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66Türkmen siyasi taraflar anayasa için toplandı

OOrtadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Irak 
Çalışmaları Koordinatörü Bilgay Duman, “Irak, 
kendi egemenliğini koruyamadığı için, Türkiye 
kendi sınırlarını ve Irak’ın egemenliğini korumak 
zorunda kalıyor.” dedi.

Daha önce Youtube üzerinden 
izleyiciye sunulan Damion 
filminin ikinci ve son serisi sinema 
severlerle buluştu. 

Kerkük’te ilk defa bir grup 
Türkmen genç tarafından yapılan 
korku içerikli film beyaz perdeye 
taşındı. 

Kan bağışı, insanlık adına yapılan 
bir eylem olmakla beraber insanın 
bu konudaki hassasiyetine 
bağlıdır. Herkes kendi isteğiyle 
bir hayatın kurtulması için kanını 
bağışlayabilir. Yılda milyonlarca 
kişi, ameliyat, trafik kazası sonucu 
yaralanmalar, kanser, vücutta 
kan oranının düşmesi gibi çeşitli 
sebeplerden dolayı kan takviyesi 
ihtiyacı duymaktadır. 

Bir televizyon programında 
“kadınların yönetimi ele alması 
durumunda neler yaşanacağı” 
ile ilgili bir soru, Türkmen 
kadınların tepkisine yol açarak, 
kadınları bilinçlendirmeye 
yönelik bir platform 
kurulmasına vesile oldu.  

EErbil’de Irak Kürdistan Bölgesi 
Yönetimi (IKBY) Anayasası'nda 
Türkmenlerin haklarının ele alındığı 
çalıştay yapıldı.

Çalıştaya IKBY Oluşumlardan 
Sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf, 
IKBY Parlamento Sekreteri Müna 
Kahveci başkanlık ederken, Türkmen 
milletvekilleri, siyasi parti yetkilileri, 
sivil toplum kuruluşları, hukukçular 
ve eğitimciler katıldı.

Bilgay Duman: 
Irak, kendi egemenliğini 

koruyamıyor

Erbil’in 
Sembollerinden Biri…
“Antar Gazinosu”
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Haber: Ziya Uzeiry/ Foto: Çoban Timur
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TEBA Türkmeneli Vakfı Başkanı ve Eski ITC Başkanı

Dr. Turhan Ketene: •Biz Irak siyaset sahnesinde amatörüz
•Eğitimde başarılı değiliz

Not: Röportaj kısaltılmıştır. Tamamına, 
TEBA Ajansı sosyal medya hesaplarından 

ulaşabilirsiniz. 

Türkmeneli Vakfı Başkanı ve Eski ITC Başkanı 
Dr. Turhan Ketene ile TEBA muhabiri Ziya 
Uzeiry Özel Söyleşi gerçekleştirdi. Dr. Ketene, 
Vakıf projeleri, Türkmen eğitimi, Türkmen 
siyaseti ve Türkmenlerin Irak’taki varlığı gibi 
birçok konuda açıklamalarda bulundu. 

Bir süredir Irak’tasınız, yoğun bir görüşme 
trafiğiniz olduğunu biliyoruz. Vakıf 

çalışmalarını birinci ağızdan duymak 
istiyoruz, yeni projeleriniz neler? Bu 

projelerin içeriği nedir? Hangi alanlarda 
çalışmalar yapılacak?

Vakfımız 1996 yılında kuruldu, ağırlıklı olarak 
yaptığımız işler yardım, sağlık, kültür ve eğitim 
alanları. Şu anda bu faaliyetlerimizi daha da 
artırarak devam ediyoruz. Bizim için en önemli 
faaliyetlerden birisi eğitimdir, bu konuda ciddi 
desteklerimiz ve projelerimiz bulunuyor, Türkçe 
eğitim veren okullarımıza ciddi desteklerde 
bulunuyoruz. Ayrıca öğretmenlerimizi yeniden 
yetiştirmek adına 
ciddi çalışmalarımız 
bulunuyor. Amacımız, 
öğretmenlerimizi 
layık bir seviyeye 
getirmek, bu yüzden 
Türkiye Milli Eğitim 
Bakanlığı ve YTB ile 
birlikte bir projemiz 
var. 

Ayrıca bugüne kadar 
yapılmayan bir iş 
yaptık ve burada 
bulunan eğitim 
kültür merkezimizi 
bir STK’ya çevirerek 
resmi bir kuruluş 
haline getirdik. Yani 
Irak’ta kurumu STK 
olarak resmileştirdik. 
Şu anda 
resmileştirdiğimiz STK’nın adını FUZULİ olarak 
belirledik, böylelikle çalışmalarımızı o resmi 
kurum çerçevesinde yürütüyoruz. Bunun yanında 
Türkmeneli İmar ve Kalkınma STK’sını kurduk, 
eskiden resmi değildi ama şu anda resmi bir 
şekilde burada. Şu anda Irak çapındaki STK’lar 
içerisinde ikinci sıradayız. Sıralama kıstasları 
ise yaptığınız çalışmalara bağlı, bu çalışmalar 
Irak Başbakanlığına bağlı bir birim tarafından 
değerlendirilmeye alınıyor ve kendilerine ait 
internet siteleri bulunuyor. Böylelikle dünyadaki 
STK’larla iletişim sağlamış bulunuyoruz, şu anda 
Birleşmiş Milletler Barış Elçiliği için adayız. 

TÖMER Kursu’nun başlaması için herhangi 
bir takvim belirlendi mi?

En geç iki ay sonraya kadar ilan edilecektir. Daha 
sonra Basra’ya kadar her yerde TÖMER kursları 
verilecektir. 

‘’Eğitimde başarılı değiliz’’

Okullara destek meselesi gündemde 
tazeliğini koruyan bir konu, yıllardır 

okullara çok büyük destekler sunuluyor, 
fakat yapılan yardımlar karmaşık bir 

şekilde ve parça parça halde yapıldığı için 
göz önünde kalmıyor. Bunu çözmek adına 
herhangi bir yönteme başvuracak mısınız 

veya böyle bir çalışmanız var mı?

Vakıf olarak 1996’dan beri okullarımıza 
destek faaliyeti devam ediyor, eğitim kültür 
dairesinin esas görevi de budur. Fakat vakıf 
başkanlığına geldikten sonra şunu gördüm; biz 
eğitimde başarılı değiliz. Nasıl derseniz şöyle 
cevap vermek istiyorum; kendimce şöyle bir 
kıyaslama yaptım, Erbil’de açtığımız okulun 
o dönemki durumu ve şimdiki durumu. İlk iki 
okulu açtığımızda ciddi bir talep vardı. Şu anda 
baktığım zaman bütün bölgelerde geçmişteki o 
istek ve ikbal yok. Bu bize bizim okullarımızın 
başarılı olmadığını gösteriyor, eğer ki biz 
başarısızlığımızı başarılıymış gibi gösterirsek iyi 
bir hizmet yapmamış oluyoruz. Başarısızlığımızın 
sebeplerini bulup çözmemiz gerekiyor. 

‘’ Türkmen okullarını gereken seviyeye 
getireceğiz’’

Eğitim konusundaki en önemli hedefimiz, bu 
bahsettiklerimizi giderebilmek. Ayrıca şu anda 
gördüğüm en büyük sıkıntı, esas okullarımızdan 
mezun olan çocuklarımız Arapça dilini ya 
bilmiyor ya da gerektiği gibi bilmiyor. Bundan 
dolayı Arapça eğitimi çok geride ve tamamıyla 
düzeltmemiz lazım. Esas dersler olan fizik, kimya 
ve biyoloji öğretmenleri de iyi yetişmemiş ve 
hata bizde. Bu hataları düzelteceğiz, Türkmen 
okullarını gereken seviyeye getireceğiz. 

Biz vakıf olarak bahsettiğimiz okulların hemen 
hemen hepsinin devlet okulları olmasından dolayı 
bir yere kadar karışabiliyoruz, kendi okullarımız 
gibi istediklerimizi yapamıyoruz. Okullara 
müdahale edebileceğimiz çapta etkimiz oluyor, 
buna bağlı olarak planlarımızı kısıtlı bir şekilde 
yapıyoruz. 

Diğer taraftan bizden önceki arkadaşlarımız, 
Erbil’deki eğitim politikasının aynısını 
Türkmeneli’nin diğer taraflarında uygulamaya 
çalıştılar. Benim kanaatime göre esas okulları 

açmamalıydık, bunun yerine seçmeli ders okulları 
açmalıydık, bu okulları açarken de Türkçe dersini 
esasi bir ders olarak genel sınavlardaki puanlama 
sistemine etki edecek seviyeye getirmemiz 
gerekiyordu. Şu anda tablo şu şekilde; esas 
okullarımızdan mezunlar Arapça bilmiyor, 
seçmeli okullarımızdan mezun olanlar ise Türkçe 
bilmiyor. Bu durumu düzelteceğiz. 

‘’Ben siyaset adamı değil dava adamıyım’’

Neden siyasetten uzaksınız?

Ben hep söyledim, ben siyaset adamı değil dava 
adamıyım. Siyaset belli yerlerde biter ama dava 
bitmez, siyasette de Cephe başkanlığını isteyerek 
değil de mecbur kaldığım için yaptım. Zaten kısa 
bir süre sonra da ayrıldım. Şu anda da siyasette 
olmayacağımı defalarca deklare ettim, diğer 
siyasetçi arkadaşlarımız da ‘’Turhan Ketene gelir, 
birikimi ile bizi ezer’’ gibi durumlar var, benim 
zaten öyle bir niyetim yok. 

Ben bir dava adamı 
ve Türkmeneli 
Vakfı Başkanı 
olarak elimde çok 
ciddi projeler var, 
yakında Kerkük’te 
100 yataklı bir 
hastane açacağız, 
tabi ki daha sonra 
farklı yerlerde de 
açacağız. Erbil’de 
bir üniversite 
projemiz var. 
Meslek edinme 
okulları açma 
projelerimiz 
var, bunlar 
varken siyasette 
zamanımızı 
kaybetmemizin bir 
anlamı yok. 

‘’Birçok siyasetçimizin olmasına 
bakmayın, siyaset masasına 

oturttuğumuzda siyasi düşünemez’’

Türkmen siyasi hareketindeki figürler bir 
dönem sonra siyaset masasının dışında 

kaldılar, sizce dışarıda kalmaya sebep olan 
yanlış neydi? Neden bu şekilde masa dışı 

kaldılar?

Biz Irak Türkleri olarak Irak siyaset sahnesinde 
amatörüz ve profesyonel değiliz. Birçok 
siyasetçimizin olmasına bakmayın, siyaset 
masasına oturttuğumuzda siyasi düşünemez. 
Amatör isen eğer, istişare kurulun olmalı, bunu 
da kimse kabul etmiyor. Eğer ben siyasete 
atılırsam en az 10 kişilik istişare heyetim olur, 
onların fikirlerini almadan hiçbir karar almam, bu 
şu anda Türkmen siyaseti içerisinde yok, olmadığı 
sürece de başarılı olamaz. 



Haber: Pinar Çelebi/ Foto: Ali Cambazoğlu
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Türkmeneli Vakfı Başkanı ve Eski ITC Başkanı

Kan Bağışıyla İlgili Neler Biliyoruz?
TEBA Erbil Kan Bankası Müdürlüğüne Sordu
Kan bağışı, insanlık adına yapılan bir eylem olmakla 
beraber insanın bu konudaki hassasiyetine bağlıdır. 
Herkes kendi isteğiyle bir hayatın kurtulması için kanını 
bağışlayabilir. Yılda milyonlarca kişi, ameliyat, trafik 
kazası sonucu yaralanmalar, kanser, vücutta kan oranının 
düşmesi gibi çeşitli sebeplerden dolayı kan takviyesi ihtiyacı 
duymaktadır. 

Son zamanlarda Erbil Kan Bankası Müdürlüğü, kan 
bankasında depolanan kan oranının azaldığı yönünde bir 
duyuru yaptı. TEBA Gazetesi olarak, söz konusu durumu 
görüşmek ve kan bağışının nasıl yapıldığını öğrenmek üzere 
Erbil Kan Bankası’nda kan bağışlarından sorumlu yetkili 
Havkar Celal’le görüştük. 

TEBA muhabiri, daha önce 
vatandaşlara kan bağışı 
yapmaları konusunda 
duyuruda bulunduklarını 
hatırlatarak, Havkar Celal’e 
sebebini sordu. Celal ise 
soruya, “Aslında dönem 
dönem bazı nedenlerden 
dolayı kan bankasındaki 
kan oranında düşüş kaydediliyor. Bunun da birden çok 
nedeni var. Kan bankasının Erbil’de önde gelen bir 
merkez olmasının ardından, bölgede büyük miktarda 
kana ihtiyaç duyulan operasyonlar yapılıyor. Karaciğer 
operasyonlarında 150 bin ünite kana ihtiyaç duyuluyor ya 
da kalp operasyonları için büyük oranda kan gerekiyor. Bu 
nedenler kan bankasında bulunan kanların azalmasına neden 

oluyor. Bazen depodaki kan miktarını artırmak için bu gibi 
duyurulara ihtiyaç duyuluyor.” yanıtını verdi.
Kimlerin kan bağışı yapabileceği hakkında bilgi veren Havkar 
Celal, “Kan bağışı belirli kişilere özel değildir, 18 yaş üstü, 
sağlık durumu iyi olan ve kronik rahatsızlığı olmayan herkes 
kan bağışı yapabilir. Bunun dışında bazı noktalar da var. Kan 
bağışı için kan bankasına başvuran kişilere birtakım sorular 
sorulmaktadır, ardından bağış gerçekleştirilmektedir.” 
ifadelerinde bulundu.

Havkar Celal, sigara kullanan kişilerin kan bağışı 
yapabileceğini kaydederek, “Ancak bu eylemi 
gerçekleştirmeden bir gün önce ve sonra sigara 
tüketmemeleri daha sağlıklı olur çünkü vücuttaki 

 kan oranı düşmektedir.” dedi.

Kan bağışının faydaları hakkında Havkar 
Celal, “Kan bağışının faydaları çok. 
Örneğin, kandaki yağ oranının kontrolü, kan 
basıncının düşmesi, kan bağışı yapan kişinin 
sağlık durumunu olumlu yönde etkilemekle 
beraber pek çok faydası bulunmaktadır.” 
şeklinde açıklama yaptı.

Kan ihtiyacı olan kişilerin sayısının fazla 
olduğunu söyleyen Havkar Celal, sözlerine şöyle devam etti:

“Devamlı olarak kana ihtiyaç duyulan durumlar vardır, trafik 
kazları, talasemi ve kanser hastaları buna örnektir. Biz her 
zaman söz konusu hastalar için kan temin etme çabasında 
bulunduk ve bunu karşılıksız olarak yapmaktayız. Bu nedenle 
hastalara karşılıksız kan temin edebilmek için vatandaşlardan 

kan bağışı talebi gibi duyurularda bulunuyoruz.”

Mevcut kan bağışı oranı hakkında bilgi veren Havkar Celal, 
“Biz yıllık olarak 50 ile 60 bin ünite arasında kan alıyoruz. 
Bu da ayda 5 ile 6 bin ünite kan bağışı yapıldığı anlamına 
geliyor. Şu anda bu oran iyi bir seviyede. Kan bağışlayan 
kişilere ve kan bağışı yapılan özel kurumlara teşekkür ederiz. 
Ayrıca her zaman duyurularımıza yanıt veren Erbil’deki 
vatandaşlara teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verdi.

Tüm gruplardan kana ihtiyaç olduğunu vurgulayan kan 
bağışlarından sorumlu yetkili Havkar Celal, “Kan bağışı 
sayısında artış görüldüğünde hasta sayısının da arttığı 
anlamına geliyor. Bu Allah tarafından sunulan bir dengedir. 
Bu nedenle az olmasına rağmen negatif gruplar da dahil her 
türlü gruptan kana ihtiyacımız oluyor. Negatif gruplara istek 
az oluyor. Bunun tam tersi olarak pozitif kan grubuna sahip 
vatandaşlar daha çok bağış yapıyor ve bu gruba talep de fazla 
oluyor.” dedi.

Son olarak 
vatandaşlardan 
alınan kanların 
nasıl tahlil 
edildiğine 
değinen 
Havkar Celal, "İlk olarak gönüllü vatandaşa iki test yapılıyor 
ardından bağış gerçekleştiriliyor. Bizim bulaşıcı hastalıkların 
kontrolü için özel bir laboratuvarımız bulunuyor. Yani bu 
merkezde kan yoluyla bulaşan virüslerin tahlili yapılıyor." 
şeklinde açıklamada bulundu.

TEBA Kakemin Neccar:
Türkmenleri kendi akrabamız olarak görüyoruz

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Yürütme Kurulu Üyesi 
ve Erbil Başkanlık Kurulu Başkanı Kakemin Neccar, “Bizce 
Kürdistan Bölgesi Anayasası, sivil bir anayasa olmalı, 
anayasa için referandum yapılmalı. Anayasa yoluyla belki de 
birçok sorun çözüme kavuşur.” açıklamasında bulundu. 

TEBA Ajansı’nda yayınlanan özel söyleşide Ziya Uzeiry’nin 
konuğu olan Neccar, anayasayla ilgili sorulanları yanıtladı. 

Anayasanın kronolojik sürecine değinen Neccar, “Daha 
önce proje hazırlanmış, parlamentoda bu konu üzerine 
çalışılmıştı ama oylamaya sunulmadı ve uygulanmadı. Şimdi 
ise proje hazırlandı ve partilerin önerileri mevcut. Bizce 
Kürdistan Bölgesi Anayasası, sivil bir anayasa olmalı, çünkü 
anayasa için referandum yapılmalı. Anayasa yoluyla belki de 
birçok sorun çözüme kavuşur.” dedi.

“Halkın anlaması için anayasa yalın ve sade bir dille 
yazılmalı, farklı yorumlara imkan tanımamalı”

Neccar, “Anayasa yoluyla tüm yetkiler yazılabilir, ayrımlar 
yapılabilir ve Kürdistan Bölgesi’nin sınırları belirlenir. 
Ayrıca halkın anlaması için anayasa yalın ve sade bir dille 
yazılmalı, farklı yorumlara imkan tanınmamalı çünkü 
anlaşılmayan maddelere herkes farklı yorum getirir. Sonuç 
olarak da Irak Anayasası örneği gibi taraflar arasında sorun 
yaşanır.” diye konuştu. 

Tüm oluşumların haklarının anayasada belirlenmesi 
gerektiğine dikkat çeken Neccar, şunları ifade etti:

“Türkmen, Hristiyan, Kürt, Arap, Asuri, 
Kakeyi ve Kürdistan’daki diğer oluşumların 
hakları korunmalıdır. Ben bir KDP’li olarak 
Kürdistan Bölgesi’nde hoşgörü ve birlikte yaşam 
olmasından gurur duyuyorum. Buradaki birlikte 
yaşam belki de başka yerde yoktur. Buradaki 
birlikte yaşam Irak’ta ve çevre ülkelerde yoktur. 
Irak’ın güneyindeki Hristiyan kardeşlerimiz 
Kürdistan Bölgesi’ne geldiler, peki neden 
Bağdat veya diğer şehirlere gitmediler? Bu 
durum burada hoşgörü ve birlikte yaşam 
olduğunu gösteriyor ve biz bununla gurur 
duyuyoruz.”

“İç sorunlar anayasanın yazılmasını geciktirdi”

Ziya Uzeiry’nin “Anayasanın yazılması neden bu kadar 
gecikti?” şeklindeki sorusunu yanıtlayan KDP Yürütme 
Kurulu Üyesi Neccar, “İç sorunlar anayasanın yazılmasını 
geciktirmiş olabilir çünkü Kürdistan Bölgesi’nde sadece 
tek bir siyasi parti yok, farklı parti ve görüşler var. KDP’nin 
tüzük ve programında tüm oluşumların yeri vardır, ancak 
bu durum başka partilerin tüzük ve programında yer 
almıyor olabilir. Örneğin; İslami düşünceli birinin, Marksist 
düşünceli bir partide yeri olmaz, ancak KDP’de yeri olur. 
Gecikmesinin nedenlerinden biri de farklı görüşlerdir. 
Bir süredir İslami partiler İslam’ın anayasaya yansımasını 
istiyordu, ama bazı taraflar bunu uygun görmemiş olabilir. 
Biz de tüm tarafların haklarının korunmasından yanayız. 
Bir denge oluşturulmalı, belki de şimdiye kadar o denge 
oluşturulmadığı için anayasanın yazılması gecikti.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Kakemin Neccar, Türkmenlerin diğer oluşumlarla ilişkisine 
değinerek, “Biz Türkmenleri kendi akrabamız olarak 
görüyoruz. Özellikle Erbil’de yıllardır beraber yaşıyoruz, 
ben kendim Erbil çocuğuyum. 1991 yılından sonra 
bazı siyasi partiler kuruldu, yoksa öncesinde hiçbir şey 
hissetmiyorduk, hepimiz bu şehrin vatandaşlarıydık, birlikte 
yaşıyorduk. Birbirimizle çalışıyorduk, aramızda hiçbir sıkıntı 
yoktu. Sadece Türkmenlerle değil diğerleriyle de sıkıntımız 
yoktu.” ifadelerinde bulundu. 

“Çoğu kez Sayın Başkan azınlık demeyin, biz bunu 
kabul etmeyiz der”

“Bir KDP’li olarak azınlık millet sözcüğüne karşıyım.” 
diyen Neccar, “Çoğu zaman Sayın Başkan (Mesut Barzani) 
azınlık demeyin, biz bunu kabul etmeyiz der. Tüm dünyada 
bu böyledir, çünkü az dediğimizde başka bölgelerde sayıca 
fazla olabilirler. Örneğin; Türkmenlerin sayısı Erbil’de azsa 
Türkiye’de fazla olabilir. Peki neden azınlık millet diyelim 
ki?” görüşünde bulundu. 

Birinci ve ikinci oluşum konusunda anayasanın yazılma 
şekline ilişkin KDP Yürütme Kurulu Üyesi ve Erbil 
Başkanlık Kurulu Başkanı Kakemin Neccar, şunları söyledi:

“Birinci ve ikinci oluşum tabirinin yazılıp yazılmayacağı 
konusunda bilgim yok. Bu normal bir durum. Bu oluşturulsa 
bile Irak’ta ve Kürdistan’da nüfus sayımı yapılmadığı için 
çoğunluğun kim olduğunu bilmeyiz. Örneğin; Irak’ta Şiiler 
çoğunluğun kendileri olduğunu söylüyor. Böyle mi değil mi 
bilmiyorum. Tüm oluşumları bir tarafa, Şiileri de diğer tarafa 
koyarsak ben onların çoğunluk olduğunu düşünmüyorum. 
Ama kendilerini çoğunluk olarak tanıtıyorlar.

Bir sayım olursa o zaman kimin birinci, ikinci ve üçüncü 
oluşum olduğunu anlarız. Benim şahsen buna kanaatim 
yok çünkü bu ülkenin hepimizin mülkü olduğuna 
inanıyorum. Tüm renk, dil ve dinleriyle Erbil hepimizin 
evidir. Sorumluluk bakımından hepimiz aynı şekilde 
sorumluyuz. Bu ülkede bir tehlike olduğunda Türkmenlerin 
de savunması gerekir. Kürt, Türkmen, Arap ve diğerleri 
arasında fark yoktur. Hak bakımından da bu durum aynıdır.” 

 
Ziya Uzeiry’nin “KDP Başkanı ve eski IKBY 
Başkanı Mesut Barzani’nin oluşumlarla 
ilgili görüşü nedir?” şeklindeki sorusunu 
yanıtlayan Neccar, “Sayın Başkan her zaman 
‘biz zaten sömürülmüş bir milletiz, eğer biz 
yetki aldığımızda halkı sömürürsek, demek 
ki hiçbir şey yapmamışızdır.’ der. Bu yüzden 
Sayın Başkanın görüşü Yezidiler, Türkmenler 
ve Hristiyan kardeşlerimiz için aynıdır. Keşke 
hepimiz aynı şeyi düşünseydik, o zaman hiç 
sorun yaşamazdık.” dedi. 

Not: Röportaj gazete için kısaltılmıştır. Röportajın tamamına 
TEBA Kurdi Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz.

Haber: Ziya Uzeiry/ Foto: Abdulselam Hişam



TEBA’ya kuruluşunun 4. yılı münasebetiyle Türkmeneli’nin farklı 
şehirlerinin yanı sıra farklı ülkelerden tebrik mesajları yağdı.

Siyasetten sanata, edebiyattan spora birçok alanda ismi geçen 
şahıslar, çok sayıda takipçi TEBA’ya destek mesajlarını iletti.

Yılında Tebrik Yağdı4. TEBA'ya 

GRUBU
MEDYA

• Araştırmacı Yazar Aydın Kerkük
• Erbil Kalesi Grubunun Kurucularından 

Salim Yunus Neccar
• Türkmen ses sanatçısı Yunus Tütüncü

• Kerkük Vakfı Başkanı Erşat Hürmüzlü
• ITC Türkiye Temsilcisi Mehmet Tütüncü
• Usta Şair ve Yazar Prof. Dr. Mehmet 

Ömer Kazancı

• Müzisyen ve medyacı Dilara İncebacak
• Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Derneği 

Başkanı Murat İmadettin
• Türkmen Şair Mustafa Bezzaz

• Araştırmacı-Yazar Necat Kevseroğlu
• Oyuncu ve senarist Mehmet 

Hüseyinoğlu
• Türkmen Aktivist Muhammed Avcı

• Türkmen Fatih’in Torunları Derneği Başkanı Can 
Halil Kasap 

• ITC Siyasi Teşkilat Dairesi Başkanı Mardin 
Gökkaya

• ITC Kerkük İl Başkan Yardımcısı Kahtan Vendavi

• Gazeteci ve Fotoğrafçı Nebil Kassap
• ITC Başkan Yardımcısı Heysem Muhtaroğlu
• Edebiyatçı Türkeş Tuzlu
• Sanatçı Ahmet Benne
• ITC Erbil İl Başkanı Emir İzzet

• Erbil Türkmen Koalisyonu Listesi Başkanı Soran 
Şükür

• Türkmen şarkıcı Mazin Kasapoğlu
• Şair İdris Kasap
• Türkmen ses sanatçısı Sermet Mahmut

• Irak Kadın Tekvando Milli Takımı Antrenörü 
Timur Gökkaya

• ITC Kifri Bürosu Başkanı Sezgin Beyatlı
• Müzisyen ve Aranjör Ali İnceparmak

• ITC Yürütme Kurulu Üyesi ve IKBY 
Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı 
Aydın Maruf 

• Türkmeneli Partisi Yürütme Kurulu 
Üyesi Erşat Avcı

• Türkmen şair Adil Kaleli
• Anadolu Ajansı Kerkük Ofisi 

Sorumlusu Ali Kasap
• Şair Diyar Erbil
• Millet Listesi Milletvekili Azat Küreci

• Öğretmen ve Yazar Zahide Asaflı
• Kültür Tarihçisi Prof. Dr. Suphi Saatçi 
• Türkmen Kadın Platformu Başkanı 

Nurdan Tuzlu
• Başarılı Sanatçı Ahmet Tuzlu

• Usta Gazeteci Atilla Ağa
• Yengiceli takipçimiz Ümit Çakmakçı
• Sanatçısı Abud İlham
• Ses Sanatçısı Muhammet Kaya
• Türkmen Bağımsızlar Hareketi (TBH) 

Başkanı Kenan Şakir Üzeyirağalı
• Türkmeneli Dernekler Federasyonu 

Başkanı Irak Türkleri Kültür ve 
Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı 
Kemal Beyatlı



Sadi Pire: Türkmen milleti 
sayı olarak gösterilenden 

daha fazla
Sadi Ahmet Pire, “Türkmen milleti sayı 

olarak gösterilenden daha fazla. 
Bana göre Türkmenlerin Erbil’de 
kotaya ihtiyacı yok.” dedi.
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Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Siyasi 
Büro Üyesi Sadi Ahmet Pire, TEBA Medya 
Grubunun hazırladığı Kısa Öz programında 
oluşumların hakkı ve oluşumlar arasında birlikte 
yaşama konularını değerlendirdi.

KYB ile oluşumlar arasındaki ilişkilere değinen 
Pire, “Türkmen ve Hristiyanlar ile ilişkilerimiz 
son derece normal ve birlikte yaşam ilkesi üzerine 
kurulmuştur. Biz rol yapmıyoruz, sadece seçim 
döneminde Türkmenlere önem verip daha sonra 
ihmal etmiyoruz ya da Türkmenleri getirip kendi 
çıkarımız için kullanmıyoruz.” dedi.

“Oluşumların kendine has fikirleri ve istekleri olmalı. 
Bütün kanaatleriyle kendi varlıklarını hissetmeleri 

lazım”

Birkaç gün önce bütün siyasi taraflar 
anayasa hazırlıklarıyla ilgili yapılan bir 
konferansta toplandı. Konferansta ilgi 
çeken konu ise bütün tarafların anayasada 
birlikte yaşam ve oluşumların hakkının 
tespit edilmesinin önemini vurgulaması 
oldu. Peki KYB bu hususta ne düşünüyor?

Biz ilk baştan itibaren oluşumların gerçek 
temsilcileri tarafından temsil edilmesi gerektiğini, 
haklarının garantiye alınması, yasama ve yürütme 
alanlarında rol alması gerektiğini düşünüyoruz. 
Aynı zamanda oluşumların, kültür ve milli 
görünüşümüzü zenginleştirme alanlarında 
faaliyet göstermesini istiyoruz. Biz, Mayıs 1992 
seçimlerine bütün tarafların katılmasını talep 
ettik. O zaman Türkmen kardeşlerimiz bazı 
sebeplerden dolayı seçime katılamadılar. Daha 
sonra seçimlere katıldılar ve şimdi temsilcileri 
var, ama biz Türkmenlerin gerçek temsilcisinin 
olması gerektiğini düşünüyoruz. Temsilciler 
Türkmen halkının istek ve haklarını temsil etmeli. 
Bu dedikleri Arap ve Hristiyanlar için de geçerli. 

Biz Kürdistan Yurtseverler Birliği olarak, onları 
satranç taşı gibi oynatmak yerine, bütün tarafların 
ortağımız olmasını istiyoruz. Oluşumların 
kendine has fikirleri ve istekleri olmalı. Bütün 
kanaatleriyle kendi varlıklarını hissetmeleri lazım.

“Türkmen milleti sayı olarak gösterilenden daha fazla. 
Bana göre, Türkmenlerin Erbil’de kotaya ihtiyacı yok”

Oluşumların hükümet ve parlamentoda 
katılım oranı yeterli mi?

Türkmen milleti sayı olarak gösterilenden daha 
fazla. Bana göre Türkmenlerin Erbil’de kotaya 
ihtiyacı yok. Eğer Erbil’in merkezi tek seçim 
dairesi yapılırsa, Türkmenlerin kotaya ihtiyacı 

olmaz. Türkmenler Erbil’de Erbilli olarak 
biliniyor. Çok sayıda insanın dedeleri Hoşnaveti 
ve Karac bölgelerinden Erbil’e gelmiş ve onlar 
da kendilerine Erbilli olarak bakıyorlar. Onlar da 
seçimlerde kendilerine daha iyi hizmet sunacağı 
düşüncesiyle Türkmenlere oy verebilir. 

Biz oluşumların suistimal edilmesini istemiyoruz. 
Türkmen, Hristiyan ve Araplardan tecrübeli 
kişilerin gelip oluşumlarını temsil etmesi ve bu 
ülkeye hizmet etmesi gerekiyor. Biz hepimiz aynı 
kimliği taşıyoruz. Ben okuldayken, kahvehaneye 
giderken, futbol oynarken ve hayatın bütün 
alanlarında Türkmenlerle bir aradaydım. Hiçbir 
zaman “ben Türkmenim, o Kürt” gibi bir 
duygumuz yoktu. Bu konuların tamamı hisse 
bağlı. İnsan ne olduğunu hissediyorsa odur. 
Bundan dolayı birbirimizin duygu ve kültürüne 
saygı duymamız gerekir.

 “Bu rekabetin KDP ve KYB’ye bırakılması gerekiyor. 
Türkmenleri bu sorunların içerisine sokmamak lazım”

Oluşumların sorunlardan uzak tutulması 
gerekiyor. Örneğin KYB ve KDP arasında sorun 
var, geçmişte de sorunumuz vardı. Belki yarın 
da sorunumuz olabilir. Bu rekabet içinde olan 2 
Kürt siyasi partinin sorunu. Bu rekabetin KDP 
ve KYB’ye bırakılması gerekiyor. Türkmenleri 
bu sorunların içerisine sokmamak lazım. Bu 
yetki ve idari konularına ilişkin bir sorun ve 
çok eski. Bizim Türkmen ve diğer oluşumlarla 
konuşmalarımız hak ve programlar çerçevesinde 
olmalı, onların 2 siyasi partinin arasına girme 
konusu değil.

“Türkmen ve Hristiyan temsilciler, KDP ve KYB 
arasındaki sorunlarda taraf olmamalı”

Türkmen milleti, Irak Anayasası'na göre 
Irak’ın 3. ana unsurudur ve Irak Kürdistan 
Bölgesi Yönetimi (IKBY) Anayasası'nda 
2. ana unsur olarak yer almak istiyor. KYB 
bu konuya nasıl yaklaşıyor? Türkmenler, 
IKBY’de 2. millet olarak, Kürtlerin Irak’ta 
2. millet olarak elde ettiği hakları elde 
edebilir mi?

Bizim Türkmenlerle millet olarak hiçbir sorunumuz 
yok, Hristiyanlarla da hiçbir sorunumuz yok. Bizim 
sorunumuz başka konuda, Türkmen ve Hristiyan 
temsilcilerin KDP ve KYB arasındaki sorunlarda 
taraf olmaması gerek. Bizim Kürdistan Bölgesi’nde 
ve tartışmalı bölgelerde verilerimiz var. Sayım 
yapılsın ve sayı olarak kim daha fazlaysa 2. millet 
olarak anayasada yer alsın.  Eğer Türkmen 2. 
milletse birinin gelip başkasını göstermesi mantıksız 
bir şey, bu bilinçsizlik olur. Eğer sayım yoluyla 
belirlenirse bizim hiçbir sorunumuz olmaz.

“Türkmen, Kürdistan vatandaşıdır kendi ülkelerinin 
toprağında yaşıyorlar, misafir değiller, biz komşuyuz 

ve hepimiz ev sahibiyiz”

Eğer tarihe dönersek, hem Irak 
Cumhurbaşkanı olarak hem KYB Genel 
Sekreteri olarak Celal Talabani’nin 
oluşumlarla iyi bir ilişkisi vardı, özellikle 
Türkmenlerle iyi bir dostluğu vardı. 
Türkmen yetkililerle sürekli toplanırdı 
ve haklarını savunurdu. Ama günümüzde 
KYB eş başkanlarının Türkmenlerle 
Talabani gibi bir ilişkileri yok. Bunun 
sebebi nedir?

Bizim oluşumlarla ilişkimiz kısa vadeli bir ilişki 
değildir. Mam Celal düşüncesi KYB içerisinde 
sabit bir düşüncedir. Türkmen ve Hristiyanlar ile 
ilişkilerimiz son derece normal ve birlikte yaşam 
ilkesi üzerine kurulmuştur. Biz rol yapmıyoruz, 
sadece seçim döneminde Türkmenlere 
önem verip daha sonra ihmal etmiyoruz ya 
da Türkmenleri getirip kendi çıkarımız için 
kullanmıyoruz. Türkmen, Kürdistan vatandaşıdır 
kendi ülkelerinin toprağında yaşıyorlar, misafir 
değiller, biz komşuyuz ve hepimiz ev sahibiyiz. 
Biz Kürtler, Türkmenlerden binlerce kız aldık 
kız verdik. Çoğu geceler beraber oturuyoruz. 
Bence bizim ilişkimiz başka tarafların göstermelik 
ilişkisinden daha iyidir. Başka tarafların 
görüşmesi sadece sosyal medya ve televizyonlar 
için yapılan bir görüşmedir.

Biz Türkmenleri bu şeylerden çok daha büyük 
görüyoruz. Biz Türkmen ve Hristiyanları kardeş, 
komşu, akraba, kuzenimiz olarak görüyoruz. 
Ama sadece görüşmeler yapan taraflar arasında 
normal ilişki olduğunu yansıtmak doğru olmaz. 
Çünkü biz göstermelik görüşme yapmıyoruz. 
Bizim Türkmenlerle ilişkimiz diğer tarafların 
ilişkisinden daha sağlıklı.

“Mam Celal, Türkmenleri hemşeri olarak görüyordu. 
Hayatı, mutlu ve kötü günleri beraber paylaşıyoruz 

derdi”

Yani siz şimdi de Mam Celal’in görüşü ve 
ideolojisini devam ettirdiğinizi mi iddia 
ediyorsunuz?

Şüphesiz aynı programın taşıyıcısıyız. Mam 
Celal’in siyaseti rol yapmaktan uzaktı. 
Onun gerçek ve dürüst bir siyaseti vardı. 
Mam Celal, ‘Türkmenleri hemşehri olarak 
görüyordu. “Hayatı, mutlu ve kötü günleri 
beraber paylaşıyoruz” derdi. Bundan dolayı 
“Misafirmişler gibi davranmamıza gerek yok, 
onlar da ev sahibi” derdi.

• Araştırmacı-Yazar Necat Kevseroğlu
• Oyuncu ve senarist Mehmet 

Hüseyinoğlu
• Türkmen Aktivist Muhammed Avcı

Haber: Ali Antar/Foto: Abdullah Erfani
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Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Irak 
Çalışmaları Koordinatörü Bilgay Duman, “Irak, kendi 
egemenliğini koruyamadığı için, Türkiye kendi sınırlarını ve 
Irak’ın egemenliğini korumak zorunda kalıyor.” dedi.

ORSAM Irak Çalışmaları Koordinatörü Duman, TEBA Medya 
Grubu’nun hazırladığı Kısa Öz programında gündeme ilişkin 
soruları yanıtladı.

Türkiye Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım 
operasyonlarını başlattı. Bu operasyonun Irak-

Türkiye sınırlarında terör örgütlerine yönelik olduğu 
Türkiye tarafından açıklandı. Sizce bu operasyon 

ilişkileri nasıl etkiliyor?

Mutlaka ki operasyonların etkisi oluyor. Bu operasyonlar 
Türkiye açısından terörle mücadelenin bir parçası. Türkiye 
terörle mücadelede bütüncül mücadele konsepti içerisinde. 
Türkiye’nin Irak, Suriye sınırında yaptığı operasyonlar veya 
kendi sınırları içerisinde düzenlemiş olduğu operasyonları 
birbirinden ayırmıyoruz. Türkiye terörle bütüncül bir 
mücadele içerisinde. Bu bütüncül mücadele içerisinde 
sadece terör örgütü PKK yok, bunun yanında IŞİD, el-Kaide 
ve FETÖ ile mücadeleler de var. Türkiye bütün bu terör 
örgütlerini aynı kaseye koyup aynı şekilde değerlendiriyor. 

Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonda Türkiye 
PKK’ya yönelik operasyonlar yapıyor. Biliyorsunuz Pençe 
operasyonları son 2 yıldır devam ediyor. Zaman zaman kara 
harekatına dönüşüyor, zaman zaman tekniksel değerlendirmek 
için ara veriliyor. Ama bu operasyonların, Irak’ın kuzeyinde 
PKK varlığı devam ettiği sürece devam edeceğini 
düşünüyorum. 

Bu operasyonlar Irak-Türkiye ilişkilerini etkiliyor ama 
Türkiye’nin bu operasyonda mesajı net. Bu operasyonlar 
sadece Türkiye’nin teröre yönelik operasyonu değil, bölgede 
bulunan terör örgütlerini etkisiz hale getirme ve komşu 
ülkelerin egemenliğini korumak için yapılan bir operasyondur. 
PKK’nın Irak’ta varlığı, Irak’ın egemenliğini ihlal ediyor. Irak 
Anayasası'nda, hiçbir terör örgütü Irak topraklarından komşu 
ülkelere saldıramaz diyor.
Bu Irak’ın egemenlik hakkıdır. Irak egemenliğini koruyabilse 
ve PKK’nın Irak’taki varlığını bitirse, Türkiye’nin bu tür bir 
operasyon yapmasına gerek kalmaz. Irak, kendi egemenliğini 
koruyamadığı için, Türkiye kendi sınırlarını ve Irak’ın 
egemenliğini korumak zorunda kalıyor. 

Peki Irak neden kendi egemenliğini koruyamıyor?

Irak’ın kendi iç dinamikleri çok etkili, zaten Irak’ın güvenlik 
problemleri çok üst düzeyde. Bir yandan da Irak IŞİD ile 
mücadele içerisinde. Irak’ın kendi güvenlik bürokrasisi 

de bunu engelleyecek durumda değil. Irak’ın güvenlik 
yapılanması çok parçalı. Irak ordusu bir tarafta, polis bir 
tarafta, Haşdi Şabi bir tarafta, Haşdi Şabi içerisinde farklı farklı 
gruplar var. Böylece Irak’ın güvenlik bürokrasisi de tek elde 
değil. Bir de Irak’ın kuzey sınır bölgesinde hiçbir etkisi yok. 
Bunu engellemek için hem gücü hem etkisi olması lazım. Ama 
sınır hattında daha çok Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin 
etkisi var ve Kürt iç kamuoyunun etkisiyle de Irak Kürdistan 
Bölgesel Yönetimi PKK ile mücadele konusunda isteksiz 
davranıyor. 

Biz Erbil’de yaptığımız görüşmelerde bütün taraflardan burada 
terör varlığı olduğunu duyduk ama buna karşı silahlı mücadele 
konusunda çekingen davranıyorlar. Eğer Türkiye-Irak 
ilişkileri ve Ankara-Erbil ilişkilerinin geliştirilmesi isteniyorsa, 
bu konuda samimi davranılması gerektiğini düşünüyorum. 
Çünkü Türkiye için bu operasyonlar maliyet ortaya çıkartıyor. 
Bunun insani maliyeti, diplomatik maliyeti, ekonomik maliyeti, 
askeri ve siyasi maliyetleri var. Bunlar Türkiye açısından da 
ağır maliyetler. Ama içerisinde bulunduğu durum, Irak’ın 
bunu engelleyememesi ve Irak’ın bu durumu kaldıramaması 
nedeniyle, Türkiye bu maliyeti kaldırmak zorunda. Irak’ta 
PKK varlığı devam ettikçe Türkiye de operasyonlara devam 
edecektir.

Kısaca Türkiye bu konuda Irak’a ne mesaj vermek 
istiyor?

Çok net, Türkiye’ye Irak topraklarından saldırı ve tehdit 
geldiği sürece, Türkiye bütün unsurlarıyla terörle mücadeleye 
kendi kaynaklarıyla devam edecek. Türkiye, ABD, İran ve 
hiçbir ülkenin inisiyatifini göze almadan kendi egemenliğini 
korumak için mücadeleye devam edecek. Zaman zaman Irak 
merkezi hükümeti ve Irak Kürdistan Bölgesi Hükümetinden 
tepkiler alıyor ama Türkiye hiçbir tepkiyi dikkate almadan 
kendisini korumaya, terör örgütünü bitirmek için ve Irak’ın 
egemenliğini korumak için bu operasyonlara devam edecek.

Bu yıl gündemde olan sorunlar arasında kuraklık 
meselesi de yer alıyor. Irak su kaynağını birinci 

derecede Türkiye ve onun yanında İran yoluyla temin 
ediyor. Kuraklık meselesinin siyasete ne gibi bir etkisi 

olabilir?

Su meselesi Türkiye ve Irak açısından en önemli meselelerden 
bir tanesi. Hatta Irak zaman zaman su meselesini Türkiye’ye 
karşı kilit haline getiriyor. Çok klasik bir söylem var, “Türkiye 
bize su vermiyor” ama açıkçası bunun çok doğru olduğunu 
düşünmüyorum. Bilindiği üzere, Türkiye Irak’ın talebi 
doğrultusunda barajlarında tuttuğu suyu açarak Irak’a daha 
fazla su verdi. 

Bu konuyla ilgili Türkiye’de Cumhurbaşkanı talimatıyla bir su 
komisyonu kuruldu ve bu komisyon Irak’la sürekli iletişimde. 
Burada iki meseleye değinmek lazım. Birisi Suriye meselesi. 

Bildiğiniz gibi 
Fırat suyu Suriye 
topraklarından 
geçerek Irak’a 
geliyor. Suriye’nin 
Türkiye ve Irak ile 
ilişkileri gönderilen 
su oranını çok fazla etkiliyor. 

İkinci konu, aslında daha fazla konuşulması gerekiyor, o da 
İran’ın yaptıkları. Herkes Türkiye’yi diline dolamış ama İran 
Irak’a gelen suların yatağını değiştirdi. Hatırlıyorsunuz, geçen 
sene İran’ın az su göndermesi nedeniyle elektrik sıkıntıları 
da yaşandı. Bu nedenle Irak'ın su meselesine gelince biraz 
etrafına bakması gerektiğini de düşünüyorum. 

Irak’ın su meselesinde ciddi adımlar atması lazım, Türkiye’nin 
Irak’a direk verdiği su kaynağı sadece Dicle’dir. Dicle, Türkiye 
topraklarını terk ederken yıllık ortalama 16 bin metreküple 
terk ediyor. Bu Bağdat’a ulaştığında 50 bin metreküpe kadar 
yetişiyor. Yani Dicle esas suyunu Irak toprakları içerisinden 
alıyor. Irak’ın bu konuda su kaynaklarını yönetmeye ihtiyacı 
var. Irak’ta doğru su yönetimi olduğunu düşünmüyorum. 
Irak’ın su yönetimi meselesinde Türkiye’nin tecrübesinden 
yardım alması gerekiyor. 

Türkiye, Bağdat Büyükelçiliğine yeni bir isim atadı. 
Yeni Büyükelçi Irak masasında görev almış ve Irak’ı 

çok iyi bilen tecrübeli bir isim. Büyükelçi Ali Rıza 
Güney ilk açıklamasında Türkmenler için “Irak 

Türkleri” ifadesini kullandı. Büyükelçinin bu tanımı 
ne ifade ediyor?

Çok önemli bir konunun altını çizdiniz. Bu, hem Türkmenlere 
hem Irak’a verilmiş bir mesaj. Büyükelçi, bence Irak 
Türklerinin Türkiye’de yaşayan Türklerden farkı olmadığını 
ifade ediyor. Bu noktada Irak’ın da bu konuya en azından kendi 
döneminde bu şekilde bakması gerektiği mesajını veriyor. Bu 
nedenle büyükelçinin ilk mesajlarından birinin bu olması son 
derece önemli. 

Büyükelçi söylediğiniz gibi Dışişleri Bakanlığında Irak ile 
ilişkiler genel müdür yardımcısıydı. Yani Irak masasının en 
başındaydı. Bu nedenle Irak’ı çok iyi bilen, Irak’taki dengeleri 
çok iyi okuyabilen, aktörleri tanıyan ve Irak’taki iç meselelere 
alışkın çok tecrübeli bir isim. Bence büyükelçi olarak atanması 
hem Irak hem Türkiye açısından bir şans. Fatih Yıldız, 
Türkiye’nin Irak’taki çıtasını çok yükseğe çıkarmıştı. Bu 
çıtanın da yüksekte tutulması için böyle bir kişinin atanması 
gerekiyordu. 

Fatih Beyin bıraktığı üst çizgiden Ali Rıza Güney Beyin devam 
etmesi son derece önemli. Çünkü kendisi Irak’ı bilen tecrübeli 
bir isim. Ayrıca Ali Rıza Beyin Irak Türklerine olan ilgisi de 
Irak Türkleri açısından bir şans.

Erbil’de Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) 
Anayasası'nda Türkmenlerin haklarının ele alındığı 
çalıştay yapıldı.

Çalıştaya IKBY Oluşumlardan 
Sorumlu Bölge Bakanı Aydın 
Maruf, IKBY Parlamento 
Sekreteri Müna Kahveci 
başkanlık ederken, Türkmen 
milletvekilleri, siyasi parti 
yetkilileri, sivil toplum 
kuruluşları, hukukçular ve 
eğitimciler katıldı.

Toplantıya katılan taraflar, IKBY 

Anayasası’nda Türkmenlerin ikinci millet olarak 
geçmesi talebinde bulundu. 

Katılımcılar, Türkmenlerin yasama ve uygulama 
yetkisine katılmasını isterken, parlamentodaki 
sandalye kotasının oranlara göre belirlenmesi 

gerektiği üzerinde duruldu. 
Taraflar bunu, parlamentodaki 
sandalye sayısının artması 
durumunda Türkmen kotasının 
da artması için talep etti. 

Siyasi taraflar Türkmen 
temsilcilerden kota meselesinin 
sadece parlamento için geçerli 
olmamasını, IKBY Başkanlığı, 
hükümet ve üst düzey yetkiler 
için de geçerli olmasını istedi. 

Haber: Ali Antar/Foto: Çoban Timur

Bilgay Duman: Irak, kendi 
egemenliğini koruyamıyor

Haber: Ali Antar/Foto: Enes Saddam

Türkmen siyasi taraflar 
anayasa için toplandı



 Haber: Barzan Lokman
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IKBY Anayasa meselesi yeni bir 
gündem maddesi değil aslında, nitekim 
1992 yılında IKBY Parlamentosunun 
kurulmasından sonra hep konuşulan 
bir konu. 2003 yılına geldiğimizde 
Irak’ta artık ABD hegemonyası çoktan 
başlamıştı, bu süreç 2005-2006 
yıllarında Irak’ın federal bir statüye 
getirilmesiyle birlikte yeni anayasa da 
hazırlanmıştı. Anayasa’ya göre, özerk 
bölge olarak kendisini nitelendiren 
her il veya iller kümesi, kendine has 
bir anayasa yazabilirdi fakat bu anayasa 
hiçbir şekilde Irak Anayasası ile 
çelişkiye düşmemeliydi. Bu adımdan 
sonra IKBY Anayasası’nın yazılma 
konusu bir gereklilik oluverdi. 

Kabul edelim ki, Irak 
Anayasası dünyanın en iyi 
anayasalarından biri. Sebebini 
iki ayrı başlıkta siz okurlara 
sunmak istiyorum;

Birincisi; Baas rejiminin ABD 
tarafından sonlandırılmasından sonra 
bir anda Irak bütün dünyanın odak 
noktası haline gelmişti, uluslararası 
toplum Irak’taki çeşitliliği görünce 
bu çeşitliliğe yaraşır bir anayasanın 
olması gerektiği kanaatindeydi, 
öyle de oldu, çünkü dünyanın en 
iyi anayasa hukukçuları ile istişare 
sonucu yazılmaya başlanmıştı, kısacası 
uluslararası toplumun anayasanın 
şekillendirilmesi ile alakalı çok büyük 
bir rolü oldu. 

İkincisi; siyasetçiler çok büyük rol 
oynadı. Eski rejim döneminde muhalif 
olarak görülen bütün siyasetçiler bir 
araya geldiği zaman siyasi zümrenin 
çok sağlam kişilerle dolu olduğunu 
gördük. Zaten Irak’ın bütün 
oluşumlarına bağlı siyasetçiler, kendi 
halkları için en iyisini HÜR bir irade ile 
istemiş, aynı zamanda da uygulatmıştı. 
Siyasetçilerin bir diğer çabaları, yeni 
dönemin eski dönemden çok daha 
iyi olacağı ve herkesin hukukunun 
korunduğu bir ülke haline gelineceği 
iddiası oldu. 

Irak’ın oluşumlar açısından çeşitli 
olması bilinen bir şeydi, 2003 
yılından sonra bu çeşitlilik fiili olarak 
anayasaya geçiş yaptı ve hükümet dahil 
olmak üzere birçok alana yansımaya 
başladı. Bu yansımanın yeteri kadar 
olmaması veya bazı tarafların rızası 
olmaması ayrı bir konu ve tartışmaya 
çok müsait, fakat sonuç itibarıyla çok 
çeşitlilik ilkesinin cumhurbaşkanlığı, 
başbakanlık ve temsilciler meclisine 
açık bir şekilde yansımasını görüyoruz. 

Yazımı okuduğunuz bu satırlara 
kadar Irak Anayasası ve detayları 
hakkında size kısa ve özet bilgiler 
sunmaya çalıştım. Çünkü bana göre 
sosyolojik olarak IKBY Anayasası, Irak 
Anayasası’na çok yakın olmalı, nitekim 
yasal olarak da Irak Anayasası’na aykırı 
olmaması gerekiyor. 

Şimdi gelelim asıl meseleye, 
IKBY Anayasası mutlaka IKBY 
toplumlarının aynası olmalı. 
Örneğin, dini farklılıklar, ırksal 
farklılıklar ve en önemlisi ise siyasal 
farklılıklar gözetilmelidir. Hepsini 
kucaklayabilecek bir anayasanın 
olması, IKBY siyasi oluşumuna elbette 
ki güç katacaktır ama siz okurlara 
şöyle bir soru sormak istiyorum, 
acaba IKBY’deki siyasi partiler bu 
köklü yeniden yapılanmayı ne kadar 
hazmedebilirler?

Irak’ın geneline baktığımız zaman 
Türkmenler üçüncü millet olarak 
gösterilmekte. Acaba Türkmenler 
IKBY Anayasası’nda ikinci millet 
olarak gösterilecek mi? Daha da ileriye 
gitmek istiyorum, ikinci millet olmanın 
doğurduğu hak ve hukuklar, resmî 
makamlar ve istihdas edilecek olan 
yeni görevler verilecek mi?

Daha açık olacağım; IKBY’de 3 
esaslı büyük makam bulunuyor, 
başkanlık, başbakanlık ve parlamento 
başkanlıkları. Irak siyasi geleceğine 
dönelim, cumhurbaşkanlığı 
makamı Irak’ta ikinci millet olan 
Kürt oluşumuna, başbakanlık Şii 
oluşumuna ve temsilciler meclisi 
başkanlığı ise Sünni oluşumuna 
verilmiştir. Bu mesele anayasal olarak 
düzenlenmemiştir fakat anayasanın 
çizdiği eksenler yani birinci millet ve 
ikinci millet olan Araplar ve Kürtler 
olgusu, başlı başına görevleri de 3 ayrı 
oluşuma bölünmüştür (birinci millet: 
Araplar - Şii ve Sünni, ikinci millet: 
Kürtler). Peki IKBY’de bu sistem nasıl 
ele alınacaktır? 

Geçtiğimiz günlerde Kürdistan 
Üniversitesi’nin düzenlediği ‘Birlik 
ve Anayasa’ Konferansı aslında bize 
suyun bulanık olduğunu gösterdi, 
çünkü Kürt siyasi partiler arasındaki 
çatlağın ne kadar derin olduğunu 
bir kez daha görmüş olduk. Şahsi 
kanaatime göre ilk aşamada bütün 
siyasi taraflar ortak bir zeminde 
buluşmalı, anayasa ile ilgili geniş 
kapsamlı bir düşünce birliğine 
varılmalıdır. Bu zemini sağlamayı 
hedefleyen ve bütün siyasi tarafların 
ortak adayı IKBY Bölge Başkanı 
Sayın Neçirvan Barzani olacak gibi. 
Ortak zeminde buluşmanın ardından 
oluşumlara ait olan hak ve hukuklar 
masaya yatırılmalı ki aksi durumda 
zararlı taraf yine oluşumlar olacaktır.  

Oluşumları yok sayan ve özellikle 
Türkmen meselesinin yanından 
bile geçmeyen bazı siyasi partiler 
bulunuyor, diğer taraftan ise KDP gibi 
başta Türkmenler olmak üzere diğer 
oluşumlara istenilen hakların temin 
edileceğini dile getiren siyasi partiler 
de bulunuyor. Bu güç denklemini 
kazanan taraf veya taraflar, bir nevi 
IKBY Anayasası’nda büyük pay sahibi 
olacaklar gibi görünüyor. 

Bekleyelim ve görelim.. 

Ziya Uzeiry

Türkmen Kadınlardan Cinsiyetçi
Yaklaşıma Tepki: 

Türkmen Kadın Platformu

Katılımcılar, Türkmenlerin yasama ve uygulama 
yetkisine katılmasını isterken, parlamentodaki 
sandalye kotasının oranlara göre belirlenmesi 

gerektiği üzerinde duruldu. 
Taraflar bunu, parlamentodaki 
sandalye sayısının artması 
durumunda Türkmen kotasının 
da artması için talep etti. 

Siyasi taraflar Türkmen 
temsilcilerden kota meselesinin 
sadece parlamento için geçerli 
olmamasını, IKBY Başkanlığı, 
hükümet ve üst düzey yetkiler 
için de geçerli olmasını istedi. 

Bir televizyon programında 
“kadınların yönetimi ele 
alması durumunda neler 
yaşanacağı” ile ilgili bir 
soru, Türkmen kadınların 
tepkisine yol açarak, kadınları 
bilinçlendirmeye yönelik bir 
platform kurulmasına vesile 
oldu.  

Birçok Türkmen kadın, söz 
konusu programa tepki göstermiş, özellikle 
sosyal medyada kınama mesajları yayınlanmıştı. 

Bunun üzerine bir grup Türkmen kadın 
tarafından, toplumu bilinçlendirmek adına 
Türkmen Kadın Platformu adında bir platform 
kuruldu. 

TEBA Gazetesi’ne konuşan Türkmen Kadın 
Platformu Başkanı Nurdan Tuzlu, oluşturulan 
platforma ilişkin bilgi paylaştı. 

Tuzlu, “Türkmen Kadın Platformu, Irak’taki 
Türkmen kadınlarının sesi ve avazı olma iddiasını 
taşıyan, Türkmen kadınları arasında dayanışma 
ve kardeşlik hukukunu geliştirmeye çalışan bir 
oluşumdur.” diyerek platformu tanıttı.

“Yayına tepki 
gösterdik sonra süreç 

başladı”

Platforma neden ihtiyaç 
duyduklarını anlatan Tuzlu, 
şunları ifade etti:

“Bir medya kuruluşunun 
yaptığı talihsiz yayın üzerine 
sosyal medyada büyük bir 
tepki oluşmuştu. Bu talihsiz 
yayına karşı Türkmen 
kadınları adına bir kınama 
hazırlayıp yayınladım. 
Hazırladığım bu kınama 
yazısı, Türkmenler arasında 
hızlıca yayıldı ve epey ilgi gördü. Bu kınama 
yazısı sayesinde bir grup Türkmen arkadaşla 
tesadüfi yollarla bir araya geldim ve aramızda 
güzel bir dayanışma kurduk. Akabinde bu 
meselenin sadece medyayla sınırlı olmadığını, 
Türkmen kadınların her alanda benzer sıkıntılar 
yaşadığını dolayısıyla bu dayanışmanın sadece 
bu konuda verilen ortak bir tepkiyle sınırlı 
kalmaması gerektiğini kararlaştırdık. 

Kollarımızı sıvadık ve hazırlıklara başladık. 
Böylece Türkmen Kadın Platformu da ortaya 
çıkmış oldu. Altını çizmeliyim ki platformumuz 
gönüllülerden oluşan ve hiçbir siyasi kuruluşla 
ya da ideolojiyle ilgisi olmayan bağımsız bir 
oluşumdur.” 

Tuzlu, Platform olarak şimdilik sosyal medyada 
içerik ürettiklerini söyleyerek, söz konusu 
içeriklerde kadınların yaşadığı problemleri ele 
aldıklarını belirtti.

Kadınları bilinçlendirme ve haklarını tanıtmaya 
gayret ettiklerini aktaran Tuzlu, “Platformu 
sosyal medyada faaliyet gösteren bir oluşum 
olarak nitelendirmek istemiyoruz. Bizim ilk 
hedefimiz kurumsallaşmak ve kadınlarımıza daha 
somut destekler sunabilmek. Bunlar uzun vadeli 
planlarımız ve zamanı geldikçe takipçilerimizle 

paylaşacağız.”  şeklinde 
değerlendirmede 
bulundu. 

“Türkmenlerin 
buna ihtiyacı var”

Platform kurulduğunda 
aldıkları tepkilere 
değinen Tuzlu, şunları 
söyledi:

“İtiraf etmek gerekirse platform kurulacağı 
zaman olumsuz tepkilere kendimizi 
hazırlamıştık. Ancak beklediğimizin tersi oldu. 
Özellikle kadınlardan çok güzel geri dönüşler 
aldık. Çoğundan, Türkmenlerin böyle bir 
oluşuma son derece ihtiyacı olduğu şeklinde 
mesajlar geldi.

Platformun kurulduğu ilk günden beri Türkmen 
kadınlar bizlere ulaşıp ‘Lütfen şu konuyu da 
dile getirir misiniz?’ ya da ‘Platformda sadece 
ekibinizdeki arkadaşlar mı yazı hazırlayabiliyor, 
bizler de yazı hazırlayıp sizlere göndersek 
yayınlar mısınız?’ diyorlar. Kadınlarımız, 
platformumuzun sosyal medya kanalını 
kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir 
mecra olarak görmeye başladılar. Bu bize 

büyük bir gurur veriyor. 
Henüz işin başındayken 
kadınlarımız için böylesi 
bir görev görmek çok 
önemli bizim için.”

“Erkeklerin de 
desteği var”

Türkmen Kadın Platformu 
Başkanı Tuzlu, platformun 
kuruluş aşamasından 
itibaren erkeklere de açık 
olduğunun altını çizdi. 

“Ekibimizde son derece 
aktif çalışan erkek 
arkadaşlarımız da var. 

Sunduğumuz içeriklerin hazırlık sürecinde 
büyük emekleri var. Meseleye cehalete karşı 
rasyonel bir mücadele olarak bakıyorlar.” 
diyen Tuzlu, platformdaki erkeklerle toplumsal 
sorunlara aynı yerden yaklaştıklarını ifade etti. 

Tuzlu, “Türkmen toplumunu ileriye 
taşıyabilmek adına onlarla omuz omuza 
çalışıyoruz. Haricinde erkek takipçilerimiz de 
var ve yaptığımız işe büyük bir destek veriyorlar. 
Onlar da toplumumuzda kadınların yaşadığı 
sorunların farkında ve bizi takdir ediyorlar. Bu 
noktada özellikle altını çizmeliyim ki Türkmen 
Kadın Platformu, ideolojik temelli bir oluşum 
değil. 

Elbette bireysel olarak hepimizin bir dünya 
görüşü ve düşüncesi var. Ancak bu platform 
kadınlarımızın yararı ve selameti için çalışan bir 
oluşum. Bu demek değildir ki erkeklere karşı 
düşmanca bir hareket. Aksine fikri aydın olan 
her erkeğin de bu platforma destek vermesini 
bekliyoruz. Çünkü erkek kadın fark etmeksizin 
toplumumuzun ilerlemesi ve yükselmesi için 
önce kadınlarımızın güçlenmesi gerekiyor. 
Bizim mücadelemiz eşitlik mücadelesi. 
Platformumuza böyle bakılmasını tercih ederiz.” 
diye konuştu. 

Türkmen siyasi taraflar 
anayasa için toplandı

Anayasa.. 
İkinci millet.. 
Oluşumların hakkı!



Erbil şehrinde eskiden insanların güzel vakit 
geçirmesi için kahvehane ve gazinolar gibi 
farklı yerler vardı. Bu alanlar Erbil’in farklı 
kesimlerinden kişilerin bir araya geldiği yerlerdi.

Söz konusu yerlerden biri de Erbil’de tarihi bir 
mekan ve sembol haline gelen Antar Gazinosu’dur. 
Öyle ki Erbil’in Teyrava Mahallesi’nde bulunan 
kavşak, Gazino Antar kavşağı olarak ün 
kazanmıştır.

Gazino hakkında bilgi aktarmadan önce gazinonun 
sahibi Hacı Antar’a değinelim. Hacı Antar olarak 
anılan Hacı Pirdavud Hamadi Hasan, 1922’de 
Araplar Mahallesi’nde dünyaya geldi. Bir kız ve bir 
erkek çocuğu oldu. Beyatlı soyundan gelmektedir. 
Çocuk yaşlarda babasını kaybeden Antar, çalışma 
hayatına küçük yaşta başlamıştır. Genç yaşlarda 
yiğit ve cesur biri olarak bilindiği için halk 
tarafından Antar lakabı verilmiştir. 

Küçük yaşlarda baba sevgisi yaşamadan hayatını 
sürdüren Antar, büyük bir ailenin yükünü 
omuzlamıştır. Yıllarca çalışma hayatını sürdürerek, 
bir üretici olarak çalışmış ve Irak’ın farklı illerinde 
birçok okul ve hastane inşa etmiştir.  Bunlardan 
biri ise Erbil’deki Hanzat Okulu ve Teyrava Sağlık 
Ocağı'dır. Bunun dışında Telafer ve Kifri’de birer 
okul açmıştır ayrıca Irak’ın diğer illerinde birçok 
projeye imza atmıştır.

Hacı Antar, aynı zamanda tarım alanında da başarı 
kaydetmiştir. Kanatlı hayvan yetiştirme ve tarım 

alanında da ün kazanarak,  80’li yıllarda Irak’ın en 
iyi çiftçisi unvanını almıştır.

Antar Gazinosu’nun  geçmişi hangi tarihe 
dayanıyor?

 “Antar Gazinosu’nun açılışıyla halk akın akın 
gazinoyu ziyaret ediyordu”

Hacı Antar’ın tek oğlu rahmetli Abdulselam, 
Erbil’in tanınmış yazar ve araştırmacılarından 
Şerzat Şeyh Muhammed ile gerçekleştirdiği bir 
görüşmede şunları dile getirmiştir:

“Babam kendi yetkisinde 1959 senesinde 550 
metrekarelik bir alanda bu gazinoyu inşa etmiştir. 
Gazinonun açılışıyla halk akın akın ziyaret etmeye 
başladı. Halkın bütün kesimi gazinoya gelirdi. 
Özellikle de öğretmenler, memurlar, mühendisler 
ve tanınmış kişiler buraya gelip vakit geçirirdi. O 
zamanlar gazinodaki müşteriler toplu halde birlikte 
oturup, Irak’taki son siyasi durumu görüşürdü. Bu 
nedenle 1963 yılında hükümet tarafından gazino 
iki kere kapatıldı. Bir süre sonra gazino yeniden 
halka açıldı. Eskiden olduğu gibi yeniden gazinoda 
kalabalık oluşurdu. 1980 yılında gazino yıkıldı ve 
bulunduğu alanda yeni binalar yapıldı. Ardından 
Hacı Antar tarım alanına yöneldi. 13 Mayıs 
1998’de hasta düştü ve kısa süre sonra hayatını 
kaybetti. Dede ve babasının mezarının bulunduğu 
İmam Muhammet Mezarlığı’nda toprağa verildi.” 

“Antar Gazinosu’ndaki çayın farklı bir tadı 
vardı”

Aynı görüşmede Abdulselam, 
“Antar Gazinosu’nun yüz ölçümü 
550 metrekareydi. Ana kapıda 
çok güzel bir bahçesi vardı, 
farklı çiçeklerle süslenmişti. 
Ortasında ise fıskiyeden bir havuz 
yapılmıştı. Gazinonun güneyinde 
büyük bir salon vardı, kış 
mevsiminde halk orada otururdu 
ancak diğer mevsimlerde bahçede 
fakfon ve tahtadan sandalyeler 

vardı. Sandalyelerin ortasında 
da daire şeklinde bir masa 
vardı. Hacı Antar’ın oturma 
alanı salonun yanındaydı. 
Yaşlı kişilerin oynadığı 
bazı oyunlar vardı. Bunun 
yanında müşterilere yiyecek 
ve içecekler verilirdi. Antar 
Gazinosu’ndaki çayın tadı 
farklıydı. Kış aylarında Basra 
limonu ve süt verilirdi, yaz aylarında ise soğuk 
içecekler ikram edilirdi.” ifadelerinde bulundu.

“Gazinoda meyve satılan bir dükkan vardı”

Abdulselam Hacı Antar, sözlerini şöyle 
sürdürmüştür:

“Gazinoda meyve satılan bir dükkan, ayrıca et ve 
et ürünlerinin satıldığı özel bir alan vardı. Babam 
Hacı Antar’ın yanına gelip görüşen kişiler, Hacı 
Hurşit İtyan Küreci, Hacı Roji Küreci, Hacı İkram 
Abdulaziz Bezzaz, Hacı Necmeddin Hacı Nuri 
Bakkal, Hacı Muhammet Nedaf, Usta Hıdır Benna, 
Usta Tofik Benna, Seyit Said Demirci ve Kerim 
Nanakali amcaydı.”

“Gramafon ve plağın üretilmesiyle alet Antar 
Gazinosu’nda yer aldı”

Son olarak görüşmede Antar Gazinosu’na değinen 
Hacı Abdulselam, “Gazinonun kuruluşuyla 
babam Hacı Antar, iyi bir teyp almıştı. Mısırlı 
ünlü şarkıcılar Um Kelsum, Ferit Atraş ve 
Abdulhalim’in şarkılarını açardı. Aynı zamanda 
Türkmen ses sanatçılarından Muhammet Ahmet 
Erbilli’nin yeni şarkılarını örneğin, ‘Yalla Şoför 
Yalla’ şarkısını çalardı. Mışko’nun ‘La Paş Mergım’ 
şarkısını ayrıca, Haydar Bakkal, Hacı Faik ve 
Yunus Mahmut'un şarkısı çalınırdı. Ardından 
Kerkük televizyon kanalı açıldı. Babam Hacı Antar, 
büyük bir televizyon aldı ve gazinoya yerleştirdi. 
Halk Mısırlı ve Arap dizileri ayrıca Irak'a özgü 
tiyatroları izlemek için gelirdi.” dedi.

Haber: Abdulselam Hişam
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Erbil’in Sembollerinden Biri… “Antar Gazinosu”88 Hacı Pirdavud Hamadi Hasan

Daha önce Youtube üzerinden izleyiciye 
sunulan Damion filminin ikinci ve son 
serisi sinema severlerle buluştu. 

Kerkük’te ilk defa bir grup Türkmen 
genç tarafından yapılan korku içerikli 
film beyaz perdeye taşındı. 

Damion Takes Revenge’in senaryosu 
Mehmet Hüseyinoğlu ve Abdurrahman 
Ömer tarafından yazılırken, başrolde 
Hüseyinoğlu yer aldı. Filmde Şahin 
Kasap, Ahmet Kasap ve Ammar Asos 
gibi oyuncular sahne alırken, filmin 
yönetmenliğini Abdurrahman Ömer 
üstlendi. 

Korku içerikli film, bir grup genç Türkmen 
tarafından kısıtlı imkanlarla hazırlandı. Filmin 
dili Arapça olsa da izleyicilere Türkçe altyazı 
seçeneğiyle sunuldu. 

Filmi izlemek için sinemaya gelen seyirciler, filmi 

oldukça beğendiklerini ifade etti. 

Galaya ilgi yoğundu. Film ekibi, Türkmen sanatçı, 
gazeteci ve medyacılar film hakkındaki görüşlerini 
Barzan Lokman’a anlattı.

Damion Takes Revenge filminin yönetmen ve 
senaristi Abdurrahman Ömer, “Kerkük’te ilk defa 

böyle bir şeyi deneyimliyoruz. Garip bir 
his, bu kadar insanın katılacağını tahmin 
etmiyorduk. Korku filmi Kerkük’ün 
yabancı olduğu bir film türü. Türkçe 
dahil farklı dillerde de yeni filmlerimiz 
olacak.” dedi. 

Filmin oyuncularından Ahmet Kassap, 
“Duygularımız tanımlanamaz. Çok 
mutluyuz, filmimiz başarılı bir şekilde 
sinemada verildi. Çok yorulduk ama 
sonu güzel oldu. Katılım sayısı oldukça 
fazlaydı.” diyerek sevincini paylaştı. 

Oyuncu Şahin Kasap ise, yaptıkları 
işin Kerkük’te bir ilk olduğunun altını 

çizerek, çok gururlu olduklarını ifade etti. 

Filmi izlemeye gelen AA Kerkük Ofisi Sorumlusu 
Ali Kasapoğlu, “Arkadaşlar herhangi bir akademik 
eğitim almadan başarılı bir çalışma ortaya koymuş. 
Eksiklikler olsa da gerçekten büyük bir çalışma 
olmuş.” diye konuştu. 

Kerkük'te 
Damion Takes Revenge 

Filminin Galası Yapıldı

.
 Haber: Barzan Lokman/Foto: Abdulselam Hişam
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Başarılı Türkmen bireyleri her alanda görmek 
mümkün. Müzik, resim, spor vb. birçok alanda 
başarıyla yoluna devam eden Türkmen bireyler, 
Türkmen milletine umut olmaya devam ediyor. 

Son dönemde gurur kaynağı olan sporcuların 
olduğu listeye farklı spor dallarında büyük başarı 
elde eden isimler de girdi. 

Türkmen Tekvandocu Timur 
Gökkaya ve Fenerbahçe Spor 
Kulübü’nün 16 yaşındaki 
genç umudu Ali Şefik, son 
zamanlarda adlarından sıkça 
söz ettiriyor. 

Irak Kadın Tekvando Milli 
Takımı Antrenörü Timur 
Gökkaya, Türkiye Gençlik 
ve Spor Bakanlığı tarafından 
düzenlenen şampiyonada 
ikincilik elde ederek Türkmenleri gururlandırdı.  

Gökkaya, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı 
tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramı Selami ATEŞ Online 
Taekwando Poomsea İl Şampiyonası’nda ikinci 
olma başarısına ilişkin TEBA’ya konuştu. 

Türkmen tekvandocu Gökkaya, “19 Mayıs 
münasebetiyle Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı 
tarafından bir şampiyona düzenlendi. Koronavirüs 
nedeniyle şampiyona online olarak gerçekleşti, 
Antalya Federasyon Başkanı Mustafa Hoca beni 
şampiyonaya davet etti.” dedi.

Teklifi alınca hemen kabul ettiğini belirten 
Gökkaya, “Çok şükür şampiyonada ikincilik 
derecesini elde ettik.” ifadesini kullandı.

Çocukluğundan beri tekvando ve dövüş 
sanatlarına ilgisi olduğunu belirten 36 yaşındaki 
Gökkaya, “Kerkük Spor Kulübü’nde tekvandoya 
başladım. Bu alanda birçok başarı elde ettim. Irak 
çapında tekvando şampiyonası birinciliğim var. 
Irak veya Türkmenleri temsilen farklı ülkelerde 
düzenlenen turnuva ve seminerlere katıldım. 
Bunun dışında Güney Kore’de düzenlenen 
Tekvando Dünya Şampiyonası’nda siyah kemer 
kazandım.” diyerek başarılarına ilişkin bilgi verdi.

Gökkaya, Kerkük’te 5 spor salonu işlettiğini 
belirterek, “Türkmen gençleri milli takıma 
kazandırmaya çalışıyoruz. Günümüzde gençler 
internet, oyun ve kafelerde çok fazla vakit 
harcıyor. Biz onları daha faydalı olan spor ve dövüş 
sanatlarına kazandırmak için çabalıyoruz.” diye 
konuştu.  

Geleceğe yönelik planlarını anlatan 
Gökkaya, takımını haziran ayında 
Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta 
düzenlenecek şampiyona için 
hazırladığını ve bunun için çok 
çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Genç Türkmen futbolcu 
milli takıma çağırıldı

Son dönemde Irak Milli 
Takımı’na çağrılmasıyla 
adından söz ettiren 

bir diğer başarılı sporcu da 
Fenerbahçe’nin genç kalecisi Ali 
Şefik. 

Irak Genç Milli 
Takımı, Haziran 
ayında Mısır’da 
düzenlenecek Arap 
Genç Milli Takımlar 
Futbol Turnuvası 
için Avrupa’da 
forma giyen 6 genç 
futbolcuyu çağırdı.

Avrupa’nın büyük 
kulüplerinde forma 
giyen 6 futbolcunun 
içerisinde genç 
bir Türkmen olan 
Ali Şefik de var. 
Türkiye’nin İstanbul 
kentinde doğup 
büyüyen 16 yaşındaki 
genç file bekçisinin 
futbol hayatı Kasımpaşa Spor’da başladı.

TEBA Ajansı’na konuşan Türkmen kalecinin 
ağabeyi Muhammed Şefik, kardeşinin yaklaşık 
2 yıl önce Fenerbahçe U17 takımına katıldığını 

belirtti.

Irak Futbol Federasyonu’nun turnuvaya katılacak 
isimleri açıkladığını hatırlatan Muhammed Şefik, 
federasyonun Fenerbahçe kulübüne henüz resmi 
yazı yazmadığını söyleyerek, bunun yakında 
yapılacağını ifade etti.

Ali’nin kendisiyle birlikte futbolu sevdiğini 
aktaran Şefik, “Eskiden beraber Feriköy 
takımında futbol oynardık. Futbolu orada 
sevdi. Boyu uzun olduğu için de futbol hocaları 

tarafından ilgi gördü.” dedi.

Türkmen genç kaleci 
Ali’nin keşfedilme 

hikayesini anlatan 
Şefik, “Kasımpaşa 
Spor Kulübü’nün 
100 okuldan 
futbolcu seçmeye 
yönelik bir 
projesi vardı. Ali 

seçmelere forvet 
olarak katıldı, 

boyu uzun olduğu 
için kaleye geçmesini 

söylediler. Hocası 
Evren Yıldırım onu forvetten 

kaleciliğe çekti. Sonra takımla 
beraber antrenman ve maçlara 
çıkmaya başladı.” bilgisini 
paylaştı.

Şefik, Ali’nin Fenerbahçe’ye 
nasıl transfer olduğundan 
söz ederek, “Hocası Evren 
Yıldırım, Fenerbahçe U17 
takımına transfer oldu ve 
Ali’yi de takımda görmek 
istedi. Ali’nin Fenerbahçe’de 
daha başarılı olacağını 
söyledi. Böylece kardeşim 
Fenerbahçe’ye gitmiş oldu.” 
diye konuştu.

Ağabey Şefik, Ali’nin bir yandan lise hayatına 
devam ettiğini, diğer yandan da antrenmanlara 
katıldığını ve çalışmalarına hızla devam ettiğini 
sözlerine ekledi.

Türkmen Sporcular Başarıya
Hızlı Adımlarla YükseliyorHızlı Adımlarla Yükseliyor Haber: Barzan Lokman

Kerkük'te 
Damion Takes Revenge 

Filminin Galası Yapıldı
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Karan 'İkİlem'i anlatti

Hazırlayan: Aslı Küzecioğlu

Mehmet Savci TEBA FM'e konuk oldu

'Klİbİn hİkayesİ yaşantimi anlatiyordu'

"Nefretimsin" adındaki yeni teklisiyle müzik listelerinin zirvesinden 
düşmeyen Mehmet Savcı, Geylan Bakkal'ın canlı yayın konuğu oldu.

Eseri 5 sene önce hazırladığını söyleyen Savcı, "Şarkıyı iyi ki şimdi yayınladık 
çünkü bütün detaylar içimize sindi. Büyük bir ekiple çalıştık ve güzel bir 
parça oldu." diye konuştu.

Tuğçe Haşimoğlu ile yaptığı çalışmadan da bahseden 25 yaşındaki sanatçı, 
"O çalışmayı tesadüfen Türkiye'de olduğum bir dönemde yapmıştık. İyi ki 
yapmışız, ileride Tuğçe ile sahnelerde ve yeni projelerde tekrar buluşacağız." 
diyerek güzel şarkıcıya övgüler yağdırdı.

‘Yaza bomba gİbİ bİr parça gelecek'
Serhat Karan ve Uğur Ateş'ten oluşan İkilem grubunun 
solisti Karan, Geylan Bakkal'ın canlı yayın konuğu oldu.

Yaklaşık 10 yıldır müziğin içinde olduklarını ve çeşitli müzik 
çalışmalarına imza attıklarını söyleyen Karan, "Birikmiş birçok 
bestelerimiz vardı ve artık biz de kendi çalışmalarımızı yapmak 
istedik. Hayatımızda iyi veya kötü anlamda çok fazla 
ikileme düşüyoruz ve çok da kullandığımız bir kelime, 
o yüzden grubun da adı böyle olsun istedik." diye 
konuştu.

Dinlenebilecek şarkılar yapmaya özen gösterdiklerini 
söyleyen Karan, "Şarkılara çok güveniyorduk, 
hepsini büyük bir titizlikle hazırladık ama dinlenme 
konusunda hiçbir fikrimiz yoktu." diyerek dinlenmee 
rakamlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Son dönemlerde yaptığı çalışmalarıyla Son dönemlerde yaptığı çalışmalarıyla 
gündemden düşmeyen sanatçı Zehra, gündemden düşmeyen sanatçı Zehra, 

'Cennetten Çiçek' adlı parçasının 'Cennetten Çiçek' adlı parçasının 
bu denli ilgi göreceğini kendisinin de bu denli ilgi göreceğini kendisinin de 

tahmin etmediğini söyledi.tahmin etmediğini söyledi.

TEBA FM'e konuk olan Zehra kariyeri TEBA FM'e konuk olan Zehra kariyeri 
hakkında, "Önceleri cover çalışmaları hakkında, "Önceleri cover çalışmaları 

yapıp paylaşıyordum ve 'Cennetten yapıp paylaşıyordum ve 'Cennetten 
Çiçek' isimli parçanın nakarat kısmını Çiçek' isimli parçanın nakarat kısmını 

söylediğim videom aniden patlama söylediğim videom aniden patlama 
yaşadı ve 4 milyon izlendi. Ben de hiç yaşadı ve 4 milyon izlendi. Ben de hiç 

beklemiyordum." şeklinde beklemiyordum." şeklinde 
açıklamada bulundu.açıklamada bulundu.

Dinlenme rakamlarından memnun Dinlenme rakamlarından memnun 
olduğunu dile getiren Zehra, olduğunu dile getiren Zehra, 

"Şarkılarıma gösterilen ilgi beni mutlu "Şarkılarıma gösterilen ilgi beni mutlu 
ediyor. Genelde türkü dinlemeyi ve ediyor. Genelde türkü dinlemeyi ve 

okumayı çok severim ama şarkı tarzlarını okumayı çok severim ama şarkı tarzlarını 
pek ayırt etmem, bana yakıştığını pek ayırt etmem, bana yakıştığını 

düşündüğüm her tarzı seslendiririm." düşündüğüm her tarzı seslendiririm." 
diyerek ileride farklı tarz çalışmalara diyerek ileride farklı tarz çalışmalara 

açık kapı bıraktı.açık kapı bıraktı.

                                                          "Ay Tenli Kadın" 
                                                isimli çalışmasıyla tanınan 
                                    şarkıcı Ufuk Beydemir, Geylan 

                         Bakkal'ın sunduğu Eğlence Modu 
programına konuk oldu. 

         Bakkal'ın söz ve müziği kendisine ait olan 
eserin hikayesini anlatmasını istemesinin üzerine 

Beydemir, "Şarkıyı dinleyen herkesin farklı 
duygu ve hikayeleri vardır, kendi hikayemi anlatıp 

kimseyi hayal kırıklığına uğratmak veya onların 
hikayelerini öldürmek istemiyorum." 

diye konuştu.

Son olarak paylaştığı "Hiç" isimli şarkısından 
sonra Beydemir, tekli parçalara yöneldiğini ve 
çalışmalarını bu yönde sürdürdüğünü belirtti.

Müzik listelerinin zirvesinden 
düşmeyen Fundyy, "Gamzende 
Uyut Beni" şarkısının hikayesini 
TEBA FM’e anlattı.

Geylan Bakkal'ın sunduğu 
Eğlence Modu programına konuk 
olan Funddy, sözleri kendisine 
ve müziği Yusuf Tomakin’e ait 
olan çalışmasının klibine gelen 
tepkiler hakkında, "Klip çoğu 
kişi tarafından anlaşılmadı, 
aslında klibin hikayesi benim 
yaşantımı anlatıyordu. Sarışın 

kadın benim gençliğimi, 
Kleopatra karakteri de dirilişimi 
simgeliyordu." şeklinde açıklama 
yaptı.

Şarkıyı yazarken geçmişte 
yaşadığı bir olaydan ilham aldığını 
söyleyen güzel sanatçı, "Eski 
sevgilimin çok güzel gamzesi 
vardı ve ben ona aşıktım. Belki 
o şimdi gamzesinde başkasını 
uyutuyor ama onun sayesinde 
beni milyonlar dinliyor." şeklinde 
açıklama yaptı.

'Kendİ hİkayemİ anlatarak 
kİmseyİ hayal kirikliğina 
uğratmak İstemİyorum'
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“Kale’nin Dibinde” 
türküsünü kemanla 
çalıp seslendiren 
genç Aliyah, 
performansıyla 
oldukça ilgi 
çekti.

Jamaikalı bir anne 
ve Türkmen bir 
babanın kızı olan Aliyah 
İman Aziz, TEBA Magazin’in 
sorularını yanıtladı.

Müziğe olan ilgisinin küçük 
yaşlarda başladığını söyleyen Aziz, 
“Babaannem sayesinde Türk halk 
müziği ve Türkmen müziklerini 
dinlemeye başladım. Bana çok 
yakın geliyorlar.” dedi.

Amerika’da doğup büyüyen ve 
Türkiye’de üniversite kazandıktan 
sonra yaşamını orada sürdüren 
19 yaşındaki Aziz, “Güzel 
sanatlar lisesinden mezun oldum 
ve Türkiye’de iletişim bölümü 
kazandım. Türkü söylemeyi 

sevdiğim için burada 
onun da eğitimini 

almak istedim.” 
diyerek ilgisinden 
bahsetti.

Piyano, keman 
ve bağlama 

çalan Aliyah 
İman, seslendirdiği 

“Kale’nin Dibinde” eserini 
araştırarak bulup 
dinlediğini ve 
sözlerinin kendisini 
duygulandırdığı için 
keyifle söylediğini 
ifade etti.

Çalışmalarına devam 
eden Aliyah İman 
Aziz, Türkmen 
müziğini kendisine 
yakın hissettiği için 
bu alanda kendini 
daha çok 
geliştirmek 
istediğini de 
sözlerine ekledi.

Geylan Bakkal                       
Ve ünlü Konuklari

Amerİka’da başlayip Türkİye’de 
devam eden türkü sevdasi


