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“Halkın %70’inin

İki taraf mevcut Seçim Yasası’ndan karlı çıkacak
Var olan Seçim Yasası temelde yanlış bir yasadır
Ben neden diğer taraflara yanaşayım?

seçimlere inancı yok”

Itartışmalar
rak Temsilciler Meclisi seçimlerine ilişkin
devam ediyor. Bazı tarafların seçimlerden 9
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Anlattı Yezidi kadınları değil, Türkmen
kadınları
da
kaçırdı”
Vücutta Kötü Kokunun

çekilme kararıyla seçimlerin yapılmayacağına yönelik
söylentiler gün geçtikçe büyüyor.

IKBY Elektrik Bakanlığı
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elektrik sorunu çözülecek

Irak İnsan Hakları Gözlemevi

Sorumlusu Mustafa Sadun

6
8

Nedenlerini Hiç
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sayısı her geçen

IKBY Elektrik Bakanlığı

Sözcüsü Umet Ahmet

Arzuhal yenilik katmaya
devam ediyor
Türkmen Fizikçi Doç. Dr. Abdurrahman Asaflı,
Erbil’deki 60 Caddesi’nde karbondioksit
oranının normalin çok üzerinde olduğunu ve
buna dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Türkmen Fizikçi Doç. Dr. Abdurrahman Asaflı
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2Muna Yaku:
Haber: Ziya Uzeiry/ Foto: Ali Cambazoğlu

•Komisyonda Türkmen üye yok
•Oluşumların Hakkını Koruma Yasası uygulanmıyor
•Seçim Yasası düzeltilmeli

yasalara göre fikir ve görüşlerimizi sunmalıyız. Bu
nedenle bütün çalışmalarımızı yasaya bağlamalıyız.

Dini ve etnik oluşumlarla ilgili konu hakkında bir
ayımızı ayırmayı planlıyoruz. Bunun da amacı hem
sorunlarını öğrenmek hem de 2015 yılının 5. Yasası
İnsan haklarının en önde gelen sorunu hangi olan Kürdistan Bölgesi’nde Oluşumların Hakkını
Koruma Yasası'nı anlatmaktır. Yasa, güzel içerikleri
alanda oluyor?
barındırıyor ancak maalesef 6 senedir var olmasına
rağmen fiili olarak uygulanmıyor. Ben oluşumlara
Irak’ın da imzasının bulunduğu uluslararası veri ve
bir üye olarak, bu konuda eksikliğin olduğunu ve
belgelerde, hayatı layıkıyla yaşama hakkı diye bir hak
yasadan faydalanmak için düzeltilmesi gerektiğini
mevcut. Yani her bireyin insanlığa yakışır bir şekilde
yaşam sürdürme hakkı var. Benim için bu hak her zaman düşünüyorum. Yasa, sadece bir haktan söz edilmesi
gereken bir şey değildir. İhlallerin önüne de
çok önemlidir. Öyle ki zamanında yüksek lisans tezimi
bu konu hakkında yazdım. Aslında bu hak, elektrik, su, geçilmesi gerekir. Örneğin, oluşumlara karşı nefret
ve ayrımcılıktan söz edildiğinde, buna karşı herhangi
caddelerin temizliği ve birçok konuyu kapsıyor.
çirkin bir tavır sergilenmemesi lazım. Ancak şahsa
verilecek ceza için herhangi bir şey mevcut değil.
Bu hak birçok şeyi anlatıyor, bu nedenle vatandaşlar
için bu konu yeniden gözden geçirilmeli ve sorunlar
“Seçim Yasası düzeltilmeli ve sadece
çözülmeli. Aynı anda birçok sorunu çözebiliriz.
Anlatılması gereken ikinci önemli konu ise gençlerin
azınlıkların, azınlık adaya oy verme
sorunlarıdır, çünkü benim de genç yaşlarda olan iki
şansı olmalı”
çocuğum var. Üniversiteden mezun oldular ancak
halen işsizler. Belki de üniversite hayatları şu anki
Bu yasanın azınlıkların hakkını daha iyi anlatması
rak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) Bağımsız
işsizlik hayatından daha iyiydi. Bu toplumsal bir soruna gerekir. Azınlıkla ilgili, medyada çok büyütülen bir
İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Muna Yuhenna
neden olabilir. Örnek verecek olursak, uyuşturucu
yasa daha var ki gerçekte o yasa bizim için bir fayda
Yaku, TEBA Gazetesi'nin sorularını yanıtladı.
bağımlısı olabilirler veya başka ülkelere gidip orada
sağlamıyor. Örneğin, Kürdistan Bölgesi’ndeki Seçim
başka sorunlar yaşayabilirler, ne yazık ki bu durumla
Yasası. Kildani, Asuri, Süryani ve Emeniler için altı
Bölgede Bağımsız İnsan Hakları Komisyonunun karşılaşıp hayatını kaybedenler de var. Ben birkaç aylık sandalye belirlenmiş. Ayrıca Türkmenler için 5 sandalye
varlığının gerekli olup olmadığı her zaman
bir plan hazırladım.
belirlendi. Sorun ise, Kürdistan’da halkın tamamının
kafalarda soru işareti bırakmıştır. Yani ‘İnsan
bu 5 sandalyeye oy verme hakkının olmasıdır. Biz
Hakları Komisyonu neden var ve görevleri
“Komisyon ekonomik olarak bağımsız Hristiyanlar olarak adaylarımız için 5 bin oy elde
nelerdir?’ gibi sorular sorululuyor. Komisyonun
etmekte zorlanıyoruz. Partilere karşı saygımı dile
olmalı”
getirerek, başka büyük partilere 10 bin oy verildiğini
başta gelen isimlerinden biri olarak, İnsan
gördüğümüzü söylemek istiyorum. Bu nedenle de bizim
Hakları Komisyonunun bölge için öneminin ne
Şu ana kadar İnsan Hakları Komisyonunun
gerçek temsilcimiz seçilemiyor, çünkü oy sayısı daha az
olduğunu anlatabilir misiniz?
hükümete etkileri neler oldu? Ya da şu ana
kadar hükümetin proje ve kararlarına yönelik oluyor. Şüphesiz bu durum insan haklarının ihlalidir.
Yasal kandırmaca denen bir durum var. Sandalyeler
İnsan Hakları konusunda bir üniversite öğretim
komisyonunuzun bir etkisi oldu mu?
azınlıklara ayrılmış ancak gerçekte başka kişiler bundan
üyesi olarak, komisyonun Kürdistan Bölgesi ve Irak
faydalanıyor.
gibi bir ülkede var olmasının gelişmiş bir ülkede var
Burada bir parantez açmak istiyorum. Komisyon,
olmasından daha önemli olduğunu düşünüyorum.
tam olarak bağımsız olup, özgürlük için çalışmaya
Bu nedenle bence bu yasa düzeltilmeli. Sadece
Çünkü diğer ülkelerde halkın birçok hakkı sağlanmış
devam ettiği sürece başka birine muhtaç olmamak
azınlıkların oy kullanma hakkı olsun ve oylar kendi
durumda ve bu tür komisyonlara ihtiyaç duyulmuyor.
için ekonomik olarak bağımsız olmalıdır. Kürdistan
adaylarımıza gitsin. Bu konu son bulmalı. 1992
Ancak Ortadoğu ülkelerinde insan hakları sorunu ve bu Bölgesi’nde parlamentoya ve Bakanlar Kuruluna
yılında azınlıklar için özel bir sandık vardı. Sadece
alanda bazı eksiklikler mevcut. Bu nedenle tarafsız ve
bağlıyız, yani sahip olduğumuz bir bütçe yok. Bazen
kota adaylarına oy kullanılırdı. Yani Müslüman bir
halkın sorunlarını ele alan böyle bir komisyonun varlığı hükümette etkili olma konusunda sönük kalınabilir
Kürt’ün bu kotaya oy verme hakkı yoktu. Sonuçlar
önemli. Bu alanda yeniyiz, o yüzden insan haklarına
ama bu hiçbir etkimizin olmadığı anlamına gelmiyor.
açıklandığında ise azınlıkların gerçek temsilcisi
yönelik konuların daha açıklayıcı olması için böyle bir
Katkılarımızın açık olduğunu bir şekilde göstermemiz
kazanmış olurdu. Söz konusu yasa eski haline
komisyonun var olmasının önemli olduğunu ispat etmek gerekiyor. Örneğin, 2010 yılının 4. Yasasına göre,
getirilmeli.
görevim sayılır. Her ne kadar bu gibi durumlar bir
herhangi bir bakanlığa veya hükümete bağlı bir
yarış niteliği taşısa da ekibimin komisyonun varlığının
kuruluşa fikir sunma hakkımız var. Bunun yanında,
“Komisyonumuzda Türkmen biri
önemini ispat edeceklerine inanıyorum.
uluslararası anlaşmalara karşı bir şekilde çalışma
olursa, kendi oluşumunun sorununu
yürüten taraflarla konuşma ve çalışmalarını takip
daha iyi anlatabilir”
Bir akademisyen ve öğretim üyesi olarak
ettiğimizi bildirme hakkımız var.

I

IKBY’de insan hakları konusunu nasıl
değerlendirirsiniz? Sizce eksiklikler neler?

Her alanın kendine has sorunları vardır. Çocuk,
azınlıklar, kadın, genç ve birçok alanda sorunlar söz
konusu. 2021 yılı için önümüzde bulunan birkaç
ayda bütün ilgilerin sorunlara yönelmesini umut
ediyorum. Aynı zamanda uzman ve yetkili kişilere
de şunu söylemek istiyoruz, bizim amacımız sadece
eleştirileri alıp sorunları konuşmak değil, amacımız
sorunları çözüp genel olarak vatandaşlara doğru yolu
göstermektir.
Bu nedenle herhangi bir sorun ele alındığı
zaman, çözüm seçeneğinin de olması gerekir.
Planları açıklayıp, olumlu ve olumsuz yönlerini de
değerlendirmeliyiz. Bilimsel olarak her şeyi açıklamak
istiyoruz. Benim için önemli olan nokta, sorunları
görüştüğümüz zaman anayasayı da ele almaktır. Yani

Ayrıca, hapishaneleri ziyaret edip rapor hazırlama
şansımız var. Eleştirilerimizin yasalara uygun bir şekilde
olması gerekiyor. Güzel çalışmalara da teşekkürlerimizi
iletiyoruz. Hükümet ve vatandaşların yaşamıyla
ilgili sorunları yerel ve uluslararası kuruluşlarla
görüşme hakkımız var. Çalışmaların düzgün bir
şekilde ilerlemesi için taraflara sunmak üzere rapor
hazırlıyoruz.

“Oluşumların Hakkını Koruma
Yasası, güzel içerikler barındırıyor
ancak fiili olarak uygulanmıyor”

Komisyon olarak oluşumlara karşı şiddet ya
da toplumumuzda bulunan oluşumlar arasında
ayrımcılık yapılmasıyla ilgili bir durumla
karşılaştınız mı?

Başkanlığını yürüttüğünüz komisyonda
Türkmen bir üye var mı? Yani sizin dışında
başka oluşumlara mensup üyeler var mı?
Ne yazık ki ben göreve başladığımda, önemli
mevkilerin 2-3 aydır görevlendirildiğini ve hepsinin
Kürt olduğunu gördüm. Bütün oluşumlara saygım
sonsuz, bizler insan hakları için çalışıyoruz. Ancak
komisyonumuzun rengarenk olmasını istiyorum.
Örneğin, burada Türkmen biri olursa sorunlarını daha
iyi anlatabilir. Aynı durum Yezidi ve diğer oluşumlar
için de geçerli. Şu anda bütün üst düzey mevkiler
doldurulmuş durumda. Bu konuda talepte bulundum
ve komisyonumuzun gurur duyduğumuz Kürdistan
Bölgesi’nde bulunan bütün oluşumlarla renklenmesini
istiyorum. Hepsinin kendi hakkını korumasını isteriz
ve yasal olarak hepsini desteliyoruz. Komisyonumuzda
onlara da bir yer ayrılmasını umut ediyorum.
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3Programında Merak Edilenleri Yanıtladı
E

olan Seçim Yasası temelde yanlış bir yasadır.
rken seçimlerin yapılacağı tarih yaklaşırken Tek başımıza bunun karşısında durduk. Yanlış
Türkmenler de Irak’ın diğer milletleri gibi
yasa olmasının sebebi, Irak’ta simgeselliği
seçim çalışmalarına başladı.
zayıflatmasıdır. Böylelikle herkesin kendi oyu
ile Temsilciler Meclisine katılmasını sağlamak.
Başta Kerkük olmak üzere Türkmenler tek
Sonuç olarak ilçeyi seçim bölgelerine
bir liste çatısı altında toplanmaya başladı
böldüler. Seçim dairesini darlaştırdığın
ve Birleşik Türkmen Cephesi Listesi’ni
zaman Şii yoğunluklu alanı Sünniler adına
oluşturdu.
daraltmış olursun. Böylelikle Sünni Arap’ın
oyu boşa gidiyor. Bundan en çok zararlı çıkan
TEBA Ajansı olarak listenin bir numaralı
Türkmenler oldu.’’ değerlendirmesini yaptı.
adayı Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme
Kurulu Üyesi Erşat Salihi ile özel bir söyleşi
‘‘İki taraf mevcut Seçim Yasası’ndan
gerçekleştirdik.
karlı çıkacak’’
Haber: Ziya Uzeiry/ Foto: Muhammed Emin

Salihi seçim hazırlıkları, nisan ayında
gerçekleşen başkanlık değişimi ve gündeme
ilişkin soruları yanıtladı.
Salihi, Irak’taki siyasi dengeye ışık tutarak,
‘‘Irak’taki esasi unsurlar içerisinde siyasi
taraflar, Şiiler ve
özellikle Kürtler,
imkan dahilinde diğer
oluşumları kendi
yapıları içerisinde
eritmek istiyor.
Sünniler bu projeye o
kadar dahil edilmedi,
daha çok kendi
çevrelerini toplamaya
çalıştılar. Fakat Şiiler
ellerinden geldiği
kadar azınlıkları bile
kendilerine çekmek
istiyor. Kürtler
de aynı politikayı
yürütüyor. Bizim bu
projeler içerisinde
erime lüksümüz yok.
Ondan dolayı bunun
karşısında durmamız
gerekiyor.’’ dedi.

‘‘Ben neden size yanaşayım?’’
Bağdat’ta büyük tarafların diğer tarafları
eritme politikasına değinen Salihi, ‘‘Sünni
Arapçılar bir süre benimle çok uğraştı. Hatta
Türkiye’ye beni şikayet ettiler. Şiiler de
aynısını yaptı. Dedikleri de şuydu ‘Erşat Salihi
bize yanaşmıyor’, soruyorum; Ben neden size
yanaşayım? Ben ne Şii’yim ne de Sünni, ben
Türkmenlerin temsilcisiyim. Ondan dolayı Şii
taraflar Irak Türkmenlerini ve özellikle Irak
Türkmen Cephesi’ni Şii bir oluşum içerisinde
eritmek istediler. Biz buna karşı çıktık. Sünni
taraflar da aynısını yaptı.’’ diye konuştu.
Salihi, ‘‘Irak’ta bütün yumurtalarını aynı
sepete koyan hiçbir siyasetçi yoktur çünkü
Irak’ta dağınık bir siyaset var. Bundan dolayı
biz buna dikkat etmeli ve takip etmeliyiz.’’
ifadelerini kullandı.

‘’Var olan Seçim Yasası temelde
yanlış bir yasadır’’
Temsilciler Meclisinde oy çoğunluğu ile kabul
edilen Seçim Yasası’na değinen Salihi, ‘‘Var

Söz konusu yasayı meclisten oy çoğunluğu
ile geçiren tarafların elde edeceği çıkarlara
değinen Salihi, ‘‘İki taraf bu yasanın
geçmesinden faydalandı. Birisi Sünni Araplar,
diğeri ise Şii Araplar içerisinde bulunan Sadır
hareketine bağlı siyasi taraflar. Çünkü oylarını

bölüştürme olanakları bulunuyor. Siyasi
teşkilatlarının iyi seviyede olmasından dolayı
yasanın geçmesinden karlı çıktılar.’’ dedi.
Türkmenlerin oluşturduğu listeye değinen
Salihi, birliğin yanında olduğunu belirterek,
‘‘Birliğin sonucuna bakmak lazım. Farklı
görüşleri olan partiler ile birlikte bir liste
oluşturduk. Listeyi oluştururken aday sayısını
azaltmamız gerekirdi. Şu anda adaylarımızın
sayısı daha fazla çünkü listeye almadığımız
adaylar, bağımsız olarak seçimlere katılıyor.’’
şeklinde konuştu.
ITC Yürütme Kurulu Üyesi Salihi
Türkmen seçmenlerin oyuna değinerek şu
değerlendirmelerde bulundu:
‘‘Dikkat ederseniz biz üç dönem seçimlere
katıldık. Birinci dönemde, 2010’da Irakiye
Listesi ile birlikte Türkmen Cephesi olarak
seçime girdik ve 64 bin oy aldık. 2014’te
birkaç Türkmen parti ile seçimlere katıldık
ve 75 bin oy aldık. Bu sayının 65 bini
cephenin oyuydu, sizce bu az mı? Evet bence
çalışmalarımıza göre az. 2018 seçimlerinde
82 bin oy aldık. İçerisinde bağımsız adaylar ve
Türkmen partilerinin de oyları bulunuyordu.
Hepimiz bu listenin çatısı altına girdik, birkaç

parti ise dışarda kaldı. Genel olarak yine
cephe yaklaşık 60-65 bin oy almış oluyor. Şu
anda yeni bir sistem getirdik ve bu sisteme
göre aldığımız 82 bin oyu, en az 182 bine
çıkarmamız gerekiyor. Birleşme olduğu
zaman var olan 4 sandalyeyi de kazanmamız
gerekiyor, aksi taktirde birleşmenin faydası
ne?’’

ITC başkanlığından ayrıldıktan sonraki
durumu ve özellikle sosyal medyadaki ‘’Hasan
Turan ve Erşat Salihi Küs mü? Neden bir arada
göremiyoruz?’’ söylentilerine yanıt veren
Salihi, başkanlıkta yapılan değişimin ‘‘yanlış
zamanlamalı değişim’’ olarak niteleyerek,
şunları ifade etti:
‘‘Bir buçuk yıl önce Irak Türkmen Cephesi
içerisinde bir kurultay yapılmasını istedim.
Kurultaydan sonra yeni bir görüşle yola
çıkmayı istiyordum. Kurultaydan sonra
Bağdat’taki işlere daha
fazla zaman ayırmayı
teklif ettim. Bu teklif hem
Irak Türkmen Cephesi
Başkanlığınca hem de
Türkiye’de bulunan akil
insanlarımızca reddedildi.
Böyle bir değişimin
şimdilik uygun olmadığı
ve benim görevin başında
olmam gerektiği gerekçe
gösterildi. Son yapılan
değişim mekanizması
ve zamanlaması yanlıştı.
Neticede geçici olarak
bu görevi Hasan Bey’e
devrettik.’’
‘‘Irak Türkmen Cephesi
ikiye bölündü’’ ve
‘‘ayrıştı’’ söylentileri ile
ilgili de konuşan Salihi, ‘‘Kesinlikle böyle bir
durum yok. Her parti içerisinde görüş ayrılığı
olabilir. Türkmen milletinin görüş ihtilafları
olabilir, bu ihtilafların da faydalı olduğunu
düşünüyorum.” değerlendirmesini yaptı.
Salihi, ITC’deki görevine değinerek, ‘‘Şu
anda ITC’de Yürütme Kurulu Üyeliğim devam
ediyor. Bunun dışında da Bağdat’ta Irak
Türkmen Cephesi’nin milletvekiliyim.’’ dedi.
Irak Türkmen Cephesi Bağdat Milletvekili
Erşat Salihi, ‘‘Kritik ve hassas bir durumdan
geçmekteyiz. Şahsi çekişmeleri bir yana
atmalıyız. Seçimlere yüklenmeli, iradesi
ve sesi güçlü olan adaylarımıza oy vermeli,
Türkmeneli projesini iyi bir şekilde
savunmalıyız. Ayrıca enerji alanında söz sahibi
olmamız gerekir, aksi durumda siyasetin
içerisinde yok oluruz.’’ diyerek sözlerini
sonlandırdı.

Not: Salihi ile yapılan
Özel Söyleşi programını
TEBA Ajansı’nın sosyal medya
hesaplarından izleyebilirsiniz

TEBA “Terör örgütü DEAŞ sadece Yezidi kadınları değil,
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4 Türkmen kadınları da kaçırdı”
I rak’ta terör örgütü DEAŞ’ın 2014
Haber: Abdulselam Hişam

yılında Türkmenlerin yoğunluklu yaşadığı
bölgelere düzenlediği saldırılarda yüzlerce
Türkmen kadın ve çocuk örgüt tarafından
kaçırıldı.
Kaçırılan kadınların akıbeti bilinmezken,
yerel ve uluslararası mecralarda insan
haklarını savunan hiçbir kuruluş, kaçırılan
Türkmenlerin hakkından söz etmedi.
Musul ve Telafer’de 2014 yılında DEAŞ
tarafından düzenlenen saldırılarda 3 binden
fazla Türkmen yaşamını yitirdi. Aynı yıl
bini aşkın Türkmen kadın ve çocuk terör
örgütü DEAŞ tarafından kaçırıldı. Kaçırılan
Türkmenlerin durumuna ilişkin hiçbir şey
bilinmiyor.

“Olayın üzerinden 7 yıl geçti”

Irak İnsan
Hakları
Gözlemevi
Sorumlusu
Mustafa
Sadun, bir
süre önce
DEAŞ
tarafından
kaçırılanlarla
ilgili açıklama
yaparak,
“Terör
örgütü DEAŞ
tarafından
sadece
Yezidi kadınlar kaçırılmadı. Yezidiler gibi
Türkmen kadınlar da kaçırıldı. Ne medya ne de
politikada kaçırılan Türkmen kadınlarından söz
edilmedi.” dedi.

öldürüldüğü, Yezidi ve diğerleri gibi Türkmen
kadınlarının da cariye olarak kullanıldığı,
çocukların da terör eylemlerinde kullanıldığı
düşünülüyor.” değerlendirmesinde bulundu.
İnsan Hakları Gözlemevi Sorumlusu Sadun,
Irak hükümetinin bu konudaki umursamazlığını
dile getirerek, “Türkmen kadın ve çocukların
kaçırılmasıyla ilgili hükümet tarafından bir
çalışma yürütülmemesinin yanı sıra şu ana
kadar hiçbir resmi bildiride bu konudan söz
edilmedi. Bu gerçekten büyük bir felaket.
Hükümetin bu konuyu takip etmesi gerekirken
maalesef kaçırılanları kaderine terk ederek
konunun kapanmasına neden oldu.” diye
konuştu.
Sadun, “Hükümetin bu konuyu hiçbir yerde
dile getirmemesi ve vatandaşları kaderine terk
etmesi kaçırılanlardan şu ana kadar haber
alınmamasına neden oldu. Maalesef kaçırılan
kadın ve çocukların sayısıyla ilgili resmi bilgi
bulunmuyor fakat bin kişiyi geçtiği tahmin
ediliyor.” dedi.

Türkmen kadın ve çocukların kaçırılmasının
üzerinden 7 yıl geçti. Terör örgtü DEAŞ
Ağustos 2014’te Telafer, Amirli, Kerkük
ve Tuzhurmatu bölgelerine düzenlediği
saldırılarda yüzlerce Türkmen erkeği katletti.

TEBA Gazetesi olarak, kaçırılan Türkmen
kadınları ve hükümetin bu hassas konu
karşısında attığı adımları ele almak adına Sadun
ile bir röportaj gerçekleştirdik.

DEAŞ tarafından insanlığa karşı yapılan iğrenç
suçlardan biri de binlerce Türkmen kadın ve
çocuğun kaçırılmasıydı.

Türkmenlere yapılan zulmü dile getirerek
sözlerine başlayan Sadun, “Maalesef kaçırılan
Türkmen kadın ve çocuklar hükümet ve medya
tarafından göz ardı edilerek büyük haksızlığa
uğradı. Hiçbir zaman yaşadıkları korkunç
olaylar ve kaçırılmalarından söz edilmedi.
Terör örgütü DEAŞ’ın sadece Yezidi kadınları
kaçırmadığı, onların yanı sıra Türkmen kadın
ve çocukları da kaçırdığı artık dile getirilmeli.”
ifadelerinde bulundu.

önünde gösteri düzenlemiş, Irak hükümeti
ve uluslararası örgütlerden DEAŞ tarafında
kaçırılan Türkmen kadınların kurtarılması için
çağrı yapmıştı.

Masum insanların 7 yıldır kaderine terk
edildiğini bildiren Sadun, “Maalesef şu ana
kadar onlar hakkında bir şey bilinmiyor.
Kaderlerine terk edilmişler ve hiçbir taraf
onları düşünmüyor. Kaçırılanların birçoğunun
çocuğuyla birlikte DEAŞ tarafından

Kaçırılan Türkmenlerin 470’inin kadın
130’unun çocuk, 700’ünün de erkek olduğu
belirtilirken, yaşları 18’in altında olan
42 kişinin terör örgütü DEAŞ’ın elinden
kurtulmayı başardığı aktarıldı.

Türkmen milleti dışında başka milletlere
karşı da aynı saldırılar gerçekleştirildi, fakat
onlar Türkmenler gibi göz ardı edilmedi. Sivil
Savunma Örgütleri, Birleşmiş Milletler (BM)
ve İnsan Hakları Savunucuları, Türkmenler
dışında diğer milletlerden kaçırılanların
bulunması ve haklarının temin edilmesi için

çalışmalar başlattı. Türkmenler de DEAŞ’ın
bu korkunç eylemine maruz kaldı. Türkmen
milletinden binlerce kişi kaçırıldı ve halen
akıbetleri bilinmiyor. Söz konusu suçsuz
şahısların bulunması için hiçbir taraf çalışma
yürütmüyor.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük’teki
Irak Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu Ofisi

Gösteri sırasında okunan bildiride, “Telafer’de
kaçırılan Türkmen sayısı 1300 kişiydi.
Bunların 1200’ü terör örgütü DEAŞ’ın 2014
yılında Telafer’e düzenlediği saldırılarda,
100’ü de 2015-2017 yıllarında kaçırıldı.”
ifadeleri kullanıldı.

IKBY’de seçimlere katılan
5ITC adayları TEBA Gazetesi’ne konuştu
TEBA
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Haber: Barzan Lokman

I

rak’ta Temsilciler Meclisi seçimleri yaklaşırken
yarışa katılacak liste ve adaylar seçim çalışmalarına
başladı.
Türkmenlerin Irak Kürdistan Bölgesi
Yönetimi’ndeki (IKBY) tek listesi olan Irak
Türkmen Cephesi (ITC) Erbil’de 3, Kifri’de ise bir
adayla seçimlere katılıyor.
Seçimlere katılacak ITC adayları, aday
olma nedenlerini ve hedeflerini TEBA
Gazetesi’ne anlattı.
ITC Listesi’nin Erbil 3. Bölge’deki tek
adayı olan Pınar Nevzad Haci Timur, 29
numarayla milletvekili olmayı amaçlıyor.

Pınar Nevzad Haci Timur
Erbil’de kadın siyasetçilerin de var olduğunu
göstermek için aday olduğunu söyleyen Timur,
“Türkmen kadınları da siyasete girip kendini
gösterebilir. Seçimleri kazansam da kazanmasam
da bu yolda devam edeceğim. Çünkü kendimizi
göstermemiz gerekiyor. Sadece Irak Türkmen
Cephesi’nin Türkmenleri temsil ettiğini
göstermeliyiz.” dedi.
Kendini Türkmen bilen her bireyin listeye oy
vermesi gerektiğini vurgulayan Timur, 3. Bölge’de
Türkmenlerin tek adayı olduğunu hatırlattı.
Timur, Temsilciler Meclisindeki projelerine
değinerek, “Parlamentoya girersek
Türkmen milleti ve gençlerine hizmet
edeceğiz. Türkmenlerin bugüne kadar
çözülmeyen sorunlarını çözmeye
çalışacağız. Dilimize ve milletimize
hizmet etmeyi amaçlıyoruz.” ifadelerini
kullandı.

Rihap Tofik Selman
ITC’nin kadın adaylara önem verdiğini dile getiren
Timur, adaylık için başvuru yaptıklarında bunun
memnuniyetle kabul edildiğinin altını çizdi.

Listenin bir diğer adayı Rihap Tofik Selman,
Erbil’de 26 numarayla 4. Bölge’den Irak Temsilciler
Meclisine girmeyi hedefliyor.
Selman’ın seçimlerdeki en büyük
hedefi Irak Temsilciler Meclisinde
kadın haklarının savunucusu
olmak.
ITC’nin 26 numaralı
adayı Selman,
“Kadın haklarını
güçlendirme
projesi kapsamında
kadınların yaşadığı
sıkıntıları gündeme getirip
farkındalık yaratmak istiyorum.
Kadınların eğitim, çalışma, aile
haklarının yanı sıra kadına şiddet
konusunu dile getirmek istiyorum.”
diyerek hedeflerini anlattı.
Selman, söz ettiği projeleri hayata geçirmek
istediğini, bunun uygulamada gerçekleşmesi
gerektiğini ifade ederek, “Ben hiçbir zaman makam
peşinde olmadım, sadece çalışmak
istiyorum. Kadınların temel haklarını
elde etme çabasındayım. Birçok
köyde kızlar ilkokulu bitirdikten
sonra evlendiriliyor. Bunları
gündeme getirmek istiyorum.”
diye konuştu.
Listenin 4. Bölge’den
20 numaralı adayı
Kazım Yaver Enver
ise, 17 yıldır Erbil’den
Irak Temsilciler Meclisine hiçbir
Türkmen’in seçilmediğini
ve bunun gerçekleşmesi için
seçimlere katıldığını söyledi.

Türkmenlerin haklarını artık elde
etmesi gerektiğini belirten Enver,
“Anayasanın 4. maddesinin 4. fıkrasına
göre bir bölgede Türkmen veya Süryanilerin nüfus
yoğunluğu varsa o bölgedeki yönetim tarafından
onların anadili kabul edilmelidir. Maalesef bu şeyler
gerçekleşmedi ve gerçekleşmesi için de bizim gerçek

temsilcilerimizin orada olması gerekiyor.” diyerek
hedeflerini dile getirdi.
Erbil’de farklı Türkmen listelerinin olmasını
arzu ettiklerini söyleyen Enver, “Ancak
sadece bir Türkmen listesi var o da Irak
Türkmen Cephesi. Bizim Erbil’de 2
bölgeden 3 adayımız var. Yeni Seçim
Yasası’na göre de aday sayısının
az olması liste için daha avantajlı.”
değerlendirmesini yaptı.

Kazım Yaver Enver
ITC Listesi’nin Kifri’deki tek adayı Birsen Cihat
Muhammed Ali ise 5. Bölge’den 27 numarayla
seçimlerde yarışacak.
Milletin sevgisini her zaman kalbinde taşıdığını ifade
eden Ali, Türkmen milletinin gelişimi ve haklarını
elde etmek için çalışmak istediğini vurguladı.
Ali, milletvekili olması durumunda Kifri’ye yönelik
projelerinin olduğunu belirterek, şunları söyledi:
“Parlamentoya seçilirsem Kifri’de farklı
fakültelerin açılmasını sağlamak istiyorum.
Bunların en önemlisi, Diller Fakültesinin
açılmasıdır. Çünkü Türkmen
okullarından mezun olan öğrencilerimiz
nereye gideceklerini bilmiyor. Bu
fakültenin açılması, içerisinde özellikle
Türkçe Bölümü’nün olması önemlidir.

Birsen Cihat Muhammed Ali
Öte yandan şu an Kifri’de sadece Süleymaniye
Üniversitesi’ne bağlı Ziraat Fakültesi var. Bu yüzden
farklı fakültelerin açılması gerekiyor. Fakülteler
olmasa bile en azından Sağlık Yüksekokulları
açılmalı. Bir diğer projem ise Halit Germiyani
Hastanesi’ni danışmanlık hastanesine çevirmek.
Böylelikle kadrosu artar ve gerekli teçhizatlar
hastane için tahsis edilir.”
Ali, Kifri’nin ekonomik altyapısını geliştirmek ve
tarihi mekanlarını yeniden canlandırmak istediğini
sözlerine ekledi.

Erbil’de Osmanlı Alfabesi İle

Basılan Gazete: Doğuş Gazetesi
Türkmen siyasi hareketinin altın çağını yaşadığı
Hazırlayan: Ziya Uzeiry

90’lı yıllar, aslında medya açısından da büyük bir
kalkınma dönemi olmuştur. Bu yıllarda gazeteler,
televizyon, radyo ve diğer medya alanları hızlı bir
şekilde Türkmen toplumunda yer edinmiştir.

Doğuş Gazetesi, Türkmen basın alanında ilklerden
olup eski alfabe ile basılan ve Irak Milli Türkmen
Partisi’nin (IMTP) lisân-ı hâli olma özelliği taşıyan
bir gazetedir.

atan Prof. Dr. Mehmet Ömer Kazancı, Doğuş
Gazetesi’ni şu şekilde anlattı:

‘‘IMTP Erbil Temsilcisi Sabah Aziz adında bir
arkadaşımız vardı, bize gazete hakkında bir fikir
sunmuştu, Nusret Merdan’ın evinde buluştuk ve bu
konuyu açtık. Gazeteyi çıkarma kararı aldık, bu işi
de en fazla Nusret Merdan üstlenmişti.’’

Gazete ilk olarak 15 Ağustos 1991 yılında basıldı.
4 sayfadan oluşan gazete, Türkçe (Osmanlı
Alfabesi) ve Arapça olarak çıkarılmıştır. Gazetenin
Arapçadaki adı ise Eş-Şuruk’tu.

Kazancı, dönemin popüler yazılarına değinerek
gazetenin içeriği hakkında, ‘‘Maalesef o dönemki
yazıların çoğu şiir ve edebiyat ile alakalı yazılardı.
Tabi ki ilk sayıda çok zorluk çekmiştik, Selahattin
Üniversitesi’ne ait bir matbaada gazeteyi bastık.’’
ifadelerini kullandı.

Gazetenin editörlerinden olan ve ilk sayıya imzasını

Doğuş Gazetesi’nin ilk üç sayısında yer alan, daha

sonra Erbil’den
ayrılmasından
dolayı gazeteyi
bırakan Kazancı,
süreci ‘‘Erbil’den
ayrıldıktan sonra
Nusret Merdan
6 sayıya kadar ilerlemişti. İlk sayısında çıkan
haberlerin tamamı Nusret Merdan ve benim
kalemimden geçmişti.” sözleriyle anlattı.
Doğuş Gazetesi’nin Erbil’de basılan ilk Türkçe
gazete olma özellği taşıdığını dile getiren Kazancı,
‘‘Eski Osmanlı harfleri ile yazılan bir gazeteydi.’’
dedi.
Not: Gazetenin kapak fotoğrafı, Mehmet Ömer
Kazancı’nın arşivinden alınmıştır.

TEBA IKBY Elektrik Bakanlığı Sözcüsü: Akıllı sayaçların

6Idevreye girmesiyle birçok elektrik sorunu çözülecek
Haber: Abdulselam Hişam
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rak ve Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi’nde (IKBY)
yıllardır elektrik sorunu devam ederken, halk bu
durumdan oldukça şikayetçi.

Özellikle mevsim değişikliklerinde sıcaklığın artmasıyla
elektrik üretiminde azalma kaydediliyor. IKBY elektrik
sektörünü düzene sokmak için iki yöntem geliştirildi.
Bu yöntemlerden biri, yolsuzlukların önüne geçmek
için akıllı sayaç projesi, ikincisi ise özel sektörle ortak
çalışmalar yürütmek.
TEBA Gazetesi olarak, bölgedeki elektrik durumu,
vatandaşların elektrik borçları, yolsuzlukların son
bulması için akıllı sayaç projesinin devreye girmesi ve
özel sektöre elektrik yönetiminin teslim edilmesine
ilişkin konuları değerlendirmek üzere IKBY
Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Umet Ahmet ile röportaj
gerçekleştirdik.

oranla arttı.” bilgisini paylaştı.

Ahmet, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Proje kapsamında Bölge’de bulunan vatandaşlar
için 1 milyon 600 bin akıllı sayaç kullanıma geçmeli.
Şu anda Erbil, Süleymaniye ve Duhok’ta çalışmalara
başladık. Hazırlanan plan çerçevesinde, bir sorunla
karşılaşılmadığı sürece, akıllı elektrik sayacı projesinin
2021 yılının sonlarında tamamlamayı düşünüyoruz.
Söz konusu projeyi tamamlamak için Bölge hükümeti,
265 milyon dolarlık bütçe ayırdı. Sayacı bağlama
çalışması kapsamında vatandaşlardan herhangi bir ücret
alınmayacak.”

Akıllı sayacın faydalarına ilişkin Ahmet, “Akıllı sayaç,
elektrik sisteminde bulunan bütün israfları önleyecek
ve kaçak elektrik hatlarının ortadan kaldırılmasını
sağlayacak. Elektrik hizmetinin kalitesini daha da
artıracak. Ayrıca kullanılan elektrik oranına ilişkin
İlk olarak elektrik durumuna değinen Ahmet, “Şu anda veriyi doğru ve adaletli bir şekilde gösterilmesini
sağlayacak. Sayacın elektronik olması sebebiyle hata
Kürdistan Bölgesi’ndeki elektrik altyapısı 6 bin 850
ihtimali olmayacak. Ayrıca enerji alışverişini düzene
megavattır. Bu miktarın yaklaşık 3 bin 600 megavatı
sokacak. Akıllı sistemle birlikte elektrik kullanımına bir
kullanılıyor. Vatandaşlara ise 15-16 saat elektrik
veriliyor. Şüphesiz bu oran bölgeden bölgeye ve sıcaklık sınır belirlenecek, bu da elektrik hatlarında herhangi
bir yanma durumunun oluşmasını önleyecektir. Bunun
derecesine göre değişiklik göstermekte.” dedi.
dışında artık elektrik faturası için evlere gidilmesine
gerek kalmayacak. Elektrik sayacının kullanıma
IKBY hükümetinin 9. kabinesi çalışmalarına başlar
geçmesiyle birlikte Bölge’de birçok yönden elektrik
başlamaz Elektrik Bakanlığı, kaçak elektrik hatlarını
sıkıntısı giderilecektir.” ifadelerini kullandı.
tespit etme çalışmalarına başlamıştı. Kaçak elektrik
kullanımına yönelik verilere değinen Ahmet, “9.
kabinenin ilk 6 ayında 6 bin ihlal tespit edildi, 2020’de Ahmet, “Bu projenin önemi ise, elektrik sektörünün
daha idareli bir şekilde kullanılmasını sağlamasıdır.
bu sayı 10 bine çıktı. Bu senenin ilk yedi ayında
Ayrıca elektriğin daha uzun süre verilmesinde
ise 5 bin ihlal tespit edildi. Toplamda kayda geçen
yararlıdır. Herhangi bir sorunla karşılaşıldığında ise
ihlal sayısı ise 21 bin oldu. Kaçak elektrik hatlarını
ekiplerin anında sorunu tespit edip çözme imkanı var.
devre dışı bırakma çalışmaları devam ediyor. Geçen
Mali olarak da hükümete gelir kazandıracak. Çünkü bu
yıl koronavirüs salgını ve maddi sıkıntılar olmasaydı
sistem ile elektrik tahsisi 40 amperle sınırlandırılacak.
daha fazla kaçak elektrik hattı devre dışı bırakılırdı.”
Eğer vatandaşlar kış ve yaz mevsimlerinde bu oranın
ifadelerinde bulundu.
azaltılmasını isterse, daha fazla elektrik verme
imkanımız olabilir.” şeklinde konuştu.
IKBY hükümeti, vatandaşlara daha fazla elektrik tahsis
etmek ve elektrik hatlarındaki sorunların çözümü
Maddi olarak yaşanan sıkıntılar sebebiyle birçok
için bölge genelinde akıllı sayaçların kullanılmasına
vatandaşın elektrik borcu birikmiş durumda. IKBY
yönelik karara vardı. Duruma ilişkin Sözcü Ahmet,
Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Ahmet, söz konusu
“Şu ana kadar Kürdistan Bölgesi’nde 800 binden fazla
borçların nasıl ödeneceğine değinerek, şunları kaydetti:
akıllı elektrik sayaç aktif hale getirildi. Akıllı sayaç
projesinden önce elektrik israfı oranı %44’tü, şu anda
“Yasa ve kurallara göre, vatandaşlar iki ay üst üste
ise bu oran %36’ya düştü. 2019 yılının temmuz ayına
elektrik faturasını ödemezse elektrikleri kesilecektir.
oranla bu yıl temmuz ayında elektrik, 3 bin 12 saatlik

Ancak biz
vatandaşların
durumunu
göz önünde
bulundurarak bu
kuralı uygulamadık.
Bakanlar
Kurulu’nun kararı
gereğince 9 aylık
elektrik borcu için
%15’lik bir indirim
yapıldı. Şu anda
ise elektrik borcu
olan vatandaşların borçlarını ödemeleri için 12 aylık
taksitli ödeme ayrıcalığı tanıdık. Böylece borçlarını
aylık olarak ödeyebilirler. Şu anda vatandaşların
Elektrik Bakanlığına olan borcu 1 trilyon 350 milyar
dinarı aştı. Söz konusu borçların ödenmesi gerekiyor.
Ancak Elektrik Bakanlığı vatandaşlara yüklenmemek
ve kolaylık sağlamak için uzun süreli taksitli ödeme
olanağı tanıdı.” dedi.

Hükümetin ikinci kararı olan elektrik dağıtımının özel
sektöre verilmesine ilişkin Ahmet, “Bunun sebebi iki
konuya dayanıyor. Birincisi, reform. Diğeri ise elektrik
sistemini yönetmek. Amacı ise hizmetin kalitesini
artırmak ve vatandaşlara 24 saat boyunca elektrik tahsis
edip hükümetin üzerindeki harcamaları azaltmaktır.”
diye konuştu.
Ahmet, “Elektrik Bakanlığı, elektrik dağıtımını veya
yönetimini özel sektöre devretme konusunda ve bu
sektörün reformuna yönelik çalışmalarda iyi bir adım
attı. Geçtiğimiz yılın mayıs ayında Bakanlar Kurulu
tarafından bu konu hakkında karara varıldı. Şu anda
ise bu projenin son aşamalarındayız. Hükümete destek
olmak ve vatandaşlara en iyi hizmeti sunmaları için
şirketlerle anlaşma sağlanacak.” ifadelerinde bulundu.
Son olarak elektrik üretimine yönelik yeni projeye
değinen Ahmet, “Irak ve Kürdistan’da bir ilk olan
Deraluk Hidroelektrik Enerjisi Projesi, su gücüyle
çalışıp, 38 megavatlık elektrik üretimi sağlayacak. Proje
Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JİCA) tarafından
üstlenildi ve maliyeti 129 milyon dolar olacak. Şu anda
son aşamalardayız, gelecek ayın ortalarında çalışmalar
sonlanabilir. Yani hem baraj olarak kullanılacak hem
de suyu enerjiye dönüştürerek elektrik ağına büyük
katkıda bulunacak.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

“IKBY’de kiracı sayısı her geçen gün artıyor”
Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi’nde (IKBY)
Haber: Abdulselam Hişam

ekonomik kriz ve koronavirüs salgını
insanlar için geçim sıkıntısına
neden olurken, istatistiklere göre
kiracı sayısı her geçen gün artış
gösteriyor.
IKBY Kiracı Haklarını
Koruma Topluluğu Sekreteri
Berhem Karadaği, konuya
ilişkin TEBA Gazetesi’ne
konuştu.

IKBY’de kiracıların durumunun kötü
olduğunu belirten Karadaği, bu durumun toplumsal
problemleri de beraberinde getirdiğini ifade etti.
Karadaği, kiracı sayısına ilişkin, “Kürdistan Bölgesi’nde
Kiracı Haklarını Koruma Topluluğuna 90 bin
aile üye ancak kiracı sayısının bu rakamın çok
üstünde olduğuna eminiz. Çünkü biz sadece bir
topluluğuz, tüm şehir ve ilçelere ulaşamayız.
Ne yazık ki kiracı sayısı her geçen gün artıyor.
Bölge hükümetinin bu tabakaya yerleşim birimi
vermek için sağlam bir planı yok. Bu bağlamda
192 bin yerleşim birimi için izin verildi ama
bunlar yoksul kesimlere gerektiği ölçüde

dağıtılmadı.” dedi.

Karadaği,
Topluluklarına üye olan aile sayısının 90 bin olduğunu “Umarız
yineleyen Karadaği, IKBY İstatistik Müdürlüğü
hükümet
verilerine dayanarak 200 binin üzerinde ailenin orta ve alt
kiracı olduğunu kaydetti.
tabakayı
görür. Onlar
IKBY Kiracı Haklarını Koruma Topluluğu
için uzun
Sekreteri Berhem Karadaği, hükümetin
taksitli ve
yerleşim projelerine ilişkin şunları ifade etti: az peşinatlı
projeleri
“Bu projeler değerli. Hükümet özellikle İmar hayata
ve İskan Bakanlığı yoluyla yerleşim projeleri
geçirerek en
yapıyor. Bu yerleşim yerleri ön peşinatsız 25 yıllık temel haklarını elde etmelerini sağlar.” diye konuştu.
taksitle kiracılara veriliyor. Bu projeler hayata geçmiş
durumda, bazı il ve ilçelerde yerleşim yerleri yapıldı.
IKBY Kiracı Haklarını Koruma Topluluğunun
Proje kapsamında daire alanlardan aylık sadece 104 bin projelerine de değinen Karadaği, “Düşük gelirli
Irak dinarı alınıyor. Bu projeyi biz önemli görüyoruz,
tabaka için yerleşim projelerinin hayata geçmesi
olması olmamasından daha iyi.”
konusunda kararlıyız. Tüm Kürdistan Bölgesi’nde,
Erbil, Süleymaniye ve Duhok’ta çok taksitli 2 bin
500 dolarlık düşük peşinatlı yerleşim projelerini
yapacak yatırımcılar getirdik. Projeden daire
alanlar peşinat olarak 2 bin 500 dolar ödeyecek,
aylık ise 100 dolar taksit verecek. Bu proje en
uygun proje, umarız Kürdistan Bölgesi hükümeti
projeye destek olur ve en kısa zamanda bize döner.
Çünkü proje Bölge illerinin tamamında kiracılar
için fayda sağlayacak.” dedi.
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Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Mehmet
Tütüncü, Türkiye’deki yangın bölgelerinde Türkmenler
adına hatıra ormanları oluşturulacağını açıkladı.

Barzan Lokman’ın sunduğu Mesafesiz programı uzun bir
aranın ardında yeniden izleyicileriyle buluştu.

Tütüncü: Türkiye’deki yangın bölgelerinde
Türkmenler adına hatıra ormanı oluşturulacak
söyleyerek, “Zaten o bölgelerdeki belediyeler, AFAD
ve Kızılay gibi kuruluşlar bunun çok rahat üstesinden
gelebilecek güçte ama bizim de bu çorbada bir tuzumuz
olsun diyerek buradaki kuruluşlarımızla destek vermek
istedik.” ifadelerini kullandı.
Destek kampanyası başlatan Türkmen kurum ve
kuruluşlarına da değinen ITC Türkiye Temsilcisi
Tütüncü, şöyle devam etti:

“Musul-Telafer Türkmen Ayan ve Aydınlar Meclisi hemen
bir çağrı yaptı. Yangın söndürme çalışmalarına gönüllüleri
Mesafesiz’de yeni dönemin ilk programında “Türkiye’deki çağırdılar ve 2 gün içerisinde 1350 kişi topladılar.
yangın bölgelerine Türkmenlerin desteği” konusu ele
Diğer illerde de hem derneklerimiz hem temsilciliğe
alındı. Programa katılan ITC Türkiye Temsilcisi Tütüncü, bağlı koordinatörlüklerimizden kişiler yangın söndürme
yapılan destek kampanyalarına ilişkin soruları yanıtladı.
çalışmalarına katılmak için isim yazdırdı. Bazı dernek ve
kuruluşlarımız da yardımlar toplayıp bölgeye ulaştırma
28 Temmuz tarihinde Antalya’nın Manavgat ilçesinde
çabası içine girdiler. Ayrıca da 300’den fazla kişi kan
başlayan yangınları üzüntüyle takip ettiklerini belirten
bağışı için bize başvuruda bulundu.”
Tütüncü, “Türkiye Cumhuriyeti devleti bu yangınlara
alışık bir devlet, zaten mevsim de yangınlar mevsimi.
Tütüncü, Türkmenler tarafından gelen destek isteklerini
Bugün yarın kontrol altına alınır diye düşündük ama
AFAD, Türk Kızılay ve ilgili taraflara ilettiklerinin altını
maalesef sonradan hava koşullarının da etkisiyle çok
çizdi.
daha fazla yayılmaya ve yangın noktası artmaya başladı.
Dolayısıyla yangını kontrol altıla almak zorlaştı.” dedi.
Türkmen iş insanlarının rolüne değinen Tütüncü, “Bazı
iş insanlarımız yangın söndürme çalışmalarına katılmak
Tütüncü, yangın bölgelerine eldiven, yanmayan ayakkabı
isteyenler için araç tahsis edebileceklerini söyledi. Onlar
ve yangın söndürme tüpleri yardımında bulunduklarını
için kalacak yer, yiyecek ve içecek temin edeceklerini bize

bildirdiler.” diye konuştu.

“Irak Türkmenleri adına hatıra ormanı
oluşturacağız”
Yangın bölgelerindeki belediyeler ve Türkiye Tarım ve
Orman Bakanlığıyla yangın sonrası yeniden ağaçlandırma
konusunu görüştüklerini belirten Tütüncü, “Bağışlar
devam ediyor. Ekim ayında ilgili tarafların belirleyeceği
yerlerde fidan ekimini bizzat kendimiz yapacağız. Irak
Türkmenlerinden çok sayıda fidan bağışı olacak. Bu
bölgelerde Türkmenler adına birkaç hatıra ormanı
oluşturacağız.” ifadelerini kullandı.
Kerkük’te ITC Başkanı Hasan Turan öncülüğünde bir
destek kampanyası başlatıldığını hatırlatan Tütüncü,
“Esas büyük destek oradan gelecek çünkü Irak Türkmen
Cephesi Başkanı Sayın Hasan Turan’ın başkanlığında
başlatılan bu yardım kampanyası kapsamında başta
Kerkük olmak üzere Türkmenlerin bulunduğu illerden
destekler bekleniyor. Dediğim gibi bu kampanyaya destek
ekim ayına kadar sürecek. Bundan dolayı kampanya devam
ediyor. Farklı birkaç kuruluş tarafından ciddi bir yardım
toplama kampanyası yürütülüyor.” dedi.
ITC Türkiye Temsilcisi Tütüncü ayrıca Türkiye, Irak
ve dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Türkmenlerin
gönlünün Türkiye’yle olduğunun altını çizdi.

“Halkın %70’inin seçimlere inancı yok”

I

Haber: Abdulselam Hişam
rak Temsilciler Meclisi seçimlerine ilişkin tartışmalar devam
ediyor. Bazı tarafların seçimlerden çekilme kararıyla seçimlerin
gerçekleştirilmeyeceğine yönelik söylentiler gün geçtikçe
büyüyor.

Seçim Komisyonunun ise seçimlerin gerçekleştirilmesine
ilişkin hazırlıkları devam ederken, komisyonun seçimlerin 10
Ekim’de gerçekleşmesi konusunda kararlı olduğu belirtiliyor.
Geçtiğimiz temmuz ayında Sadr Hareketi Lideri Muktada elSadr, seçimlerden ve hükümetten çekildiklerini duyurmuştu.
Irak hükümeti ve siyasi taraflar Sadr’ın bu kararından
vazgeçmesini talep ediyor. Sadr Hareketi ve bazı partilerin
erken seçimlere katılmama kararı birçok siyasi taraf için
endişeye neden oldu.

meclisin feshedilmesine izin verip
vermemesidir. Bu da seçimler
için başka bir sorun niteliğinde.”
ifadelerinde bulundu.

“Sadr’ın olmaması siyasi
gelecek için kötü sorunlar
doğuracak”
Abdullah, Sadr Hareketi’nin
seçimlerden çekilmesine ilişkin, “Sadr Hareketi’nin seçimlere
gerçekten büyük bir etkisi var. Çünkü bu hareket Irak’ta büyük
bir parti ve hükümetin oluşturulmasında büyük role sahip.
Ayrıca Şiiler tarafından da önemsenmektedir. Bence Sadr
Hareketi’nin katılmayacağı bir seçim gerçekleşemez. Irak’ta
gerçekleştirilecek herhangi bir projede Sadr Hareketi’nin de
yer alması gerekir. Sadr’ın seçimlere katılmaması siyasi projenin
geleceği için çok kötü sonuçlar doğuracak. Sadr olmadan bir
hükümetin oluşturulması, Irak’ın siyasi yönünün İran’ın ve
milis gruplarının çıkarlarına yönelmesine neden olacaktır.”
değerlendirmesinde bulundu.

Irak Başbakanı Mustafa el Kazımi, ağustos ayının
başlarında Seçim Komisyonunun katılımıyla siyasi
taraflarla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı
açıklamada, “Taraflar ve hükümet seçimlerin 10 Ekim’de
gerçekleştirilmesinde kararlı. Bu nedenle seçimden çekilme
kararı alan tarafların seçimlere katılmalarına ikna etmek için bir Seçimlere az sayıda seçmenin katılacağını tahmin ettiğini
komisyon oluşturulmalı.” demişti.
belirten Adullah, “Bence seçimlere az sayıda vatandaş katılım
gösterecek. Gerçekten halkın söz konusu sisteme güveni
TEBA Gazetesi olarak, seçimler ve halkın seçimlere katılım
çok zayıf. Bölge’deki seçimlere de aynı şekilde katılımın az
isteğini görüşmek üzere Siyasi gözlemci ve Selahaddin
olacağını tahmin ediyorum. Aslında bunun birçok sebebi var;
Üniversitesi Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi 2019’da gerçekleşen gösterilerde halk yolsuzluğun sona
Dr. Nevzat Abdullah ile röportaj gerçekleştirdik.
ermesi ve kamu hizmetinin düzelmesinin yanı sıra 18 yılı aşkın
süreden beri uygulamada olan siyasi sistemin değiştirilmesini
İlk olarak seçimlerin yapılıp yapılmayacağına yönelik
talep etti. Görevlere yeni kişilerin gelmesini ve güvenliği
konuya değinen Abdullah, “Seçimlerin %100 yapılacağını
sağlaması gerektiğini belirtiler. Ancak ne yazık ki taleplerinin
söyleyemeyiz. Seçim projesinin önünde birçok engel var,
karşılığını alamadılar.” dedi.
bu nedenle gerçekleştirilmemesi ihtimali mevcut. Ancak
Yüksek Seçim Komisyonu, sürekli seçimlerin belirlenen
“Seçim bölgelerinin belirlenmesi oluşumları
tarihte gerçekleştirileceğini açıklıyor. Bence Kazımi hükümeti
olumsuz etkileyecek”
seçimlerin yapılması konusunda kararlı olup, ABD gibi önemli
bir faktöre sahip ülkelerden destek aldığı sürece seçimler
Siyasi gözlemci Abdullah, “Aynı siyasi yetkililer görevlerine
yapılabilir ve meclis feshedilebilir. Bunun yanında seçimlere
aynı şekilde devam ettiler. Bu da halkın aynı şahıslara
engel olacak başka bir neden de var, o da milletvekillerinin
güveninin kalmamasına neden oldu. Herhangi bir değişiklik

aynı kişilerin seçileceğinden eminler.”

olmadığı için, halk
artık aynı şahıslarla
bir değişikliğin
olmayacağını söylüyor.
Bu sebeple halkın
%70’inin seçimlere
güvenmediğini
söyleyebilirim.
Seçimlere katılmak
istemiyorlar, çünkü yine

Seçimlerin Şiilere hizmet ettiğini belirten Abdullah, “Şu
anda yapılacak seçimler Şiilerin yararına, özellikle güçlü ve
İran yanlısı olanların yararına. Çünkü 18 yıldır Irak’ta siyasi
projenin içerisindeler, bu nedenle siyasete yeni atılan partilerin
seçilme ihtimali düşük. Özellikle şu anda 80 seçim bölgesi
var. Bu da azınlıkların seçim projesini olumsuz etkiliyor.”
ifadelerini kullandı.
Irak’ta erken seçimlerin 10 Ekim’de 24 koalisyonun ve
yaklaşık 250 partinin katılımıyla gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Irak’ta 2003’ten beri ilk kez erken seçime gidiliyor ve ilk kez
seçim başbakan aday olmadan gerçekleştirilecek. Yaklaşık iki
haftadan beri Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, resmi
olarak erken seçimler için propaganda sürecinin başlatıldığını
duyurdu. Ancak Irak ve Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi’nde
(IKBY) propaganda süreci sönük geçiyor. Yüksek Seçim
Komisyonu tarafından en son yapılan açıklamada, aday
sayısının 3 bin 523 olduğu belirtilirken bu sayının 887’sinin
bağımsız olarak, bin 2’sinin ise partiler aracıyla seçime
katıldığı kaydedildi. Ayrıca adayların 2 bin 560’ı erkek, 963’ü
ise kadın.
IKBY’de seçim bölgeleri Erbil, Duhok ve Süleymeniye olmak
üzere 3’e ayrıldı. Erbil’de 53 aday (53 erkek, 18 kadın) 15
sandalye için, Süleymaniye’de 65 aday (41 erkek, 24 kadın)
18 sandalye için, Duhok’ta ise 28 aday (21 erkek, 7 kadın) 12
sandalye için yarışıyor.

TEBA

Arzuhal yenilik katmaya
devam ediyor
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Aslında TEBA Medya Grubu’ndan

ayrıldıktan sonra buradaki maceramı 4
yazıda anlatmak istiyordum ancak işten
ayrılmamın ilk ayında, yaşadığım güzel
macerayı kısaca anlatma gereği duydum.
Nisan 2017’de Muhasebecilik
Yüksekokulu’nda eğitim hayatımın
son aylarını geçiriyordum. Ayrıca Irak
Türkmen Cephesi’nin (ITC) Gençlik
Teşkilatında gönüllü olarak bir yılı
aşkın süredir yer alıyordum. Bütün
isteğim Türkmen milletine iyi bir hizmet
sunabilmekti. Ancak yaptığım işle sadece
kendime hizmet ettiğimi ve millete
bir faydamın olmadığını fark ettim. Bu
nedenle yavaş yavaş yaptığım işlere olan
umudumu kaybettim.
Bir gün gece saatlerinde bir telefon
görüşmesi gerçekleştirdim ve TEBA’nın
hayata geçirilmesindeki projenin
bir parçası oldum. Meslektaşlarımla
bu projenin yazıda kalmayıp hayata
geçirilmesi için çok çaba harcadık.
Ne mutlu ki 1 Haziran 2017’de resmi
olarak çalışmalarımıza başlayarak 15
Haziran’da ilk gazetemizi çıkardık.
Sadece bir gazete olarak çalışmamıza
başladık ancak heyecanımız projenin
daha da ilerlemesini sağladı. Birçoğumuz
için bu proje zorlu bir görev oldu çünkü
TEBA, şu ana kadar medyayla hiçbir
alakası olmayan öğrencileri topladı.
Bu öğrenciler TEBA’yla medya alanına
yöneldi. Ancak bu TEBA’nın ilerlemesi
için bir engel değildi. Gençlerin gücü,
Türkmen milletine karşı sorumluluk
hissi ve yol gösterici bir yönetici, her
geçen gün profesyonel hale gelen bir
gazeteci ekibin oluşmasına vesile oldu.
Şu anda görüldüğü üzere, TEBA sadece
Türkmenler ve Erbil içerisinde değil,
bütün Türkmeneli ve diğer milletler
tarafından da bilinen ve saygı duyulan bir
kurum haline geldi.
TEBA’dan ayrılmış bağımsız biri olarak
geçirdiğim günleri anlatayım. İlk
başladığımız zamanlarda çalışmalarımız
sorunsuz bir şekilde ilerliyordu. Çünkü
henüz kimse TEBA’nın amacının ne
olduğunu ve kimlere hizmet ettiğini
bilmiyordu. Başta sadece diğer
milletlerin yetkilileri değil, birçok
Türkmen’le de sorunlar yaşanıyordu.
Çünkü herkes kendilerine hizmet sunan
bir medyaya konuşmak istiyordu. Öyle ki,
TEBA’nın tek amacı Türkmenlere hizmet
sunmaktı. Ne yazık ki, bu durum önceliği
Türkmenlere hizmet sunmak olmayanları
rahatsız ediyordu. Ne mutlu ki TEBA,
yavaş yavaş rahatsızlık duyanların TEBA
yayınlarını sevmelerini sağladı. TEBA’ya
karşı çıkan birçok kişi bir şekilde
röportaj vermek istediklerini bildirmeye
başladı. Söylediklerim bir reklam
değil, belgelerle kanıtlayabileceğim

Türkmen Fizikçi Doç. Dr. Abdurrahman Asaflı,
Erbil’deki 60 Caddesi’nde karbondioksit
oranının normalin çok üzerinde olduğunu ve
buna dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

gerçeklerdir. Türkmen yetkililerin yanı
sıra Kürt medyasından birçoğunun
ulaşamayacağı Kürt yetkililere de
ulaşmayı başardım ve başardık.
Çalışmamızın coğrafi sınırı Erbil’den
bütün Türkmeneli bölgelerine, ardından
Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın birçok iline
uzandı. Bir gazeteden medya grubunun
oluşması sürecinde bu kurumda bir üye
olmak benim için bir gurur oldu. Gelecek
yazılarımda 4 yıllık çalışma hayatımda
olumlu ve olumsuz olayların ayrıntılarını
anlatacağım. Bu yazı gururla yaşadığım
yıllardan sadece kısa bir bilgiydi.
TEBA’dan ayrılma kararı kolay bir karar
olmadı. TEBA’nın, Ali Antar’ı medya
alanında sıfır noktasından bugünlere
getirdiğini söyleyebilirsiniz. Ancak
beni üzen nokta, TEBA’dan ayrıldıktan
sonra halkın söylentileri oldu. TEBA,
kesinlikle çalışanlarının emeklerine
saygı duymayacak bir kurum değildir. Ne
mutlu bana ki hem maddi hem de manevi
olarak bütün emeklerimin karşılığını
aldım. Benim ekstra kazandığım
başka bir şey ise, gururla TEBA’nın
kurucu üyelerinden biri olduğumu
söyleyebilmem oldu. Onlar bana şu anda
bildiğim bütün işleri öğretti. Ben de
TEBA yoluyla Türkmen milletine büyük
bir hizmet sundum.
Bu gururun boşuna olmadığını
biliyorum. Çünkü TEBA, taklit etmeden,
her zaman yenilikçi olan tek Türkmen
medyasıdır. Öyle ki büyük medya
kuruluşları tarafından da taklit ediliyor
ve bazen TEBA’nın haberlerini Türk
medyasında da görmek mümkün oluyor.
Birçok kişi tarafından merak edilen
ve bana sıkça sorulan soruya geçeyim.
TEBA’dan neden ayrıldığıma açıklık
getirmek istiyorum. Önceden de
belirttiğim üzere TEBA’dan ayrılma
kararım kolay olmadı. Ancak ne mutlu ki
bir sorunla karşılaşmam nedeniyle alınan
bir karar değildi. Benim ve ailemin bazı iş
ve projelerinden dolayı çalışma hayatımı
bırakıp diğer konularla ilgilenmek
zorunda kaldım. İşten ayrılmamın
ardından birçok medya kuruluşu
tarafından iş teklifi aldım. Ancak bunu
bildirmek isterim ki başka hiçbir iş benim
için TEBA kadar değerli değildir. Çünkü
TEBA’da geçirdiğim 4 yılı, hayatımın
altın 4 yılı olarak görüyorum. Halen
hayatımın bir parçası olan çok değerli
insanlarla tanıştım. TEBA halen benim
bir evim ve halen bu güzel kurumun
gönüllü bir çalışanıyım diyebilirim.
Önceden de belirttiğim üzere, gelecek
yazılarımda çalışmalarımız hakkında daha
çok bilgi vereceğim ve altın değerindeki
bu 4 yılı ayrıntılı şekilde anlatacağım.

Türkmen Fizikçi
Doç. Dr.
Abdurrahman
Asaflı

Ziya Uzeiry’nin sunduğu Arzuhal

programı, uzun bir aranın ardından
yeniden izleyicilerle buluştu.
Arzuhal’in yeni döneminde Türkmen
medyasında alışılmışın dışında bir
konu olan fizik ele alındı. Selahhaddin
Üniversitesi Bilim Fakültesi Fizik
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Abdurrahman Asaflı, yaptığı bilimsel
araştırmalarla ilgili bilgi verdi.
Fizik alanında 25 tez sunduğunu
belirten Asaflı, bu tezlerin ABD,
Malezya, Suudi Arabistan, Ürdün ve
Lübnan gibi ülkelerde yayımlandığını
kaydetti.
Bilimsel araştırmada 2 faktörün
önemli olduğunu vurgulayan Asaflı,
“Fırsatları değerlendirmek çok
önemlidir. Yeni konuları hemen
çalışmalısın. İkinci faktör de çalışmanın
ilgi çekici olmasıdır. Örneğin,
okullardaki müfredatın fazla olduğunu
gözlemledik. Çocukların bel, boyun,
bacak ağrısı çektiğini duyduk. Bu
konuda bir araştırma yapmak adına 6
okulda 600 öğrenciyi gözetim altına
aldık. Bilimsel olarak çocuğun taşıdığı
çantanın kendi ağırlığının en fazla
%10’u olmalı. Eğer çocuğun kilosu
100 kilogram ise en fazla 10 kilogram
ağırlık taşımalı. Bizim gözlemlerimize
göre, öğrencilerin çoğu 8-9 kilo
ağırlığındaki çantaları taşıyordu. Bunu
Eğitim Bakanlığına bildirdik, onlara
çocukların bu kadar ağır kitapların
taşıması durumunda ileride bel, boyun
ve bacaklarında sıkıntılar oluşabileceği
uyarısında bulunduk.” dedi.

“En kirli bölge
60 Metrelik Caddesi”

Süleymaniye’de ise 400 bin otomobil
vardı. Bir araştırma yaparak Erbil’deki
karbondioksit oranını öğrenmek
istedik. Karbondioksit oranı insanlarda
böbrek sorunu yaratıyor. Doğal
karbondioksit oranı milyonda 300’dur.
Araştırma kapsamında 13 istasyon
kurduk. Erbil Kalesi, 30 Metrelik
Caddesi, 60 Metrelik Caddesi ve 100
Metrelik Caddesi’nde bu istasyonları
kurduk.
Araştırma sonucunda 60 Metrelik
Caddesi’ndeki durumun kötü olduğunu
gördük, buradaki oran milyonda 500
çıktı. Durumu kötü olan bir diğer yer
ise Erbil çöplüğüydü, çünkü orada
çöpler yakılıyor. Bunun yanı sıra
Irak’ta 4 milyon jeneratör var ve bunlar
günlük olarak çalışıyor. Atmosfere ne
kadar karbondioksit salgıladığını bir
düşünsenize. Bu sayı gerçekten çevreyi
aşırı derecede kirletiyor.”

“Baz istasyonları beyin
tümörünü artırıyor”
2017 yılının verilerine göre Irak’ta
13 bin baz istasyonunun olduğunu
dile getiren Asaflı, “Şu an biz bir
elektromanyetik denizi içinde
yaşıyoruz. 2015’te yapılan bir
araştırma, baz istasyonlarının beyin
tümörü vakalarını arttırdığını ortaya
koyuyor. 2004’te Erbil’de cep
telefonları kullanılmaya başlandı.
2014’te telefonların kullanımının
10. yılında bir araştırma yaparak,
13 yılın beyin tümörü istatistiğini
hastanelerden aldık. Gördük ki,
beyin tümörü olan hasta sayısı artmış
durumda. Bunu Irak-MalezyaEndonezya’nın katıldığı uluslararası
bir konferansta sunduk. O çalışmayı 4
bin kişi kaynak olarak kullandı.” diye
konuştu.

Asaflı, Erbil’deki karbondioksit
oranını öğrenmek için de bir araştırma Fizikçi Asaflı, evlerde bulunan internet
yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti: modemleri, telefon, mikrodalga
fırınların da insan sağlığını etkilediğini
“Elime geçen bir istatistikte Erbil’de
söyledi.
610 bin otomobil olduğunu öğrendim.

Not: Bölümün tamamını TEBA Ajansı'nın Facebook
ve Youtube kanalından izleyebilirsiniz.
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Usta Sanatçı Salim Fettah Haba’yı Anlattı

Haber: Barzan Lokman /Foto: Ali Cambazoğlu

Türkmeneli’nin usta sanatçılarından
Abdulvahap Bergeş Hüseyin namıdiğer
Haba, 17 Ağustos 2001 yılında hayata
gözlerini yummuş, Türkmen müziği
büyük bir ismi kaybetmişti.

Ancak Tazehurmatu’da bir eğlence
düzenlenmişti ve orada Mışko ile beraber
şarkı söyledi ve herkes tarafından
tanınmaya başladı. Aslında ilk çıkışı bu
eğlenceyle oldu. Haba ve Mışko gibi
sesler bir daha bu camiaya gelmez. Bu
ikisi horyatı yeniden diriltiler. Haba daha
çok Bayat ve Hicaz makamlarını okumayı
severdi.” ifadelerini kullandı.

TEBA Gazetesi olarak Haba’yı vefatının
20. yılında onu yakından tanıyan usta
sanatçı Salim Fettah’a sorduk.
Haba’nın eğlencelerde prensiplere sahip
olduğunu ifade eden Fettah, “Haba herkesle
eğlenceye iştirak etmezdi. Haba gibi horyat
okuyan bir daha gelmez bu dünyaya. Tüm
Türkmen folklorunu dirilten adamdı. Erbil’e
davet edildiğinde yanında benim olduğunu
öğrenince hemen gelirdi.” dedi.
Fettah, Haba’nın sigara içmesinden şikayet
ettiğini belirterek, “Ona sen çok sigara
içiyorsun derdim, git başka yerde iç rahatsız
oluyorum diye sitem ederdim. O da senin
yanında oturmazsam rahat edemem derdi.
Gönlü bol bir kişiydi, eline geçen parayla yoksul
arkadaşlarına yardım ederdi. Bunu da sessizce
yapardı.” diyerek Haba’yla ilgili anısını anlattı.
Haba’nın ilk çıkışının ne zaman başladığıyla
ilgili konuşan Fettah, “Haba çok önceden
bu işe başlamıştı, belki bundan 60 yıl önce.

Vücutta Kötü Kokunun Nedenlerİnİ

Hİç Merak Ettİnİz Mİ?
Yaz aylarında insanların rahatsızlık duyduğu en yaygın durumlardan biri de kötü vücut kokusudur.
Bu durum hem şahsı hem de etrafındaki kişileri rahatsız edebilir.
Terleme sırasında oluşan kötü koku ile ilgili sağlık uzmanları tarafından yapılan araştırmalar sonucunda,
kokunun sadece ter vasıtasıyla değil bazı hastalıklardan da kaynaklandığı belirtildi.
Vücutta kötü koku olu masının nedenleri:
fonksiyonunda bozukluklara neden olur.
Sıcaklık derecesinin artması sonucu
Bazen çok fazla aktivitede bulunulmamasına
vücudun salgıladığı terin, cildin yüzeyindeki rağmen vücuttan kötü koku yayılabilir.
bakterilerle karışması sonucu bakterilerin
bu bölgedeki faaliyetlerinin artırmasıyla
Şeker hastalığı da kötü kokuya sebep
vücut kokusu ortaya çıkar.
olan etkenlerden biridir. Kanda glikoz

1.

4.

Uzmanlar iki tür ter bezinin olduğunu
belirtiyor. Söz konusu ter bezlerine de
Ekrin ve Apokrin adı verilir. Ekrin ter
bezleri genellikle el, ayak ve vücudun üst
kısımlarında bulunur. Apokrin ter bezleri
ise koltuk altı, karın ve genital bölgelerde
bulunur.

2. Sağlıksız bir şekilde aşırı terleme

durumu da kötü kokuya neden olabilir. Bu
durumların birçoğunda kötü koku yoktur
ancak bazı durumlarda ciltte bulunan
bakteriler kötü kokuya yol açabilir.
Bu tür terlemeler ise sağlıklı besin ve tedavi
yoluyla çözülebilen bir durumdur.

3. Tiroid bezinin az çalışması sonucunda
Hipotiroidi hastalığına yakalanan kişilerin
vücudunda kötü koku sorunu yaşanabilir.
Çünkü çoğu kez Hipotiroidi terleme

oranının yükselmesi sonucu organların
işlevi bozulabilir.

5. Metabolizma bozukluğu ise tedavi

edilebilir bir hastalıktır. Bu hastalık, besin
yapısında meydana gelen değişiklikler
sonucu farklı kimyasal birleşiklerin
çözülmesiyle vücutta kötü koku oluşturur.
Hastalığa yakalanan kişinin kendisi de kötü
kokuyu hisseder.

7. Aşırı kilo terlemenin artmasına neden 2. Uygun kumaşlı kıyafetlerin tercih
olurken bu durumlarda kötü koku daha
fazla hissedilir. Yağlı ve baharatlı besinlerin
tüketilmesi de kötü kokuya sebebiyet
verebilir.

8. Bazı kişilerde ise, kötü kokulu kafa

derisi sorunuyla karşılaşılır. Bunun da
sebebi deri altında bulunan yağ tabakasının
fazla olmasıdır. Yağlı saça sahip kişiler bu
durumdan daha çok şikayetçidir.
Vücut Kokusu Tedavisi

3. Çarşı ve eczanelerde bulunan ter

engelleyici bazı karışımlar, kısa sürede
vücudun kötü kokudan kurtulması için iyi
bir yöntemdir.

4. Doğal pudralar, bakterilerin üremesine
engel olur. Koltuk altı bölgesinin yıkanıp
iyice kurutulmasının ardından pudra
kullanılması, gün boyunca bakteri
oluşmasını engeller.

6. Bazı besinlerin tüketilmesi de kötü

kokunun oluşmasına neden olan etkenlerden
biridir. Bu besinlerden biri olan kırmızı
etin, vücutta sindirilmemesi sonucu hem
ağızda hem de vücutta kötü kokuya neden
olur. Her ne kadar sebzeler, faydalı olup
potasyum gibi sağlıklı besinler barındırsa da,
lahana, karnabahar ve brokoli gibi sebzelerde
bulunan bazı kimyasal maddeler ağız ve
vücutta kötü kokuya sebep olur.

edilmesi gerekir. Özellikle pamuklu
kumaşların kullanılması vücudun nefes
almasını ve terlerin emilmesini sağlar. Cilde
zarar veren ve hava döngüsünü engelleyen
kumaş seçimi yanlıştır. Çünkü bu tür
kumaşlar terlemenin artmasına neden olur.

1. Kötü kokuya sebep olan mikrop ve

bakterilerin çoğalmasını önlemek için duş
sonrası özellikle koltuk altı bölgesinin iyice
kurutulması gerekir. Çünkü bakteriler ıslak
ve nemli bölgelerde artış gösterir.

Vücutta kötü kokunun oluşması bazen
bazı sağlık problemlerinden kaynaklanır.
Bu nedenle söz konusu durumlarla
karşılaşıldığında yukarıda anlatılan yollarla
çözüm bulunamazsa, uzman bir doktora
başvurulmasında fayda var.
Hazırlayan: Abdulselam Hişam
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Alİ İnceparmak: Kalİtelİ kayIt olmadIğI İçİn Voİce Studİo var oldu
22 Ağustos 2021

Hazırlayan: Aslı Küzecioğlu

Birçok şarkıcı ve sanatçının kayıt için en çok
tercih ettiği stüdyo olan Voice Studio’nun sahibi
müzisyen, aranjör ve ses mühendisi Ali İnceparmak,
TEBA Magazin’e Voice Studio, müziği, özel
hayatını ve hakkında merak edilenleri anlattı.
“ALİ İNCEPARMAK MÜZİK DEMEKTİR”

Müzik, sizin hayatınızın ne kadarını
kapsıyor?
Müzik benim hayatımda her şeydir. Müzikle uyur
uyanır, oturup kalkarım, hatta dinlenmem bile
müziğe bağlıdır. Yorgunken saz çalarak dinlenirim.
Kısacası Ali İnceparmak, müzik demektir.
‘MÜZİSYENLİK VE ARANJÖRLÜK
BİRBİRİNE BAĞLI’

Siz müzisyen olarak mı yoksa aranjör
olarak mı öne çıkıyorsunuz?
Ben müzisyen olarak başladım ve aranjörlük girdi
hayatıma. Aslında her ikisi de birbirine bağlı.
Müzisyen olmadan aranjör olamazsın. Ben ikisini
de aynı seviyede yapıyorum ama beni özellikle
eskilerden tanıyanlar bilir ki; Ali İnceparmak önce
müzisyen sonra aranjör, sonra da ses mühendisidir.

Tanımayanlar ise adımı hangisiyle duyuyorsa onunla
bilir. Bunun sebebini de şöyle anlatayım, burada
bu işin bir okulu ve özel eğitimi yok. Eğitmeye
çalıştığımız kişiler de henüz tamamen öğrenmeden
kendi işini yapmaya çalıştığı için başarısız oluyor.
Bu yüzden de tüm işleri tek bir insan yapmak
zorunda kalıyor.

geçtiği için fazla bir özel hayatımın olduğu
söylenemez, artık özellikten çıkıp genel hale gelmiş
durumda.

Voice Studio olmasaydı Türkmen sanatı
nerede olurdu? Böyle kaliteli kayıtlar
alınır mıydı? Sizce Voice Studio’nun
Türkmen sanatına olan katkısı nedir?

Bu sorunun cevabı hem evet olabilir hem de hayır.
Bilinmeyen numaralara pek cevap vermem, zaten
günümün neredeyse tamamı stüdyoda geçer. Bazı
günler 6-7 kayıt alabiliyorum ve çalışırken telefon
rahatsız etme modunda oluyor. İşim bittikten sonra
telefonuma gelen mesaj ve aramalara cevap vermem
ise çok zor, şayet tanıdık biriyse geri dönüş yaparım
ama tanımadığım kişilere dönemiyorum çoğu
kez. Belki de bu sebepten dolayı bana ulaşmak zor
olabiliyor.

Aslında Voice Studio’nun kurulmasının sebebi de
böyle bir stüdyoya sahip olmamamızdı. Ben kendi
saz ve bağlama bestelerimi kaydetmek istediğimde
diğer ülkelerdeki kayıtlarla aynı kalitede olmadığını
fark ettim ve kendi kayıtlarımı alabilmek için bu
işi öğrendim. Sanatçılar da bu kaliteyi sevdiği
için kayıtlara başladık. Yani aslında kaliteli kayıt
olmadığı için Voice Studio var oldu.

Ali İnceparmak özel hayatında nasıl biri?
İşten geriye kalan zamanımı ailem ve çocuklarımla
geçirmeye çalışıyorum. Eğlenceli, şakacı ve güler
yüzlü bir insanım. Vaktimi evime ve arkadaşlarıma
ayırıyorum. Ama hayatımın büyük kısmı müzikle

Bazı sanatçılar, özellikle de genç sanatçılar Ali
İnceparmak’a ulaşmanın zor olduğunu söylüyor. Peki
Ali İnceparmak’a ulaşmak gerçekten de zor mu?

İnceparmak röportaj sırasında kendini şu
cümlelerle tanıttı:
“Ben Ali Halil Muhammed, 1982’de Kerkük’te
gözlerimi dünyaya açtım. 2001’de müziğe ilk
adımımı attım ve 2003 senesinde bana daha
fazla kapı açıldı. O dönemden bu yana müziğin
içindeyim. Aynı zamanda evli ve iki çocuk
babasıyım.”

Karagöz: Sanat dahİl her şeyde öncelİğİm edeptİr
‘Herkese aşk şiiri gibi göründü
ama ben başka duygularla
muhatap oluyordum’
Geçtiğimiz haftalarda paylaştığı
“Bilmezsin” isimli şiir çalışmasıyla
dikkatleri üzerine toplayan başarılı şair
Halil Karagöz, şiirinin üniversitedeki
sınav dönemine denk geldiğini ve bir
aşk şiiri olmadığını söyledi.
TEBA Magazin’e samimi
açıklamalarda bulunan Halil Karagöz,
şiirdeki önceliklerini anlattı.
Kendisini tanımlarken genellikle
karşısındaki insanların görüşüne
önem verdiğini söyleyen Karagöz, şu
ifadeleri kullandı:

“Ben kendimi pek anlatamam, beni
en iyi karşımdaki insan anlatabilir.
Kendim hakkında sadece şu kadarını
söyleyebilirim; ne olursa olsun
asla saygısını bozmayan biriyim,
başta sanat olmak üzere her şeyde
önceliğim edeptir.”
Başarılı şair, son paylaştığı şiirini
üniversite sınavlarının olduğu
bir döneme denk geldiğini, zor
şeyler yaşadığı bir günde yazdığını
söyleyerek çalışmasının hikayesinden
bahsetti. Karagöz, “Bir gece elimde
okula dair ne varsa hepsini attım ve bu
şiiri yazdım. Kimse ne düşündüğümü
ve ne hissettiğimi bilmiyordu.
Herkese aşk şiiri gibi göründü ama
benim yaşadıklarım çok farklı

şeylerdi. Önceden farklı bir tarzda
yazmıştım şiiri ama sonrasında onu
gazele çevirdim.” diye konuştu.
İleriye yönelik çalışmaları hakkında
da bilgi veren genç kalem, elinde daha
güzel çalışmaların olduğu bilgisini
paylaştı.
Halil Karagöz’ün müziğini ve
düzenlemesini Mustafa Öztürk’ün
yaptığı teklisini, Sanat Stüdyo
kaydetmiş ve çekimlerini Akay
Production’ın üstlendiği klibin
yönetmenlik koltuğunda Hasan
Derviş yer almıştı. 26 yaşındaki şairin
konseptiyle büyük beğeni toplayan
klibi ise Damga Müzik etiketiyle
Netd’de yayınlanmıştı.

Türkmen ve Azerbaycan Müzİğİ AynI ÇalIşmada Bİr Araya Geldİ
Türkmen müziğinin genç isimlerinden
Ali Dalkılıç ve Azerbaycan’ın ünlü
şarkıcısı Ayten Rasul, mashup
projesinde buluştu.
Son dönemlerde hem cover hem
de yeni şarkı çalışmalarıyla ismi
gündemden düşmeyen Ali Dalkılıç, bu
kez büyük bir düet projesine imza attı.
Genç şarkıcı, Ayten Rasul ile beraber
yeni bir mashup çalışması hazırladı.
Türkmence ve Azerbaycan dilindeki
şarkılardan oluşan projenin detayları
oldukça ilgi çekici. Altyapısı
Azerbaycan’da hazırlanan çalışmanın
İmtiyaz Sahibi: TEBA
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prodüktörlüğünü TEBA FM’in Genel
Yayın Koordinatörü DJ ve radyocu
Geylan Bakkal üstlendi. Kaydın bir
kısmı Azerbaycan’da diğer kısmı ise
Irak’ta Voice Studio’da alındı. Kayıt
aşaması tamamlanan projenin klibi ise
Türkiye’de çekildi.

Projeyi TEBA Magazin’e anlatan
Dalkılıç, Ayten ile çalışmaktan keyif
aldığını ve iki ayrı sanatı aynı çalışmada
bir araya getirme deneyiminin ona çok
heyecan verdiğini vurguladı.

Öte yandan Türkmen bir müzisyenle
Klibin adresi İstanbul!
çalışmaktan mutluluk duyduğunu
söyleyen güzel şarkıcı Ayten, “Benim
Dalkılıç ve Rasul, klip için İstanbul’da
için çok güzel bir deneyim oldu,
buluştu. Klibin yönetmenlik
çalışma sürecinde çok eğlendim.
koltuğunda ise Bakhtiyar Alakbarov yer Umarım herkes çalışmayı beğenir.
aldı. İkilinin renkli anlarına sahne olan Böyle keyifli projelerle karşınıza
klip, Ayten’in YouTube kanalından
çıkmaya devam edeceğiz.” diyerek yeni
dinleyicilerle buluşacak.
projelere açık kapı bıraktı.
Bize ulaşın : 0750 261 10 11
0773 343 10 11

NOT: Gazetemizde yer alan köşe yazıları, yazarın kendi düşüncesini yansıtmaktadır.

Adres : Ronaki-40 Metrelik
Caddesi

