verdi.
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Arzuhal, yine gündeme ilişkin yeni
konular çerçevesinde konuklarını
ağırlamaya devam etti. Erbil’in

tanınan din adamlarından Molla
Hüsamettin Molla Cevdet geçtiğimiz
günlerde Arzuhal’e konuk oldu.

Dr. Hazım Burhan Neccar: Her yıl

Molla Hüsamettin Cevdet:
Çöl Şeyhi’nin
hepimizin
hayatında izi
bulunuyor

yüksek lisans veya
lisans seviyesine
20-25 kişilik
kontenjan
bağış
olarak
veriyoruz

Arzuhal’e konuk olan başka bir

“Türkmen okullarına kontenjan
verilmişti. O kontenjan devam
etti ve yapılan toplantılarda 3
tane önerim olmuştu. Her 3’ü
kabul edildi ve birisi de kontenjan
meselesiydi.” şeklinde konuştu.

Neccar, 1996 yılında Arapça
bölümünü bitirdiğini, daha sonra
Türkiye’de eğitim gördüğünü
belirterek, 1997 yılından itibaren
Türkçe diline geçiş yaptığını ve
bu alanda akademik çalışmalara
başladığını belirtti.

Bir toplumu yapılandırmak için
iki şeye çok önem verilmesi
gerektiğine vurgu yapan Selahattin
Üniversitesi Türkçe Bölümü
Başkanı, ‘‘Birisi eğitimdir, diğeri
ise ticaret. Maalesef şu anda
eğitimle ticaret yapılıyor ve ben
de buna eğitim mafyası diyorum.’’
ifadelerini kullandı.

isim ise Selahattin Üniversitesi
Türkçe Bölümü Başkanı ve
Türkiye Mezunları Birliği Başkanı
Dr. Hazım Burhan Neccar oldu.

Arzuhal, yine gündeme ilişkin

Türkmen bir aileye
mensuptur ve bunu
kimse inkar edemez

yeni konular çerçevesinde
konuklarını ağırlamaya devam etti.
Erbil’in tanınan din adamlarından
Molla Hüsamettin Molla Cevdet
geçtiğimiz günlerde Arzuhal’e
“Çöl Şeyhi’nin hepimizin
konuk oldu.
hayatında izi bulunuyor, ruhsal
etkisi de halen devam ediyor.
Molla Hüsamettin küçük yaştan
Orada namaz kılmanın diğer
itibaren babası Hafız Molla Cevdet camilerden farkı var. Erbil’deki
ile Erbil’in Kayseri Pazarı’nda
bazı camiler geçekten çok farklı.
bulunan camiye gittiğini ve oradan Çöl Şeyhi’nin asıl adı Şeyh
birçok bilgiye eriştiğini söyledi.
Muhammed Mustafa Hacı Ömer
Erbilli’dir. Türkmen bir aileye
Kitaplara küçük yaştan düşkün
mensuptur ve bunu kimse inkar
olduğunu söyleyen Molla
edemez. Nakşibendi Tarikatının
Hüsamettin, “Kitaplara
üyesidir.”
düşkünlüğüm aslında çok
eskilere ve bir rüyaya kadar
Çöl Şeyhi Camisi’nin günümüze
dayanıyor. Babamın bir arkadaşı kadar hizmetlerine devam ettiğini
babamı yanına çağırır, daha
belirten Molla Hüsamettin,
sonra ona bir rüya gördüğünü
“Günlük olarak 200’den fazla
ve rüyasında bir kütüphanedeki kişiye yemek yardımı yapılıyor.
kitapların bir bölümünün
Günümüze kadar camide zikir
bana verildiğini söyler. Babam
halkası ve Nakşibendi hatmi
karşılık olarak rüyanın anlamını yapılmaya devam ediliyor.” dedi.
sorar. Benim kitaplara düşkün
olacağımı ve molla olacağımı
Son olarak gençlerin tarih
söylerle. Çok şükür her ikisi de hakkında bilgi sahibi olmasını
oldu.” ifadelerini kullandı.
istediğini belirten Molla

Hüsamettin Molla Cevdet, Erbil’in
Molla Hüsamettin Erbil’in en
büyük bir tarihe sahip olduğunu
önemli şahsiyetlerinden biri olan
ifade ederek her gencin bu konuda
ve aynı önemde bir camisi olan Çöl fikir sahibi olması gerektiğini
Şeyhi hakkında şöyle konuştu:
vurguladı.

Erbil’de Türkçe Bölümünün
kurucusu olarak bilinen Dr.
Hazım Burhan, Erbil’de bahsi
geçen bölümün açılması sürecine
ilişkin “Açıkça söylemek gerekirse
dönmeyi düşünmüyordum.
Bir arkadaşım ile Köysancak
Üniversitesi’ne ziyarette
bulunduk. Beni çağırdılar ve
amacı beni Erbil’e dönmeye
ikna etmekmiş. Erbil’de bu
bölümü açmamı istiyormuş. O
günden itibaren artık çalışmalara
başladık.” şeklinde açıklama
yaparak sözlerine şöyle devam etti:
“2008 – 2009 yılında naklim
Erbil’e yapıldı ve bölüm başkanı
unvanı ile göreve başladım. Türkçe
Bölümü düşüncesi 2005 yılında
gelişti. O dönemde seçimler vardı,
ben projeyi sunan ilk kişiydim.
Tek başıma değildim, benimle
Dr. Nevzat Hoşnav vardı ve söz
vermişti. 2008 yılında projeyi
3’üncü defa sunduk ve sonunda
kabul edildi.”
Türkçe Bölümü için verilen
kontenjana değinen Dr. Neccar,

Kontenjanlara ilginin az olduğunu
söyleyen Dr. Hazım Neccar,
“Bazı yıllar bu kontenjanlar
boş geçti. Peki soruyorum,
acaba Türkmen okullarında bu
kontenjana gelecek kimse yok mu?
Öğrencileri desteklemek lazım.
Okul müdürlerinin öğrencilere
bu bölüm hakkında bilgi vermesi
lazım.” dedi.
Son olarak Türkiye Mezunları
Birliği hakkında konuşan Dr.
Hazım Neccar şu ifadelerde
bulundu:
“Birliğimiz 2017’de kuruldu.
Dil kursları yapıyoruz buna
TÖMER’de dahil. Güzel bir
yerimiz var, sadece Türkçe değil,
Arapça ve İngilizce kursları da
verebiliyoruz. TÖMER diplomamız
Türkiye’den destekli ve onaylıdır.
Her yıl yüksek lisans veya lisans
seviyesine 20-25 kontenjanı bağış
olarak veriyoruz, maalesef ona da
talep az.’’ dedi.

Not: Her iki bölümün tamamını TEBA Ajansı Facebook ve Youtube kanalından izleyebilirsiniz.
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7 koronavirüse ilişkin son durumu değerlendirdi
T

Haber: Pınar Çelebi/Foto: Ali Çelebi

yeni mutasyonunun
nasıl tespit edildiğine
EBA Ajansı sunucusu Pınar Çelebi, tüm
dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sürecini ilişkin, “Erbil Merkez
Genel Laboratuvarı,
görüşmek üzere Erbil Sağlık Genel Müdürü
yeni mutasyonu tespit
Dr. Dlovan Muhammed'i programında
edebilen tek laboratuvar
ağırladı. Programda pandemiye ilişkin son
olarak bir öncü oldu ve
durum ve Erbil’de açılan ilk yoğun bakım
onları tebrik ediyoruz.
hastanesi ele alındı.
Test sonuçları pozitif
çıkan kişilere türü
Erbil’de açılan Lalav Yoğun Bakım
Hastanesi’nde TEBA Gazetesi’ne konuşan Dr. belirlemek için ikinci
bir test yapıyoruz,
Dlovan Muhammed, hastanenin 40 yataklık
bunların %70-80’inde
bir kapasiteye sahip olduğunu belirterek,
mutasyona uğramış
“Hastanenin 2 yoğun bakım salonu var, her
salon 20 yatak kapasitesine sahip. Bu hastaneyi virüs tespit ediliyor.” ifadelerini kullandı.
açma fikri, Erbil’deki hastanelerde yoğun
bakım bölümünde yatak sayısının sınırlı olması Çocukların virüse yakalanma oranına
da değinen Erbil Sağlık Genel Müdürü
ve bunun sorun yaratmasından ortaya çıktı.
Muhammed, şunları kaydetti:
Çoğu zaman hastaların yoğun bakıma ihtiyacı
oluyordu ve yer olmadığı için özel hastanelere
“Bu konuda yeterli bilgi elimizde yok. Daha
gitmek zorunda kalıyordu. Özel hastane
önceki mutasyonda da
belirli bir yaş oranı yoktu,
yani her yaştan insana
bulaşma ihtimali vardı.
Ama Kürdistan Bölgesi ve
Irak’ta sokağa çıkma yasağı
ve okulların kapatılması
gibi önlemler çocuklarda
rastlanmamasına neden
olmuş olabilir. Mutasyona
uğramış koronavirüs
vakalarında çocuk oranları
var ama şimdiye kadar
bu oran yüksek değil. Irak’ın diğer illeriyle
fiyatlarının yüksek olduğunu biliyoruz. Bazı
insanlar hastane masraflarını ödemek için borç bir kıyaslama yaparsak, orada çocuk vaka
almak zorunda kalıyor. Bu yüzden bu projenin sayısının daha fazla olduğu gözlemlenebilir.
Bu vakalarda can kaybı da yaşandı. Mutasyonlu
stratejik bir proje olduğunu düşünüyoruz.
virüsün hızlı yayılması da daha fazla insanın
Özellikle son dönemde bu konunun üzerinde
yakalanmasına neden oluyor.”
çokça duruldu.” diye konuştu.
Erbil Sağlık Genel Müdürü Muhammed,
“Proje yapım aşamasına geçti ve bir yatırımcı
tarafından hayır hastanesi olarak inşa edildi.
Erbil Sağlık Genel Müdürlüğü olarak Lalav
Grub’a teşekkür ediyoruz. Şirket projenin
%90’lık bölümünü üstlendi, biz de tıbbi
bölümle alakalı %10’luk bölümünü üstlendik.
Hastane şu an hizmet veriyor ve hasta kabul
ediyor.” ifadelerinde bulundu.
Koronavirüsün yeni mutasyonu ile önceki
virüsle arasındaki farka değinen Muhammed,
“Mutasyonlar arasında hiçbir fark yok, tek
fark yeni mutasyonun daha hızlı bulaşması.
Belirtiler ve tedavi konusunda hiçbir farklılık
bulunmuyor. Yeni mutasyonda normal
uygulanan tedavi prosedürü
uygulanıyor. Hızlı bulaşması
konusunda vatandaşları uyardık.
Salgının yayılması birçok insanın
virüse yakalanmasına ve bunun
ağır sonuçlar doğurmasına
neden oluyor. Biz, sağlık
hizmeti ihtiyacı olan hastalara
bu hizmeti karşılayamamaktan
korkuyoruz.” dedi.
Muhammed, koronavirüsün

Bakanlığının belirlediği plana göre
dağıtılacak. Öncelikle söz konusu koronavirüs
hastanelerinde çalışan doktor, sağlık
çalışanları ve memurlara verilecek. Daha sonra
aşı miktarı yeterli olursa yaşlılar ve kronik
hastalıkları olanlara verilecek. Ayrıca emniyet
alanında çalışan kişilere de aşı verilecek ama
aşı miktarı sınırlı şu anda. Kısa süre içerisinde
AstraZeneca aşısının Irak ve Bölge’ye gelmesi
bekleniyor. Daha fazla insanın aşıyı alması için
umarız sayısı fazla olur.” dedi.
Aşıların uygulanacağı yerler hakkında bilgi
veren Erbil Sağlık Genel Müdürü Dr. Dlovan
Muhammed, son olarak şunları ifade etti:
“Aslında bizim 2 planımız var. Bildiğiniz gibi
Bağdat da Pfizer Şirketi ile anlaşma imzaladı
ve aşıların korunabilmesi için -70 derecede
soğutma alanlarına ihtiyaç var. Erbil sınırları

Mutasyonlu vakaların sağlık durumu hakkında
konuşan Muhammed, “Mutasyona uğramış
koronavirüs tespit edilmesinin ardından
hastanelere giden hastaların daha çok bu türe
yakalandığı, durumlarının ağır olduğu, oksijen
ve yoğun bakıma ihtiyacı olduğu görülüyor.”
bilgisini paylaştı.
Müdür Muhammed, “Lalav Yoğun Bakım
Hastanesi açıldıktan sonra bazı hastaneleri
eski haline çevirdik. Şu an vatandaşlara
diğer hizmetleri sunuyorlar. Bunlardan biri
Rızgari Hastanesi’ydi, çok şükür orayı normal
durumuna getirdik ve eskisi gibi hizmet
veriyor. Koronavirüs hastaları için 18 Şubat ve
Meryemana öğrenci yurtlarını tahsis etmiştik
şu an onlar kapandı.” diye konuştu.
Muhammed, 5 bin doz koronavirüs aşısının
nasıl dağıtılacağına ilişkin, “Bölge’ye
gönderilen 5 bin doz aşının bin adeti
Çin Konsolosluğu’na verilecek.
Bölge’ye 4 bin adet kalacak.
Bunlar da Sağlık

içerisinde 3 yer hazırladık; Rızgari Hastanesi,
Soran Koronavirüs Merkezi, Koye’de de bir
yer tahsis edilecek. Çin aşısının gelmesinin
ardından bu 3 yer
kullanılmaya başlandı.
Şu anki planlarımız
çerçevesinde aşı yapacak
sağlık çalışanları kurs
görüyor. Erbil il sınırları
içerisinde 61 aşılama
merkezi belirledik,
kursların ardından
sağlık ocaklarında da
bu aşı diğer aşılar gibi
uygulanacak.”
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Veriyor'
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Çakmakçılık Irak’ın
Hogır Cemil Ahmet

bütün şehirlerinde
özellikle de Erbil’de en
eski mesleklerden sayılır.
Şu anda parmak sayısını
geçmeyecek kadar az
sayıda kişi bu mesleği
sürdürmektedir. Bunun
da sebebi söz konusu meslek türünde elektronik
cihazların icat edilmesidir. Bu alanda olanların
birçoğu da çalışmalarını yürütmek için söz konusu
mesleğe yöneliyor. Ancak bıçak bileme mesleği
şu ana kadar önemini yitirmemiştir. Bu da aynı
şekilde maddi yönünden yararlanmak için yapılsa
da şüphesiz çoğu zaman bu meslek dededen toruna
geçen asıl kültürü korumak adına sürdürülmektedir.
Erbil’de yaşayan ve kendini çakmakçılığa adayan
biri de Celil amcadır. Celil amca Erbil’de nadir
görülen çakmakçılardan biri. Erbilli olan ve bıçak
alma ve bileme mesleği ile ilgisi olanlar mutlaka Celil
amcanın ismini duymuşlardır.
Celil amca olarak tanınan Celil Halil Süleyman,
1955’te Erbil’in Tacil Mahallesindeki Seyit Celal
Tekkesi sokağında dünyaya geldi. 12 kişilik bir
ailenin üyesiydi. 1977 yılında evlenerek 6 çocuk
babası olmuştur. Oğulları şu anda terzilik mesleğini
yapmaktadır. Ayrıca söz konusu aile, Erbil’in köklü
Türkmen aileleridir. Öyle ki en baştan beri serbest
meslek bu ailenin öncellikleri arasındaydı.

bir dükkan olsa da şüphe yok ki buna rağmen
mesleğine uğraş vermeye devam ediyor. Şu ana
kadar yaşının getirdiği yorgunluk, hastalık ve
zorluklar, mesleğini etkilemedi. Günlük geçimini
sağlamak için de düzgün bir şekilde çalışıp bu
alanda uzmanlığını ortaya koyuyor. Meslek alanıyla
ilgili ürünleri ve bıçakları bir şekilde satıyor.
Mesleğine olan ilgilisi gizlemeyen Celil amca, “Ben
mesleğimde huzurluyum.” diyor. Avusturalyalı
Ünlü Yazar Paul Wilson’un “Çalışma Alanında
Huzurlu Olmak” adlı kitabında da, “İnsanların
birçoğu eski mesleklerle uğraşır. Öyle ki bu meslek
kendilerince çok önemsenerek yeniden tarihi
canlandırıyor. Bu tür insanlar alanlarında başarılı
ve huzurlu kişilerdir. Öyle ki bugünün ve geçmişin
tadına varıyorlar.” ifadelerinde bulunuyor.

Günümüzde bıçak ve diğer kesme aletlerinin
birçok türü bulunmaktadır. Özellikle de dünyaca
ünlü Alman Hinglz bıçak firması, yüksek kalitede
24 tür bıçak üretimi yapmaktadır ve alıcı sayısı da
yüksektir. Ancak Celil amcanın ürettiği 3 bıçak
türü bulunuyor. İran, Çin ve İtalyan türlerinden
oluşuyor. Ancak kendi elleriyle yaptığı bıçaklar
maladan oluşan Muhammer çeşidinde bıçaklardır.
Bir başka tür de beyaz renkli İtalyan üründen oluşan
bıçak. Bir diğer tür ise çelik maddeden yapılan
testereleredir. Görüldüğü üzere bazı şirketler söz
konusu türdeki bıçakları Celil amcadan almaktadır.
Çünkü ürünleri yüksek kalitededir.

Ayrıca, 2003 senesinin ardından ithalat ve ticaret
Mesleğine bağlı olan Celil amca, sabahları
kapılarının açılmasıyla, çakmakçılığın azalmasına
saat 6:30’dan evden dükkanına doğru yola
neden oldu. Daha önce kendi ellerimizle yaptığımız
koyulmaktadır. Akşam saat 5:00’e kadar görevinin
ürünlerin yerine, Çin ve Türkiye gibi farklı
başındadır. Celil, her ne kadar 13 yıl gibi kısa zaman ülkelerden bıçaklar alınmaya başlandı.
diliminde mesleğini icra etse de dediğine göre, bu
mesleğe başlamasının sebebi amcasına dayanıyor.
Çakmakçılık, tehlikeli mesleklerden
Amcası daha önce demircilik mesleğini yapmış ve
sayılmaktadır. Mesleği icra eden kişinin
Kayseri Çarşısı’nda bir dükkanı vardı.
başka şey ile meşgul olması ya da
bıçağı mekanizmanın üzerine düzgün
Celil amca serbest mesleği icra eden bir ailede
yerleştirmemesinin sonucu parmaklarının
yetiştiği için eğitim alanına pek fazla önem
kaybına neden olabilir. Buna rağmen bu
vermemiş! Dediğine göre, o zamanlar Araplar
mesleği icra edenler var.
Mahallesi’nde bulunan Botan Okulu’nda 6. sınıfa
kadar eğitim görmüş. Ardından erken yaşlarda okulu Celil amca, çakmakçılığın mevsimsel
bırakarak meslek hayatına yönelmiş.
bir meslek olduğunu söylüyor. Yani
mübarek Kurban Bayramı etkinlikleri
Celil amcanın dükkanı her ne kadar 3 metrekarelik ve törenlerinde bu alana ilgi daha yoğun

oluyor. Çünkü o dönemde kasaplar ve bazı kişiler
bıçaklarını hayvanların kesimi için yeniliyor. Toplum
geleneğinin de bazen büyük rolü oluyor. Bazı
kişilerce kasaplardan ziyade evlerde hayvan kesimi
bir gelenek haline gelmiş durumda.
Celil amca, Erbil’de bazı gözde çakmakçıları tanıyor
ve ziyarette bulunuyor. Erbil şehri dışında da
Irak’ın diğer şehirlerinden de tanıdığı meslektaşları
bulunuyor. Bazen bilgi alışverişi için onları ziyaret
ediyor. Özellikle de Bağdat ve Tikrit’e şu anda ise
Kerkük’e ziyaret gerçekleştiriyor.
Celil amca, çakmakçılığın yanında birçok mesleği
de denedi. Bir dönem babasıyla hamamcılık
mesleğini 6 sene boyunca icra etti. 1977’de
‘bennalık’ görevine geçerek bu görevi 30 sene
boyunca sürdürdü. Son olarak çakmakçılığa
başlayarak halen bu görevi üstlenmektedir. Celil
amca, çakmakçılık mesleğine bağımlı olduğunu
ve bu meslekten kopamadığını belirtiyor. Ayrıca
bu mesleğin kendisinin geçim kaynağı olduğunu
söylüyor. Eskilerin dediği gibi, her kim bir
mesleğe sahipse, eline bir altın bilezik takmış olur.
Son olarak, yüce Allah’tan Celil amcanın ömrünü
uzun ve sağlıklı etmesini diliyorum ki daha çok
Erbil halkına bıçak satma ve bileme konusunda
hizmet sunsun. Bununla birlikte şehirde bulunan
asli kültüre daha çok önem verilsin. Ayrıca Celil
amca, ilgili yetkililerden bu alanla ilgili önlemleri
genişletmesini ve bu mesleğin yeniden ayaklanması
için zemin hazırlamasını ve desteklemesini talep
ediyor. Mesleğin yok olmaması için çalışma
yürütülmesini istiyor. Çünkü şu anda yeni
mesleklerin çıkması nedeniyle çakmakçılık yok
olmak üzere.

Saat
Neden
Sol
Kola
Takılır?
D
Haber: Abdulselam Hişam

aha önce kol saatinin neden sol tarafa
takıldığını hiç merak ettiniz mi? Bu soru belki de
daha önce hiçbirimizin aklına gelmemiştir. Her
zaman saati sol kola takmak bir alışkanlık haline
gelmiştir. Belkide erkeklerin saati sol, kadınların ise
sağ kola takmasına dair söylentiler duymuşuzdur.
Bunun öylesine bir söz olduğunu düşünmeyin, bu
tür söylentilerin tarihi sebepleri ve açıklamaları var.
20. Yüzyılın başlarına kadar erkekler cep saatleri
kullanırken, sadece kadınlar kol saati kullanırdı.
1904 yılında erkekler için ilk kol saatini Luis
Cartinia üretti. O dönemlerde pilot olan ünlü
Brezilyalı havacı Alberto Santos-Dumont, arkadaşı

Luis Catinia'dan iş sırasında saate baktığı zaman
uçağı kontrol etmede sorun yaşadığı için cep saati
yerine başka tür bir saat yapmasını ister.

akıllı saatlerin kullanımının zorlaşmasıdır. Öyle ki
bazı şirketler saatlerin sol kola takılmasını öneriyor.
Sebebini de şu 2 noktaya dayandırıyorla:

1914 yılında Birinci Dünya Savaşı sırasında, saate
ilgi daha da arttı. Çünkü askeri eylemleri koordine
etmek açısından oldukça faydalıydı. Ancak o
dönemde savaş sırasında saatin hangi kola takılması
gerektiği düşüncesi ortaya çıktı. Dakika ve saniyeyi
kontrol etmek ayrıca askerlerin ellerinde silah
olduğu esnada saatlerini kontrol edebilmeleri için
saatin daha az kullanılan ele, yani sol kola takılması
uygun görüldü. Aynı zamanda toplumun büyük bir
çoğunluğunun da sağlak olduğu düşünüldüğünde
yazı veya herhangi bir iş yaparken saate bakmak için
sorun teşkil edilmemesi için saat sol kola
takıldı. Günlük çalışmalarda daha çok sağ
elin kullanılması nedeniyle de saat sol kola
takıldı. Saatin gelişmesi, daha ulaşılabilir
hale gelmesi ile birlikte bu gelenek de aynı
şekilde yayılmaya devam etti ve saatin sol kola
takılacağı kanısı yayıldı.

1- Tasarımı nedeniyle.
2- Saatin bütün özelliğini gerçekleştirmesi için
örneğin, kalp işlevi ve kalp atış sayısını öğrenmek
için sol kola takılması gerektiği.

Aynı fikir şu anda akıllı saatlerde de
kullanılıyor. Bunun da sebebi sağ kola takılan

Kadınların saati sağ kollarına takmasına ilişkin
söylentilerin de tarihi kanıtları var. İlk kadın kol saati
İsviçreli bir saat üreticisi olan Patek Philippe şirketi
tarafından 1868’de üretildi. Saat daha çok aksesuar
şeklindeydi. Günümüzde de kadınlar saati aksesuar
olarak kullanmaktadır. Bu nedenle de bir ihtiyaç
olarak görülmediği ve daha çok dikkat çekmesi, şık
durması adına kullanıldığı için kadınlar tarafından
sağ kola takılıyor.
Son olarak, bu kuralların herkesi kapsamadığı
belirtiliyor. Çünkü bazı erkekler saati sağ kola
bazı kadınlar ise sol kola takıyor. Bu nedenle kol
saati kullanıyorsanız, son karar sizin elinizde,
hangi tarafta daha rahatsanız saati o kolunuzda
kullanabilirsiniz.
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9USTA SANATÇILARDAN GENÇ YETENEKLERE
T
EBA Ajansı'nda yayınlanan Ali
Antar'ın sunduğu özel bir programa

Haber: Aslı Küzecioğlu / Foto: Muhammed Emin

YEŞİL IŞIK

Son dönemlerde Türkmen müziği
piyasasında ortaya çıkan yeni çalışmaları
değerlendiren Kayacı, “Oturup oylama
yapacak olursak yüz şarkının iki tanesi
başarılıdır. Yeni sanatçıların çoğu çalıntı
müzik kullanıyor veya inceleyecek olursak
hatalı ritim ve sözlerin mevcut olduğunu
görürüz.” şeklinde açıklama yaptı.

Türkmen Kemanist Harbi Şükür Kayacı
ve Ses Sanatçısı Hasan Neccar konuk
oldu.
Türkmen sanatını konu alan programda
usta isimlerin samimi açıklamaları dikkat
çekti.

Geçmişteki eğlencelerin
günümüzdekilerle arasındaki farkına
Sunucu Antar'ın Türkmen sanatının
değinen Harbi Şükür, “Eski eğlencelerde
günümüzdeki konumunu ve ilerleme
yüksek mevkilerden insanlar bulunurdu,
olup olmadığı hakkındaki sorusunu
büyük sanatçılar konuk olurdu, özel
yanıtlayan Kayacı, "Günümüzde sanata
hoyratlar okunurdu ve hiçbir sanatçı
maddiyat odaklı bakılıyor ve herkes
maddiyat odaklı çalışmazdı. Şimdiki
cebini düşünüyor, bu yüzden herhangi
hoyratları dinlerseniz kafiye var ama
bir ilerleme yok." diyerek fikrini
müziğini ve sanatı geliştirmek için uğraşmıyor."
anlama dair pek bir şey yok.” diyerek usta şair
belirtirken usta Ses Sanatçısı Neccar ise, "Harbi
diye konuştu.
Fahri Celal’in bir hoyratını okuyup örneklendirdi.
Usta'ya katılıyorum. Şiir, şarkı ve hoyratlarımızın
Öte yandan sanatçı Neccar da, “Yazılanlarda kafiye
sözleri basitleşti, sanat eski tadını vermiyor artık."
Günümüzde düğün ve diğer kutlamalarda sıkça org ve cinas olması onu hoyrat yapmaz. Hoyratı doğru
sözleriyle düşüncelerini ifade etti.
kullanılması hakkında sorulan soruyu cevaplayan
bilmiyorlar.” şeklinde eleştiride bulundu.
usta kemanist, “Ben sıkça kullanılmasını doğru
Kerkük'teki yeni sanatçıları ve müzisyen
bulmuyorum çünkü canlı müzikte kullanılan
Sunucumuzun “sanatçı ve müzisyen yetiştirmek
adaylarını ele alan Kayacı, "Müzik zor iştir,
keman, ud, klarnet ve kanun gibi çalgıların yerini
gibi bir projeniz var mı” sorusuna Kayacı, “Benim
İnsan 1-2 günde öğrenemez, bu işe senelerini
alamaz. Bunun sorumlusu da yine ses sanatçıları
kapım gençlere daima açıktır. Keman başta olmak
vermelidir. Biz kurs açıp eğitim verdiğimiz zaman
oluyor çünkü maddiyatı düşündüğü için birkaç
üzere müzik, makam ve hoyrat hakkında herkese
gençler en fazla bir ay geliyorlar ve sonrasında
müzisyenle kutlamaya gideceğine yanına bir org
eğitim verebilirim. Zaten biz de eğitim vermek
sıkılıp gidiyorlar." sözleriyle anlattı. Konuya
çalan adamı alıp parayı bir kişiyle bölüşüyor.”
için kurslar açtık, öğrenmek isteyen gelebilir.”
ilişkin düşüncelerini belirten Neccar, "Genç
sözleriyle sitemini dile getirdi.
Yanıtını vererek müzisyen adaylara yeşil ışık yaktı.
sanatçılarımızdan birkaç tanesi hariç hiçbiri

Erbil’in Eski Seyyar Satıcıları

E
ski dönemlerden beri Erbil’in
Kayseri Çarşısı’nda seyyar satıcılık

Şerzad Şeyh Muhammed

yapan kişiler vardı. Bunların bazıları
ev ihtiyaçları veya türlü yemekleri
tepside satardı. Bazıları da 3 tekerlekli
seyyar araba üzerinde bakla, şalgam,
meşrubat müşterilere satışa sunardı.
Peynirciler sokağında ise fırınlar
sabah ezanıyla beraber tandır ekmeği satardı. Bazıları
tepside peynirli pito adı verilen peynirli ekmek
satardı. Seyyar satıcı “peynirli pito geldi” diye bağırır,
bunları 10 filise satışa çıkarırdı. Bazıları cevizli minik
poğaçalar (küliçe) lokum satışı yaparken bazıları da
şerbetli, cevizli, Hindistan cevizli ve normal lokumlar
satarlardı. Kimisi de müşterilerine tepside kurabiye
sunardı, gerçekten çok lezzetliydi bu ürünler. Ayrıca
tepsi üzerinde ay çekirdeği, menengiç, badem şekeri,
kabak ve karpuz çekirdeği satan seyyar satıcılar da
vardı.

Arap Mahallesi’nde oturan Vahit adındaki bir esnaf
da kaynatılmış domalan satardı. Bir miktar kaynamış
domalanı bir tabakta suyuyla beraber, yanında bir somon
ekmeğiyle müşterilerine 50-60 filise sunardı. Yaz
aylarında da birçok kişi beyaz bir kovada ayran satardı.
Bir bardak ayranın fiyatı 10 filisti.
Sürekli oruç tutan iyi bir adam da şerbet satardı.
Elindeki 2 sarı kabı birbirine vurup güzel bir ahenk
oluşturur, “Ya Kerim Allah” diye bağırıp harika bir
üzüm şerbeti satardı. Ayrıca mahallelerde “laglag” yani
beze satanlar da vardı. Agile ailesi laglag yapar, oğulları
kumaşa sarılmış laglagı 5 filise satardı. Laglagın beyaz,
pembe, sarı ve açık sarı renkleri vardı.

Rımo amca, Botan Okulu
önünde yumurtalı sandviç ve
salata satan seyyar satıcılardan
biriydi. Öğrenciler okul
önünde ondan sandviç alırdı.
Bazı çocuklar da termosta veya
stafor köpük kutuda çubuk
dondurma satardı. 60’lı yıllarda
Bunların dışında Kayseri Çarşısı’nda dolaşıp kubba (içli
Erbil’de 2 çubuk dondurma
köfte) satan seyyar satıcılar da vardı. Rahmetli İbrahim
fabrikası vardı. Birinin adı
amca Erbil Kalesi’nin kaldırımlarının önünde sabahları
Ferhat Stick Dondurmaydı, sahibinin adı da Hacı
çok lezzetli pirinç kubbası satardı. Bata Caddesi’nde ise
Haydar amca bademli şeker satardı. O Tacil Mahallesi’nde Vahit’ti. Bu adamın çubuk dondurma fabrikasından
önce Çöl Şeyhi Camisi’nin karşısında bir gazoz kapağı
oturan uzun boylu bir adamdı. Bu adam sert ve yumuşak
fabrikası vardı. Diğer dondurma fabrikasının adı ise
olmak üzere 2 tür badem şekeri satardı. Birinin rengi
Ebah Stick’ti, sahibi ise rahmetli Ekrem Vahap’tı. Şeyh
açık kırmızı, diğeri de maviydi. Sert olanların içinde
badem vardı ve ürününü, elindeki küçük terazide tartardı. Mustafa Camii karşısında bulunan bu fabrikada 2 tür
çubuklu dondurma üretilirdi. Biri süt beyazı renginde
Rahmetli Namık amca ise seyyar arabasıyla dondurma
yerel sütle yapılıyordu.
satışı yapardı. Hanaka’daki evinde sabahları süt, salep ve
kakuleyi karıştırır, el yapımı ağaç ve fakfon lüleden oluşan Diğeri de sarı, kırmızı,
cihazına doldururdu. Ağaç ile cihazın arasındaki boşluğu kahverengi, turuncu ve yeşil
buz ve tuzla doldurur, cihazın kapağını kapatır, mayalanıp renkteydi. Yaz sıcağında
sokaklarda dondurma satan
dondurmaya dönüşünceye kadar çevirirdi. Çok titiz bir
adamdı, arabasını güzelce süslerdi, müşterilerine cam veya çocuklar “Yallah Ebah
Stick ile kalbini serinlet”
plastik kaplarda dondurma sunardı. Erbil Kalesi’ndeki
diye bağırırdı. Süt beyazı
mahallelerde, Hanaka, Arap ve Tacil mahallelerindeki
renginde olan dondurma 10
dondurmacılar yerel süt, salep ve kakuleyle bu lezzetli
filise, diğerleri de 5 filiseydi.
dondurmayı yapıp satarlardı.

Bahar aylarında Erbil çevresindeki köylerden gelen yaşlı
kadınlar pamuk ve yün satardı. Bunların kilosu 10 filisti.
Bazı çocuklar mahallelerin bir köşesinde mangal kurup,
sakatat çöp şişi satardı, her şişin fiyatı 5 filisti. öğleden
sonra acıktığımızda 2-3 şişi ekmeksiz yerdik.

Arap Mahallesi’nde Sultan Muzaffer Türbesi’nin
aşağısında taş fırın vardı. Sahibinin adı Kör Paşa’ydı,
kısa boylu bir adamdı. Arkadaşlarla futbol oynadıktan
sonra somon ekmeği alır, kola veya gazozla o lezzetli
ekmeği yerdik. Ayrıca şekerci de vardı, bir sepette şeker
satıp “Gelin Ebabil Kuşunu yiyin” derdi.
Hamadeyi amcanın dükkanı Arap Mahallesi’nde Şeyh
Muhyeddin Tekkesi’nin yakınındaydı, adamın lakabı
“Anası ölmüş” idi. Oldukça sinirli olan bu adam yağ,
şeker, çay, tuz, limontuzu, kırtasiye malzemeleri,
defter, kalem satardı. Sabahları da yoğurt satardı.
Ayrıca şişeyle neft satar, yaz aylarında da satılık kalıp
buz bulundururdu dükkanında. Hiç unutmam, okuldan
döndüğümüzde lokum ve Şemail bisküvisi alırdık
ondan. Lokumu iki bisküvi arasına yerleştirir yerdik.
O lokumun tadı hala damağımda.
Bütün bunlara rağmen artık o eski yaşamın güzel
tadı kalmadı. Peki akşamları damda neft lambasının
altında yediğimiz yemekler nereye gitti. Sonrasında
ise uçurtma uçururduk, gökyüzünün ışıltılı yıldızları
yüzümüze gülerdi. O dönem damda temiz, doğal bir
hava alırdık. Geceleri huzurlu bir uyku çekerdik.
Bunların dışında kalplerimiz huzurluydu, yaşamın
güzelliklerini tadıyorduk çünkü anne ve babalarımızın
kanaati vardı. Şimdi ise
çobanlık günlerindeyiz, dert,
tasa, huzursuzluk, gaflet
dönemindeyiz. Ne zengin, ne
de fakir hayatından memnun
değil. Tansiyon, şeker,
böbrek, prostat, kalp, felç
gibi hastalıklar insanların
yakasını bırakmıyor.

TEBA
Türk Dünyasının En Başarılı
Sanatçılarını Ağırlamaya Devam Ediyor
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Türk dünyasına şarkılarım açıktır

A

zerbaycanlı sanatçı Şöhret
Memmedov, TEBA FM'de
yayınlanan Geylan Bakkal'ın
sunduğu Eğlence Modu
programına canlı yayın konuğu
oldu.
"Öpüm Nefesinden" şarkısıyla
müzik listelerinde trendlerden
düşmeyen Memmedov, samimi
açıklamalarıyla dinleyicileri mest
etti.

Şarkısının hikayesinden bahseden
Azerbaycanlı sanatçı, "Şarkının
sözlerini doğum günümde yazdım,
birkaç ay sonra da şarkı haline
getirdik." dedi ve şarkıdan sonra
hayatının çok değiştiğini söyledi.

Abud İlham'dan TEBA
FM'e Samimi Cümleler
Türkmen sanatçı Abud İlham,

TEBA FM'de yayınlanan Esra
Kasapoğlu'nun sunduğu "Buram
Buram Türkmeneli" programına
canlı yayın konuğu oldu.

Öte yandan Memmedov,
"Şarkılarım birçok ülkede
seslendirildi. Mustafa Ceceli
şarkımı beğenmiş ve stüdyoya
gelip şarkıyı söylemek için izin
istemişti, severek kabul etmiştik.
Türk dünyasına şarkılarım açıktır
ama söylerken şarkının kime
ait olduğunun belirtilmesini
isterim. Şarkının sahibinin
adının yazılmamasını saygısızlık
olarak karşılarım." diyerek
şarkılarının izinsiz okunmasına
sitem etti.

Müziğe dedesinin izinden giderek
başladığını söyleyen İlham, "Son
zamanlarda eski çalışmalar daha çok
ilgimi çekiyor, onları yenilemeye
odaklandım." diyerek projelerinden
bahsetti.
Türkmen sanatının konumundan
memnun olduğunu ifade eden
İlham, yakında yayınlayacak
olduğu yeni
şarkısını da TEBA FM ile
paylaştı.

Memmedov ayrıca, yakında
Mustafa Ceceli ile beraber
sözü ve müziği kendisine ait
olan Azerbaycan Türkçesiyle
seslendirecekleri bir düet
çalışması yayınlayacakları
müjdesini de dinleyicileriyle
paylaştı.

'Üçüncü şarkıyı Mayıs gibi çıkarmak istiyorum'
TEBA FM’in Eğlence Modu programına şarkıcı Sevcan Dalkıran canlı yayın
bağlantısıyla katıldı.

Geçtiğimiz haftalarda yayınladığı "Kalbin Cahil" şarkısıyla listelerden
düşmeyen Dalkıran, müzikteki ilk başarısını 2006 yılında İstanbul'da
düzenlenen Popstar yarışmasında ikincilik elde ederek kazandığını söyledi.
Bir dönem televizyonda yayınlanan ve Seda Sayan'ın sunduğu Evleneceksen
Gel programında back vokal olarak yer alan güzel şarkıcı, Üzeyir Mehdizade
ile yeni bir düet çalışmasının olabileceğini ifade etti.

'Bu konuda mütevazı

olamayacağım'

Azerbaycanlı sanatçı Nigar Muharrem, konuk olduğu radyo
programında olay yaratacak açıklamalarda bulundu.

TEBA FM'de yayınlanan Geylan Bakkal'ın sunduğu Eğlence
Modu programına canlı telefon bağlantısıyla katılan Muharrem,
sunucu Bakkal'ın müzik sektörü hakkındaki fikirlerini sormasının
üzerine diğer Azerbaycanlı sanatçıları kızdırabilecek sözler
kullandı.
Açıklamasında Muharrem, "Bu konuda hiç mütevazı
olamayacağım, ben kaliteli işlerin insanıyım. Bir şarkının
kalitesinden emin değilsem yapmam. Azerbaycan dilinde şarkı
yapıp hem Azerbaycan hem de Türkiye listelerinde trendlere
girdim, diğer sanatçılar yeni yeni isimlerini duyurmaya başladılar
ben onlardan önce de vardım." diyerek iddiasını ortaya koydu.
Azerbaycan bayrağını kendisinin taşıdığının altını çizen 26
yaşındaki güzel sanatçı, "Dinleyicilerime saygı duyuyorum,
onlara kaliteli işler dinletmem gerektiğini düşünüyorum.
Dinlenme sayılarına bakmıyorum ben, kalite benim için önde
geliyor." ifadelerini de açıklamasına ekledi.
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TEBA FM’in Eğlence
Modu programına
şarkıcı Sevcan
Dalkıran canlı yayın
bağlantısıyla katıldı.

Geçtiğimiz haftalarda
yayınladığı "Kalbin
Cahil" şarkısıyla
listelerden düşmeyen
Dalkıran, müzikteki
ilk başarısını 2006
yılında İstanbul'da
düzenlenen Popstar

yarışmasında
ikincilik elde ederek
kazandığını söyledi.
Bir dönem televizyonda
yayınlanan ve Seda
Sayan'ın sunduğu
Evleneceksen Gel
programında back
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