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DEAŞ tarafından kaçırılan
Akıbeti bilinmeyen
Türkmen kadınlar
Telafer’de 437’si kadın olmak üzere tam 637
kişinin DEAŞ tarafından kaçırıldığı belgelendi.
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Türkmenler Hangi Bölgelerden
Seçime
Katılıyor?
2
Dr. Mofak Adil: Dünya ülkeleri Taliban’ın
sözlerini yerine getirmesini bekliyor

Mustafa Ceceli
TEBA FM'in
Konuğu oldu

'Afganistan medeniyetin mezarlığı olarak

Mustafa Ceceli, TEBA

FM'de Geylan Bakkal'ın
Zing programına konuk
oldu.

10

bilinir. İşgalciler tarafından kolayca kontrol
altına alınamayacak özel ve önemli bir jeopolitik
konuma sahiptir. Sovyetler Birliği’nin
yıkılmasındaki nedenlerden biri Afganistan
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işgalidir. Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri
2001 yılında hızlı ve stratejisiz bir adımda bu
ülkeyi işgal etti. Bu ülkede 20 yıl kaldıktan sonra
Sovyetler Birliği’nin senaryosuyla karşılaşarak
kaybetti.'

Erbil’deki üç Türkmen Aday Kısa Öz’e konuk oldu
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Rehab Tofik Selman

4. Bölge 26. Numara

Kazım Yaver

4. Bölge 20. Numara

Pınar Nevzad Timur

3. Bölge

29. Numara

OKLARLA DANS
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Filminde Türkmen
Tekvandocu

Türkiye, Irak, Azerbaycan, Gürcistan, İran ve Almanya’dan
birçok oyuncunun rol alacağı ‘Oklarla Dans’ filminden
Türkmen tekvando hocasına da teklif geldi.
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Türkmenler Hangi Bölgelerden TEBA Terör Örgütü DEAŞ Tarafından Kaçırılan ve
Akıbeti Bilinmeyen Türkmen Kadınlar
3
Seçime Katılıyor?
Bastamlı:

Irak Temsilciler Meclisi seçimlerine sayılı günler kala liste ve adaylar seçim
propagandalarını yoğunlaştırdı.

1-Seca Beyatlı (Bağımsız)

Ülke genelinde farklı liste ve koalisyonlar seçimlerde başarı sağlamak için
çalışmalarına devam ediyor.

1. Daire
1- Mardin Gökkaya (Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi)
2- Jale Neftçi (Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi)
3- Tülin Sarıkahya (Bağımsız aday)
4- İbrahim Yaşar (Türkmen Meydan Partisi)
2. Daire

3. Daire
1- Felah Yayçılı (Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi)

Erbil

3. Daire
1-Pınar Nevzad Timur (Irak Türkmen Cephesi)

Musul:

4. Daire (Telafer ve İyaziye’yi içeren bölge)
1- Mehmet Taki Mevla (Fetih Listesi)
2- Kubra Ali Galip (Bağımsız)
3- Lelyal Muhammet Ali Beyatlı (Fetih Listesi)
4- Riyaz Hüseyin Bakkal (Bağımsız)
5- Nehla Hababi (Bağımsız)
6- Muhtar Musevi (Fetih Listesi)
7- Abdülkeim Bakkal (Tekadum Listesi)
8- Halil Çolak (El-Nasır Listesi)
9- Faize Avni Mevla (Bağımsız)
10- Sacide Mehmet Efendi (ITC Adayı-Tekadum Listesi)
11- Abdulrazak Mehmet Seyit Vehep (Bağımsız)
12- Ahlam Mehmet Himmet (Tehaluf Üked El-Vatani)
13- Züleyha İlyas Bekkar (El-Hasm Listesi)
14- Müsenna Mehmet Devlet (Irak Muttahidun Listesi)

Kerkük

1-Erşat Salihi (Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi)
2-Sevsen Ceddu (Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi)
3-Dr. Murat Saip (Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi)
4-Ammar Kahya (Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi)
5-Niyazi Mimaroğlu (Bağımsız)
6-Dr. Ahmet Haydar (Bağımsız)
7-Hatice Ali Türkmen (Bağımsız)
8-Ğarip Tazeli (Fetih Listesi)
9-Ahmet Tahir (Bağımsız)
10-Necat Hasan Hüseyin (Hikme Listesi)
11-Salim Cihat Bezirgan (Bağımsız)
12-Nişam Enver Köprülü (Bağımsız)
13-Dr. Kazım Tisinli (Kanun Devleti Listesi)
14-Basire Tisinli (Türkmen Meydan Partisi)
15-Yıldırım Aydın (Türkmen Meydan Partisi)
16-Erkan Kanber (Kadimun Listesi)
17-Dr. Ğassan Beyatlı (Bağımsız)
18-Mehmet Musevi (Bağımsız)
19-Hüseyin Zeynelabidin (Bağımsız)

6. Daire
1- Sabit Beşşar Halay Beg (El-Hasm Listesi)
2- Dr. Muhsin Abdulkadir Hamdani (Bağımsız)
7. Daire
1- Lokman Reşidiyeli (ITC Adayı)
2- Mehmet Hazim Kaplan (El-Nasir Listesi)
3- Şeyma Hüseyin Beyatlı ( Bağımsız )
8. Daire
1- Riyaz Muhsin Şihler (Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi)
2- Yaşar Hababi (İktidar Vatan Listesi)
3- Mehmet İbrahim Ali Beyatlı (Ammar Hakim Listesi)

Selahaddin
12345678910-

Heytem Haşim Muhtaroğlu (Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi)
Şeyh Casim Ceşami (Bağımsız)
Dr. Mehmet Kemal Çayırlı (Bağımsız)
Dr. Nuran Abdulemir Bender (Bağımsız)
Hena Asğar Beyatlı (Bağımsız)
Dr. Murat Terzi (El-Hikme Listesi)
Halide İbrahim Azavi (Tekadum Listesi)
Nizam Fazil Düğer (Bağımsız)
Fernaz Mehmet Beyatlı (El-Sadr Listesi)
Dünya Sabah Beyatlı (Teyyar el-Kelime Listesi)

5. Daire (Kifri’yi içeren bölge)
1-Birsen Beyatlı (Irak Türkmen Cephesi)

Diyale
Bağdat
7. Daire:
1-Gülşen Celal Mustafa
(Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi)

Hazırlayan: Nurhan Karhi

Terör örgütü DEAŞ tarafından 2014 yılında
Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı bölgelere
düzenlediği saldırılar sonucu yüzlerce kadın, örgüt
tarafından kaçırıldı.

Ramzi, kurtarılan Türkmen kızlara psikolojik ve
toplumsal olarak baskı uygulanmasının önüne
geçmek için basında bu konuya çok fazla yer
verilmediğini belirterek, “DEAŞ’tan kurtarılan
Yezidi kadınlara her türlü destek sağlanıyor.
Yerel aktivist ve sivil toplum kuruluşları tarafından, Bunun yanında maddi desteklerde de bulunuluyor.
Telafer’de 437’si kadın olmak üzere tam 637
Kurtarılan kadınlar ayrıca psikolojik tedavi
kişinin DEAŞ tarafından kaçırıldığı belgelendi.
almakta. Ardından yaşadıkları olayları komisyona
anlatmaktalar. Böylece kayıtlara geçmektedir.
Kısa Öz programına konuk olan Türkmen kadın
Ancak Türkmenler için bu sistem uygulanmıyor,
aktivist Himan Ramzi, terör örgütü DEAŞ
çünkü ilgilenen bir yetkili bulunmuyor." şeklinde
tarafından kaçırılan ve şu ana kadar akıbetlerinin ne bilgiler paylaştı.
olduğu bilinmeyen Türkmen kadınların durumuna
ilişkin değerlendirmede bulundu.
Türkmen kadınların mağduriyetine ilişkin
Ramzi, “2014 senesinde DEAŞ’ın Irak’ta varlık
göstermesiyle, dünya genelinde Yezidilerin
mağduriyeti üzerine duruldu. Bunun sebebi
Yezidilerin ruhani meclisinin olması ve kaçırılan
kadınların topluma kazandırılması konusunda fetva
çıkması oldu. Ancak o dönemde kaçırılan Türkmen
kadınlar, şu ana kadar dile getirilmedi.” dedi.

Kaçırılma olaylarının soykırım niteliğinde
olduğunu kaydeden Ramzi, “Musul’da 2017
senesinde bölgeyi DEAŞ’tan temizleme operasyonu
kapsamında örgüt tarafından kaçırılan 22 Türkmen
kadının bir odada hapsedildiği görüldü ve
kurtarıldı.” ifadelerini kullandı.

1.Daire:
1- Mehmet Kurayba Beyati (El-Azim Listesi)
4. Daire:
1- Hatem Kerim Vindavi (Türkmen Meydan Partisi)
2- Mehmet Kadir Askeri (Irak Cumhuri Topluluğu)
3- Şeyma Yahya Halidi (Cumhurun Sesi Topluluğu)
4- Zeynep İsmet Ubeydi (Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi)

verilmelidir. Ancak belirlenen bir yasa var, bu
yasada bazı eksiklikler söz konusu. Yasada belirli
bir tarih var, eğer kadınlar bu tarihten önce DEAŞ
tarafından kaçırılmışsa yasa çerçevesine alınmıyor.
Bu yasanın düzeltilmesi için çalışılıyor.”

“Kadınların kimlik kartları kayıp”
Konuyla ilgili başka bir sorunun da olduğunu
dile getiren Türkmen aktivist Ramzi, “Bir diğer
sorun ise kadınların kimlik kartının olmamasıdır.
Kadınlar, DEAŞ ile savaş döneminde kimlik
kartlarını maalesef kaybetti. Örgüt tarafından
ise kayıt arşivlerinin tamamı yakıldı. Yetkililer,
kimliklerin çözümünü bırakın, kadınların
durumuyla bile ilgilenilmiyor.” dedi.
Ramzi, bu durumun çıkar meselesi haline
geldiğini söyleyerek, “Sivil toplum kuruluşlarının
kayıtlarında 125 Türkmen kadının DEAŞ’ın
elinden kurtarıldığına dair bir kayıt belgesine
rastlandı. Ancak gerçekte sadece 22 kadın
kurtarıldı ve olayı gerçekten yaşayan kadınlara
destek verilmedi. Bir yandan da bu durum bizim
davamıza olumsuz etkilere neden oluyor.”
açıklamasında bulundu.

“DEAŞ’tan 22 Türkmen kadın
kurtarıldı”
Terör örgütü DEAŞ tarafından mağdur edilen
kadınlar için Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı ile
görüşülmesi gerektiğini belirten aktivist Ramzi,
bakanlığa danışılmasıyla incelemelere sıfırdan
başlanması gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler’in (BM) 3 Ağustos 2016'da
ilk kez kaçırılan Şii Türkmen kadınların DEAŞ
Ramzi, kaçırılma olaylarına ilişkin Duhok’ta
DEAŞ’tan kurtarılan Yezidi kadınlarla görüştüğünü tarafından cinsel saldırıya maruz kaldığını
kaydederek, “Türkmen kadınların DEAŞ tarafından kabul etmesine ilişkin Ramzi, “2016’dan önce
isimlerinin değiştirildiğini öğrendim. Bu isimlerin biz kadınlarla ilgili bilgileri konsolosluklara
gönderdik. Bizimle iletişime geçen ilk konsolosluk
hepsi bizim yanımızda kayıtlı. Örgüt, 8 kadını
ABD Konsolosluğu oldu. Bilgilerin doğruluk
bir kuyu içerisinde asit dökerek katletmiş. Ancak
paylarını araştırmaları yaklaşık bir yıl sürdü.” dedi.
yetkililer tarafından halen Türkmen kadınların
DEAŞ’ın elinde olduğu dile getirilmiyor.” diye
Ramzi, Bağdat’ta kaçırılan kadınların durumuna
konuştu.
ilişkin düzenlenen konferansa ilişkin ise şu
bilgileri paylaştı:
Toplumun baskısı nedeniyle ailelerin söz konusu
duruma sessiz kaldığını kaydeden Ramzi, “İnsanlık
“Konferansa katılan Türkmen kadınlar, özellikle
duygularını barındıran herkesin bu suçu dile
kaçırılanlarla ilgili yasal durumları dile getirdi.
getirmesi gerekiyor. Bu, kadınlarımızın isteği
doğrultusunda olan bir şey değil ki namus meselesi Yasalara göre DEAŞ’tan kurtarılan kadınlar,
Türkmen veya Yezidi fark etmeden tavizi
haline getirilsin.” değerlendirmesinde bulundu.
Haber: Ziya Uzeiry
Foto: Ali Haval

2. Daire (Tuzhurmatu’yu içeren bölge)

4. Daire
1-Rihap Tofik Selman (Irak Türkmen Cephesi)
2-Kazım Yaver Enver (Irak Türkmen Cephesi)

Süleymaniye

Amirli:
1-Mehdi Taki Amirli (El-Fetih Listesi)
2-Fatma Halil Amirli (Kanun Listesi)

Türkmenler de 10 Ekim’de yapılacak seçimler için “Birleşik Irak Türkmenleri
Cephesi Listesi’nde birleşerek, seçimlerde büyük başarı hedefliyor.
Aşağıda Irak genelinde seçimlere katılacak Türkmen adayların isimleri yer
alıyor:

Haber: Barzan Lokman
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“Bazı kadınların, aileleri tarafından
dışarı çıkmaları bile engelleniyor”
“Kürdistan Bölgesi'nden oluşturulan komisyon
Bağdat hükümetine bağlıdır. Kurtarılan
Türkmen kadınlar Erbil’e gelemese bile buradan
Telafer’e gidip sorunlarını dinleyebiliriz. Bazı
kadınların, aileleri tarafından dışarı çıkmaları bile
engelleniyor.” diyen Ramzi, sözlerini şu şekilde
sürdürdü:
“Almanya hükümeti tarafından Yezidi kadınlara
psikolojik tedavi desteği sunuldu. Altı aylık bir
tedavi süreciydi, bu tedavinin ardından bambaşka
psikolojide bir kız ortaya çıktı.”
Ramzi, 200 Türkmen kızın Hol Kampında
bulunduğunu kaydederek, “Hol Kampında
çocukları bile olan kadınlarımız var. Bu kadınların
örgüt tarafından beyinleri yıkanıyor.” ifadelerini
kullandı.

Erbil Kalesi’nde Türkmen Kültür Evi Açıldı
Türkmen Kültür Evi açılış merasimine katılan
IKBY Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı Aydın
Maruf, TEBA Ajansı mikrofonuna şu şekilde
konuştu:

Uzun uğraşların sonucunda 5 Eylül 2021
tarihinde, Türkmen siyasi parti ve yetkililerin
katıldığı bir merasim ile Türkmen Kültür Evi, Erbil
Kalesi’nde açıldı.
Erbil Kalesi’nde düzenlenen açılış merasimine Irak
Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) Oluşumlardan
Sorumlu Bölge Bakanı, IKBY Parlamento
Sekreteri, Türkmen siyasi parti liderleri, Erbil
Valisi, IKBY Kültür Bakanı Yardımcısı ve çok
sayıda üst düzey yetkili katıldı.

“Erbil Kalesi’nde Türkmen Kültür Evi’nin
açılması önemli bir adım. Geçmişte milletvekilleri
ile yaptığımız çalışmaların neticesinde Türkmen
Kültür Merkezi’nin açılmasına karar verildi. Hep
beraber bugün bunun açılışını yaptık. Açılışın
dışında önemli olan bir husus var, o da Erbil
Kalesi’nde olması.”
Erbil Kalesi’nin önemine değinen Bakan Maruf,
‘’Erbil Kalesi birlikte yaşamın sembolü haline
gelmiştir. Böylelikle Erbil şehri aynı şekilde
birlikte yaşam ilkesine bağlı olarak sembol haline
gelmiştir.’’ ifadelerinde bulundu.

Bakan Maruf, Erbil’de yaşayan etnik ve dini
oluşumların birlikte yaşamı kabul ettiklerini
Merasimde üst düzey yetkililerin yanı sıra Türkmen söyleyerek, “Erbil’de yaşayan oluşumlar birlikte
sanatçılar sahne aldı, Türkmen edebiyatçılar ise şiir yaşamın ortak faydasını kabul etmişlerdir. Bu da
ve horyatlarıyla merasime renk kattı.
hem Erbil için hem de Bölge adına önem taşıyan bir
konu.” dedi.
Kültür merkezi olarak kullanılan ev, Erbilli şahsiyet
Hacı Şevki Cemil tarafından hibe edilen antika
Diğer taraftan oluşumlar arasında ortak
eşyalar ile tekrardan tasarlandı.
anlayışa değinen Türkmen Bakan Aydın Maruf,
“Türkmenler olarak bizimle yaşayan Kürt ve

Hristiyan kardeşlerimiz ile beraber, birlikte
yaşam ilkesini daha da güzelleştirerek ileride daha
güzel ve modern bir şekilde ortak alanlarda olan
kültür, eğitim ve diğer alanlarda da birlikte çalışıp
gayret gösterirsek aramızda daha güçlü bir anlayış
doğacaktır.” ifadelerini kullandı.
Son olarak Türkmen Kültür Evi’nin açılmasının
hayırlara vesile olmasını dileyen Maruf, “Erbil
Kalesi’nde Türkmen Kültür Evi’nin açılışını yaptık,
bütün Erbil halkına hayırlı ve uğurlu olmasını
diliyoruz.” diyerek sözlerini sonlandırdı.
Merasime katılanlardan bir diğer isim Irak
Türkmen Cephesi (ITC) IKBY Parlamenteri İmdat
Sabah, “Çok önemli bir gün. Bu münasebetten
dolayı Türkmen Kültür Genel Müdürlüğünü tebrik
ediyoruz. Aynı zamanda IKBY Kültür Bakanlığını,
Erbil Valiliğini ve Kale Onarım Yüksek
Komisyonu’nu tebrik ediyoruz.” dedi.
Açılan kültür evinin Türkmen varlığı için çok
önemli olduğunu söyleyen İmdat Sabah, “Açılışı
yapılan Türkmen Kültür Evi, fiili bir şekilde
Türkmenlerin kültürünü, örfünü ve adetini
temsil etmektedir. Bundan dolayı bütün Türkmen
milletinin bu eve destek vermesi gerekiyor.
Tekrardan milletimizi tebrik ediyoruz.” şeklinde
açıklama yaptı.

22 Eylül 2021

4

Kısa Öz Yeni Formatıyla 5sözlerini yerine getirmesini bekliyor

Hazırlayan: Nurhan Karhi

TEBA Dr. Mofak Adil: Dünya ülkeleri Taliban’ın

Takipçileriyle Buluştu

22 Eylül 2021

TEBA

Haber: Barzan Lokman

ABD güçlerinin Afganistan’dan çekilmesi ve
Taliban hareketinin yönetimi ele geçirmesi
dünyanın gündemine oturdu. Afganistan’daki
durumu değerlendirmek adına Selahattin
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyasi Sistem
ve Kamu Politikası Bölüm Başkanı Dr. Mofak Adil
Ömer ile bir röportaj gerçekleştirdik.

“ABD stratejisiz bir şekilde
Afganistan’ı işgal etti”
Kısa Öz programı, tecrübeli sunucu Pınar
Çelebi’nin sunumuyla yeni yayın döneminde,
yepyeni bir formatla takipçileriyle tekrar buluştu.

kitapların çevirisi. Bunun için güçlü bir sistem
oluşturulmalı.” ifadelerini kullandı.

Türkmenlerin seçimlerde başarı elde etmesinin
Irak Temsilciler Meclisi seçimlerinin Türkmen
zor olmadığını kaydeden Timur, “Erbil’de sadece
adayları Pınar Nevzad Timur, Rehab Tofik ve Kazım on bin Türkmen aile mi var? Tabii ki değil, 100
Yaver, Kısa Öz programına konuk oldu.
binlerce Türkmen aile bulunuyor. Neden on bin
oy elde edemeyelim! Bunun olmaması için hiçbir
Adaylar, programda kendilerini tanıtarak, 10
neden yok.” diye konuştu.
Ekim’de gerçekleştirilmesi planlanan seçimlerle
ilgili projelerini anlattı.
Türkmenlere bir seslenişte bulunan Timur,
“Milletimizden istediğimiz tek şey var, o da sadece
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Listesi’nin Erbil
bir gün gidip oy vermeleridir. Sosyal medyada
3. Bölge’deki tek adayı Pınar Nevzad Timur,
yazılan olumsuz sözlere kulak asmayın. Birbirimizi
siyasetçi bir babanın ve eğitimci bir annenin
desteklersek seçimleri kazanabiliriz.” diyerek
kızı olmaktan gurur duyduğunu söyleyerek,
sözlerini sonlandırdı.
“Annem hem eğitimci hem de siyaset alanında
görev yapmaktadır. Siyasetçi olup milli duyguları
Listenin 4. Bölge’den 20 numaralı adayı Kazım
taşımak benim elimde olan bir şey değil, zaten
Yaver oldu. Kazım Yaver, Irak Temsilciler Meclisi
milli duygularımız kanımıza işlemiş durumda.”
seçimlerine adaylık göstermesinin nedenine ilişkin,
ifadelerinde bulundu.
“Siyaset alanında çalıştığım ve temsilcilik olarak
bir boşluğun olduğunu gördüğüm için seçimlerde
Timur, meslek hayatına ilişkin, “Eğitimci olmam,
aday oldum. 17 yıldır Erbil’den Irak Temsilciler
annemin hayaliydi. Hem eğitimci hem de siyasetçi
Meclisine hiçbir Türkmen seçilmedi. Irak
olmam beni mutlu ediyor. İkisi de zor meslekler
Meclisinde milletimizi temsil edersek, bu Irak’ta
ancak bu meslekler beni yormuyor. Siyaset ve
varlığımızın olduğunu gösterir. Çünkü Bağdat’ta
eğitim arasında bir seçim yapmam zor.” şeklinde
bulunan bir meclis üyesi, 100 bin vatandaşı temsil
açıklama yaptı.
ediyor demektir.” dedi ve konuşmasına şöyle
devam etti:
Meclis seçimlerinde aday olma kararına değinen
Timur, “Aday olmam için beni teşvik eden
“Şu ana kadar Türkmenler, Bölge’de resmi
şey ismimin Türkmen bayrağıyla sahalarda
şekilde 2. millet olarak sayılmış değil. Bağdat’ta
dalgalanması oldu. Bunun yanında Erbil halkına,
bir temsilci belirlersek, Bölge’ye de etkimiz olur.
siyasi alanda kadınların da olduğunu göstermek
Bölge parlamentosunda Türkmenlere ayrılan
istedim. Türkmen siyasetine katılmak isteyen
5 sandalyeyi 10 sandalyeye çıkarabiliriz. Irak
bütün kadınlarımıza Irak Türkmen Cephesi olarak
Anayasasında da varlığımızın olması gerekir. 17
kapımız açıktır.” diye konuştu.
yıllık kaybın tavizini vermemiz lazım.”
Türkmen milletine hizmet sunmak için seçimlerde
aday olduğunu belirten Timur, “Bütün Erbillilerin
desteğini bekliyorum. Bana oy vermemeleri için ne
gibi bir neden olabilir ki, özellikle sosyal medyada
benim Kerküklü olup Erbil’den aday gösterilmem
konusunda söylentiler dolanıyor. Ben Erbil’de
doğdum, Erbil’de büyüdüm.” dedi.

Sunucu Çelebi’nin “Türkmenler neden size oy
vermeli?” şeklindeki sorusunu Yaver, “Şu ana
kadar birçok tecrübe edindim. Bu tecrübelerin
neticesinde Türkmenlere hizmet sunmak
istiyorum. Eğer resmi olarak mecliste üyeliğimiz
olursa daha fazla çalışma yürütme imkanımız olur
ve haklarımızı elde edebiliriz.” diyerek yanıtladı.

Proje ve planlarını da dile getiren Timur, “Benim
aklımda birçok proje var. Ancak en önemli projem
kadınların siyasi alanda olmasıdır. Kadınlarımızın
siyasete meyilli olmamalarının nedenini ve
çözümünü bulmak istiyorum. Bir başka planım
ise Türkmen gençlere önem verilmesidir. Çünkü
arkamızda bizim izimizde yürüyebilecek gençler
bırakmalıyız. Ayrıca bölgede ikinci millet olmamıza
rağmen eğitim sistemimiz uygun kapasitede değil.
Türkmen okullarında en büyük sorun kitaplar ve

Planlarına ilişkin Yaver, “Kamu hizmetlerinde
Türkmenler birçok zarara uğradı. Bu sorunu
çözmeyi hedefliyorum. Doğalgaz, elektrik, su ve
benzeri sorunlara çözüm bulmayı amaçlıyorum.”
şeklinde konuştu.
Son zamanlarda sosyal medyada dolaşan, doğalgaz
fiyatını düşürmeyi hedeflediğine yönelik sözlerine
değinen Yaver, şu ifadeleri kullandı:

“Seçimlere adaylık gösterenlerin bir projesi olması
gerekiyor. Vatandaşların projeye güvenmesiyle
seçimi kazanan aday, projesini başbakana sunar.
Benim sunduğum projeler anayasaya uygun.
Petrol ve doğalgaz halkın mülküdür. Bu yüzden
en kolay şekilde ulaşılmalıdır. Aslında 'bir tüp
doğalgazın fiyatını 5 bin dinara düşüreceğim'
demiştim. Sözlerim sosyal medyada çarpıtılarak 2
tüp doğalgazı 5 bin dinara düşürmeyi planladığıma
yönelik söylentiler yayıldı.”
Sosyal medyanın gündemine düşen sözlerine
ilişkin Yaver, “Başbakan Kazımi ile tek farkımın
yaş ve isminin sonunda bulunan ‘i’ harfinin
olduğunu söylemiştim. Bu sözlerimi bana
gelen büyük tepkiler nedeniyle dile getirdim.
İnsanların kendine güvenmelerini ve küçük
duruma düşürmemesi gerektiğini düşünüyorum.”
açıklamasında bulundu.
Listenin 4. Bölge’den 26 numaralı adayı Rehab
Tofik Selman, çocuk yaşlarındayken babasının
siyasette olduğunu ve babasından siyaseti
öğrendiğini belirtti.
Selman, 2013 yılında siyasete giriş yaptığını ve
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Gençlik Teşkilatında
üye olduğunu kaydederek, “Gençlik Teşkilatında
başkan yardımcısı görevini üstlendim. 2016 yılında
resmi olarak öğrenci birliğine üye oldum. Şu anda
ise Öğretmenler Birliği Sorumlusuyum.” dedi.
Bölge şartları altında bir kadın olarak siyasette
yer almanın zor olduğunu belirten Selman,
“Kadın siyasetçi olmanın zorlukları var. Çünkü
bulunduğumuz toplumun bireyleri farklı
düşüncelere sahip. Kadınlara ilk önce hemcinsleri
destek olmalı. Bir kadın istediği her mesleği
yapabilir.” ifadelerini kullandı.
Selman, projelerine ilişkin, “Bir eğitimci olarak,
bölgede üniversiteyi bitirip atanmayan birçok
gencimizin olduğunu görüyorum. Bu konuda bir
çözümün bulunmasını hedefliyorum. Okullarda
kadın eğitimcilerin çocuklarını rahatlıkla
bırakabileceği bir kreş açılması yönünde
hedeflerim var.” açıklamasında bulundu.
Eğitimcilerin sıkıntılarına değinen Selman,
“Eğitimcilerin maaşlarının az olduğunu
düşünüyorum. Özellikle maaşların geç gelmesi
büyük sıkıntılara neden oluyor. Bu sorunu
çözebilmeyi amaçlıyoruz. Öğrencilerin ise ulaşım
sıkıntısı var. Bunu da çözmeye çalışacağız.” diye
konuştu.

Washington’un temel amacı ve stratejisidir. Yani
Washington’un bölgedeki stratejisini değiştirmesi,
ABD’nin çekilmesindeki diğer faktörlerden biridir.
Washington, Afganistan’da can ve mal kaybına
devam etmek yerine Çin’le uğraşmayı tercih etti.
Taliban yönetimi konusuna gelince, bu artık
Afganistan’da kimsenin inkar edemeyeceği bir
gerçek haline geldi. Bölge ve dünya ülkeleri

Afganistan’daki son gelişmeler
ve Taliban yönetimiyle ilgili
görüşleriniz nedir?
Afganistan medeniyetin mezarlığı olarak
bilinir. İşgalciler tarafından kolayca
kontrol altına alınamayacak özel ve önemli
bir jeopolitik konuma sahiptir. Sovyetler
Birliği’nin yıkılmasındaki nedenlerden biri
Afganistan işgalidir. Bu yüzden Amerika
Birleşik Devletleri 2001 yılında hızlı ve
stratejisiz bir adımda bu ülkeyi işgal etti.
Bu ülkede 20 yıl kaldıktan sonra Sovyetler
Birliği’nin senaryosuyla karşılaşarak kaybetti
ve eli boş bir şekilde çekildi. Afganistan’daki
son olay ve gelişmeler aşağıda belirtilen
noktaları bize gösterir:
Birincisi: Gelişmeler Afganistan’ın askeri
kuruluşunun büyük hezimetini bize gösterir.
ABD, 20 yıl boyunca bu kuruluşu eğitim,
gelişmiş silahlar ve lojistik destekle besledi.
Ancak bu kuruluştaki yolsuzluklar nedeniyle
300 bin askerlik güç, eski silahlarla savaşan
Taliban gibi bir harekete karşı gelemedi.
Bu yüzden ABD Başkanı Joe Biden, güçlerinin
Afganistan’dan çekilmesine ilişkin, “Afganistan
ordusunun savaşmaya hazır olmadığı bir savaşta
askerlerimizi ölüme gönderemeyiz.” açıklamasında
bulundu. Biden burada açık bir şekilde Afganistan
ordusuna sert eleştiriler yöneltti.

“Yetkililer kişisel menfaatlerinin
derdine düşmüştü”
İkincisi: Öte yandan Afganistan’daki iç sorunlar,
ülkede vatanperver bir hükümet ve başkanlığın
oluşmamasına neden oldu. Siyasi taraflar kısa ve
uzun vadede stratejik projeler üretmek yerine
daha çok kişisel menfaatlerinin derdine düşmüştü
ve yüksek ulusal menfaati göz ardı etmişlerdi.
Ayrıca ABD’de “ABD, Afganistan’ı işgal ederek ne
elde etti?” gibi sorular oluşmaya başladı ki, ABD
yetkilileri için bu sorunun yanıtı oldukça zordu.
Çünkü Washington yönetimi, Afganistan için dev
bütçeler ayırmış ancak gözle görülür bir fayda elde
edememişti. ABD’nin çekilmesindeki en önemli
faktörlerden biri bunlar diyebiliriz.
Üçüncüsü: ABD Afganistan’da harcadığı
askeri, ekonomik ve finansal kapasitesini orada
harcamak yerine bunu Asya’da Çin’e karşı
kullanmayı düşündü. Çünkü Amerikalılara göre
bu adımın Washington için olumlu sonuçları,
Afganistan’ınkinden daha fazla olacak. Asya’nın
doğusu ve Çin’in çevresindeki denizler,

Sizce ABD ve Batı ülkeleri gelecekte
ne tür adımlar atar, Taliban’la
anlaşmaya varırlar mı?
ABD, Afganistan’dan çekilmeden Taliban’la
anlaşmıştı. Katar, ABD Dışişleri Bakanı ve Taliban
temsilcilerinin görüşmesinden sonra Washington
güçlerini çekti. Dünya ülkeleri Afganistan’daki
gelişmelere endişeli tepkiler verdi. ABD ve Batı
ülkelerinin Afganistan hükümetiyle anlaşması
veya onu tanıması, Taliban’ın daha önce verdiği
sözleri yerine getirmesine bağlı. İnsan haklarına
saygı, kadın haklarını sağlama, Afganistan’daki
diğer siyasi tarafların ülkedeki yeni siyasi sürece
katılım sağlaması ve şiddete başvurulmaması
Taliban’ın verdiği en önemli sözlerdir. Eğer
Afganistan bu sözleri yerine getirirse bir tür
anlaşma, Taliban hükümeti ve iktidarını tanıma
söz konusu olabilir. Taliban’ın Afganistan’ına
yeniden uluslararası ambargo kurulması veya
hiçbir tarafın onunla anlaşmaması gibi bir durum
ön görülmüyor. Çünkü özellikle ABD 2000
yılındaki senaryonun tekrarlanmasını istemiyor. O
dönem Taliban’a çok fazla baskı yapıldı ve sonuç
olarak Taliban terör örgütü el-Kaide ile iş birliği
yaptı. Öte yandan Washington Çin’in Afganistan
üzerindeki nüfuzunun artmasından endişeli. Yani
ABD’nin, Çin’in kendisi üzerinden direkt olarak
Afganistan’la ilişkilerini geliştirmesine izin vermesi
imkansız.

“Kadın haklarına saygı duyulması
beklenmiyor”

Taliban’ın kontrol sağlamadan önce verdiği sözleri
gerçekte uygulamasını bekliyor. Ancak Taliban’da
büyük bir değişim beklenmiyor. Taliban’ın,
değişim için bazı söz ve adımları oldu, sürekli
artık eski Taliban’ın olmadığı vurgulandı ama
Taliban’dan çok şey beklememek gerekiyor. Ne
yazık ki bu ülkede karanlık bir dönemin başladığını
düşünüyorum ve Afgan halkı Taliban’dan çok
çekecek.

Yorumcular Afganistan’daki durumu
terör örgütü DEAŞ’ın işgaline
benzetiyor. Bu görüşle ilgili
değerlendirmeniz nedir?
Taliban hareketi ve terör örgütü DEAŞ birçok
yönden farklıdır. Taliban’ın amacı terör örgütü
DEAŞ gibi tüm dünyada İslam devletini ilan
etmek değil. Taliban militanlarının çoğu Hanefi
mezhebine bağlı ve Selefi düşünceden uzaklar,
ayrıca kendilerini Afganistan’la sınırlıyorlar.
Ayrıca ideoloji, askeri ve siyasi açıdan da farklı
çünkü özellikle siyaset bakımından terör örgütü
DEAŞ’ın buna hiçbir şekilde inancı yok ve onlar
sadece tanrının hükmünü kabul ederler. Ancak
bu Taliban’ın İslam hükümlerini yerine getirmek
konusunda aşırıcı olmayacağı anlamına gelmez
ama DEAŞ, Taliban’dan daha aşırıcıdır. Taliban
ve DEAŞ arasında Afganistan’ın yönetilmesiyle
ilgili bir çeşit çekişme olduğunu söyleyebiliriz.
Sonuç olarak Taliban’ın aşırıcı bir hareket
olduğunu ancak DEAŞ’ın terör örgütü olduğunu
söyleyebiliriz.

İnsan hakları ihlalleri, özellikle
kadın hakları genel olarak çok
konuşuldu, peki neden dünya bu
duruma karşı sessiz kalmayı seçti?
Özellikle kadın hakları konusunda.
Taliban şeriat ve İslam hükümlerini yerine getirme
bahanesiyle insan haklarını ihlal ediyor. Kadın
haklarını ihlal etmek tüm dünyanın Afganistan’a
endişeyle bakmasına neden olan en önemli nokta.
Taliban’ın kadın haklarını ihlal etmesinin iki
ana nedeni var. Birincisi; Taliban militanları
Peştun yoğunluklu ki, onların kadınlara karşı
şiddetli kırsal örf ve adetleri var. Bu zaten kadın
haklarının açık bir şekilde ihlal edilmesine
neden. Diğeri de şu; Taliban hareketinin aşırı ve
şiddetli ideolojisi direkt olarak kadın haklarını
ihlal ediyor. Örneğin; Afganistan’ı kontrol altına
aldıklarında tesettürü zorunlu hale getirdiler.
Büyük bir gururla kadınların okullarda eğitimlerine
devam edebileceklerini açıkladılar ve bunu kadına
sunulmuş iyi bir imtiyaz olarak gördüler. Genel
olarak Taliban’ın sahip olduğu düşünceden
vazgeçmesi ve kadın haklarına saygı duyması
beklenemez. Çünkü onlara göre kadın, sadece evi
idare etmek ve çocuk beslemek içindir, başka rolü
yoktur.
Dünyanın Taliban’ın kadın hakları ihlallerine karşı
sessiz kalması konusuna gelince, bence dünya
önlem alarak gelişme ve Taliban’ın adımlarını
gözlemliyor. Bu yüzden de sessizliği seçiyor.
Afganistan’daki tablo netleştiğinde ve Taliban’ın
sözlerini tutmadığı, kadın hakları ihlallerine devam
ettiği görüldüğünde dünya ülkeleri harekete geçer,
tepkisini açıklar ve sessizliğini bozar.

Arzuhal’in bu seferki konuğu Erbil’in tanınmış
ailelerinden birine mensup olan ve yıllardır esnaflık yapan
Zuher Casım Tütüncü oldu.

yardım etmekten daha güzel bir duygu yok. Dostlar
arasındaki muhabbet bağının güçlü tutulması gerektiğine
inanıyorum.” dedi.

Genç yaştan itibaren esnaflık yapan Zuher Casım
Tütüncü, 1956 yılında Erbil’de Tütüncü ailesine mensup
olarak dünyaya geldiğini belirterek, Tütüncü ailesinin bir
parçası olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Hayata umut dolu bakmayı ailesinden öğrendiğini
anlatan Casım, hayata olumlu ve güzel baktıkça daha
mutlu olabildiğini, ayrıca yardımlaşarak ve hastalara
ziyaret gerçekleştirip, büyüğe-küçüğe saygı duyarak bu
mutluluğu yakalamayı başardığının altını çizdi.

Eskiden çarşı esnafı arasında var olan muhabbetin ve
dostluğun artık azaldığını hatta kalmadığını söyleyen
Casım, “Bana göre, bu dostluğun bozulmasının, aradaki
muhabbetin eksilmesinin en büyük nedeni sosyal medya.
Herkese yardım etmeyi seviyorum. Bence insanlara

“Azrail gelse bile ben gülmeye devam ederim.”
diyen Casım, ömrünün yettiği kadar insanlara yardım
etmeye devam edeceğini ve hayata umut dolu bakmayı
bırakmayacağını söyledi.

Teknolojinin hayatı olumsuz etkilediğini düşünen Casım,
“Gençler, artık telefonun fazla kullanımından uzak durun,
telefonu sürekli ellerinizde görüyoruz. Ben doktor değilim
ama bu kadar fazla telefon kullanımı size, bedeninize zarar
verecek.” dedi.

Türkmen gençlere seslenen Casım, geçlerden ailelerine
saygı duymalarını isteyerek, toplumda özellikle anne ve
babaya duyulan saygı kavramının eksildiği görüşünde
olduğunu da dile getirdi.

Son olarak Ekim ayında yapılması planlanan erken
seçimlere de değinen Casım, halkın sesinin duyulması için
tüm vatandaşlara sandık başına gitmeleri yönünde çağrıda
bulundu.

Murat Yaşar Mışko: ‘‘Müziğe başlarken dedemi değil İzzettin Nimet'i dinlerdim’’

Arzuhal’e konuk olan bir diğer isim ise makam ve horyat
denince akla gelen ilk isimlerden olan Mışko'nun torunu
şair ve sanatçı Murat Yaşar Mışko oldu.
Türkmen sanatına uzun yıllar hizmet eden iki büyük
sanatçının oğlu ve torunu olduğu için gurur duyduğunu
bildiren Murat Yaşar Mışko, Türkmen milleti tarafından
babası ve dedesinin bu kadar değer görmesinin onu çok
mutlu ettiğini, bu mutluluğu ifade edecek kelimeler
bulamadığını belirtti.
Murat Yaşar, müziğe başlarken dinlediği ilk sanatçının
İzzettin Nimet olduğunu, fakat müzik alanında ilk
eğitimi babası Yaşar Mışko’dan aldığın vurgulayarak,
"Ben müziğe başlarken dedem Mışko ve babam Yaşar'ı
değil, sevdiğim sesleri dinlerdim. En sevdiğim sanatçı
da rahmetli İzzettin Nimet'ti. Kendisini çok severek
dinlerdim." dedi.
Usta şair ve sanatçı ilk olarak Mezen horyatı
seslendirdiğini ve babasının eserlerini okumak için
evlerinin odasında kurduğu küçük stüdyoda ilk bestesini
seslendirdiğini ifade etti.

Türkiye’nin yaklaşık 15 şehrinde çekimleri gerçekleşecek
olan filmde 6 ülkeden birbirinden başarılı çok sayıda
oyuncu ve sporcu yer alacak. Adeta yıldız yağmuruna
sahne olacak oyuncu kadrosu ile dikkat çeken aksiyon
filmi, Türkçe, İngilizce ve Arapça yayınlanacak.
Başarılı tekvando eğitmeni Timur Gökkaya, filmde ‘Irak
Askeri Seçkin Muhafızlar Komutanı’ rolünü alacak.
Kariyerini Kerkük’te Irak Kadın Milli Takımı Antrenörü
olarak sürdüren Gökkaya, dev projeyle beraber ilk
oyunculuk deneyimini yaşayacak. Birçok turnuva ve
şampiyonada madalya sahibi olan başarılı antrenörün
performansı ise merak konusu.

Bayatlı, Barzan Lokman’ın sunduğu Mesafesiz
programında Türkmenlerin Kifri’deki durumu, seçim
hazırlıkları ve ilçedeki sorunlar hakkında konuştu.

Murat Yaşar, eski horyatçılarla ilgili düşüncelerini
paylaşarak, “Ömer Akbaş bana göre en iyi horyatçı,
Türkmeneli genelinde onu tanımayan yoktur, şu ana kadar seslendirirdi.” diyen Murat Yaşar Mışko, Türkmen
tüm törenlerde birkaç horyatı elbet okunur. Kemal Latif
sanatında seslendirilen birçok şarkıyı arşivinde sakladığını
ve Adnan Terzi’nin de en iyi horyatçılardan olduğunu
aktardı.
söyleyebilirim.” şeklinde konuştu.
En son, söz ve müziği kendisine ait olan “Aşkının anıları”
Sanatçılara 100’e yakın beste verdiğini, 40-50’ye yakın
adında bir şarkı çalışmasına imza attığını belirten Murat
bestesinin kendisinde durduğunu, destek sağlanmadığı
Yaşar, yakında Voice Studio imzası taşıyacak olan “Kimdi
için de seslendirip klip çekemediğini dile getiren Murat
bu hanım” adlı çalışmasını dinleyicilerinin beğenisine
Yaşar, Erbil’de Türkmen sanatında durgunluk yaşandığını sunacağını ifade etti.
sözlerine ekledi.
Murat Yaşar, son olarak seslendirdiği güzel horyatlar ile
“Rahmetli babam ilham geldiği her an beste yazardı,
izleyicilerine veda etti.
bunu seviyordu. İnsanları mutlu etmeyi severdi, katıldığı
kutlamalarda insanları eğlendirmek için art arda besteler

Türkiye’nin ünlü yıldızlarından Ayşen İnci, Tevfik Yapıcı,
Tuncay Akça, Ümit Acar, Arzu Budak gibi isimlerin de
aralarında olduğu filmin kadrosunda yer alan diğer isimer
ise şöyle:

Bir döneme damgasını vuran ve birçok ülkede farklı
dillerde yayınlanan ‘Kurtlar Vadisi’ dizisinin ‘Güllü
Erhan’ karakteri Erhan Ufak, ajan rolünde karşımıza
çıkacak. ‘Öyle Bir Geçer Zamanki’ dizisinde canlandırdığı
kötü kadın karakterleriyle bilinen Türk-Alman oyuncu
Wilma Elles, suikastçi rolünü oynayacak. Projede ayrıca,
Şafak Sönmez, Mehmet Köse, Xhelal Fera, Umut Bar,
Vedat Uçar, Tuğçe Kabataş, Binali Ağaç, Şahin Zileli,
Zeynel Kabataş ve Gulshen Huseyınli gibi birçok oyuncu
bulunuyor.
Kalabalık kadrosuyla dikkatleri üzerine toplayan filmin,
2022’de vizyona girmesi bekleniyor.

çalışmalar yaptıklarını ve son aşamaya gelindiğini belirtti.
Kifri’deki sorunlara değinen Bayatlı, şunları söyledi:

“Son zamanlarda yaşanan maddi sıkıntılardan dolayı
gençlerimiz için iş fırsatı yok. Bu durum buradaki tüm
gruplar için geçerli ve buna çözüm bulunmalı. Biz
ITC olarak bölgedeki tüm etnik gruplara hizmet için
çalışıyoruz. Öte yandan Kifri’deki tarihi yerler yok olmaya
yüz tutmuş durumda. Bu da önemli bir konu.”

ITC Kifri Bürosu olarak yeni çalışmalar yaptıklarının
altını çizen Bayatlı, “Özellikle bölgedeki yerel yönetimle
daha iyi temasa geçerek Türkmenlerin haklarını elde etme
konusunda adımlar atıyoruz.” dedi.

İlçedeki seçim hazırlıklarına da değinen ITC Kifri Büro
Sorumlusu Sezgin Bayatlı, “ITC olarak Süleymaniye’nin
5. Dairesinden bir adayla seçimlere katılıyoruz.
Türkmenlerin sesini duyurmak ve haklarını savunmak
için bu adaya destek veriyoruz. Bu doğrultuda çalışmalara
başladık ve insanlarımızdan destek bekliyoruz.” diye
konuştu.

Bayatlı, Kifri’de bir Türkmen radyosu açmak için

Bayatlı, Irak genelinde insanların seçime sıcak

bakmadığını ancak hakların elde edilmesi için Türkmen
vatandaşların seçimlere katılması gerektiğinin altını
çizerek, “Kifri’de Türkmen varlığını ve Türkmenlerin
tüm milletlere hizmet ettiğini ispatlamalıyız.” ifadesini
kullandı.
Kifri’deki Türkmen eğitiminin sıkıntılarını dile
getiren Bayatlı, “Kitap eksikliği, sayısal bölümlerde
öğretmenlerin bilimsel olarak yetersizliğinin yanı sıra
birçok sorunumuz var. Eğitimci insanlarımızın bir araya
gelip ortak bir çözüm bulması gerekiyor. ITC olarak siyasi
açıdan hiçbir zaman eğitimden desteğimizi esirgemedik
ancak eğitimcilerin de bu alanı ele almaları gerekiyor.”
dedi.
Türkmen okullarından mezun olan öğrencilerin üniversite
tercihlerinde sıkıntılar yaşadığını ifade eden Bayatlı,
Kifri’de Türk Dili Bölümünün açılması için çalışma
yaptıklarını söyledi.

Türkmen genç bireysel çabalarla kitap ihtiyacını
karşılamaya çalışıyor

Haber: Aslı Küzecioğlu

Senaryo ve yönetmenliğini Mustafa Şahin’in yaptığı MMS
Film Yapım imzalı “Oklarla Dans” isimli aksiyon filmi,
2022’de vizyona girmeye hazırlanıyor.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kifri Büro Sorumlusu
Sezgin Bayatlı, Kifri’deki Türkmenlerin seçime destek
olduğunu ancak ilçede birçok sorunun bulunduğunu
söyledi.

Çevresinde şair ve sanatçıların olmasının kendisine
çok katkı sağladığını söyleyen Murat Yaşar, “Edebiyat
akşamlarına katılırdım, orada yapılan horyat yarışmaları
bana çok şey kattı. Horyat bakımından gençlere yakın olan
usta horyatçı Kemal Latif’in bana çok katkısı oldu.” dedi.

Oklarla Dans!.. Türkmen Tekvandocu
da Oyuncu Kadrosunda
Türkiye, Irak, Azerbaycan, Gürcistan, İran ve
Almanya’dan birçok oyuncunun rol alacağı ‘Oklarla Dans’
filminden Türkmen tekvando hocasına da teklif geldi.

ITC Kifri Büro Sorumlusu Bayatlı son
durumu anlattı

MESAFESİZ

Casım, “Kayseri Çarşısında eski yıllarda bulunan
muhabbet, doğruluk ve dostluk kalmadı. Eskiden esnaflar
arasında güzel bir dostluk bağı vardı, bir aile gibiydiler,
herkes birbirine yardım etmeyi severdi.” diyerek şu anki
durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
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Hazırlayan: Esra Kasapoğlu

MESAFESİZ

TEBA Zuher Casım Tütüncü: ‘‘Azrail gelse bile ben gülmeye devam ederim’’ TEBA

Kerkük’te Türkmen bir genç, kitapseverlerin Türkçe
kitaplara ulaşması için internet üzerinden satış yapan bir
kitapevi kurdu.
Lider Kitapevi’nin sahibi Ömer Fuad, Mesafesiz’e
katılarak projesini ve Türkçe kitapların temin
edilmesindeki sıkıntıları anlattı.
Çocukluğundan itibaren kitap okumayı çok sevdiğini
belirten Fuad, “Irak genelinde kitap okuyan kişi sayısı çok
az. Aklımda hep bir kitapevi açma hayali vardı, bu yüzden
2 yıl önce online olarak bir kütüphane kurdum. Kargo
sayesinde tüm Irak’a kitaplar ulaşıyor. Zaho’dan Basra’ya

kadar bir günde kitaplar alıcılara ulaşıyor.” dedi.
İnsanlara sadık bir şekilde hizmet sunmayı amaçladıklarını
söyleyen Fuad, gençlere hitap etmek adına İnstagram’ı
kullandıklarını ifade etti.
Ömer Fuad, Türkçe kitapları temin etmek konusunda
sıkıntılar yaşadıklarını dile getirerek, “Arapça ve İngilizce
yazılan kitapları temin etmek konusunda hiçbir sıkıntı
yaşamıyorum ama Türkçe kitaplar konusunda sınırda
sorun çıkıyor. Roman-hikaye gibi sıkıntısı olmayan
kitaplar bile 2 ay sınırda bekletilebiliyor. Türkçe kitaplar
getirmememiz için bizi çok yoruyorlar.” diye konuştu.
Türkmeneli’nde zengin bir kütüphane olmamasından
şikayet eden Fuad, yetkililerin bu konuya bakışıyla ilgili
şunları söyledi:

“Öncelikle benim projem bağımsız bireysel bir proje.
Kapsamlı bir kütüphane konusuna gelirsek, böyle bir
kütüphanenin genel olması gerektiği için bunu bizler
yapamayız, bu bireylerin üstünde bir konu. Yani kurum
ve kuruluşların imkanlarıyla böyle bir proje gerçekleşir,
biz de üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Ama
bugüne kadar böyle bir proje fikrinin olmadığı açık, belki
bu projenin yetkililer için bir faydası yok ama millet için
büyük bir faydası olacaktır, umarız böyle bir proje hayata
geçer.”
Lider Kitapevi’nin sahibi Ömer Fuad, çoğu yetkilinin
hiçbir şekilde kendisine destek olmadığını belirterek,
“Sorumlular ihtiyacımızı bilmek için vardır, burada böyle
bir durum yok.” diyerek sitemini dile getirdi.

Mevsimsel salgın, korunma ve tedavi yöntemleri

Mevsim değişikliği ve sonbaharın başlamasıyla, birçok kişi soğuk algınlığı nedeniyle grip ve nezle gibi salgın
hastalıklara yakalanabiliyor. Bu hastalıkların bazılarının bulaşıcı olması nedeniyle hava yoluyla bir kişiden
diğerine bulaşabilir. Genelde aynı evde yaşayan aileden bir kişi mevsimsel salgına yakalanırsa ailenin geri kalan
bireyleri de art arda aynı hastalığa yakalanır. Aslında her mevsimde gribe yakalanma ihtimalimiz var, fakat hava
sıcaklığının düşmesi, mevsim normallerinin değişmesiyle bu hastalığa yakalanma ihtimalimiz artıyor.

Mevsimsel salgın nedir?

Grip ya da mevsimsel salgın, insanın solunum yolunu
etkileyen bulaşıcı bir hastalıktır. Gribe neden olan,
su , hava ya da temas yoluyla bir kişiden başka bir
kişiye bulaşan birkaç tür virüs vardır. Bu virüsler insan
vücudundaki savunma sistemini etkiler. Gribe yakalanma
süresi 7 ile 14 gün arasında değişir.

Mevsimsel salgının belirtileri:

Mevsimsel salgının türlü türlü belirtileri vardır, bu
belirtiler kişiden kişiye değişir, hastalığa sebep olan
virüsün türüne göre bazı insanlar süreci hafif atlatırken
bazıları da süreci çok ağır geçirir. Gribe yakalanan kişinin
yaşı ve genel olarak sağlığının yerinde olması hastalık
sürecini ektiler.

Mevsimsel salgının belirtileri:
-Eklem ağrısı
-Kusma ve ishal
-Boğaz ağrısı
-Baş ağrısı ve halsizlik
-Nezle
-Öksürük
-Yorgunluk ve halsizlik
-Ateş
-Hapşurma
-İştahsızlık

Yukarıda değindiğimiz belirtiler salgına yakalanıldığında
genel olarak ortaya çıkan belirtilerdir, fakat bu
belirtiler kişiden kişiye değişir.

Mevsimsel salgından korunma
yöntemleri:

Mevsimsel salgın her sene birçok ülkede yayılan bir
hastalıktır. Vücutta savunma sistemini etkileyen
bu salgına yakalanmamak için A, B ve C
vitaminlerinden yeterli miktarda tüketilmeli,
bu vitaminler savunma sistemini güçlendirir.
Günlük bolca su içilmesi de önemlidir çünkü su
vücudu nemli tutarak savunma sistemini güçlendirir.
Sonbaharın gelmesiyle grip için her sene hazırlanan
aşının kullanılması gerekiyor. Ayrıca salgına
yakalanmamak için kalabalığa karışmamak, sık sık elleri
yıkamak ve hapşurulduğunda burun ve ağızı kapatmak çok
önemlidir.

Mevsimsel salgının tedavi yöntemleri:
-Belirli bir süre dinlenmek
-Bolca sıvı tüketmek
-C vitamini içeren meyveleri tüketmek
-Limonlu çay içmek
-Ağrı kesici kullanmak

Hazırlayan: Pınar Çelebi

22 Eylül 2021

8

IKBY’de Seçim Bölgeleri ve
Aday Sayıları

Haber: Abdulselam Hişam

Irak Temsilciler Meclisi seçimleri için
hazırlıkların tamamlanması ve propaganda
sürecinin başlamasıyla birçok ülke yeni bir
Irak’ı bekliyor. Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi
(IKBY) adaylarının propaganda çalışmaları da
diğer adaylar gibi devam ediyor.

İllere göre, KDP’nin Erbil’den 12,
Süleymaniye’den 5 ve Duhok’tan 11 adayı
seçimlere katılmaktadır.
Erbil: KDP’nin Erbil’in ilk seçim bölgesinde
4, ikinci bölgesinde 3, üçüncü bölgesinde 2 ve
dördüncü bölgesinde 3 adayı bulunmaktadır.

Irak seçimlerinin 10 Ekim 2021’de yapılması
planlanırken 3 bin 523 aday, 329 sandalye için
yarışıyor.

Süleymaniye: KDP’nin Süleymaniye’deki 5 seçim Erbil’de Kürdistan Adalet
bölgesinde 5 adayı bulunmaktadır. Yani her
Topluluğu’nun Kürdistan
bölgede birer aday bulunuyor.
İslami Birliği’ne benzer olarak
dört bölgenin genelinde 2 adayı
Duhok: Kürdistan Demokrat Partisi’nin
bulunuyor. Birinci ve ikinci bölgede hiçbir adayı
Duhok’taki 3 seçim bölgesinde 11 adayı
bulunmazken, üçüncü ve dördüncü bölgelerde
bulunuyor. İlk bölgede 4, ikinci bölgede 3 ve
birer adayı seçimlere katılıyor.
üçüncü bölgede 4 adayı mevcut.
Süleymaniye ilinde Kürdistan Adalet
Kürdistan İttifakı
Topluluğu’nun 5 seçim bölgesinde 3 adayı
bulunuyor. Birinci ve beşinci seçim bölgesinde
Kürdistan Yurtseverler
herhangi bir adayı yer almazken, ikinci, üçüncü
Birliği (KYB) ile Değişim
ve dördüncü seçim bölgelerinde birer adayı
Hareketi (Goran), ittifak
bulunuyor.
oluşturarak seçimlere katılım
göstermektedir. İki partinin
Yeni Nesil Hareketi
oluşturduğu ittifaktan seçimlere 39 aday katılım
gösteriyor.
Yeni Nesil Hareketi’nin Erbil
kentinde her dört bölgede 4
Seçimlere katılan Kürdistan İttifakı’nın Erbil’de adayı bulunuyor. Dört bölgede
7, Süleymaniye’de 15 ve Duhok’ta 2 adayı
birer adayı yer alıyor.
bulunuyor.
Süleymaniye’de ise 5 seçim bölgesinin
İttifakın Süleymaniye ilindeki 5 seçim bölgesinde tamamında birer adayı bulunurken toplamda 5
toplamda 15 adayı yer alıyor.
adayı seçimlere katılım gösteriyor.

IKBY’nin tamamı için 12 seçim bölgesi
ayrılırken, Erbil’e 4, Süleymaniye’ye 5 ve
Duhok’a 3 bölge tahsis edildi.
Erbil genelinde 4 bölgede 52 aday, 15 genel
ve 1 kota sandalye için yarışıyor. 52 adayın,
34’ü erkek, 18’i ise kadınlardan oluşuyor.
5’i bağımsız, 35’i siyasi partilere bağlı, 7’si
Kürdistan İttifakı (Kürdistan Demokrat Partisi
ve Goran Hareketi) ve Hristiyan kotası için 5
adaydan oluşuyor.
Erbil 4 seçim bölgesine ayrıldı. Kürdistan
Demokrat Partisi (KDP) 12, Kürdistan İttifakı
7, Irak Türkmen Cephesi (ITC) 3, Yeni Nesil
Hareketi 4, Kürdistan Adalet Topluluğu
(Komel) 2, Kürdistan İslami Birliği (Yekgirtu)
2 ve Kürdistan Sosyalist Partisi’nin 4 adayı
bulunuyor.

Süleymaniye genelinde 5 bölgeden 65 aday, 18
sandalye için yarışıyor. 41 erkek ve 24 kadın
adaydan oluşuyor. Bu sayıdan 17’si bağımsız,
Duhok’ta ise Kürdistan İttifakı’nın 3 seçim
33 siyasi partilere bağlı adaylar ve 15 Kürdistan
bölgesinde 2 adayı mevcut.
İttifakı’nın (Kürdistan Demokrat Partisi ve Goran
Hareketi) adaylarından oluşuyor.
Süleymaniye de 5 seçim bölgesine ayrıldı.
Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) 5,
Kürdistan İttifakı 15, Irak Türkmen Cephesi’nin
(ITC) Süleymaniy’nin 5. bölgesi Kifri’den
1 adayı bulunuyor. Yeni Nesil Hareketi 5,
Kürdistan Adalet Topluluğu (Komel) 3,
Kürdistan İslami Birliği (Yekgirtu) 2, Kürdistan
Sosyalist Partisi’nin de 6 adayı bulunuyor.
Duhok’ta ise 34 aday, 11 sandalye için yarışıyor.
26 erkek, 8 kadın adaydan oluşurken bu sayıdan
7’si bağımsız, 27’si siyasi partilere bağlı olan
adayları kapsıyor.
Duhok 3 seçim bölgesine ayrıldı. Kürdistan
Demokrat Partisi’nin (KDP) 11, Kürdistan
Yurtseverler Birliği’nin (KYB) 2, Yeni Nesil
Hareketi 3, Kürdistan İslami Birliği (Yekgirtu)
2, Kürdistan Sosyalist Partisi’nin 3 adayı
bulunurken, Kürdistan Adalet Topluluğu’ndan
(Komel) hiç aday verilmedi.

Kürdistan Demokrat
Partisi (KDP)
KDP listesi, IKBY’nin genelinden
28 adayla Irak Temsilciler Meclisi
seçimlerine katılım göstermektedir.

Irak Türkmen Cephesi
(ITC)

ITC, IKBY’de seçimlere katılan
tek Türkmen parti olurken, 3 adayı
Erbil’de, 1 adayı ise Kifri’de bulunuyor.
Erbil’de ITC’nin 4 seçim bölgesinde 3 adayı
yer alıyor. Üçüncü bölgede tek adayı, dördüncü
bölgede ise 2 adayı seçimlere katılım gösteriyor.
Kifri’deki beşinci bölgeden ise ITC’nin tek bir
adayı bulunuyor.

Kürdistan İslami Birliği
(Yekgirtu)
Kürdistan İslami Birliği’nin
Erbil’de bulunan 4 bölgede
2 adayı bulunuyor. İlk ve ikinci
bölgede adayı bulunmazken, üçüncü bölgede 1
ve dördüncü bölgede 1 adayı yer almaktadır.
Süleymaniye ilinde 5 seçim bölgesinin
toplamında 2 adayı mevcut. Birinci ve üçüncü
bölgelerde ise birer adayı yer alırken diğer seçim
bölgelerinde adayı bulunmuyor.
Yekgirtu’nun, 3 seçim bölgesinde 2 adayı yer
alıyor. Birinci ve ikinci bölgede birer adayı

bulunurken üçüncü bölgede herhangi bir adayı
yarışmıyor.

Kürdistan Adalet Topluluğu
(Komel)

Duhok kentinde 3 seçim bölgesinde 3 adayı yer
almaktadır. Üç bölgede birer aday bulunuyor.

Kürdistan Sosyalist Demokrat
Partisi
Kürdistan Sosyalist Demokrat
Partisi’nin Erbil’de bulunan 4
seçim bölgesinde 4 adayı yer
alıyor. Her bir seçim bölgesinde
birer adayı yarışıyor.
Süleymaniye’de partinin 5 seçim bölgesinde
6 adayı mevcut. Birinci bölgede hiç adayı
bulunmazken, ikinci, üçüncü ve dördüncü
bölgelerde birer adayı, beşinci bölgede ise 2
adayı bulunuyor.
Kürdistan Sosyalist Demokrat Partisi’nin
Duhok’ta 3 seçim bölgesinde 3 adayı meclis
seçimleri için yarışıyor. Birinci bölgede 1,
ikinci bölgede 1 ve üçüncü bölgede bir adayı
bulunuyor.
Irak Temsilciler Meclisi seçimlerinin 10 Ekim’de
gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bağımsız Yüksek
Seçim Komisyonu’nun verilerine göre, seçimlere
3 bin 523 aday katılıyor. Koalisyonlara bağlı bin
2 aday, partilerin ise bin 634 adayı bulunuyor.
Bağımsız adayların sayısı ise 887 kişiyi kapsıyor.
Genel olarak 936 kadın aday yarışırken bu
sayıdan %25’inin başarı elde etmesi bekleniyor.
Irak ve IKBY’de bulunan 25 milyon seçmen oy
kullanma hakkına sahip.

TEBA
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Özel Söyleşi Kerkük’te…

Ammar Kahya ve Sevsen Ceddu
Kerkük’teki seçim havasını değerlendirdi
Haber: Ziya Uzeiry

Ammar Kahya: Türkmen siyasi taraflar tek
liste ile seçime katılmasaydı, millet direnişe
geçebilirdi
Kerkük’ün İkinci Bölgeden 64 numaralı adayı
Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi adayı
Ammar Kahya, Özel Söyleşi’nin konuğu oldu.
Ammar Kahya ortak liste oluşturmanın milletin
kararı olduğunu söyleyerek, “Türkmen siyasi
partiler iki veya üç liste olarak seçime katıldığı
zaman milleti parçalıyordu fakat 2003’ten
bu yana ilk defa Türkmen partiler tek liste ile
seçime katılacak.’’ dedi.
Diğer taraftan Türkmen tarafların
birleşmemesi halinde halkın karşı çıkarak
direnişe geçeceğini belirten Kahya, “Tek
liste olmasaydı millet direnişe geçebilir, hatta
Türkmen siyasi partilere tepki olarak gösteriler
düzenlenebilirdi. Ortalıkta buna benzer
haberler dolanıyordu.” ifadesinde bulundu.
10 Ekim’deki seçimde ilk defa uygulanması
planlanan yeni seçim yasasının mecburi olarak
tarafları birleştirmeye yönelik olduğunu
dile getiren Kahya, “Ya birleşiyorsun, ya da
parçalanıp kaybediyorsun. Seçim yasasına göre
bölgeler dairelere bölündü. Artık çok sayıda
oy alarak milletvekili olabiliyorsun.” şeklinde
açıklama yaptı.
Liste hakkındaki öngörülerine değinen Birleşik
Irak Türkmenleri Cephesi İkinci Bölge adayı
Ammar Kahya, milletin kırgın olduğunu
söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:
“Millete biraz kırgınlık ve küskünlük
bulunuyor. Ama eminiz ki milletimiz bu
kırgınlığı barışa çevirecektir. Türkmen milleti
seçime katılırsa, Kerkük’te 4 ile 5 milletvekili
kazanabilir. Buna göre birinci bölgede bir
milletvekili, ikinci dairede ise her dördünü
kazanabilir. Zaten ikinci bölgedekilerin yüzde
65’i Türkmenlerden oluşuyor. Katılmamamız
halinde diğer milletler kazanmış olacaktır. Bu
yasaya göre eğer seçime gitmezsen, otomatik
olarak gitmemene rağmen başka bir adaya oy
vermiş oluyorsun.’’
Seçim propagandasında spekülasyonların
yapıldığını belirten Kahya, “Yeni seçim

konuştu.

yasasından dolayı seçimlerde
hile zorlaştı. Artık seçimlerde
hile yapmak isteyen siyasi
taraflar kiralık adayları
seçime katıyor. Hedef, oyları
dağıtmak. Ayrıca seçim
hakkında ‘seçimin sonucu
belli, seçimlere katılmayın’ gibi
söylemleri millete sızdırdılar.
Bu söylemlerin amacı, halkı
seçimden soğutmak, hile
yapamadıklarından dolayı bu tür
yollara başvuruyorlar.” şeklinde

Kerkük’ün genel durumu hakkında çarpıcı
açıklamalarda bulunan Ammar Kahya, sözlerini
şu şekilde sonlandırdı:
‘’Maalesef Kerkük çok zor bir durumda.
Milleti çok perişan durumda, işsiz, elektrik
sıkıntısı bulunuyor. Kerkük’ün altında petrolün
olmasına rağmen şehirde günde 10 saat elektrik
ya veriliyor ya da verilmiyor. Peki Kerkük’te
petrol olması neyi değiştiriyor? Ben niye bu
ateşe bakayım? Baba Gürgür ateşi insanların
kalbine bir ateş salmış durumda. İnsanlar işsiz,
ekmeksiz ve elektriksiz ateşe bakıyor.”

Sevsen Ceddu: Her dört yılda bir yarım
saatlik bir iş, herkesi seçime gitmesi
için destekliyorum
Özel Söyleşi’nin bir diğer konuğu ise Birleşik
Irak Türkmen Cephesi Listesi İkinci Bölge
kadın adayı Sevsen Abdulvahit Ceddu oldu.
Asıl olarak eğitimci olan ve 28 yılı aşkın bir
süre Kerkük’te eğitimci olarak görev yapan şu
anda ise Kerkük Eğitim Müdürlüğü Denetleme
Müdürü olan Sevsen Ceddu, Kerkük’ün ikinci
bölgeden tek kadın adayı.
Kadın olarak seçimlere katılmasına değinen
Ceddu, “Önümüzdeki seçimler zor geçecek
çünkü seçim yasasında değişikliğe gidildi.
Çatı olarak oluşurulan ve dokuz partinin
kurduğu listenin adayıyım. Sevinçle ve gururla
seçimde aday oldum. Kadınların seçimlere
katılmasını çok istiyoruz, ayrıca kadın olarak
yüksek makam ve mevkilerde de haklara sahip
olduğunu bildirmek
istiyoruz.’’ dedi.
Siyasi partilerin
tek çatıda
toplanmalarını
“Güzel bir adım
atıldı.” şeklinde
değerlendiren
Sevsen Ceddu,
“Partilerin
birleşmesi bizim
için ve genel olarak

da Türkmen milleti için sevinç kaynağı oldu. Şu
an hepimiz beraberliğimizi ve birliğimizi her
yerde konuşuyoruz. Zaten Türkmen milleti de
bu birleşmeyi sevinçle karşıladı.’’ ifadelerinde
bulundu.
Kerkük’ün kendine özgü özelliklerinin
bulunduğunu söyleyen Sevsen Ceddu,
“Türkmen milletinin nüfus ağırlığı genel
olarak ikinci dairede. Ayrıca bu bölgede
üç yüz bine yakın bir Türkmen nüfusu
yaşamakta. Umutluyuz, eğer katılım yoğun bir
şekilde olursa, bu bölgede aday olan bütün
adaylarımızın kazanacağını düşünüyorum.’’
diye konuştu
Kerkük’teki eğitim hakkındaki görüşü ve
yapmak istediklerini Özel Söyleşi programında
açıklayan Sevsen Ceddu, eğitim alanında
yapmak istediklerini şu sözlerle anlattı:
‘’Dünya genelinde eğitimin olmadığı bir
yerde kültür, gelecek ve ufuk olamaz. Her
zaman eğitime en fazla önemi vereceğiz. En
fazla eğitimciler insanları seçime katılmaları
için teşfik etmeli çünkü siz seçime katılarak
kendi hakkınızı savunuyorsunuz, eğitimde bir
hak. Muasır topluluklar gibi bizde de eğitim
alanında sağlam ve iyi olanaklar sağlanmalı.
Eğitim sistemimizi geliştirmek adına ne varsa
ben sahip çıkacağım.”
Seçimlere kısa bir süre kala halka seslenen
Kerkük’ün İkinci Bölgeden 74 numaralı
Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi kadın adayı
Sevsen Ceddu, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:
“Kimse ‘seçime katılmayacağım’ demesin. Bu
bir milli görev, seçime katılarak varlığımızı
ispatlamalıyız. Milletvekili olduğumuz zaman
Bağdat’ta bir blok kurarak Türkmenlerin
hakkını savunacağız. Kerkük’te bulunan
eksiklikleri dile getireceğiz, tabii bütün bunlar
milletimizin oylarıyla ancak hayata geçirilebilir.
Özellikle gençlerimizi seçime yönlendirmeliyiz.
Her dört yılda bir yarım saatlik bir iş, herkesi
seçime gitmesi için destekliyorum.”

Programındevamına sosyal medya
hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz...
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Hazırlayan: Aslı Küzecioğlu

'Biz, müzikle insanlara iyi gelmeye
çalışıyoruz'

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, yabancı dilde şarkı
yapacağının sinyalini verdi.

Mustafa Ceceli, TEBA FM'de Geylan Bakkal'ın Zing programına
konuk oldu.
Iraklı genç bir şarkıcıyla yaptığı "İmtiyaz" isimli yeni düet çalışmasının
sürecini anlatan Ceceli, şu ifadeleri kullandı:
"Şarkı, Bilal Sonses imzası taşıyor, uzun zaman önce hazırlanmıştı.
Demosu, kaydı, her şeyi tamamdı ve doğru zamanı bekliyordu. Jine ile
beraber bir düet yapmak istediğimizde bu şarkının sesimize çok uyacağını
düşündük ve bunu seçtik."
İleride Jine ile Kürtçe bir şarkı da seslendirme ihtimalinin olduğunu
söyleyen ünlü şarkıcı, "İleride beraber yabancı dilde bir şarkı da
yapabiliriz." dedi.
Çalışmalarına duyulan ilgiden memnun olduğunu dile getiren Ceceli, "Biz
müzikle insanlara iyi gelmeye çalışıyoruz. Hayatımızda son dönemlerde çok
üzücü olaylar yaşadık ve müzik aracılığıyla bunları hafifletmek istiyoruz."
diye konuştu.

Iraqy Wood’dan Gerilim Dolu
Yeni Proje: Efgân
Yazdıkları sıra dışı senaryolarla dikkat çeken
Türkmen gençler, bu kez aksiyon ve gerilim
dolu yeni bir kısa filme imza attı.
Karanlık bir sorgu odası, canice işlenmiş
cinayetler ve akıl hastanesine kapatılmış bir
katil... Peki filmin başrolünde kimler var,
hangi dilde çekildi ve yayın tarihi ne zaman?
İşte her sahnesini izlerken ayrı bir heyecan
yaşayacağınız filmin detayları…
‘Acı içinde haykırma’ anlamına gelen ‘Efgân’
ismini alan filmi, daha önce ‘Damion’
serisini yazan Abdurrahman Ömer ve
Mehmet Hüseyinoğlu kaleme aldı. Karanlık
bir sorgu odasında psikopat bir katili
sorgulayan savcı karakterini canlandırarak
ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Ömer
ile ruhsal problemlerinin etkisiyle kan
donduran cinayetler işleyen ve ardından
akıl hastanesine kapatılan katili oynayan
Hüseyinoğlu, filmin başrolünü paylaştı.
Ayrıca filmin oyuncu kadrosunda Iraqy Wood
ekibinden Ammar Asos ve Mustafa Hasan’ın
yanı sıra ilk defa objektiflerin karşısına geçen
Aşti Rıfat ve Mehmet Beyatlı da yer aldı.
Öte yandan, önceki filmlerde oyunculuk
performansıyla beğeni toplayan Şahin Kasap
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ise filmin çekim kadrosunda yer alarak yeni
bir deneyim yaşadı.

Birçok farklılığa ve yeni deneyimlere sahne
olan projede ilgi çeken bir diğer konu
ise filmin dili oldu. Projelerini genellikle
İngilizce ve Arapça hazırlayan ekip, bu kez
filmi Türkçe hazırladı. Efgân, ‘Damion Takes
Revenge’ filminin aksine Türkçe çekilip
Arapça alt yazılı olarak gösterime girecek.
Türkmen müzisyenler filme damgasını vurdu
Bir filmin duygusunu iliklerimize kadar
yaşamamızı sağlayan önemli etkenlerden
biri filmde kullanılan müzik ve efektlerdir.
Bu projenin müziğinde iki genç ismin
imzası bulunuyor. Keygen grubunun
vokalisti Mehmet Çakmak ile kendine has
tarzıyla yaptığı sound ve müziklerle dikkat
çeken Yılıdırım Ş. H., filmin soundtrackini
hazırladı.
Fragmanıyla bile heyecanları doruğa çıkaran
filmin, 25 Eylül’de izleyiciyle buluşması
bekleniyor.
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