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Yüz yüze eğitim başlayacak mı? 
Müfredatta kısaltma neye göre yapıldı? 

Sınavlar ne zaman yapılacak?
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Aşı ÇağrısıÇağrısı             

Cutyar Adil TEBA Ajansı’na konuştu
Yedeklenen maaşların 2021 Bütçe Yasa Tasarısı çerçevesinde bir çözüme kavuşmasını talep ettik

  
Türkmen Milletinin Yaratıcı ve Büyük Dehası, 
E ş s i z  S e s e  S a h i p  Ş a i r  v e  M a k a m  H o c a s ı

Erbil'de
Türkmen 

Milli Kıyafetiyle 
Çocuk Defilesi 

Güvenlik boşluğu Bağdat ve Bölge hükümetleri arasında koordinasyon olmamasının bir sonucu”

Reform sürecinin uygulanmasının önünde engeller var”

Bazıları menfaati gereği, reformdan söz ettiğimizde siyaset ve medya seviyelerinde bu sürecin 
karşısında duruyor

İyi sonuçları olan süreçleri hiç düşünmeden onaylarız”
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İKİ TÜRKMEN VEKİL İKİ TÜRKMEN VEKİL 
PROJELERİNİ PROJELERİNİ 

ANLATTIANLATTI
Bizim Bölge'de yasal açıdan bir sıkıntımız 
yok, ama uygulama meselesinde sıkıntı 
çekiyoruz

Türkmenler eskiden Kale, Tacil, Arap, Hanaka 
mahallelerinde yaşıyordu. Daha sonra bu 
mahalleler devlet tarafından istimlak edildi

Kerkük Sağlık 
Müdürü'nden 

Bayram Aşı

Türkmenler bayramda yapılan yemeklere 
“BAYRAM AŞI” der. Bayram namazı 

sonrası sabah saatlerinde Erbil’de çoğu 
aile bayram aşı yer. Eski dönemde insanlar 

bunu bir gelenek haline getirmiştir. Bayram 
namazından sonra bayram aşı evlerde 

hazır olur yemek kokuları sabahın erken 
saatlerinde tüm sokakarı sarar. Ancak bu 

gelenek zamanla değişmiştir. 

Ramazan boyu sizlerle olduk

‘Din ve İnsan’‘Din ve İnsan’
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 Hüseyin Hama Kerim/ Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı Sözcüsü 

 Ari Ahmet/ IKBY Su Yönetimi Genel Müdürü

IKBY kuraklıkla karşı    
           karşıya kalacak mı ?



Röp: Ziya Uzeiry/Foto: Çoban Timur

“Yedeklenen maaşların 2021 Bütçe Yasa Tasarısı 
çerçevesinde bir çözüme kavuşmasını talep ettik”

“Güvenlik boşluğu Bağdat ve Bölge hükümetleri 
arasında koordinasyon olmamasının bir sonucu”

“Reform sürecinin uygulanmasının önünde engeller 
var”

“Bazıları menfaati gereği, reformdan söz ettiğimizde 
siyaset ve medya seviyelerinde bu sürecin karşısında 

duruyor”

“İyi sonuçları olan süreçleri hiç düşünmeden onaylarız”          PROJELERİNİ ANLATTI 
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 TEBA Ajansı’na konuştu

TEBA Ajansı’na özel röportaj veren Irak Kürdistan 
Bölgesi Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Cutyar Adil, 
Ziya Uzeiry’nin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. 

Geçtiğimiz günlerde terör örgütü DEAŞ, 
Peşmergenin Altunköprü’deki mevzilerinden 
birine saldırı düzenledi. Bölgede güvenlik boşluğu 
olduğu sürekli konuşuluyor, saldırının sebebi sadece 
güvenlik boşluğu mu? Eğer öyle ise neden şimdiye 
kadar bu boşluk kapatılmadı?

Irak özel bir durumda. Geçtiğimiz yıllarda DEAŞ’ın 
ortaya çıkması ve Bölge ile özellikle 2014 yılından 
sonra koordinasyon olmaması bu durumu oluşturdu. 
Biz bu boşluğun Bağdat ve Bölge hükümetleri arasında 
koordinasyon olmamasından oluştuğunu düşünüyoruz. 
Birçok kez Federal Irak Hükümetini bir güvenlik 
boşluğu olduğu ve DEAŞ’ın faaliyeti için bunun 
önemli bir faktör olduğu 
konusunda bilgilendirdik. 
Bunun dışında en büyük 
sorun 140. Maddenin 
uygulanmamasıdır. Eğer 
madde uygulanıp bölge 
halkı kendisi yönetimi 
sağlarsa, bence durum çok 
farklı olurdu. Bu yüzden 
bu konu, güvenlik boşluğu 
ve anayasanın uygulanması 
bakımından Irak Federal 
Hükümeti yetkisinde. 

Peki Irak ile herhangi bir 
koordinasyon var mı?

Bazı komisyonlar 
oluşturuldu ancak gerektiği 
gibi bir çalışma yapılmadı. 
Ne yazık ki şu anda bölgede demografik değişim 
politikası yürütülüyor. Bu politika Erbil ve Bağdat 
arasındaki koordinasyonu etkilemiş durumda. Bana göre 
bu durum hiçbir tarafın menfaatine değildir. Bu konunun 
çözülmesi ve anayasanın bu çerçevede yargıç olması 
gerekiyor. Federal hükümetle koordinasyonumuz var, 
bir koordinasyon heyeti oluşturuldu ama halen gerekli 
seviyede değil. 140. Maddenin uygulanmasının siyasi ve 
güvenlik sorunlarının çözümü için tek çözüm olduğunu 
yinelemek istiyorum. 

Dokuzuncu kabinenin ana gündem maddelerinden 
biri Reform Yasası’ydı. Reform Yasası hangi aşamada? 
Bu yasayla ilgili son bilgiler nedir?

Reform basit değil karmaşık bir süreçtir. Bununla beraber 
zamana ihtiyaç duyulur ve bu, sadece Reform Yasası’na 
bağlanamaz. Siyasi ve yasal bakımdan büyük bir zamana 
ihtiyaç duyulur, atılan adımlar birkaç sektör ve alandadır. 
Örneğin sınır noktaları, petrol alanı, idari konular; 2 veya 
3 maaş alanlar konusu, şehit ve enfale maruz kalanların 
dosyalarının yeniden düzenlenmesi, göz ardı edilen 
konular ve siyasi tutuklular konusu. Bunlar bir gün bir 
geceyle çözülecek konular değildir. Ayrıca Bölge ve 
devlet hazinesine ne kadar gelirin geri kazandırıldığını 
bilemeyiz çünkü süreç devam ediyor. Bu politikadan 
vazgeçmeyeceğiz ve emin olun ki engeller de var. Bazı 

kişiler bu durumdan başından beri yararlanıyor ve halen 
devam ediyor. Reformdan söz ettiğimizde ilk olarak 
menfaati büyük tehlikede olanlar zarar görür. Onlar 
siyaset ve medya seviyelerinde bu sürecin karşısında 
duruyor. 

Biz bu prosedür konusunda ciddiyiz ve hiçbir engelin 
süreci etkilemesine izin vermeyeceğiz. Ancak bu çalışma, 
azim ve fırsat gerektiriyor. Örneğin; hizmet anlaşmaları 
konusunda iyi adımlar atıldı. Bazı sözleşmelerde %80’lik 
kâr payını şirket, %20’sini hükmet alıyordu. Şimdi ise bu 
değişti, %80’i hükümet diğerini ise şirket alıyor. Yapılan 
bazı hizmet anlaşmalarından hükümetin haberi yoktu, 
yani temelde hükümetle anlaşma yapmadan şirket, kendi 
isteğine göre işlerini yürütüyordu ve insanlardan para 
alıyordu. Biz bunu durdurarak tüm sözleşmeler hakkında 
soruşturma başlattık. Petrol alanında da aynı şeyi yaptık. 
Petrol şirketlerinin giderlerini soruşturmak ve bunların 
gerçekte yapılıp yapılmadığını öğrenmek için büyük bir 
çalışma yürüttük. Memurlar konusunda da biyometrik 
sistem üzerinde çalışıyoruz ve iyi adımlar söz konusu, 
bence bu çalışma son evrelerinde şu anda. Tamamlanan 
ve iyi sonuçları olan prosedür hiç düşünmeden onaylarız.

Parlamentodaki taraflar hükümetin üyesi, aynı 
zamanda çoğu kez muhalefet olarak ortaya 
çıkıyorlar ancak hükümete üst düzey görevleri 
var. Siz Hükümet Sözcüsü olarak bu konuyu nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Bu durumun hükümetin 
çalışmaları önünde engel teşkil ettiğini düşünmüyor 
musunuz?

Bu hükümet bir koalisyon hükümetidir, 3 ana parti olan 
Kürdistan Demokrat Partisi, Kürdistan Yurtseverler 
Birliği ve Değişim Hareketi’nden oluşuyor. Bu isimleri 
parlamentodaki sandalye sayısına göre söyledim. Bu 
partiler toplantı yapıp 9. kabinenin çalışma programını 
kurdu. Bu çalışma programı da parlamentoya sunuldu 
ve oylandı. Hükümet de çalışma programına bağlı ve 
insanlara bu çalışma programına uyacağı sözünü verdi. 
Bu program dışında başka bir program uygulanamaz 
çünkü süre belli. Eğer yapılan eleştiriler hükümetin 
çalışmalarını daha iyi hale getirmeye neden olacaksa 
ve genel menfaate uygunsa bunu kabul eder teşekkür 
ederiz. Ama bazı şeyler siyasi çekişme alanına giriyor ve 
biz kamuoyunun siyasi amaçlar doğrultusunda başka bir 
tarafa çekilmesine izin vermeyiz. Bazı kişiler yaptıklarını 
hükümette bulunan bir partiye mâl ediyor, ben bu 
durumu bir partinin politikası olarak değil bireysel bir 
durum olarak görüyorum. Eleştirilerden korkmadığımızı 
yinelemek istiyorum, fakat çalışma programımızı 
uygulayamama konusunda halkımızdan korkuyor 
ve onlara saygı duyuyoruz. Çalışmaları daha iyi hale 
getirecek eleştirileri kabul ederiz, ama siyasi çekişme 
amaçlı kamuoyunu başka bir tarafa çekmek isteyenlerin 
beyhude çalıştığını söylemek isteriz. İnsanların artık 
gözü açık ve konuların ne olduğunu biliyorlar. Bunların 
bizim üzerimize etkisi yok ve hükümetin çalışmalarını 
daha iyi yapacak herhangi bir eleştiri kabulümüzdür ve 

halkın yararına uygun kararları da alırız. 

Röportajın başlangıcı, sorduğum sorular 
çerçevesindeydi, açık bir şekilde şunu söylemenizi 
istiyorum; IKBY Hükümetinin Bağdat’a güveni var 
mı?

Hükümetin 9. kabinesi 10 Temmuz’da yemin etti ve 
biz 16 Temmuz’da sorunları çözmek için Bağdat’a 
gittik. İki taraf arasında hâkimin anayasa olduğu açıktır 
ve bunun uygulanmasını istiyoruz. Önceki hükümet 
birçok söz verdi ama uygulamadı, bunlardan biri 2010 
yılında imzalanan Erbil Anlaşması’ydı ve bu anlaşma 
birçok maddeden oluşmasına rağmen uygulanmadı. 
Art arda gelen hükümetler de yine bazı konularda 
uygulamaya geçmedi. Biz durumu anlıyoruz, belki biz 
de bazı konularda suçluyuz ama genel olarak merkez 
veya federal hükümet gelir ve otorite bakımından 
çevresinden daha güçlü. Asla çevresinin kendisi üzerine 
hâkim olduğu öngörülemez, genel olarak merkez çevresi 
üzerine hâkimdir. Merkezin çevresine karşı kalkışması 
görülür, tersi bir durum mümkün değildir. Bu yüzden 
Federal Amerika sisteminde Amerikan Anayasası’nda 
vilayetler için yetki eklendiğinde, hiçbir vilayetin merkez 
Washington’a karşı kalkışma endişesi söz konusu olmadı. 

Dolayısıyla bu öngörülemez çünkü diplomatik etki 
bakımından merkez daha güçlüdür. Bizi en çok zorlayan 
sorunlardan biri anlaşmaların uygulanmamasıdır. Aksi 
takdirde güven konusu orana bağlı bir konudur. Sayın 
Başbakan Mustafa el-Kazımi’ye güvenmeseydik onu 

desteklemezdik. Ama 
Irak hükümetinde 
dünyanın hiçbir 
ülkesinde görülmemiş 
siyaset modelleri var. 
Bunun göz önünde 
bulundurulması 
gerekiyor ve bunu 
anlamalıyız. Umarız 
bu konularda daha 
fazla çözüm üretilir. 
Siyasi elitin ve Iraklı 
hakimlerin sorunların 
çözümü için anayasayı 
ilke edinmesi gerekiyor, 
bu güven oluşturur. 
Şu anda Bağdat ile 
iyi bir ilişkimiz var, 
umarız bütçe üzerine 
yapılan anlaşmalar 

uygulanır. Anlaşma çerçevesinde Kürdistan Bölgesi’nin 
mali haklarının verilmesini bekliyoruz. Biz de 
sorumluluklarımızı yerine getirmek için hazırız. Bu süreç, 
Bağdat ile sorunları çözer.  

Bütçede yedeklenen maaşların ödenmesi için bir 
mekanizma geliştirildi mi?

Halihazırda Bölge hükümetinin 2021 Bütçe Yasa 
Tasarısı hazırlığındayız. Ana gündem maddelerinden 
biri de bu konu. Şüphesiz bu, hükümetin omuzunda 8. 
kabineden kalma bir borçtur. Maliye, planlama ve ilgili 
bakanlıklardan bu projenin hazırlanması için talepte 
bulunduk. Bütçe çerçevesinde bu konuya bir çözüm 
bulmalarını istedik. Yedekleme konusunun bütçe 
çerçevesinde nasıl yüzde yüz çözüme kavuşacağını 
söyleyemeyiz. Planlama Bakanı’nın hazırlıklarını, ayrıca 
bütçenin hazırlanması ve tamamlanmasını bekliyoruz. 
Hükümet olarak bu konunun 2021 Bütçe Yasası 
çerçevesinde çözülmesi gerektiğini bildirdik. Hala 
konuyu değerlendiriyoruz. Söylediğim gibi; bunu 
kabul ettik, halk haklı ve bunu destekliyoruz. Planlama 
ve maliye bakanlıklarının çözümlerinin sunmasını 
bekliyoruz. 
Yukarıdaki röportaj TEBA Gazetesi için kısaltılarak hazırlanmıştır. 
Tamamına TEBA Ajansı’nın resmi Facebook, Twitter ve Youtube 

hesaplarından ulaşabilirsiniz.

IKBY Hükümet Sözcüsü Cutyar Adil 



Ali Antar ile Kısa Öz
İKİ TÜRKMEN VEKİL           

         PROJELERİNİ ANLATTI 

Millet Listesi Fraksiyonu Başkanı Azat Küreci ve Irak 
Türkmen Cephesi (ITC) Fraksiyonu Başkanı Himdat 
Bilal, Kısa Öz programına konuk oldu. 

İki vekil, programda Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi 
(IKBY) Parlamentosuna sunulan projeleri ve 
Türkmenlerin durumunu  değerlendirdi.

 ‘Türkmen Yerleşim Sitesi’ adlı projesi hakkında 
konuşan Millet Listesi Fraksiyonu Başkanı Azat 
Küreci, “Bilindiği üzere Türkmenler eskiden Kale, 
Tacil, Arap, Hanaka mahallelerinde yaşıyordu. Daha 
sonra bu mahalleler devlet tarafından istimlak edildi. 
Böylece şehir merkezinde yaşayan Türkmenler, 
çevre mahallelere dağıldı. Uzak yollardan dolayı 
okullar ve kültürel toplantılardan uzak düştüler. Bu 
projede hedefimiz Türkmenleri bir araya getirmek, 
toplamaktır.” ifadelerini kullandı.

Projenin detaylarını anlatan Küreci, “Yapılması 
planlanan bu site, 400 dönüm arazi üzerine inşa 
edilen 2 bölümden oluşuyor; apartmanlar ve 
müstakil evlerin yapılması tasarlandı. İdari olarak 
Hristiyanların yerleşim bölgesi olan Ankawa gibi 
olacak. Yapılan müstakil evler 200, 250 ve 300 
metre kare şeklinde seçeneklerle sunulacak. 
Apartman daireleriyse 2+1 ve 3+1 şeklinde 
yapılacak. Apartmanlar ve müstakil evler arasında 40 
metre genişliğinde 2 şeritli caddeler yapılacak. Bu 
cadde, ticari alan, pazar, spor kulübü, kültür merkezi, 
cami ve diğer hizmet projeleri için kullanılacak. Bu 
proje sayesinde Erbil’in farklı bölgelerine dağılan 
Türkmenler, bu sitede bir araya toplanacak.” 
şeklinde bilgiler paylaştı.

Millet Listesi Fraksiyonun çalışmasına destek 
verdiklerini söyleyen ITC Fraksiyonu Başkanı 
Himdat Bilal, IKBY Parlamentosuna sunduğu 
projesini anlattı. 

Erbil merkezinde bulunan tek kaymakamlığın 3’e 
bölünmesinin önemini vurgulayan Himdat Bilal, 
“90’lı yıllarda Erbil’in merkezinde 700-800 bin 
nüfus vardı ve bölgelerin tamamı tek kaymakam 
tarafından idare ediliyordu. Ancak şimdi Erbil 
merkezinin nüfusu 1 milyon 800 bine yakın ve 
aynı şekilde bir kaymakamla idare ediliyor. Böylece 
hizmet konularında aksaklık yaşanıyor. Merkez 
kaymakamlığının 3’e bölünmesini talep ettik. Bu 
2 açıdan çok önemli. Birincisi hizmet daha iyi 
bir şekilde vatandaşlara yetişir ve bütün yük tek 
kaymakam üzerinde olmaz. İkinci konu ise, biz 
kaymakamlıkların doğu, batı ve merkez olarak 
ayrılmasını istedik. Türkmenlerin çoğunluğu 
merkezde yaşadığı için, merkez kaymakamlığın 
Türkmenlere verilmesini talep ettik.” dedi. 

Bu projenin Türkmenlerin isteği olduğunu dile 
getiren ITC Fraksiyonu Başkanı, projenin kabul 
edilmesi Erbil’de birlikte yaşamın güzel bir 
göstergesi olacağını vurguladı. 

Kısa Öz Programı Sunucusu Ali Antar, Azat 
Küreci’nin kendi fraksiyonu adına 80’den 
fazla proje yazdığını örnek göstererek, “Neden 
Türkmen milletvekilleri ayrı ayrı proje yazıyor? 
Neden ortak projeler yazmıyorsunuz?” sorusunu 
vekillere yöneltti.

Soruyu cevaplayan Himdat Bilal, “Muhakkak birlikte 
her zaman fayda var. Atasözümüzde söylendiği gibi, 
‘Bir elin nesi var? İki elin sesi var.’ Bizim davamız 
aynı, Türkmen partileri arasında ne solcu ne İslami 
partiler var, hepsi milli partiler. Bizim veya diğer 
milletvekillerinin kendine has projeleri de olabilir ve 
ortak projeleri de olabilir. Bu dönemki milletvekilleri 
daha fazla ortak çalışıyor. Belki bu birliktelik 
%100 benim istediğim veya diğer milletvekillerinin 
istediği gibi değil ama bizden önceki döneme göre 
daha fazla bir birliktelik var. Bir de yönetim kendi 
sıkıntılarından dolayı ve Erbil-Bağdat arasındaki 
sıkıntılardan dolayı pek de ilgilenmiyor bizim 
meselelerle. O yüzden ortak çalışmamız daha verimli 
olacaktır.” ifadelerinde bulundu.

Türkmen milletvekillerinin müttefik olarak 
adlandırdığı Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 
tarafından Türkmenlere yönelik ne tür destekler 
verildiğine yönelik soruyu cevaplayan Millet Listesi 
Fraksiyonu Başkanı Küreci, “Biz KDP ile müttefikiz. 
Hiç olmazsa KDP bize Türkmenleri temsil eden 5 
kotanın devam edeceği garantisini veriyor. Çünkü 
diğer partilerden bazen Türkmenlere bir kotanın 
yeterli olduğu şeklinde sözler duyuyoruz. Biz milletin 
çıkarına uyan ve Türkmen davasına zarar vermeyen 
konularda KDP’ye destek veriyoruz, onlar da buna 
karşılık bize destek verecek. Bugün biz Türkmenler, 
KDP’nin yönetiminde olan Erbil ve Bölge'de 
yaşıyoruz. KDP’ye muhalefet olmamız bize bir şey 
kazandırmaz, ama müttefik olmamız sayesinde birçok 

konuda onlardan destek alabiliriz.” açıklamasında 
bulundu.

“Görünüşte Türkmenlere verilen 
birçok şey var ama alt yapısı boş”

“IKBY’de yaşayan Türkmenler mi yoksa 
Irak merkezi hükümetin yönettiği yerlerde 
yaşayan Türkmenler mi daha rahat ve haklarını 
alabilmiştir?” sorusunu, Azat Küreci, “Bizim 
Erbil’de 5 milletvekili, bir bakan, bir parlamento 
müsteşarı, 2 genel müdürlüğümüz var. Saydıklarımız 
Bağdat tarafında Türkmenlere bu sayıda 
verilmemiştir. Ama Türkmenlere verilen genel 
müdürlüklere bakılırsa, Türkmen Eğitim Genel 
Müdürlüğü sadece 2 kişiden oluşuyor. Altında 
herhangi bir kadro yok ve yıllardır vekaleten 
yürütülüyor. Kültür Genel Müdürlüğü 60’a yakın 
çalışanı var ama çalışanların çoğunluğu Kürt. Yani 
genel olarak görünüşte Türkmenlere verilen birçok 
şey var ama alt yapısı boş.” diyerek cevapladı.

“Genel olarak Türkmenlere yönelik hem 
burada hem de orada bir baskıcı politika var”

Aynı soruyu cevaplayan ITC Fraksiyonu Başkanı 
Himdat Bilal, “Bizim Bölge'de yasal açıdan bir 
sıkıntımız yok, ama uygulama meselesinde sıkıntı 
çekiyoruz. Mesela oluşumların haklarından söz eden 
2015’te çıkan 5. Maddeye bakarsanız içerisinde 
oluşumlara çok güzel haklar tanınmış, ancak 
uygulamada birçok şeyde eksikliğimiz var. Eğer 
karşılaştırma yaparsak Türkmenler burada daha 
özgür ama genel olarak Türkmenlere yönelik hem 
burada hem de orada bir baskıcı politika var. Bizim de 
buna karşı tedbirli olmamız lazım ve birlikte hareket 
etmemiz gerekir. Bağdat’ta bize zar zor bir bakanlık 
verilse de burada bir bakanlığımız var. Burası biraz 
daha iyi diyebiliriz.” ifadelerini kullandı.
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Türkmeneli’nde ilk kez 23 Nisan Çocuk 
Bayramı münasebetiyle ‘Türkmen Milli 
Kıyafetiyle Çocuk Defilesi’ düzenlendi.

Erbil’de Irak Türkmen Cephesi (ITC) 
Kadın Kolları ile TEBA Medya Grubu’nun 
ortak çalışmasıyla tamamı Türkmen milli 
kıyafetlerinden oluşan bir defile yapıldı.

Farklı yaş gruplarndan olan çocukların sadece 
geleneksel Türkmen kıyafetlerini sergilediği 
defile, Türkmeneli’nde ilk ‘Türkmen Milli 
Kıyafet Çocuk Defilesi’ olma özelliğini taşıyor.

ITC Erbil Merkez binasında düzenlenen 

defileye yoğun ilgi gösterilirken, gelen davetliler 
çocukların heyecanına ortak oldu.

Defileye katılan tüm miniklere ve ailelerine 
günün anısına hediye takdim edildi.

Etkinliğin sonunda konuşma yapan ITC 
Kadın Kolları Sorumlusu Hayfa Beyatlı, “Her 
milletin kendisine özgü bir kültürü var. Milli 
kıyafet de bu kültürün bir parçası. Bu önemli 
kültürümüz  kaybetmeye yüz tutmuş durumda, 
tekrar kazanmak adına bir adım attık.” diyerek 
sözlerine şöyle devam etti:

“Çocuklarımızdan başlayarak Türkmen 
milli kıyafetini sevdirmek istedik. Bu tür 

bir faaliyet bu bölgede ilk kez yapıldı. 
Amacımız da Türkmen kıyafetini tanıtmak ve 
sevdirmekti.”

TEBA Medya Grubu adına konuşma yapan 
Eymen Erbiloğlu ise, TEBA Çocuk dergisinin 
önemine vurgu yaparak, “TEBA Medya Grubu 
olarak medyada her alanda olmayı görev bildik 
ancak TEBA Çocuk dergisi bizim için çok farklı 
bir yerde. TEBA Çocuk sayesinde ulaşılamayan 
gönüllere, çocuklarımıza ulaşmış olduk. Umarım 
geleceğin kahramanları olan çocuklarımız 
için güzel bir gün yaşatmışızdır.” dedi ve 
çok daha büyük bir organizasyonda bir araya 
gelebileceklerini söyleyerek, yeni çalışmanın 
sinyalini verdi. 

Türkmeneli'nde İlk
Türkmen Milli Kıyafetiyle Çocuk Defilesi 
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Türkmen Milletinin Yaratıcı ve Büyük Dehası, 
Eşsiz Sese Sahip Şair ve Makam Hocası

Çoğu zaman Molla Osman Musullu’nun ismini 
ailemde bulunan yaşlı kişilerden duymuşumdur. Bu 
nedenle bende önemli bir yere sahiptir. Hacı Cemil 
Kapkapçı, Hacı Faik Bezirgan ve Molla Nazım’dan 
da ismini duyduğum Molla Ali de (Kör Ali) makamın 
öncülerindendir.

1973 yılında ilk kez bir görüşmede deha ve makam 
hocası Molla Osman Musullu/Osman Dede’nin 
ismini duydum. Ben de bu şahsı bir görev olarak 
milletime anlatacağım. Annemle birlikte babamın 
damadı olan rahmetli Hacı Şeyho Tütüncü’yü 
ziyaret ettiğimizde 105 yaşındaydı. Yaşının etkisiyle 
hastalığı yüzünden görülüyordu. Yaşlı olmasına 
rağmen düşünce ve fikirleri bir gençten farksız 
değildi. Görüşmede Hacı Şeyho Tütüncü, 1914 
yılında katıldığı Seferberlik Savaşı’nı anlattı.  

Görüşme sırasında Şeyh Osman Musullu adında 
birinden söz etti. Musullu’nun 1919 yılında Erbil’e 
ziyaretini anlatarak, şehrin önde gelen kişileri 
tarafından mevlit okuması için davet edildiğini 
söyledi. Tütücü, Musullu’nun sihirli bir sese, 
büyüleyici ve uzun bir nefese sahip olduğunu ayrıca 
hiç kimsenin onu taklit edemediğini söyledi.

Şeyh Osman Musullu’nun iki gözü de kördü. Ancak 
karşısındaki kişiyi görüyormuş gibi konuşurdu. 
Bazen bir grup halinde bazen de Dede 
Seyid ya da Cenep Şeyh adında bir kişiyle 
Erbil’e gelmiştir. Dede Seyid, def çalarak 
çoğu zaman da davul çalarak Molla 
Musullu’ya destek olurdu. Dede Seyid 
Musul yöresine özgü bir fes (başlık) ve yeşil 
bir aba giyerdi. 

Hacı Şeyho görüşmemizde, Molla Osman 
Musullu’nun Türkmen olduğunu ve 
zamanında Şeyho Tütüncü’den onu hamama 
götürmesini istediğini ve Türkmence 
“Qardaşım men de Türkmenem” dediğini 
belirtti. Tütüncü, hamama gittikleri zaman 
Molla Osman Musullu’nun onlarca şiir ve 
horyat okuduğunu ve ziyaretçileri hayrete 
düşürdüğünü kaydetti. 

Araştırmalarım sonucunda Şeyh Osman 
Musullu’nun bizim söz ettiğimiz Molla 
Osman Musullu ile aynı kişi olduğunu 
öğrendim. 1919 yılında Molla Osman 
Musullu’nun Erbil’e ziyaretine ilişkin 
araştırmalarımda, Erbil şehrinin büyük alim 
ve kadılarından Reşad Müftü Efendi’nin 
babası Muhammet Efendi tarafından davet 
edildiği ve Erbil Kalesi Camii’nde birçok 
mevlit ve makam ustalarıyla peygamber 
efendimiz için mevlit okuduğuna yönelik 
tespite vardım. Katılımcılar Seyid Merdan, 
Şahaba, Kör Ali, Hacı Abdullah ve Molla 
Nadır’dan oluşmaktaydı. Aynı yılda 
Araplar Mahallesi’ndeki Şeyh Muhyeddin 
Camisi’nde büyük bir mevlit düzenlendi. 
Bilgilere göre, söz konusu mevlit gece 
2:30’a kadar devam etti. 

Sanat ve makam için özel bir programda 
yaptığı bir açıklamanın ardından kendisine 

ulaştığım büyük sanatçı ve makam hocası Hacı Faik 
Bezirgan, Osman Musullu’nun Türkmen olduğunu 
söyledi. Ardından 1981’de Iraklı makam hocası 
Yusuf Ömer Beyatlı ile karşılaştım. O da Osman’ın 
Musullu’nun bir Türkmen olduğunu ancak 
sanatının Arapça olduğunu belirtti. Musullu’ya 
ait ses kaydının olup olmadığını sorduğumda ise 
ses kayıtlarının olduğunu söyledi. Ardından ses 
kaydını aramaya başladım ama bulamadım. Daha 
sonra sosyal medyanın yaygınlaşması ve Türkiye’ye 
gerçekleştirdiğim ziyaretlerden sonra Musullu’nun 
ses kaydına ulaştım.

Musullu’nun sesi Hacı Haydar Bakkal’ın sesine 
benziyor ancak daha yüksek ve geniş bir nefese 
sahip. Musullu’nun hayatına ilişkin bilgiye ulaşmak 
için Musul’da Refaa Tekkesi’ni ziyaret ettim. Şeyh 
Ali Şeviyş, Musullu’nun 1954’te dünyaya geldiğini 
ve tam isminin Osman bin Hacı Abdullah bin 
Ömer Musullu olduğunu söyledi. Babasının saka 
mesleğini icra ettiği ve bu mesleğin babalarından 
kaldığı kaydedildi. Osman Musullu, Türkmen Saka 
aşiretinden gelmiştir. Aşiretin tarihi 4 bin yıla 
dayanıyor. Büyük İskender’in bölgeye girişinde söz 
konusu aşiretin bu şehirde olduğu belirtilmiştir. 

Ahmet Behcet İbrahim tarafından yazılan “4000 
yıl önce Irak Vadi Rafideyn’deki Türkmenler”  
adındaki kitabında birkaç tarihi belgeye 
dayandırarak verdiği bilgilerde Erbil ve Musul’da 
bulunan birkaç aşiretten söz etmiştir. Bunların 
Saka, Balkh, Warkhaz, Segad aşiretleri olduğu ve 

Sümerlerden geldikleri belirtilmiştir. Osman Dede, 
6 yaşındayken babası vefat etmiştir. 1980 yılında 
çiçek hastalığına yakalanmıştır. Osman Dede küçük 
yaşlarda söz konusu hastalıktan dolayı kör olmuştur. 
Olayın ardından küçük Osman, zorluklarla 
karşılaşmıştır. Ancak yüce Allah, çaresiz Osman’ı 
komşusu olan Musullu bir zenginle karşılaştırır. O 
da Mahmut Efendi el-Ömeri’dir. Mahmut Efendi, 
Osman Musullu’ya büyük bir ilgi göstererek, özel 
hocalarla eğitimini sürdürerek, müzik sanatını 
öğretmiştir.

Ardından Mahmut Efendi, Osman Musullu’yu  
Şeyh Ömer Erbilli tarafından tecvit öğrenmesi için 
Erbil’e göndermiştir. 1865’te Osman Musullu’nun 
hayatında büyük bir olay yaşanmıştır ve Mahmut 
Efendi el-Ömeri hayatını kaybetmiştir. Musullu bu 
dönemde büyük bir boşluğa düşmüştür. Bundan 
kurtulmak için Bağdat’ta Mahmut el-Ömeri’nin 
büyük oğlu Ahmet el-Ömeri’nin  yanına gitmiştir. O 
zamanlar Ahmet, el-Zevra gazetesinin yazarıydı.

Musullu, 1885 yılında hac farzını yerine 
getirmiştir. Ardından Musul’a dönmüştür. Daha 
sonra İstanbul’a giderek Ayasofya Camisi’nde 
ezan okumuştur. Bu nedenle de halkın ilgisini 
çekerek, 2. Abdulhamid’in köşküne çağrılmıştır. 
Sultana gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Sultanın 
köşkündeki hareme davet edilmiştir. Ardından 
Mısır ve Libya’ya ziyaret gerçekleştirmiştir. Birçok 
sanatçıyla tanışmasından sonra Musul’a geri 
dönmüştür. Tekrardan İstanbul’a gönderilmiştir. 
Musul Valisi, Sultana Musullu’dan söz eder. 
Ardından Sultan, Musullu’nun sesinin hastalıklar 
için tedavi yöntemi olarak kullanılması kararını 
çıkarır. Yeniden Mısır’a gönderilir, orada el-Maarif 
adında bir dergi çıkarır. Bu, makam bilimine özel ilk 
dergi olur. Osman Musullu 1910’da Musul’a geri 
döner.

Molla Osman Musullu, Şemsettin Emevi Camisinde 
bir okul açar. 1913’te Bağdat’ta Kuran-ı Kerim 
Okuyanlar Kuruluşunun başkanı olur. Musullu’nun 
Kürt, Arap, Türk ve diğer toplumların makam 
ustaları ve sanatçıları üzerinde büyük etkisi 
olmuştur.

Musullu’nun farklı özellikleri vardı. Örneğin, 
şahısları görmeden tanıyabilirdi. Bir kadının sadece 
yürüyüşünden nasıl biri olduğunu anlardı. Hatasız 
çok iyi bir satranç oyuncusuydu. Temiz ve tatlı bir 
dile sahipti. Türkçe, Arapça, Farsça ve Türkmence 
dillerini bilirdi, özellikle de Arapça’da bulunan 
bütün lehçelere hakimdi. Molla Osman Musullu, 
mevlit dışında, büyük bir besteci, yazar ve aydındı. 
1923 yılında hayata gözlerini yummuştur.

2006 yılında Midya Salonunda “Molla Abdullah 
Musullu Festivali” adından büyük bir festival 
düzenlendi. Festival, Irak Kültür Bakanının 
başkanlığında 3 gün sürdü.  Sunduğumuz belgeler 
doğrultusunda Molla Osman Musullu’nun Türkmen 
olduğu kanaatine varılmıştır. Bu nedenle kültür, 
edebiyat ve sanat derneklerinden bu gibi makam 
ustası ve yetenek sahibi kişilerle ilgili tarihimizi 
yaşatmak için festivaller düzenlemelerini talep 
ediyorum. 

Araştırmacı Yazar: Muhammet Abdullah Yunus
Düzenleme: Ziya Uzeiry

Ossman Dede veya Molla 
ssman Musullu
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Irak Temsilciler Meclisi seçimi için 
koalisyon ve aday başvuruları son 
bulurken, listeler adaylarını açıklamaya 
başladı. 

Türkmenler Irak’ın farklı illerinde Irak 
Türkmen Cephesi’nin (ITC) liderliğinde 
oluşturulan koalisyonla seçimlere 
katılıyor. Irak Kürdistan Bölgesi 
Yönetimi’nde (IKBY) ise seçime katılan 
tek taraf yine ITC oldu. 

ITC, Erbil ve Süleymaniye’den ekim 

ayında yapılacak Irak Temsilciler Meclisi 
seçimlerine katılacak adaylarını açıkladı. 

ITC Yürütme Kurulu Üyesi ve IKBY 
Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı 
Aydın Maruf, yaptığı basın açıklamasında 
10 Ekim’de yapılması planlanan 
seçimlere katılacak adayları duyurdu.

Kerkük, Musul ve Irak’ın farklı 
bölgelerinde ITC liderliğinde koalisyon 
oluşturulduğunu belirten Maruf, “Irak 
Kürdistan Bölgesi’nde özellikle Erbil 
ve Kifri’de Irak Türkmen Cephesi adına 

seçimlere katılıyoruz. Erbil merkezde 
3, Kifri’de 1 adayımız var. Toplamda 4 
adayla seçimlere katılıyoruz.” dedi.

Erbil’in doğu ve batı seçim bölgelerinde 
adayları olduğunun altını çizen Maruf, 
“Batı bölgesinde Pınar Nevzad Haci, 
doğu bölgesinde Rıhap Selman ve 
Kazım Yaver Enver adaylarımızdır. 
Kifri’deki adayımız ise Birsen Cihat 
Beyatoğlu’dur.” bilgisini paylaştı.

ITC’nin IKBY’de seçimlere katılan 
tek Türkmen partisi olduğunu ifade 

eden Maruf, bunun Erbil’de ve bölgede 
Türkmenler için bir gurur olduğunu 
belirtti. 

Bakan Maruf, “Bu seferki parlamento 
seçimleri diğerlerinden daha farklı, 
önceki seçimlerde listeye oy veriliyordu 
ancak bu seçimde adayların rolü önemli.” 
diye konuştu. 

Irak Temsilciler Meclisi seçimlerinin 
10 Ekim 2021 tarihinde yapılması 
planlanıyor. 

ITC Erbil ve Kifri’de 4 adayla seçimlere katılıyor 

Irak genelinde artan koronavirüs vakalarını kontrol 
altında tutma amaçlı aşı dağıtım programı hızla 
devam ediyor. Ancak Kerkük Sağlık Genel Müdürü 
aşı hakkında çıkan ‘asılsız dedikodular’ nedeniyle 
insanların aşı yapmaya sıcak bakmadığını dile getirdi.

Kerkük Sağlık Genel Müdürü Doktor Nebil Boşnak, 
koronavirüs aşı uygulama süreci hakkında TEBA 
Gazetesi'ne konuştu.

Sağlık Genel Müdürü Boşnak, 
“Şimdiye kadar Kerkük’te 3 tür aşı 
dağıtımı yaptık. İlk olarak Çin yapımı 
aşı Sinopharm geldi ve halka dağıttık. 
Daha sonra bize AstraZeneca aşısı 
geldi onları da sağlık merkezlerine 
dağıttık. AstraZeneca’nın eksi 8 derece 
sıcaklıkta saklanması gerekir ve normal 
sağlık merkezlerinde saklanması sorun 
yaratmıyor. Örneğin Pfizer sadece 
büyük hastanelerden temin ediliyor, 
çünkü eksi 80 derecede saklanması 
gerek.” bilgilerini paylaştı.

Pfizer aşısının çok rağbet gördüğüne değinen 
Boşnak, “Bize gelen Pfizer aşılarını Cumhuri, 
Rızgari ve Havice hastanelerinde dağıttık. Bu 3 
hastanede Pfizer aşılarını eksi 80 derece sıcaklıkta 
saklamak için yeterli dolaplarımız var. Şimdi elimizde 
bir tek AstraZeneca aşısı mevcut.” dedi.
Kerkük Sağlık Genel Müdürü, sıkça tartışılan 

aşıların yan etkisine ilişkin ise “Aşıların şimdiye 
kadar herhangi bir yan etkisi görülmedi. Sadece aşı 
uygulandıktan sonra ilk 2 saat halsizlik oluşuyor, o 
da 2 ağrı kesiciyle gideriliyor.” diyerek konuşmasını 
şöyle sonlandırdı:

“Aşılar hakkında çıkan dedikodulara kimse 
inanmasın. Aşıların hiçbir zararı yok, herkes 

kullanıyor. Bakın Erbil, Süleymaniye, 
Bağdat ve diğer illerde günde kaç kişi 
aşı oluyor, neden bir tek Kerkük halkı 
uzak duruyor.” 

Müdürlükten aldığımız verilere göre, 
4 mayıs tarihine kadar Kerkük’te aşı 
olanların toplam sayısı 14  bin 198 
kişiye ulaştı. Bu sayının 8 bin 830’u 
yapılan aşıların ilk dozu ve 5 bin 468 
kişi de aşıların ikinci dozunu aldı. 

Kerkük Sağlık Genel Müdürlüğü 
günde yaklaşık 430 kişiye aşı yapmayı 
planlıyor. 

Kerkük Sağlık Müdürü'nden 
Aşı Çağrısı             

Haber: Barzan Lokman

09
 M

ay
ıs 

20
21

09
 M

ay
ıs 

20
21

TEBA

66



77
09

 M
ay

ıs 
20

21
09

 M
ay

ıs 
20

21
TEBA

eden Maruf, bunun Erbil’de ve bölgede 
Türkmenler için bir gurur olduğunu 
belirtti. 

Bakan Maruf, “Bu seferki parlamento 
seçimleri diğerlerinden daha farklı, 
önceki seçimlerde listeye oy veriliyordu 
ancak bu seçimde adayların rolü önemli.” 
diye konuştu. 

Irak Temsilciler Meclisi seçimlerinin 
10 Ekim 2021 tarihinde yapılması 
planlanıyor. 

ITC Erbil ve Kifri’de 4 adayla seçimlere katılıyor 

aşıların yan etkisine ilişkin ise “Aşıların şimdiye 
kadar herhangi bir yan etkisi görülmedi. Sadece aşı 
uygulandıktan sonra ilk 2 saat halsizlik oluşuyor, o 
da 2 ağrı kesiciyle gideriliyor.” diyerek konuşmasını 
şöyle sonlandırdı:

“Aşılar hakkında çıkan dedikodulara kimse 
inanmasın. Aşıların hiçbir zararı yok, herkes 

kullanıyor. Bakın Erbil, Süleymaniye, 
Bağdat ve diğer illerde günde kaç kişi 
aşı oluyor, neden bir tek Kerkük halkı 
uzak duruyor.” 

Müdürlükten aldığımız verilere göre, 
4 mayıs tarihine kadar Kerkük’te aşı 
olanların toplam sayısı 14  bin 198 
kişiye ulaştı. Bu sayının 8 bin 830’u 
yapılan aşıların ilk dozu ve 5 bin 468 
kişi de aşıların ikinci dozunu aldı. 

Kerkük Sağlık Genel Müdürlüğü 
günde yaklaşık 430 kişiye aşı yapmayı 
planlıyor. 

Kerkük Sağlık Müdürü'nden 
Aşı Çağrısı             

Röp: Pınar Çelebi  / Foto: Enes Saddam

IKBY kuraklıkla karşı 
karşşıya kalacak mı ??

Bilindiği üzere yapılan araştırmalar, yağış oranındaki 
düşüş ve yer altı sularının kullanılması nedeniyle yakın 
zamanda kuraklık oluşabileceğini gösteriyor. Bu nedenle 
de  yeryüzünde temiz su oranında gözle görülür miktarda 
düşüş yaşanması bekleniyor.

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) Hükümeti 
yaşanması beklenen kuraklığın önüne geçmek için 
26 Nisan 2021'de IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat 
Talabani, Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı Vekili, 
Erbil, Süleymaniye, Duhok, Halepçe valileri, Raperin 
ve Germiyan idari sorumluları, belediye ve planlama 
bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla toplantı düzenlendi. 
Toplantıda IKBY'de kuraklıkla mücadele konusu ele 
alındı. Ziraat alanının söz konusu olaydan daha az 
etkilenmesi ve uygun planın belirlenmesi için ilgili 
taraflar görevlendirildi.

Görüldüğü üzere bu sene yağan yağmur oranı geçtiğimiz 
senelere göre çok farklı. Bu da yeryüzü ve yer altı 
sularının azalmasında büyük rol oynuyor.

TEBA Ajansı olarak, bu sene yağan yağmur oranıyla ilgili 
son verileri ve kuraklık konusunu ele almak adına IKBY 
Su Yönetimi Genel Müdürü Ari Ahmet Kadir ile röportaj 
gerçekleştirdik.

Sözlerine bu yılki yağış oranını ele alarak başlayan 
Kadir, “Bu sene yağış oranı tüm senelere göre yüzde 
40 ile yüzde 50 arasındaydı. Kesinlikle yağan yağmur 

miktarının az olması yeryüzü ve yer altı su kaynaklarını 
olumsuz etkileyecek. Konuya ilişkin yapılan araştırmalar 
ve ön görüler önümüzdeki 10 ile 15 sene içerisinde 
korkunç olayların yaşanacağından söz ediyor.” dedi.

TEBA muhabirinin bulunan barajlarla kuraklığın önüne 
geçme ihtimaline ilişkin sorusuna Kadir, “Maalesef 
Kürdistan Bölgesi’nde bulunan bütün nehirler üzerine 
baraj inşa edilmesini ele alan bilimsel bir çalışma şu 
ana kadar hayata geçirilmedi. Fakat var olan barajlar 
kesinlikle iyi rol görecek.” şeklinde yanıt verdi.

Temiz su borularının defalarca kırılmasına ilişkin 
konuşan Kadir,  uygulanan dış baskılar ve teknik açıdan 
yapılan hatalardan dolayı bu sene 4 kez su borusunun 
kırıldığını belirtti.

Bölgede birçok ev ve tarım alanında kaçak yol ile 
su kuyuları kazıldığını belirten Kadir, “Kaçak bir 
şekilde tarım alanlarında su kuyusu kazmak gelenek 
haline gelmiş, bu da yer altı suları için büyük bir 
sorun oluşturuyor. Hükümet genel olarak kaçak kuyu 
kazımında kullanılan toprak burgu makinesi bulursa 
işlevini bozduktan sonra kişilere de yasal cezayi işlem 
uygulanacak.” ifadelerini kullandı.

Genel Müdür Kadir, yaz mevsiminde bölgede bulunan 
bazı semtlerdeki evlerde yaşanan temiz su sorununun 

çözümüyle ilgili yöneltilen soruyu, “Yaz mevsimindeki 
durumu takip ederek teknik sorunları gidermek ve su 
kuyusu kazmak gibi planlarımız var. Hükümet bu konu 
için bir bütçe hazırladı.” şeklinde yanıtladı.

Öte yandan, kuraklığın çiftçiler üzerindeki etkilerini ele 
almak adına Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı Sözcüsü 
Hüseyin Hama Kerim ile röportaj gerçekleştirdik.

Kuraklıktan dolayı çiftçilere yardım yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Kerim, “Kuraklık konusunu ele 
almak adına Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı olarak 
bakanlık danışmanı ve şehirlerdeki tarım müdürleri 
ile toplantı gerçekleştirdik. Kuraklık ve yağış oranı 
illere ve bölgelere göre farklılık gösteriyor, bu yüzden 
kısmi kuraklık olarak kabul edilir. Özelikle Germiyan 
bölgesi kuraklıkla karşı karşıya, bölgede 200 milim 
yağmur oranından az yağmur yağdığı görülüyor. Erbil 
şehrinin aşağı kısmında bulunan Mahmur, Guer, Dibege 
ve bazı diğer bölgeler kuraklıkla karşı karşıya kalmış 
durumda. Fakat genel olarak bu sene yağan yağmur 
oranı geçtiğimiz senelere göre düşük. Bir ihtimal yüzde 
50 oranında daha az yağmur yağmış olabilir, bu nedenle 
biz kuraklıkla ilgili fikirlerimizi, kuraklığın oluşturacağı 
etkileri ele aldığımız bir rapor hazırlayarak Bakanlar 
Kuruluna sunduk.” şeklinde açıklama yaptı.

Kuraklık için bir komisyon oluşturulduğunu 
aktararak Kerim şu ifadelerde bulundu:

“Bakanlar Kurulu, ilgili bakanlık üyeleri, şehirler 
ve bağımsız idarelerin katılımıyla Kuraklık Yüksek 
Komisyonu oluşturuldu. Yetkili bütün bakanlıklar ile 
Tarım Bakanlığının hazırladığı raporlar alınarak tek bir 
rapor oluşturulup Bakanlar Kuruluna sunulacak. Biz 
Tarım Bakanlığı olarak kuraklığın oluşturacağı etkiler, 
yeryüzü ve yer altı su kaynaklarının azalması ve önceden 
değindiğim bölgelerde ekilen tarım ürünlerinin özelikle 
buğdayın büyük kısmının heder olması gibi konuları 
içeren maddelerimizi hazırladık. Biz önceliklerimizi 
belirlemek ve kuraklığın önüne geçebilmek için 
atacağımız adımları uygulayabilmek adına Bakanlar 
Kurulu Başkanlığından bize bir bütçe tahsis edilmesini 
bekliyoruz. “

TEBA muhabirinin, “Barajlardaki doluluk oranının 
azalması endişe yaratacak boyuta ulaştı mı?” sorusuna 
Kerim, “Barajlar Müdürünün söylediklerine göre 
evet endişeleneceğimiz boyuta ulaşılmış durumda. 
Derbendihan Barajı’nın doluluk oranı geçen seneye 
göre 18 metre, Dukan Barajı'nın ise 14 metre azalmış 
durumda. Barajlardaki doluluk oranının endişe yaratacak 
kadar az olduğunu söyleyemem fakat barajlardaki su 
seviyesi geçen seneye göre azaldı. Bilindiği üzere barajlar 
sadece Kürdistan Bölgesi için değil Irak’ın orta bölgeleri 
için de önem arz etmekte, birçok şehirde içme suyu 
olarak barajlardaki su kullanılıyor.” yanıtını verdi.

Geçtiğimiz günlerde bir 
televizyon programında bir 
kadının ülkeyi yönetmesi 
durumunda neler yaşanacağı 
şeklinde bir soru Türkmen 
vatandaşlara yöneltildi. Bu 
soruya verilen cevaplar, 
toplumun kadına nasıl bir 
misyon çizdiğini gösteriyor 
aslında. 

Ataerkil bir toplum 
olduğumuz doğrudur. 
Bunun getirmiş olduğu 
üzücü sonuçlardan biri de 
şudur; “Kadınların yeri, 
görevi, misyonu bellidir. O 
erkeğin gölgesinde ona bağlı 
yaşamak zorundadır.”. Bu 
düşünce onların hep geri 
planda kalmasına neden 
olmuştur. 

Söz konusu programda hem 
kadınlar hem de erkekler 
sorulan soruya cevap verdi. 
Buradaki en üzücü taraf 
kadınların inançsızca verdiği 
cevaplardı. Cevaplarda 
aslında kadınların başka 
bir kadını öyle bir görevde 
görmeyi hayal bile 
edemeyeceğini anladım. 
Çünkü çoğu kadın toplumun 
kendisine çizdiği rolü 
kabullenmiş durumda. 

Gelin bazı örnekleri 
kafamızda canlandıralım; 
sosyal medyayı hepimiz 
aktif olarak kullanıyoruz, 
eşi ile fotoğraf paylaşan bir 
erkeğin eşinin yüzünü emoji 
ile gizlediğini görmüşüzdür, 
peki bunu bir hakaret olarak 
kabul edeniniz oldu mu 
hiç? Bir diğer örnek; son 
dönemlerde şarkıcıların bir 
araya gelerek klip çekmesi 
yaygın bir durum haline 
geldi. Bir grup genç bir araya 
gelerek sözde eğleniyor, 
şarkı söylüyor peki hiç 
sormadınız mı kadınlar nasıl 
eğleniyor diye? 

Yukardaki iki örnekte 
kadınları görememek ne 
kadar geride kalmış bir 
toplum olduğumuzu bize 
gösteriyor. Kadınların 
toplumsal, kültürel ve siyasi 
hayata girmesinin önünde 
bin bir türlü engel var. 
Çünkü bu alanlarda çalışan 
kadınlar nasıl bir kimliğe 
sahip olurlarsa olsunlar, 

ya ketum derler, ya yabani 
derler, ya şöyle derler ya 
böyle. Kısacası illaki bir 
şey derler o kadına, neden 
biliyor musunuz? Çünkü 
erkekler kadınlardan söz 
etmeyi çok sever, belki de 
zayıf gördükleri içindir. 
Yaşanacak olumsuz bir 
durumda zaten tüm suç 
kadında olacağı önyargısıyla 
bu konuda rahattır erkek. 
Bir diğer neden ise 
gelişmeye kapalı kadınların 
dedikodusudur. Bu 2 faktör 
kadınların ortaya çıkmasına 
engel olan en önemli 
faktörlerdir. Çünkü bir 
erkeği sadece bir erkek 
engeller ama kadınları 
2 cinsiyet de engeller 
ki bunu programdaki 
sorunun yanıtlarında da 
görebilirsiniz. 

Bizler ayıp kavramına 
bağımlı ve her ayıbı kadına 
mâl eden bir toplumuz. 
Hata şuradan başlıyor 
aslında; çocuklarımızı 
büyütürken erkeği o kadar 
rahat bırakıyoruz ki bu 
şımarıklıkla dünyayı yaksa 
aferin oğlum diyebilecek 
durumdayız. Ama kızlarımızı 
çok sevmemize rağmen 
onu birçok alandan sırf 
“ayıp” diye mahrum 
bırakabiliyoruz. “Kızım 
şöyle yapma böyle derler, 
şunu yapma böyle olur” 
demek yerine “oğlum 
senin hiçbir kadına şunu 
yapmaya hakkın yok, sen 
her istediğini yapamazsın, 
bu hayat sadece senin 
değil” dememiz gerekiyor. 
Kadın için ayıp olarak 
gördüğümüzü erkek için 
başarı olarak gördüğümüz 
sürece bu toplum geride 
kalmaya mahkumdur. 

Kadın toplumda rahat 
bir şekilde rol almadığı, 
siyasi, sosyal, kültürel ve 
tüm alanlarda özgürce 
yaşamadığı sürece o toplum 
geride kalmayı hak eder. 
Son olarak şu düşüncemi 
tekrarlamak istiyorum; önce 
erkek çocuklarımıza insan 
olmayı öğretelim, sonra asıl 
insanın kadın olduğunu 
anlarız.  
 

Önce insan 
olmayı 
öğretin!

Barzan Lokman
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TEBA Medya Grubu, her yıl ramazan 
aynın gelmesiyle takipçilerine birbirinden 
faydalı dini programlar sunuyor. 

Geçtiğimiz yıllarda, Erbil’in tanınmış 
din adamları Molla Vuşyar Haydar ve 
Molla Saddam Zeki tarafından “Sultanın 
Şehrinde Ramazan” programı, Molla Üsame 
Balaki’nin sunduğu “Allah’ın Mübarek 
İsimleri” ve Molla Saddam Zeki’nin 
Sunduğu “Ramazan Hikayeleri” programı 
takipçilere sunuldu.

Geçen yıl ramazan ayında koronavirüs 
tedbirleri kapsamında cuma günleri 
camilerin kapatılması kararı alınmıştı.

TEBA Medya Grubu her hafta Cuma hutbesini 
Türkmence ve Kürtçe kaydedip takipçiler için hutbe 
saatinde yayınladı. Ayrıca TEBA bayramda camilerin 
kapanması kararından dolayı, bayram namazı kılma 
öğretim videosunu hazırladı.

Bu yılda önceki yıllar gibi  TEBA Medya Grubu  ‘Din 
ve İnsan’  adlı programı değerli izleyicilerine sunuyor. 
Her gün TEBA Medya Grubu sayfasında canlı 
şekilde farklı konularla yayınlanan program, TEBA 
muhabiri Abdülselam Tütüncü ve Molla Saddam Zeki 
tarafından sunuluyor.

Büyük beğeni alan program süresince Molla Saddam’a 
takipçiler tarafından çok sayıda soru yöneltilirken, 
sorular canlı yayında cevaplanıyor.

Ramazan boyu sizlerle olduk
 ‘Din ve İnsan’

       Çin'in uzaya yolladığı roketin
parçalarının Irak’a düşme ihtimali!

Çin'in ilk uzay istasyonu için uzaya yolladığı ilk 
modülü taşıyan roketin gövdesi kontrolden çıktı. Saatte 
27 bin 600 kilometre hızla Dünya'nın etrafından dönen 
gövdenin atmosferden geçmeyi başaran parçalarının 
düşme ihtimali olan yerler arasında Irak’ın da olduğu 
sosyal  medyada geniş yer aldı.

Çin'in uzay istasyonunun ana modülünü taşıyan 
Long March 5B roketi 29 Nisan'da Hainan adasından 
başarıyla kalkış yapmış, uzayda roket modülden ayrılarak 
kontrolden çıkmıştı. Uluslararası haber ajansları roketin 
ateşlendiği anların fotoğraflarını dünyaya geçti.

Ancak roketin başarıyla fırlatılmasının ardından Tienhı 
modülü 492 saniyelik uçuştan sonra fırlatıcının ana 
aşamasından ayrıldı ve planlanan ilk yörüngesine girdi.

Roketin ana gövdesinin de hep olduğu gibi okyanusta 
daha önceden planlanmış bir noktaya iniş yapması 
bekleniyordu ama bu obje kontrolsüz biçimde 
Dünya'nın etrafında dönmeye başladı.

Pentagon sözcülerinden Mice Howard, şu anda roketin 
kalıntılarının tam olarak dünyanın hangi noktasına 
düşeceğini bilmediklerini belirtirken, bunun, roketin 
dünyaya inmesine saatler kala tahmin edilebileceğini 
ifade etti. ABD Uzay Kuvvetleri 8 Mayıs’a kadar her 

gün internet üzerinden roketin 
rotası hakkında bilgilendirme 
yapacak.

Roketin parçalarının yeryüzüne 
temasının 9 Mayıs sabah 
saatlerinde gerçekleşmesi 
beklendiği ayrıca parçaların 
nereye düşeceği konusu tam 
olarak bilinmemekle birlikte 
dünyanın 41,5 derece Kuzey ve 
41,5 derece Güney enlemleri 
arasında bir yere düşeceği 
tahmin edildiği aktarıldı.

Söz konusu enlemler doğudan 
batıya, Avustralya, Güney Asya ülkeleri, Çin’in orta 
ve güney bölgeleri, Arap Yarımadası, Afrika kıtası, 
Türkiye’nin büyük çoğunluğu, Güney Amerika’nın 
büyük çoğunluğu ve Kuzey Amerika’nın bir 
kısmını kapsıyor.

Çin'in uzaya yolladığı roketin, uzayda 
modülden ayrılarak kontrolden çıkmasının 
ardından sosyal medya hesapları ile çok sayıda 
site roketin Irak’a da düşme ihtimaline yönelik 
haberlere yer verdi. Ancak şu ana kadar hiçbir 
yetkiliden konuya ilişkin açıklama gelmedi.

Uzmanlar roketin bir yerleşim birimine düşme 
ihtimalinden söz ederken bir yandan da bunun 
çok düşük bir olasılık olduğunu ve herhangi 
bir hasar beklemediklerini söylüyor.

1979’da 77 tonluk Amerikan uzay istasyonu 
SkyLab atmosfere girmiş ve Avustralya 
üzerinde parçalanmış, parçalar Esperance 
kasabası yakınlarına düşmüştü. Esperance 
belediye konseyi ise, NASA’ya çevreyi 
kirletmekten ceza yazmış, bu ceza daha 
sonra bir Amerikan radyo programının 
borcun ödenmesi için para toplamasıyla 
ödenmişti.

Haber: Abdulselam Hişam/Foto: Abdullah Erfani



Hazırlayan: Barzan Lokman

‘Bayram Aşı’
Ramazan Bayramı , İslam aleminde, 
oruç tutma ayı olan Ramazan'ın ardından üç gün boyunca 
kutlanan dini bir bayramdır. 

Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç 
gününde kutlanan bu bayramı Müslümanlar büyük bir 
coşkuyla karşılar. 

Ramazan Bayramı’nın en farklı yönü 29/30 gün 
boyunca gündüz yeme ve içmeyi kendine yasak kılan 
Müslümanların yeni bir başlangıca adım atmalarıdır. 

Bunun dışında bayramı idrak etmek her ülke ve yöreye 
göre değişir. Bayramın gelişinin en büyük habercisi 
bayram namazıdır. Kimi mezheplere göre bu namaz 
sünnetken, kimisinde ise farzdır. Müslümanlar camide 
namazın ardından birbirlerinin bayramını kutlar, küsler 
barışır ve güzel zamanlar geçirirler. 
Kadınlar bayram öncesi farklı desen ve şekillerde çeşit 

çeşit külliçeler hazırlar. Hatta aile kadınları gelneksel 
lezzet olan küliçeyi imece usulü yapar. Erbil dahil Irak’ın 
birçok ilinde bayram namazı için evden çıkmadan önce 
hurma ve küliçe tüketilir, sonra da bayram namazına 
katılmak üzere camiye gidilir.

Türkmenler bayramda yapılan yemeklere “BAYRAM 
AŞI” der. Bayram namazı sonrası sabah saatlerinde 
Erbil’de çoğu aile bayram aşı yer. Eski dönemde insanlar 
bunu bir gelenek haline getirmiştir. Bayram namazından 
sonra bayram aşı evlerde hazır olur yemek kokuları 
sabahın erken saatlerinde tüm sokakarı sarar. Ancak bu 
gelenek zamanla değişmiştir. Bazı aileler hala geleneği 
sürdürürken bazıları da bayram aşı yerine kahvaltı etmeyi 
tercih etmekte. Bayram aşı kimi aileler için pirinç pilavı ve 
şeyh mahşi (karnıyarık) denilen sulu yemeklerden oluşur. 
Bazı aileler ise pirinç pilavının yanına kuru fasulyeyi tercih 
eder. Kayısı çorbası adı verilen sulu yemek ise bayram 
sofralarının vazgeçilmezidir. 

Erbilli Türkmenler bayramın ikinci günü daha çok, 
geleneksel bir yemek olan dolmayı tercih ederler, ikinci 
gün olmasa bile muhakkak üçüncü gün dolma sofraları 
süsler. Bayramda genel olarak geleneksel yemekler tercih 
edilir; biryani, gelin budu (uruk), kebap, sulu içli köfte 
vb. yemekler Türkmenlerin en çok tercih ettiği yemek 
türleridir. 

Bayram ziyaretlerinde evlerde baklava, kurabiye, küliçe 
gibi tatlıların yanı sıra bayram şekeri tüm evlerde bulunur. 

Misafirlere bu tatlılar türlü meşrubatlar eşliğinde takdim 
edilir. Bu ziyafet bayram boyunca sürdürülür. 

“Nerede o eski bayramlar?” sorusunu çokça duysak da 
geleneklerine bağlı Müslüman toplumlarda günümüzde 
de bayram sevincini görmek mümkündür. Özellikle bu 
duygunun çocuklara yansıtılması geleneğin yaşatılması 
bakımından önemlidir. Çocuklar bayramlarda büyüklerine 
saygıyı, bayramlık almanın sevincini, akraba ziyaretinin 
önemini ve kaynaşmayı öğrenir. Kurulan büyük bayram 
sofraları ise tüm aile bireylerini ve eş dost akrabayı bir 
araya getirir. Böylece beraber oturulan sofralar sayesinde 
paylaşma ve bir arada olma ruhu hep taze tutulur.

Teknolojinin insanları birbirinden uzaklaştırdığı söylense 
de bu değerler nesilden nesile aktarılmaya devam etmeli 
ve tükenmemeli. Bir milleti yaşatan ve onun var olduğunu 
kanıtlayan en önemli olgu geleneklerdir. 
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Haber: Hüseyin Hatipoğlu
IKBY Eğitim Bakanlığı Erbil İl Eğitim 
Genel Müdürü TEBA’ya Konuştu

Ramazan Bayramı’ndan sonra önemli gündem 
maddelerinden biri okullarda yüzyüze eğitimin başlaması 
olacak. Nitekim, okulların açılışı ve önlemler konusuna 
ilişkin tartışmalar şimdiden başlamış durumda. 

Konu hakkında TEBA'ya konuşan IKBY Eğitim Bakanlığı 
Erbil İl Eğitim Genel Müdürü Beşdar Abdulhalik Hoşnav, 
daha önce normal bir şekilde okulların açılmasının 
planlandığını, ancak Kovid-19’un ivme yakalamasıyla 

konunun 
ertelendiğini 
belirtti. 

Hoşnav, 
“Bakanlık 
olarak 1 
Mayıs’tan 
itibaren 
okulların 
açılmasını 
planlamıştık. 
Yaptığımız 

plana göre okullar normal duruma dönerek yüz yüze 
eğitime başlayacaktı. Fakat virüsün yarattığı etkiden dolayı 
bu plan, özellikle Hindistan varyantının ardından hayata 
geçmedi.” dedi. 

 Erbil İl Eğitim Genel Müdürü Hoşnav, Ramazan 
Bayramı’ndan hemen sonra okulların açılacağının sinyalini 
vererek, ‘’Kovid-19 ile Mücadele Yüksek Komisyonu, 
okulların açılmasının bayramdan sonraya ertelenmesine 

karar vermişti. Tahminimce bayramdan hemen sonra 
pandemi şu anki seyrinde devam ederse, Eğitim Bakanlığı 
okulların rotasyonlu cetvel şeklinde açılacağı tarihi 
belirleyecektir.’’ ifadelerini kullandı. 

Daha önce IKBY Eğitim Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu 
resmi bildiride, 22 Haziran'da ilkokul, ortaokul ve lisede 
dönem sonu sınavlarının başlayacağı ifade edilmişti, fakat 
lise son yani temel 12’nci sınıfların akıbeti hakkında 
herhangi bir bilgiye yer verilmedi. Konuya ilişkin açıklama 
yapan Abdulhalik Hoşnav şöyle konuştu:

‘’Bakanlığın 15 Mart 99 numaralı bildirisinde lise son 
sınıfların ilk dönem sınavlarının, 10 Nisan’da başlayacağı 
belirtildi, bu durum uygulamaya geçti ve sınav belirlenen 
tarihte yapıldı. Diğer taraftan ise ikinci dönem sınavlarının 
19 Haziran’da başlatılması planlanıyor. Lise son Bakalorya 
sınavları ise 25 Temmuz’da başlayacak.” 

Müfredatın sınavlara kadar kısaltılması geçtiğimiz 
günlerde gündem konulardan birisi olmuştu. Özellikle 
müfredatın tamamının birbirine bağlantılı olması, 
akıllara ‘kısaltma nasıl yapıldı?’ sorusu getirmişti. 
Erbil İl Eğitim Genel Müdürü Hoşnav, “Müfredatın 
kısaltma mekanizması, öğretmenler ve bakanlıkta çalışan 
uzmanlar tarafından yapıldı. Dikkat edersek kitapların 
her bölümünde kısaltılmaya gidilmiş. Örnek olarak 
matematikte bulunan bölümler dahilinde bölüm başına 10 
soru varsa, 5 tanesi çıkarıldı, 5’i ise öğrencilere bırakıldı. 
Kısaltmaya gidilmesinin en büyük nedeni, elimizde kalan 
süre içerisinde var olan müfredatı yetiştirebilmek.’’ 
şeklinde açıklama yaptı. 

Eğitim müfredatının zincir şeklinde birbirine bağlı 

olduğunu belirten Hoşnav, “Öğrenci bir seviyeden başka 
bir seviyeye geçiş yaptığı zaman ihtiyacı olan bölümleri 
okumuş olması gerekiyor. Buna binayen, müfredat 
bilimsel bir şekilde kısaltıldı.” dedi

Erbil İl Eğitim Genel Müdürü Beşdar Abdulhalik sözlerini 
şu şekilde noktaladı:

“Eğitim Bakanlığı’nın gelecek yıl için sağlam bir planı 
bulunuyor. Gelecek eğitim yılının başında en az ilk 2 
ayında geçmiş eğitim yılı hakkında revizyona gidilmesi 
planlar dahilinde. Bu adım, öğrencinin geçmiş yıl 
hakkında bilgilerini tazelemeyi amaçlıyor.”

Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Müfredatta kısaltma 
neye göre yapıldı? Sınavlar ne zaman yapılacak?
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hayatım o dönemlerde başladı.” dedi.
İncebacak, “Irak Türkmeni olan birçok arkadaşım var. Hatta 
odamda Türk bayrağının yanında Türkmen bayrağı asılı. Ben 
ülküsü olan bir insanım ve Türk ırkından gelen tüm milletlere 
karşılıksız sevgi beslerim.” diyerek Türkmenlere olan sevgisini 
dile getirdi. 

Şile’de bulunan Bizim FM Radyosunda çalıştığı dönemde 
‘Kerkük Zindanı' parçasını seslendirdiğini belirten İncebacak, 
“O yıllarda seslendirdiğim Kerkük Zindanı parçasını 
sosyal medya hesabımdan tekrar paylaştım ve birden bire 
birçok Türkmen’in ilgisiyle karşılaştım. Doğrusu bu kadar 
beğenileceğini düşünmemiştim ama aldığım geri dönüşler beni 
oldukça mutlu etti.” diye konuştu. 

Mesafesiz programına konuk olarak film hakkında merak 
edilen tüm soruları yanıtladı.
Yakında serinin ikinci bölümü yayınlanacak olan kısa 
filmin başarılı oyuncusu Mehmet Hüseyinoğlu, "Irak'ta 
komedi projelerinden ziyade korku, aksiyon ve dram gibi 
çalışmalar görmek istiyoruz, bu yüzden de arkadaşlarla 
böyle bir çalışma yaptık. Kısıtlı imkanlarla da olsa ortaya 
başarılı bir şey koyduk. İlk etapta düşüncemiz filmi 3 
bölümden oluşacak bir seri haline getirmek. Eğer olumlu 
geri dönüşler alırsak tabii ki ilerletmeyi düşüneceğiz." 
diyerek filmin konusundan bahsetti.

Filmin kadrosuna da değinen 25 yaşındaki Hüseyinoğlu, 
"Filmde rol alan 4 oyuncunun yanı sıra 1 makyöz ve bir 
de yönetmenimiz olmak üzere filmi 6 kişilik bir kadroyla 
çektik. Senaryoyu, yönetmenimiz Abdurrahman Ömer 
ile beraber yazdık. Filme maddi açıdan katkıda bulunan 
bir sponsorumuz da yok sadece 'Altun Medya' bize yayın 
sponsoru oldu." ifadelerini kullandı.

İleriye dönük projeleri hakkında da konuşan Hüseyinoğlu, "Bu filmin 
ardından bir de dram ve aksiyon filmleri de çekmek istiyoruz." dedi.
Şubat ayında ilk bölümü yayınlanan ve Iraqy Wood imzalı Damion 
filminin oyuncu kadrosunda Hüseyinoğlu'nun yanı sıra Aya Kareem, 
Şahin Kasap ve Ali Sabah yer alırken, filmin müziği ise Keygen 
grubunun gitaristi olan Ömer Şahab tarafından hazırlandı.

Türkmen gençler sinemada bir ilke imza attı. Türkmen 
sanatında farklı bir eser ortaya koyan genç isimler “Damion” 
isimli korku filmi çekti. Korku filminin senaristi ve başrol 
oyuncusu Mehmet Hüseyinoğlu, Barzan Lokman'ın sunduğu 

‘Odamda Türk 
bayrağının yanında 

Türkmen bayrağı asılı’ 

TUrkmen GenClerden Bir Ilk 

Son dönemlerde Kerkük’te 
oldukça ses getiren bir müzik 
grubu kuruldu. Kısa sürede 
restoran ve kafelerin gözdesi 
haline gelen Keygen adlı grup, 
kendisine has tarzıyla isminden 
sık sık söz ettiriyor.

Türkmen gençler tarafından 
kurulan müzik grubu olan 
Keygen’in hikayesi, vokalist 
Mehmet Çakmak ve baterist 
Haydar Ali Musa’nın 
Kerkük’te düzenlenen bir 
müzik festivalinde tanışması 
sonucu başladı. İkili, başlarda 
hobi olarak seçtikleri müzik 
çalışmalarını geliştirerek, 
Haydar’ın kardeşi Mehmet 
Ali Musa ile beraber 3 kişiden 
oluşan Keygen grubunu 
kurdular.

Irak’taki müzik tarzlarının 
dışında elektro gitar, bateri ve 
bas gitar gibi enstrümanlarla 
müzik yapan grup, Türkçe ve 
Türkmence şarkıları kendilerine 
has tarzlarıyla cover yaparak 
seslendiriyor. Son bir senedir 
3 kişi başladıkları yola gitarist 
Ömer Şahab’ın katılmasıyla 4 
kişi olarak devam eden Keygen, 
tarzlarında klasik müzik, rock, 

punk, reggae ve metal müziğin 
esintilerini barındırıyor. 
Grup, Türkçe ve Türkmence 
parçaların yanı sıra kimi zaman 
Arapça ve İngilizce şarkıları da 
seslendiriyor. 

Keygen grubu, Kerkük’te kayıt 
almak ve çalışma yapmak adına 
“Keygen Studio” isminde bir 
stüdyo kurdu, bu stüdyo zamanla 
vokalist Çakmak’ın gençlere 
ders verdiği bir müzik okuluna 
dönüştü. 

İlk şarkılarının adı: İki Hayat

Keygen, henüz üç kişi iken 
yayınladıkları ve sözleri Mehmet 
Çakmak’a ait olan “İki Hayat” 
şarkısının ardından, bu kez 
Türkmence dilinde yeni 
bir parça hazırlayıp klibiyle 
beraber dinleyicinin karşısına 
çıkmaya hazırlanıyor. İleride 
Türkmen müziğine yön 
vermek adına çalışan grup, 
eski Türkmen eserlerini 
cover yapmayı planlıyor. 
Grup, Türkmen sanatının 
gidişatından memnun 
olmadıkları için sanata daha 
modern bir tarz katmayı 
hedeflemekte.

         
         ‘Yeni çalışmalarımla çok hızlı geliyorum’
Uzun zamandır çalışmalarına ara veren ve sahnelerden 
uzak duran başarılı sanatçı Hawar Bazirgan, geçtiğimiz 
günlerde stüdyo son çalışmasını sosyal medya 
hesabından paylaştı. 

TEBA Magazine konuşan ünlü sanatçı piyasadan 
uzak durma nedenlerini, “Ben zaten senede 2-3 şarkı 
kaydediyorum, pek fazla sahne almam. Her törene de 
katılmam, bu konuda seçiciyimdir.” diyerek açıkladı.

Paylaştığı stüdyo kaydı çalışmasının yanı sıra yeni 
projelerinin de bulunduğunu söyleyen başarılı şarkıcı, 
“Hazırda üç şarkım bulunuyor. Tüm çalışmalarımda 
müzisyen ve aranjör Ali İnceparmak ile çalıştım. 
Eserleri de Voice Studio’da kaydettim. Yeni şarkılar 
hariç bir de eski sanatçılarımız tarafından seslendirilen 
şarkıları cover haline getirmeyi planlıyorum. Projemde 
en az 7-8 şarkı bulunuyor şimdilik.” dedi.

Bazirgan, “Yeni kaydettiğim çalışmalarımın iki 
tanesinin Şerzat Üzeyiroğlu besteledi. Bir çalışmamın 

sözleri büyük şair 
Hüsam Hasret’e ait. 
Öte yandan bir de usta 
sanatçımız rahmetli 
Yunus Hattat’ın ‘Garip 
Kaldım’ eserini de cover 
yapıp dinleyicilerimle 
buluşturacağım. Umarım 
onlar da beğenirler.” 
ifadelerini kullandı.

Bu senenin kendisi için 
hareketli geçeceğini 
vurgulayan 42 
yaşındaki şarkıcı, “Özellikle yeni çalışmalarım için Erbil’de klip 
çekmeyi planlıyorum. Bir tanesini bayramdan sonra paylaşmayı 
düşünüyorum.” diyerek dinleyenlerine müjde verdi.

Kariyeri hakkında da konuşan Bazirgan, “Yaklaşık 30 senedir 
müziğin içindeyim, daha uzun yıllar boyunca da devam edeceğim. 
Yeni çalışmalarıma hızla devam edeceğim, eskisi kadar az 
üretmiyorum. Ama sahnelere de çabuk dönmeyi düşünmüyorum. 
Eğlence ve benzeri kutlamalara katılmayı pek sevmem. Yine de 
belirli organizasyonlarda bulunmaya devam edeceğim.” diyerek 
planlarını anlattı.

‘Yeni çalışmalarımla
geliyorum’

DAMION

Seslendirdiği “Kerkük Zindanı” şarkısıyla 
Türkmenlerin gündemine oturan müzisyen ve 
medyacı Dilara İncebacak, TEBA Magazin’e samimi 
açıklamalarda bulundu. 

Sözlerine ilk olarak çocukluğundan bahsederek başlayan 
İncebacak, “İstanbul’un Şile ilçesinde bulunan bir köyde 
dünyaya geldim. Henüz küçük yaşlarda köyde çekilen 
bazı televizyon dizilerinde yer alırdım, köyün muhtarı, 
ekipler çekime geldiğinde hep beni çağırırdı. Televizyon 

Türkmen sanatında modern esinti:
KEYGEN

Hazırlayan: Aslı Küzecioğlu


