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14 YILDIR ANLAŞAMIYORLAR
Türkmen Milletvekilleri 4 Dönem 1 Kıyafet Seçemedi

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) Parlamentosundaki Türkmenleri temsil eden 
Şeref Muhafızı’nın kıyafeti 14 yıldır çözülememiş durumda.

IKBY Parlamentosu’nun ikinci döneminde (2005-2009) Bölge’de yaşayan farklı 
oluşumların temsil edilmesi adına Şeref Muhafızları’nın özel kutlamalarda mensup 
oldukları oluşumları temsil etmeleri için karar alınmıştı.

Kildani, Asuri, Süryani ve Yezidiler kendi kıyafetlerini seçerek özel günlerde mensup 
oldukları oluşumları temsil ediyor. Türkmenler için aynı karar çıksa da milletvekilleri 
kararın üzerinden 14 yıl geçmesine rağmen parlamentonun farklı dönemlerinde bu konuyu 
göz ardı etmiş durumda. 

Erbil’de 104.1 frekansı üzerinden yayın yapan TEBA FM 
Radyosu, yeni stüdyosuyla beraber yayınlarına tüm hızıyla 
devam ediyor. 

RADYO GİBİ RADYO 104.1

Irak’ta nüfus sayısı 
                               40 milyonu aştı

Irak Planlama Bakanlığına bağlı Nüfus İstatistikleri Genel Müdürü Samir Hazir 
Hadi, Irak'taki nüfus artışına ilişkin uyarıda bulunarak, 2030 yılında nüfusun 51 
milyona ulaşacağını öngördüklerini kaydetti.

Irak’ta bulunan en kalabalık şehir istatistiklerinde, 8 milyon 780 bin 422 kişiyle 
başkent Bağdat'ın ilk sırada yer aldığı ve toplam nüfusun % 21.3’ünü oluşturduğu 
belirtildi. Müsenna, 880 bin kişiyle toplam nüfus sayısının % 2.1 oranını teşkil 
ederek Irak’ta nüfus sayısının en düşük olduğu il olarak kayıtlara geçti.

Zebari’den PKK’ya çağrı: Bölge 
topraklarını komşu ülkelere 
saldırmak için kullanmayın

7 Dil Bilen Seyyar 
Satıcının Hikayesi…

Erbil Büyük Bir Aydın 
ve Yazarı Kaybetti…

Irak Kürdistan Bölgesi 
Yönetimi (IKBY) 
Uluslararası Örgüt Raporları 
Değerlendirme Komitesi 
Koordinatörü Dindar 
Zebari, “PKK ve diğer silahlı 
oluşumlardan Kürdistan 
Bölgesi topraklarını komşu 
ülkelere saldırmak için 
kullanmamalarını talep 
ediyoruz.” dedi.

Aslen Pakistanlı olan 
Celil, yolunun Erbil’e 
düşmesi ve 7 dil 
öğrenmesine ilişkin, 
“Ben 1956 yılında 
Erbil’de doğdum. Biz 
aslen Pakistanlı’yız ama 
büyük dedemiz zamanında 
Erbil’e yerleşti. 

Yazar Şerzad Şeyh 
Muhammed, Erbil’e 
hizmet eden, yazı 
bakımından gönüllülükle 
çalışan ve iz bırakan 
biriydi. Erbil ile ilgili 
yazılarının dışında 
Türkmen kültürüyle ilgili 
birçok araştırma yapmış, 
şehrin tarihi hakkında 
çalışmalar yürütmüştür. 
Yazar, uykuları kendine 
haram ederek 
yorulmadan birçok 
önemli eseri kaleme 
almıştır. 
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Haber: Barzan Lokman
22

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) 
Parlamentosundaki Türkmenleri temsil eden Şeref 
Muhafızı’nın kıyafeti 14 yıldır çözülememiş durumda.

IKBY Parlamentosu’nun ikinci döneminde (2005-2009) 
Bölge’de yaşayan farklı oluşumların temsil edilmesi adına 
Şeref Muhafızları’nın özel kutlamalarda mensup oldukları 
oluşumları temsil etmeleri için karar alınmıştı.

Kildani, Asuri, Süryani ve Yezidiler kendi kıyafetlerini 
seçerek özel günlerde mensup oldukları oluşumları 
temsil ediyor. Türkmenler için aynı karar çıksa da 
milletvekilleri kararın üzerinden 14 yıl geçmesine rağmen 
parlamentonun farklı dönemlerinde bu konuyu göz ardı 
etmiş durumda. 

“Türkmen’i temsil eden bir kıyafetin 
belirlenmesini istiyoruz”

TEBA Gazetesi olarak Türkmen Şeref Muhafızı’nın 
kıyafetiyle ilgili IKBY Parlamentosu 5. Dönem 
Milletvekilleri Azat Küreci, Muhammed İlhanlı, Himdat 
Bilal ve Sara Çavuşlu ile görüşmeler gerçekleştirdik. 

Millet Listesi Milletvekili Azat Küreci, Türkmen vekiller 
olarak parlamentoda toplantılar yaptıklarını belirterek, 
“Toplantılarımızda bu konuyu gündemimize aldık. Şeref 
Muhafızı’nın elbisesi konusunda farklı görüşler var. En 
son toplantımızda Muhammed İlhanlı, benim giydiğim 
Türkmen kıyafetinin Şeref Muhafızı’nın kıyafeti olmasını 
istediğini belirtti. Biz Türkmen’i temsil eden bir kıyafetin 
belirlenmesini istiyoruz.” dedi.

Fraksiyon toplantılarında konuyu ele aldıklarını ve 
Parlamento Başkanlığına bir yazı sunduklarını söyleyen 
Küreci, “Parlamento Sekreteri Muna Kahveci yazıyı 
başkanlığa sunacağını söyledi. Bu yazıyı biz bir yıl 
önce yazdık. Bunun dışında biz Türkmen okullarında 
Türkmeneli bayrağının bulunması ve parlamento 
binasındaki tabelaya Türkçenin de eklenmesi için yine bir 
yazı hazırladık ve Muna Hanım’a başkanlığa sunması için 
verdik.” diye konuştu.

“Konu siyasi değil, teknik bir konu”

Türkmen Kalkınma Partisi Fraksiyonu Başkanı 
Muhammed İlhanlı da konuya ilişkin Parlamento 
Başkanlığına yazı sunduklarını ifade etti. 

Şeref Muhafızı’nın kıyafet konusunun siyasi olmadığı 
ve teknik bir konu olduğunun altını çizen İlhanlı, 

“Önceki dönem milletvekilleri Şeref Muhafızı’nın 
kıyafeti konusunda anlaşamadı. Yani Şeref Muhafızı’nın 
törenlerde bulunmamasının nedeni teknik bir konu, 
siyasi değil. Ancak biz şu anda Türkmenlerin milli 
kıyafeti konusunda anlaşmaya vardık. Geçenlerde yapılan 
Parlamento Başkanlığı toplantısında Şeref Muhafızları 
da vardı, yani Türkmen, Yezidi ve Hristiyanlar da vardı. 
Türkmen muhafız milli kıyafet giymişti ve elinde tüfek 
vardı. Türkmen kıyafetinin Şeref Muhafızı’nın kıyafeti 
olması konusunda anlaştık.” açıklamasında bulundu. 

“Türkmen Şeref Muhafızı’nın milli kıyafet yerine 
Türkmenleri temsil eden bir askeri kıyafet giymesine” 
ilişkin soruya İlhanlı, şu yanıtı verdi:

“Şimdiye kadar bu detaylara girmedik. Zaten nasıl yeni 
bir tasarım yapabiliriz ki. Diğerlerinin de tasarımı belli. 
Var olan kıyafetin yeni modeli, yeni kumaşlara göre 
yapılır ancak kıyafet aynı olacak. Zamanında Selçuklu 
ve İlhanlı gibi burada kurulan Türk devletlerinin 
savaşçılarının elbisesi düşüncesi ortaya atılmıştı, ama bu 
konunun onunla alakası yok. Savaşçı kıyafeti dönemin 
savaşçılarının kıyafeti, yani bir Türkmen milli kıyafeti 
değil, o yüzden Türkmenlerin şu anda kullandığı elbise 
seçilmeli. Zaten şu an tek kıyafet olmasına rağmen bu 
konu çözülmemiş durumda, peki farklı düşünceler ortaya 
atıldığında ne olur? O zaman farklı görüşler olur ve daha 
fazla zaman alır bu konu.”
IKBY Parlamentosunun önceki döneminde de milletvekili 
olan İlhanlı, “O dönemde de mi anlaşmaya varılmadı?” 
sorusuna, “Anlaşmaya varıldı, sadece kıyafetin yeni 
tasarımıyla ilgili anlaşmaya varılmadı. O dönem birçok 
siyasi gelişme yaşandı. Parlamento Başkanı’nın devam 
etmemesi durumu söz konusuydu, ayrıca dönemin son 
yılında olağan üstü bir durum yaşandı, önemli siyasi 
ve stratejik konuların dışında parlamento toplantısı 
yapılmıyordu. O yüzden biz bu dönem içerisinde 
Türkmenleri temsil eden Şeref Muhafızı’nın kıyafet 
konusunu halledeceğiz ve bir sonuca da varmış 
durumdayız.” değerlendirmesini yaptı. 

Türkmen Kalkınma Partisi Fraksiyonu Başkanı 
Muhammed İlhanlı, en yakın özel törende Türkmenleri 
temsil eden Şeref Muhafızı’nın hazır bulunacağını öne 
sürdü. 

“Onlar onay verdi, bizim anlaşmamız 
gerek”

Türkmen Kalkınma Partisi Milletvekili Sara Çavuşlu 
ise bir yıl önce Şeref Muhafızları konusu hakkında 
Parlamento Başkanlığına yazı sunduklarını dile getirdi. 

Parlamento Başkanlığının bu konuda herhangi bir 
sorunun olmadığının altını çizen Çavuşlu, “Onlar onayı 
verdi, sadece bizim oturup kıyafet konusunda anlaşmaya 
varmamız lazım. Diğer milletvekillerinin de görüşü 
alınarak bir karara varacağız ve mart ayında bu konu 
çözüme kavuşur çünkü mart ayına kadar parlamento 
tatilde olacak.” dedi.

“Mesele biraz da bizden 
kaynaklanıyor”

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili Himdat Bilal 
de Şeref Muhafızı olarak Türkmenler adına bir kişinin 
parlamentoya atandığını belirterek, “Bizim dönemimiz 
başladığında koronadan dolayı parlamento felç oldu ve 
çalışamadık. Parlamento yeniden oturum yaptığında biz 
yazı yazdık ve başkanlığa sunduk. Bu konunun yanında 
parlamento binasının başkanlık katında tablolar var ve 
biz orada bir Türkmen tablosu olması ve parlamento 
tabelasına Türkçe eklenmesi için de yazı yazdık. Bu 
dönem içerisinde bunlardan en az ikisi hayata geçecek.” 
diye konuştu.

Yazıların daha önce yazıldığını yineleyen Bilal, konunun 
tekrardan gündeme getirilmesi gerektiğini ifade etti. 

Bilal, “Parlamento Başkanlığının bu konuda bir itirazı 
yok, onlar sadece bizim belirlememizi bekliyor. Biraz 
da kendimizden kaynaklanıyor, hangisini seçeceğimiz 
konusunda anlaşamadık. Tasarım konusunda yakın 
zamanda konuşmadık. Sadece Şeref Muhafızı’nın bizim 
milli bir kıyafetimizi giymesi konusunda anlaştık. Yakın 
zamanda toplanarak bazı konuları tekrar ele alıp gündeme 
getirmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı. 

Öte yandan IKBY Parlamentosuna Türkmenleri temsil 
eden Şeref Muhafızı olarak atanan Nebil Altıparmak, 
konuya ilişkin sitemini dile getirerek, “Şu ana kadar 
hiçbir kıyafet belirlenmedi, bu karar 2008 yılında çıktı. 
Ben 2012’de atandım, 2 kişi atanmalıydı ama sadece ben 
atandım.” dedi.

Altıparmak, “Parlamento bize bu hakkı verdi ancak tabii 
ki bu kıyafeti onlar seçemez, biz seçmeliyiz. Önceki 
dönem milletvekilleri de anlaşamadı, onların birkaçı 
seçilen kıyafete itiraz ediyordu. Durum böyle olunca da 
anlaşma sağlanamıyordu. Hala da anlaşmaya varılmadı ve 
kıyafet belirlenmedi. Türkmen tarafların bu konuda artık 
anlaşmaya varması gerek.” diyerek sitemini dile getirdi.

Diğer oluşumların Şeref Muhafızları’nın özel törenlere 
kendi kıyafetleriyle katıldığını belirten Altıparmak, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özel münasebetlerde ihtiyaç olması durumunda diğer 
grupların kıyafetlerini giyerdim. Orada ihtiyaç olması 
durumunda herkes birbirinin yerine kıyafet giyer. Fakat 
Türkmen kıyafeti hiç olmadı, bu yüzden ne ben giydim 
ne de başkası ihtiyaç olunca giyebildi, çünkü ortada 
belirlenen bir kıyafet yok. Normalde onlar da ihtiyaç 
olması durumunda Türkmen kıyafeti giyebilir. Ben 
kendi bütçemden kıyafet alabilirdim ancak ben bundan 
sorumlu tutulurdum çünkü belirlenen bir kıyafet yok. 
Bu konuyu birçok kez idareye bildirdim. İsteseler çok 
kolay bu mesele çözülür ve anlaşırlar. Hala anlaşmalarını 
bekliyorum.” 

Konuyla ilgisi olan tüm tarafla iletişime geçildi ve bilgiler 
edinildi. Ancak görülen o ki 14 yıldır devam eden bu 
anlaşmazlık hala bir çözüme kavuşturulamamıştır. 2005, 
2009 ve 2013 dönemlerindeki milletvekilleri bu konuya 
bir çözüm getiremedi. Mevcut dönem milletvekillerinin 
kıyafet konusunda anlaşması durumunda Türkmenleri 
temsil eden Şeref Muhafızı’nın kıyafet sorunu çözüme 
kavuşmuş olacak. 

Türkmen Milletvekilleri 4 Dönem 1 
Kıyafet Seçemedi
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TEBATürkmen Milletvekilleri 4 Dönem 1 

Kıyafet Seçemedi

Erbil Büyük Bir Aydın ve Yazarı 
Kaybetti…

Türkmen Eğitimindeki Müfredat 
Sorunu Çözülüyor mu?

Yazar Şerzad Şeyh Muhammed, Erbil’e hizmet eden, yazı 
bakımından gönüllülükle çalışan ve iz bırakan biriydi. 
Erbil ile ilgili yazılarının dışında Türkmen kültürüyle ilgili 
birçok araştırma yapmış, şehrin tarihi hakkında çalışmalar 
yapmıştır. Yazar, uykuları kendine haram ederek 
yorulmadan birçok önemli eseri kaleme almıştır. 

Yazarın yazılarının çoğu evinde ailesi tarafından muhafaza 
edilmektedir. Müsveddeleri arasında geriye kalan 
paylaşılmamış özel yazılar ve şiirler mevcut. Rahmetli 
ömrünün son günlerine kadar yazmaya devam etmiştir. 
Şerzad Şeyh Muhammed, kitap dostu bir okuyucu, uzman 
bir entelektüel ve farklı dallarda iyi bir gözlemciydi. 
Söyleşileri, araştırmaları, gazete ve dergilerdeki 
yazılarının dışında birçok kitap basmıştır. Müsveddeleri 
arasında birçok kitap projesi vardı ve bunları bassaydı 
belki de onlarca kitaba sığmazdı.

Şerzad Şeyh Muhammed yazı dışında  birçok televizyon 
ve radyo programına da imza atmıştır. Erbil’in önde 
gelen şahsiyetleriyle röportajlar gerçekleştirmiştir. Dini 
programların yanı sıra Erbil’in tarihine özel programlar 
yapmıştır. TEBA Gazetesi’nin daha ilk sayılarından 

itibaren köşe yazıları yazarak Erbil’in tarihini konu 
almıştır. Ayrıca muhabirlerimiz birçok kez bilgilerine 
başvurmak adına kendisiyle röportaj yapmıştır. 

Şerzad Şeyh Muhammed’in hayatıyla ilgili bilgi almak 
adına oğlu Mustafa Şerzad ile röportaj gerçekleştirdik. 
Mustafa Şerzad, sözlerine şu cümlelerle başladı:

“Babam Şerzad Hoca, 1954 yılında Erbil’de dünyaya 
gelmiştir. İlkokul, ortaokul ve liseyi Erbil’de 
tamamlamıştır. İlkokulu Habat İlkokulu’nda, ortaokulu 
Selahaddin Ortaokulu’nda, liseyi de Erbil Lisesi’nde 
tamamlamıştır. Üniversite eğitimi için Musul’a gider 
ve 1981 yılında Eğitim Fakültesi Kimya Bölümü’nden 
mezun olur. Daha sonra öğretmen olarak Erbil’in birçok 
okulunda görev alır. Daha sonra öğretmenlikten emekli 
olur. Memurluğunda da emekliliğinde de kitap yazmaya 
hep devam etmiştir. Allah’ın kaderine boyun eğerek 
21 Kasım 2021 tarihinde koca kalbi durdu ve hayata 
gözlerini yumdu.”

Babasının kitaplarına ilişkin Mustafa Şerzad, “Birçok 
kitap basmıştı; Dini Belgeler (2002), Erbil’in Mezar 
ve Mezarlıkları (2012), Peygamber’in Doğum Günü 
(2012), Anne Sevgisi ‘Türkmence Dörtlükler’ (2019), 
Peygamber’in Doğum Günü Mevlidi ‘Arapçadan 
Kürtçeye Çeviri’. Bu kitaplar rahmetlinin en önemli 
eserleridir. Hazırladığı birçok kitap vardı ancak basmaya 
ömrü yetmedi.” dedi. 

Öte yandan Erbil’in tanınan şahsiyetlerinden olan ve 
Kayseri Çarşısı’nda bir misafirhanesi olan Şerzad Şeyh 
Muhammed’in yakın arkadaşı Azat Kahveci, yazar 

hakkında TEBA Gazetesi’ne konuştu. Kahveci, “Şerzad 
Şeyh Muhammed, çok saygıdeğer bir insandı. Erbil’e 
çok faydası dokundu ve şehrin menfaati için birçok 
yazı yazmıştı. Erbil’in camileri, mezarları, tekkeleriyle 
ilgili yazılar kaleme almıştı. Ne yazık ki hayatta çok çile 
çeken biriydi. Şehrin ismini yüceltmek için çalışıyordu. 
Hayattayken insanlar ona önem vermiyor ve değerini 
bilmiyordu. Hayatını kaybedince insanlar kendine geldi 
ve nasıl büyük bir değeri kaybettiklerini anladı.” diyerek 
duygularını paylaştı. 

Kahveci sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı: 

“Rahmetli sık sık misafirhanemize gelir, Erbil’in 
tarihinden söz ederdi. Dertlerini bize anlatırdı. Tekrar 
söylüyorum; Erbil’de yapılan birçok etkinliğe onu 
çağırmazlardı. Erbil ile ilgili birçok yazı yazdığı için 
insanlar ondan çok faydalandı, yüksek diplomalar için 
yapılan araştırmalarda ondan faydalandılar. Erbil’in tarihi 
hakkında derin bilgilere sahipti.”

Şerzad Şeyh Muhammed’in basılmamış birçok eseri 
olduğunu belirten Kahveci, “Rahmetliyi yakından 
tanıyordum ve o hastalığından dolayı zor durumdaydı. 
Kalp hastasıydı. Son dönemlerinde kansere yakalanmıştı. 
Sürekli evini ziyaret ederdim, o da bana basılmamış 
yazılarını gösterirdi. O hep birinin gelip kitaplarını 
basmasını isterdi. Halen basılmamış birçok kitabı var. 
Bir vefa göstergesi olarak bir hayırseverin kitaplarını 
basmasını talep ediyorum. Böyle büyük bir adamın kaybı 
Erbil ve halkı için büyük bir kayıptı. Allah’ın fermanına 
karşı boynumuz kıldan incedir, dilerim mekanı cennet 
olur.” dedi.

Türkmence Eğitim, Irak Kürdistan Bölgesi 
Yönetimi’ndeki (IKBY) resmi eğitim dillerinden biridir. 
Eğitim Bakanlığı, kitapların Türkçeye çevrilmesinde 
yaşanan sorunun çözülmesi adına eğitim programının 
çevirisini üstlenecek bir komisyon kurmaya hazır 
olduğunu bildirdi. 

IKBY Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 eğitim yılı 
müfredatını yenilemek için çalışmalara başladı. Eğitim 
Bakanlığı, önceki yıllarda kitapların Türkçeye çevrilmesi 
konusunda yaşanan sıkıntılara son verilmesi için Program 
ve Basımlar Genel Müdürlüğü yoluyla çözüm bulmayı 
amaçlıyor. 

Program ve Basımlar Genel Müdürü Hasan Sertip 
Caf, kurulacak yeni çeviri komisyonuna ilişkin TEBA 
Gazetesi’ne konuştu. 

Sözlerine IKBY’deki resmi eğitim dillerinden söz ederek 
başlayan Caf, “Bölge’de 5 dil ve 2 lehçe var. Kürtçe, 
Arapça, Türkmence, İngilizce ve Süryanice eğitim var. 
Bunun yanında Kürtçe için 2 lehçe söz konusu. Badinan 
bölgesindekiler Badinice, Soran bölgesindekiler de 
Soranice eğitim görüyor. Kürdistan Bölgesi hükümeti 
de toplumdaki farklı oluşumların haklarına inancı olduğu 
için, biz kitapları Türkmenceye çevirdik. Fen bilimleri ve 
matematik kitaplarını Türkmenceye çevirdik.” dedi. 

Genel Müdür Caf, Türkmen kadro bulmakta sıkıntı 
çektiklerini belirterek, “Bizim asıl sorunumuz Türkmen 
kadro bulamamak. Birçok kez Türkmen Eğitim Genel 
Müdürü Fahrettin Bey’e kadro istediğimizi ilettik ama 
onların kadrosu çok kısıtlı. Bu sefer Milletvekili Azat 

Küreci Bey, Eğitim Bakanı’na içerisinde Türkmen 
kadrosunun isimlerinin yer aldığı bir yazı gönderdi ve bu 
kişilerin müfredattaki kitaplar üzerinde çalışabileceğini 
belirtti. Eğitim müfredatının yapısını değiştirmeye 
yönelik bir projemiz var ve Türkmence bölümü için 
koordinasyon yapması adına bir memur atayacağız. 
Öte yandan söz konusu 15 kişilik Türkmen kadro ile 
de mülakat yapıp kimin Türkmen programına uygun 
olacağını ve bu konuda çalışabileceğini belirleyeceğiz.” 
ifadelerini kullandı. 

Eğitim Bakanlığı Program ve Basımlar Genel 
Müdürlüğünün kitaplarda değişiklik yapmayı planladığını 
söyleyen Caf, “Biz tüm kitapları değiştireceğiz, 
yenileyeceğiz, gözden geçirip dil yapısını düzelteceğiz. 
Tamamlanan her kitabı Badini, Türkmen, Süryani 
bölümlerine gerekli işlemleri yapmaları için 
göndereceğiz.” bilgisini paylaştı. 

Eğitim programının önceki yıllarda değiştirilmesi ve 

yenilenmesi gerektiğine dikkat çeken Hasan Sertip Caf, 
“Fakat Bölge hükümeti uzun yıllar buna başlamadı. Ben 
11 aydır genel müdürüm ve Eğitim Bakanı Sayın Alan 
Hama Said ile kitap değişimi için çalışmaya başladık. 
Bize düşen tamamlanan her kitabı Türkmence Eğitimi’ne 
göndermek, onlar da kitaplarını bizim programa göre 
ayarlayıp üzerinde çalışırlar.” diye konuştu. 

Öte yandan IKBY Parlamentosu Millet Listesi Milletvekili 
Azat Küreci, TEBA Gazetesi’ne yaptığı açıklamada 3 
Türkmen milletvekili ile beraber Eğitim Bakanı Alan 
Hama Said’i ziyaret ettiklerini ve Türkçeye çevrilen 
eğitim programındaki sorunları kendisine bildirdiklerini 
söyledi. 

Küreci, “Ben, Muhammed İlhanlı, Sara Çavuşlu ve 
Himdat Bilal, bakanı ziyaret ederek bazı konulardan 
söz ettik. Bunlardan biri kitapların basımı, diğeri de 
Türkmen okullarındaki bayrak konusuydu. Bayrak 
konusuna ilişkin, kararın parlamento tarafından verilmesi 
gerektiğini ve kendisinin de bunu uygulayacağını belirtti. 
Çeviri konusu hakkında ise benim bir önerim oldu. Çeviri 
için bir heyet oluşturulmasını talep ettim, çünkü şimdiye 
kadar birçok çeviri yanlış yapıldı ve bazı kitapların basımı 
gerçekleşmedi.” dedi.

Söz konusu komisyonun kurulmasının faydalarını anlatan 
Küreci, “Komisyon kurulursa kitapların çevirisi tetkik 
edilecek, kitaplar çevrilmese bile bölüm bölüm fotokopi 
olarak okullara verilebilir.” görüşünü paylaştı. 

Küreci son olarak çevirmen listesini detaylı şekilde 
Eğitim Bakanı Ofisine teslim ettiklerini sözlerine ekledi. 

Haber: Barzan Lokman

Haber: Abdulselam Hişam/ Foto: Ali Salm Cambazoğlu
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Haber: Abdulselam Hişam

Kuraklığın etkili olduğu bir yıl geçirildi. Uzun 
bir bekleyişin ardından bölgede aniden yağışlar 
başladı. Erbil’de etkili olan 3 şiddetli yağmur 
büyük selleri meydana getirdi. Ne yazık ki seller 
12 kişinin yaşamını yitirmesine neden olurken, sel 
sularına kapılıp giden 10 aylık Danar bebek halen 
bulunamadı. Sel felaketi yüzlerce ev ve otomobilde 
hasara yol açarak, halka büyük maddi kayıplar da 
yaşattı.

Bölge, her yıl sonbahar ve kış mevsimlerinde, 
hatta ilkbaharda bile sel olaylarıyla karşı karşıya 
kalmaktadır. Bu sellerin nedeni yağmur miktarı ve 
şehirlerin topografyasına bağlı olsa da bazı faktörleri 
de göz önünde bulundurmak gerekir. Özellikle 
bölgenin bazı şehirlerinde yağışların az olmasına 
rağmen su birikintilerinin ve sellerin  oluştuğu 
görülmekte. Bunun yanında maddi hasar ve bazen 
can kayıpları yaşanıyor.  Eğer yağan yağmur oranını 
diğer ülkelere göre kıyaslarsak bazı ülkelerde bu 
oranın çok düşük olduğunu, sellere yol açmadığını 
ve hayatın normal ilerlediğini görebiliriz. 

TEBA Gazetesi olarak akademisyen Usama Eşref 
ile özellikle Erbil’de oluşan sellerin nedeninin ve 
çözüm yollarının ne olduğuna dair bir röportaj 
gerçekleştirdik.

Konuşmasına sellerin nedenine değinerek başlayan 
Eşref, “Seller bazen doğal, bazen yapay-doğal, 
bazen ise tamamen yapay bir affettir. Sel, yağmur 
yağışı sonucu bir alanda suyun birikmesi ve bu suyun 
vadiler gibi doğal kanalizasyonlardan veya şehirlerde, 
yapay projelerle inşa edilen yapay kanalizasyondan 
geçememesi sonucu oluşmaktadır." ifadelerinde 
bulundu.

Eşref, “Bazı durumlarda seller tamamen doğaldır 
ve hiçbir insani etki olmamaktadır. Söz konusu 
olaydan en az tehlikeyle ve en az zararla ayakta 
kalmaya çalışılmalıdır. Doğal sel, iki veya üç saatten 
fazla bir süre boyunca şiddetli yağmur yağdığında 
meydana gelir. Bu sebeple zeminde büyük miktarda 
su birikintisi oluşur. Su, yerin deliklerinden 
geçmeyecek şekilde yani çatlaklar ve delikler 
aracılığıyla yeryüzünün katmanlarına inmeyecek 
oranda yüksektir. Ayrıca, doğal kanalizasyonların 
suyu kontrol altına alamadığı durumda sel oluşur. Bu 
durumlardan en az zararla kurtulmak için tek çözüm 
bölgeden uzaklaşmaktır. Çünkü bu durumlar doğal 
afet çerçevesine girmektedir.” dedi ve şöyle devam 
etti: 

“Bazı durumlarda ise seller, yapay-doğal bir 
durumdur. Yani selin çıkma sebebinin bir kısmı 
insani etkenlere bir kısmı ise doğal etkenlere bağlıdır. 
Bu da yağmur oranının sele neden olacak miktarda 
olmadığı durumlarda olmaktadır. Bu durumda, inşa 
edilmekte olan projeler, mahalleler ve yeni yerleşim 
alanları oluşturulması az miktardaki suyun afet ve su 
baskınlarına neden olmasına neden olacaktır. Bunun 
da nedeni yamaçları ve kanalizasyon genişliğini doğru 
hesaplamamaktır. Yani proje yapılırken yükseklik-
genişlik gibi istatistiklere bakılmamıştır. Ayrıca 10, 
15, 20 yıllık bir süreçte bölgede yağmur oranının ne 
kadar olduğuna bakılmamıştır. Bu durumda yağmur 
oranı çok olan bölgelerde kanalizasyonlar küçük ve 
az yapılmıştır. Bazılarının ise yönleri değiştirilmiştir. 
Hepimizin bildiği gibi, yerleşim alanı olarak 
adlandırılan alanların hepsi betonlarla kaplanmıştır, 
bu nedenle söz konusu alanlar çok fazla su toplar 
çünkü suyun toprağa geçmesi mümkün değildir ve 
sellere neden olmaktadır.”

Selin oluşmasındaki bir diğer sebebin ise tamamen 
yapay etkenler olduğunu kaydeden Eşref, “Üçüncü 
tür, tamamen yapay sebeplerdendir. Bu da konut 
ve yol inşaat endüstrisi projeleriyle bilimsel yönden 
değerlendirilmediğinde oluşur. Bazen yağmur normal 
bir seviyededir veya önceki yıllara göre daha az 
yağmur yağmıştır, ancak tekrar 2. anlattığımız sebebe 

yakın olarak, yapay etkenler sel felaketine neden 
olmuştur. Bunun yanında kanalizasyonların sayısının 
az veya küçük olması da bir etkendir. Aynı zamanda 
doğal yolla uzun yıllardır uygulanan vadi ve nehir gibi 
doğal kanalizasyonların manipüle edilip, yönlerinin 
değiştirilmesi veya boyutunun küçültülmesi başka 
bir yapay etkendir. Yamaçlara ve evlerin yüksek 
konumda olmasına biraz dikkat edilirse, şiddetli 
olan yağmurlar da sel felaketine neden olmayabilir." 
ifadelerini kullandı.

Erbil’de her yağmur yağdığında sellerin 
tekrar oluşup oluşmamasına yönelik soruyu 
Eşref, “Erbil şehrine gelecek olursak, şehrin 
genişlemesi ve bu sebepten dolayı % 90’ının 
beton zeminden oluşması suyun yer altına 
girmesini engellemektedir. Ayrıca kanalizasyonlar 
üstüne yeni projeler yapılarak kapatılmış veya 
yapay kanalizasyonlar yapılmış. Uygun olmayan 
bir şekilde yapıldığı için az kapasitede suyu 
almaktadır. Bazen yağmur suları veya oluşan seller 
büyük atıkların kanalizasyonda birikmesine neden 
oluyor. Ancak eğer kanalizasyonlar açık olursa bu 

gibi tıkanma sorunları yaşanmayacaktır veya bu olayla 
daha az karşılanacaktır.” diye yanıtladı.

Sözlerini Erbil’de oluşan sellere değinerek sürdüren 
Eşref, “Bazı resim ve videolarda sandalyeler, 
motosikletler, arabalar ve bisikletlerin kanalizasyon 
üstünde olduğunu görüyoruz. Bu da engel 
oluşturmaktadır. Böylece yağmur durumunda 
bölgede bulunan bütün suyun kanalizasyondan 
geçmesi engelleniyor ve seller oluşuyor. Bir diğer 
sebep de Erbil’in bir kısmının düzlük, bir kısmının 
ise dağlık olmasıdır. Yağmur yağdığında biriken 
su, vadi ve nehirlere akıyor. Suyu alma kapasitesi 
de dolduğunda seller oluşuyor. Erbil'in belirli 
bölgelerinin alçak alanlarda olması bir başka 
nedendir. Yine alçak alanın sel suyundan etkilenme 
oranı yüksektir.” dedi.

Sel sularına karşı Erbil’deki altyapı ve hazırlıklara 
ilişkin Eşref, “Erbil şehri ekonomik altyapı açısından 
çok gelişmiş ve çok önemsenmiştir. Ayrıca inşaat 
sektörünün yanı sıra yol, sanayi ve turizm sektörü 
açısından da gelişmiş. Ancak ne yazık ki, şehrin 
yeni alanlarının altyapısı ve aynı zamanda konut 
projelerini inşa etmek için, uzmanların görüşleri 
alınmamış. Şehir tüm bu gelişimden dolayı çevredeki 
bölgelerden farklı, ancak yağmur sırasında yine 
çevre bölgelerinden farklı olarak en çok felaketin 
yaşandığı bölge konumunda. Bu büyük bir kusurdur. 
Bu nedenle, herhangi bir konut, ticari ve endüstriyel 

projede altyapının sorunlarla karşılaşmaması 
için jeologların, Planlama Bakanlığının, 
coğrafyacıların, inşaat mühendislerinin ve farklı 
uzmanların görüşleri alınmalı. Yeni mahallelerin 
inşası sırasında uzmanların görüşü dikkate 
alınsaydı, Erbil'deki son sel felaketler bu kadar 
büyük olmazdı." değerlendirmesinde bulundu.

Selleri önleme ve çözüm yollarına ilişkin 
akademisyen Eşref, “Sellerin çözümü çok zor. 
Şehir yapılandırılmış ve geniş alana yerleşim 
sağlanmış durumda. Bunlar için büyük ödemeler 

yapıldı ve şehir yeniden inşa edilemez. Daha önce 
var olan ancak yerleşim alanına dönüştürülen 
kanalizasyonlar tekrardan açılabilir. Şu anda 
oluşan değişikliklere uyum sağlamalıyız.  Doğal 
kanalizasyonların sayısı artırılmalı ve genişletilmeli. 
Yağmur sularının mahallelere ve evlere ilerlememesi 
için tek çözüm bu.  Ayrıca giderlerin sayısı artırılabilir 
bazı bölgelerde gider kapakları genişletilebilir.” 
diyerek sözlerini sonlandırdı.

Üç yağmur, üç sel…
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Hazırlayan: Esra Kasapoğlu
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Irak'taki mevcut kriz sadece geçmişteki onlarca sıkıntı 
ve sorundan ibaret değil. Yolsuzluk, borç, yoksulluk, 
enflasyon, işsizlik ve benzeri sorunları çözmek onlarca 
yılı alıyor. Yetkililer ve uzmanlar gelecekte Irak için daha 
tehlikeli bir durumun olduğunu belirtiyor ve yeni bir 
krizin önlenmesi çağrısında bulunuyor.

Irak Planlama Bakanlığına bağlı Nüfus İstatistikleri Genel 
Müdürü Samir Hazir Hadi, Irak'taki nüfus artışına ilişkin 
uyarıda bulunarak, 2030 yılında nüfusun 51 milyona 
ulaşacağını öngördüklerini kaydetti. Samir Hazir Hadi, 
Irak'ın kuzey bölgelerindeki nüfus artışının düşük, orta 
ve güney illerindeki nüfus artışının daha yüksek olduğunu 
açıkladı.

Planlama Bakanlığının 2021'de Irak'ın nüfusuna 
ilişkin paylaştığı son istatistiklerde, değerlendirmenin 
yıllık büyüme oranlarına, doğumlara ve hayatta kalma 
oranlarına dayandığı belirtildi.

Planlama Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın 
2021 yılındaki nüfusuna ilişkin yapılan araştırmaya 
göre, toplam nüfus sayısı 41 milyon 190 bin 658'e 
ulaştı. Erkek sayısının 20 milyon 810 bin 479 olduğu 
ve nüfusun %51'ini oluşturduğu belirtilirken, kadın 
sayısının 20 milyon 380 bin 179 olarak tahmin edildiği 
ve nüfusun %49'unu oluşturduğu kaydedildi.

Açıklamada, 2021’de şehirlerdeki nüfus sayısının 28 
milyon 779 bin 201 olduğu ve toplam nüfus oranının 
%69.9’u oluşturduğu aktarıldı. Köylerde yaşayanların 
sayısının ise 12 milyon 411 bin 457’ye ulaştığı, toplam 
nüfus oranının %30.1’ini oluşturduğu bildirildi.

Açıklamada, 0-14 yaş aralığındaki çocukların nüfusun 
%40.4’ünü, 65 yaş üstü vatandaşların en düşük oranla 
nüfusun %3.1’ini oluşturduğu kaydedildi.

Raporda, "Irak, dünya genelindeki nüfus oranı 
bakımından 36'ncı sırada ve Arap ülkeleri kapsamında 
Mısır, Cezayir ve Sudan'dan sonra dördüncü sırada yer 
alıyor." Bilgisi yer aldı.

Irak’ta bulunan en kalabalık şehir istatistiklerinde, 8 
milyon 780 bin 422 kişiyle başkent Bağdat'ın ilk sırada 
yer aldığı ve toplam nüfusun % 21.3’ünü oluşturduğu 
belirtildi. Müsenna, 880 bin kişiyle toplam nüfus 
sayısının % 2.1 oranını teşkil ederek Irak’ta nüfus 
sayısının en düşük olduğu il olarak kayıtlara geçti.
 
Irak hükümeti, 25 yıl önce genel nüfus sayımı yaptı. 
Planlama Bakanlığı, 2021 nüfus istatistiklerini tahmini 
olarak hazırladı. İstatistiklere göre, Planlama Bakanlığının 
dayandığı kriterler nüfusun yıllık büyüme hızına binaen 
hazırlandı.

Irak'ta şimdiye kadar sekiz nüfus sayımı yapıldı. En son 
sayım ise 1997'de yapıldı ve nüfusun 19 milyondan fazla 
olduğu kaydedildi. Planlama Bakanlığından paylaşılan 
bilgilere göre, şu anda Irak’ta toplam nüfus sayısı 40 
milyonu aştı.

Irak’ta nüfus sayısı 
40 milyonu aştıHaber: Ali Haval

Edebiyatçılar ve Yazarlar Birliği Başkanı Esat Erbil, 
Arzuhal’in konuğu oldu.

Son eseri ‘Xoyratta Felsefelerim’ olan usta Edebiyatçı 
ve Yazar Esat Erbil, 1953 yılında Erbil Kalesi’nde 
Tekye Mahallesi’nde dünyaya geldi, daha 5 
yaşındayken eğitim hayatına başlayan usta edebiyatçı 
ve yazar, Erbil şehrine vurgun olduğu için soyadını 
Erbil olarak belirledi.

Matematik Fakültesi’nden mezun olan Esat Erbil, 
küçük yaşlarda edebiyata başladığını dile 
getirerek, “Ortaokulda ilk şiirimi yazdım. 
Annemin bana okuduğu ninnilerden ve 
manilerden etkilenerek horyata başladım.” dedi. 

31 Aralık 1970’te Türkmen Kardeşlik Ocağının 
açılış törenini yaptıklarını söyleyen Erbil, 
“Tüm üyelerin Ocağın her detayında emeği 
var. Türkmen ses sanatçılarını toplayarak her 
yıl Ocağın kuruluşunu kutlardık. Kadrodaki 
eksiklikleri, tüm üyeler el ele verip kapatmaya 
çalışırdık.” ifadelerinde bulundu. 

Eskiden oluşumlar arasında dostluk ve kardeşliğin 
hakim olduğunu vurgulayan Erbil, bu dostluğun 
kültür farkı yaşanmasından dolayı bozulduğunu dile 
getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkmen Kardeşlik Ocağına bağlı bir yardım 
kuruluşu kurduk ve ilk desteği Amerikan bir 
yardım kuruluşu olan TÖDEV’den ardın da Türk 
Kızılayından aldık. Her oluşuma özel renkte bir 

kart yaptık. 5 bin 700 Türkmen aileye destek 
sağladık, kayıtlar arşivimizde bulunuyor. Milli 
Türkmen Partisinin gelmesiyle kurduğumuz örgüt 
durduruldu.”

Esat Erbil, Ocakta farklı alanlarda kurs verildiğini 
belirterek, “Yeni edebiyatçılar ve sanatçılar 
yetiştirdik. Partilerin gelişi Türkmenlerin 
parçalanmasına sebep oldu. Ocakta siyasi 
görüşmelerin yapılabilmesi için siyasete atıldık, 
kültürel kimlikle birçok işi yapamıyorduk.” sözlerini 

paylaştı.
Türkmen Kardeşlik Ocağının siyasete atıldıktan 
sonra diğer faaliyetleri tamamen durdurduğunu 
belirten Erbil, siyasete atıldıktan sonra özgürlüğü 
tattıklarını ve Türkmenlere siyasi, maddi ve manevi 
anlamda tüm zorluklara rağmen destek sunduklarını 
kaydetti.
Türkmen Edebiyatçılar ve Yazarlar Birliğini kurmaya 

nasıl karar verdiklerini anlatan Erbil, şu açıklamalarda 
bulundu:
“Siyasi süreç bozulduktan sonra yeni bir adım 
atmamız gerektiğini düşündüm. Türkmen 
Edebiyatçılar ve Yazarlar Birliğini kurmaya 
karar verdik, kuruluşu da bir yıl 5 ay sürdü. İlk 
toplantımızı da Türkmen Evinde düzenledik, yazar ve 
şairlerden oluşan 67 üyemiz bulunuyor. Son olarak 
Kerkük’ten üye aldık, üye sayımız yaklaşık 80 oldu. 
Koronavirüsten dolayı birlikteki toplantılarımızı 
yapamıyoruz, bu nedenle kitap çıkarmak isteyenlere 
maddi açıdan destek verme kararı aldık.”
Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) 
Parlamentosunda Türkmenlerin haklarına değinen 
kimse olmadığı için kendini milletvekili adayı olarak 
gösterdiğini dile getiren Erbil, Türkmen Kültür 
Müdürlüğü ve Türkmen Eğitim ve Öğretim Genel 
Müdürlüğünün kurulması için başvuru yaptıklarını 
ve bunların IKBY Parlamentosu tarafından 
onaylandığını söyledi.

Erbil Edebiyatçılar ve Yazarlar Birliği olarak Irak 
dışına çıkmaya karar verdikleri bilgisini paylaşan 
Erbil, maddi destek olmadığı için birçok faaliyeti 
yerine getiremediklerine değindi.

Yazı olarak Türkçe diline yöneldiklerini fakat 
Türkçe dilini tamamen kullanamadıkları için 
Erbil’de Türkmen Edebiyatının durumunun kötüye 
gittiğini açıklayan Erbil, bir şura oluşturmak için 
adım atacaklarını ve güzel çalışmalara imza atmayı 
hedeflediklerini belirtti.

‘Türkmen Kardeşlik Ocağının siyasete atıldıktan 
sonra diğer faaliyetleri tamamen durdu’
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Hamam kültürü Erbil’de çok eski bir tarihe sahiptir. 
Erbil’de inşa edilen ilk hamam Erbil Kalesi’nde 
bulunuyor. Halkın kaleden inmesi ve çevresine 
yerleşmeye başlamasıyla günlük ihtiyaçların giderilmesi 
için adımlar atılmaya başlandı. Temel ihtiyaçlardan 
birisi hamamdı. Bu dönemde birkaç hamam inşa edildi, 
bunlardan biri de ateşi hala yanmaya devam eden Asri 

Hamamı oldu.

Tarihi kaynaklara göre, Asri Hamamı 1956’da Arap 
Mahllesi’nde inşa edildi. Tarihi dokusunu kaybetmemiş 
olan Asri Hamamı’nda halen yıkanmak için eski ve yerli 
malzemeler kullanılmakta. Hamamın arka kısmında 
bulunan, birçok hastalığa şifa olduğu söylenen ve hamamı 
sıcak tutmak için halen yanmaya devam eden külhan 
bulunmakta.

Asri Hamamı’na rağbet hiçbir zaman bu kadar kötü 
olmamıştı. Arap Mahallesi’nde bulunan hamam 
ziyaretçisinin az olmasına rağmen hala Erbil’deki tarihi ve 
derin dokusunu korumakta. 

Asri Hamamı hakkında daha fazla bilgi alabilmek adına 
Teba Ajansı olarak hamam sahibi Fars Abdulrahman ile 
röportaj gerçekleştirdik. Sözlerine hamamın geçmişini 
anlatmakla başlayan Fars şu ifadeleri kullandı:

“Teslim aldığım sahibinden duyduğuma göre bu hamam 
1956 yılında inşa edildi, konuştuğum şu ana kadar 
ateşi hiç sönmedi, Erbil halkına hizmet etmeye devam 
ediyor. Hamamın tasarımı eski halini korumaya devam 
etmekte. Hamam eskiden olduğu gibi büyük bir salondan 
oluşuyor. Hamamı ısıtmak için külhan kullanıyoruz, 
eskiden külhanda ateşin sürekli yanması için gaz yağı 
(neft) kullanırdık, fakat günümüzde doğal gaz sistemi 

kullanıyoruz. Şüphesiz bu hamam erkeklere özel.” 

Asri Hamamı’nın artık eskisi kadar talep görmediğini ve 
mevsimlere göre müşteri oranının değiştiğini vurgulayan 
Fars, “Örneğin yaz mevsiminde müşteri sayısı az oluyor, 
sonbahar ve kış mevsimlerinde müşteri sayısı artıyor. Şu 
anda kış mevsiminde olmamıza rağmen maalesef müşteri 
sayımız çok az ve piyasa çok zayıf. Piyasanın düşmesine 
neden olan en büyük etken Arap Mahallesi’nde ikamet 
edenlerin kalmaması. Arap Mahallesi dağıtılmadan önce 
Asri Hamamı sürekli kalabalıktı, birçok evde banyo 
yoktu, insanlar hamama gelmek zorunda kalıyordu. 
Maalesef hükümet bu mahalleyi dağıttı, şimdiye kadar bu 
mahallenin geleceğinin ne olacağını bilemiyoruz.” dedi.

Eski ve yeni hamamlar arasındaki farkın ne olduğuna 
ilişkin sorumuza Fars şu sözlerle yanıt verdi:

“Hamama giriş ücretlerinden söz edersek, fiyatlar 
zamanla değişti. Örneğin insanlar eskiden 50 ya da 
100 filise yıkanıyordu, şu anda kişi başı 5 bin dinar 
ödeme yapmaları gerekiyor. Hamam olarak geçmiş ile 
bugün arasında karşılaştırma yaparsak da şüphesiz ki 
hamam geçmişte çok özeldi, insanlar çok fazla hamama 
gelir saatlerce burada zaman geçirirdi. Yıkandıktan 
sonra kıyafetlerini giyip yemek talep ederlerdi, genelde 
yemek olarak teşrip yanına da soğuk içecek isterlerdi. 
Bu bir gelenek halini almıştı. Artık bu gelenek yok oldu 
diyebiliriz, bazı özel müşterilerimiz dışında çok az kişi 
yıkandıktan sonra yemek talep ediyor. Biz eskiden olduğu 
gibi mesaimize her sabah ezanının ardından hamamı 
açarak başlıyoruz, mesaimiz akşam geç saatlere kadar 
devam ediyor. Dediğim gibi insanlar hamama çok az 
geliyor, gelenler de çarşıdaki otellerde kalan yabancılar 
oluyor.”  
Hamam ile evdeki banyo arasındaki farkı ancak hamama 
devamlı giden insanların bileceğini dile getiren Fars, 
“Hamamda yıkanırken alınan yararın evdeki banyoda 
yıkanırken alınamayacağını söyleyebilirim. Hamamda aşırı 
derecede sıcak olan bir ortam var ve bu yüksek sıcaklık 
birçok hastalığa şifa diyebiliriz. Yıllardır müşterimiz olan 
birçok kişi grip ya da nezle gibi rahatsızlıklara yakalanırsa 
Asri Hamamı’na geliyor ve burada iyileşiyor. Sırt, omuz 
ya da eklem ağrısı çeken insanlar için burada özel yağlarla 
masaj yapan tellak var, insanların bu masaj sayesinde 
ağrıları azalıyor.” ifadelerinde bulundu.

Ziyaretimiz sırasında hamamın 35 yıldan fazladır 

müşterisi olan Azad Ömer ile karşılaştık. Ömer bizlere 
Asri Hamamı’nı şu sözlerle anlattı:

“Ben 35 yıldan 
daha fazla bir 
süredir Asri 
Hamamı’nda 
yıkanıyorum. 
Hergün gelmesem 
bile illaki iki 
günde bir Asri 
Hamamı’na 

gelip yıkanırım. Yıkandıktan sonra hamamda kahvemi 
içerim ardından hamamın yanında bulunan lokantada 
teşrip yerim. Buradan ayrıldıktan sonra tüm dünya 
benimmiş gibi hissediyorum. Gerçekten hamam benim 
için çok farklı bir şey, rahatsız olduğumu hissettiğimde 
hamama geliyorum ve iyileşiyorum. Burada eşyalarımın 
içinde bulunduğu özel bir dolabım var, benim gibi Asri 
Hamamı’nın devamlı müşterisi olan birkaç kişinin de özel 
dolabı var.” 

Hamamda, küçük bir tezgahı olan ve yıkanmak için 
gerekli malzemeleri satan Mam Zrar adında yaşlı bir amca 
buluyor. 

15 yıldır Asri Hamamı’ndaki tezgahının başında 
olduğunu söyleyen Mam Zrar, “Hamam kullanımına 
yönelik talep çok azaldı özellikle de Asri Hamamı’na. 
Eskiden 3 mahalle Tacil, Hanaka ve Arap mahallelerinde 
bulunan insanlar hamamımızı ziyaret ediyordu, bu 
mahallelerin dağıtılması sebebiyle ziyaretçilerinin sayısı 
çok azaldı. Hamam ile evdeki banyo arasındaki fark ise 
burada sürekli sıcak su olması. Evlerde elektrik sıkıntısı 
nedeniyle sıcak su çok bulunmuyor ya da az ısınıyor ve 
yetmiyor.” diye konuştu.

Birçok insan eğitim seviyesinin yükselmesiyle 
dünyadaki farklı dilleri öğrenme şansı yakalar, ancak 
yüksek bir eğitim derecesine ulaşmadan çok sayıda 
dil bilen ve bunu iyi konuşan insan sayısı azdır. Anadil 
haricinde başka bir dili öğrenmek zaman isteyen bir 
süreçtir. Bu haberimizde sadece ilkokul mezunu olan 
ve 7 dili çok rahat konuşan bir isimden söz edeceğiz. 

Erbil’in Kayseri Çarşısı’nda seyyar satıcılık yapan 
Pakistanlı Celil’in hikayesi oldukça farklı. Aslen 
Pakistanlı olan Celil, Erbil’de dünyaya gelmiştir. 
Yıllar önce Kuveyt’te altın tüccarı olan Celil, 
Irak’ın Kuveyt’i ele geçirmesiyle tüm mal varlığını 
kaybetmiştir. 

TEBA Gazetesi olarak uzun süredir Pakistanlı 
Celil ile görüşmek ve 7 dili nasıl öğrendiğini 
sormak istiyorduk ancak Celil’in sabit bir konumu 
olmaması ve seyyar çalışması onu bulmamızı zor 
hale getiriyordu. Pakistanlı Celil’i bulduğumuzda 
da hemen kendisiyle görüştük, o da hayat hikayesini 
gazetemize anlattı. 

Aslen Pakistanlı olan Celil, yolunun Erbil’e düşmesi 
ve 7 dil öğrenmesine ilişkin, “Ben 1956 yılında 
Erbil’de doğdum. Biz aslen Pakistanlı’yız ama 
büyük dedemiz zamanında Erbil’e yerleşti. Daha 
sonra Erbil’de sadece Türkmence konuşulduğu için 
nesilden nesile Türkmence öğrendik ve şehir halkıyla 
akrabalık kurduk. Bu yüzden ben de çocukluğumdan 
itibaren sadece Türkmence konuştum. İlkokul altıncı 
sınıfı Erbil’de tamamladım ve eğitimim Arapçaydı.” 
dedi. 

Sözlerinin devamında Erbil’den gidişini ve yeni dilleri 
öğrendiği süreci anlatan Celil, şu ifadeleri kullandı:

“1963 yılında Erbil’de bir kuyumcu dükkanımız 
vardı. 1975 yılında ben Kuveyt’e giderek orada 
işlerimi büyüttüm ve geri dönmedim. Orada altın 

tüccarıydım. Asya, Avrupa ülkeleri, Hindistan 
ve Pakistan gibi ülkeleri gezerek orada ticaret 
yapma şansım oldu, bu seyahatlerimde 7 dünya dili 
öğrendim. Şüphesiz serüvenin başlangıcı Kuveyt’ten 
başlıyor. Türkçe ve Kürtçeyi Erbil’de öğrendim. 
Kuveyt’te yaşadığım dönemde yaptığım yurt dışı 
seyahatleriyle Arapça, İngilizce, Hintçe, Urduca ve 
Farsça öğrendim.”

Celil büyük bir altın tüccarıyken iflas eder ve seyyar 
satıcılığa başlar. Pakistanlı Celil, konu hakkında, 
“1975 yılında Kuveyt’e yerleştim ve orada yaşama 
kararı aldım. Maddi durumum çok iyiydi, öyle ki 
dükkanımın vitrininde kilolarca altın bulunurdu. 
1991 yılındaki Irak-Kuveyt savaşında çok zarara 
uğradım ve evimi dahi kaybettim. Bu yüzden Irak’a 
dönüp seyyar satıcılığa başladım. Yıllardır da Erbil’in 
Kayseri Çarşısı’nda çorap satıyorum.” diyerek 
hikayesini anlattı. 

Birçok dil öğrenen Celil’e “Bir insan dil öğrenmek 
için ne yapmalı?” sorusunu sorduğumuzda, buna çok 
kısa bir yanıt vererek, “İnsan eğer gerçekten bir şey 
için çaba gösterirse, bunu başarır.” dedi.

Ateşi yarım asırdan fazladır yanan 
Asri Hamamı

7 Dil Bilen Seyyar Satıcının Hikayesi…

  Haber: Abdülselam Hişam / Foto: Ali Salm Cambazoğlu

  Haber: Abdülselam Hişam / Foto: Ali Salm Cambazoğlu
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Tarih çoğu zaman tekerrürden 
ibarettir ve insan geçmişten ders 
çıkarmalıdır. Bu tarih sadece 
insanlar için değil ülkeler için de 
geçerlidir. Irak’a baktığımızda 
yakın tarihte birçok kez tekerrür 
yaşandığını görmekteyiz. Öyle 
ki askeri darbe, krallık rejiminin 
yıkılması, onaylanmış hükümetin 
lağvedilmesi gibi olaylar 
yaşanmıştır. 

Irak kurulduğu günden beri 
hiçbir zaman derin ve huzurlu 
bir nefes çekmemiştir. Savaş, art 
arda gelen rejimlerin yıkılması, 
dış müdahaleler ve iç ihanetler 
ülkede huzur bırakmamıştır. Öte 
yandan iktidarlar, yolsuzluğu 
doğal bir hak olarak görmüş ve 
halkını ezmeyi gelenek haline 
getirmiştir. 

Konu başlığına dönecek olursak, 
vatandaşların çoğu “Irak’ı nasıl 
bir gelecek bekliyor?” sorusunu 
sorabilir. Tarih yeniden vicdansız 
yüzünü tekrar gösterecek mi? 
Irak siyasi olmayan siyasilerin 
çekişme sahası haline mi 
gelecek? Irak savaş için açık bir 
coğrafya ve yasa dışı milislerin 
yeri mi olacak? DEAŞ ve El-
Kaide terör örgütlerinden sonra 
yeni isim veya yüzlerle bölgede 
terör yeniden doğacak mı? Ya 
da başka ülkelerin boyunduruğu 
altına mı girecek? Bu konulara 
alışkın olduğumuz için tüm 
bu sorular ihtimaller arasında 
yer alıyor. Bunlar göz ardı 
edilemeyecek ihtimaller ve Irak 
halkının kalbinde yanan bir ateş. 

Konuya daha fazla açıklık 
getirmek adına 2021 yılının 
son, 2022 yılının ilk günlerini 
bir hatırlayalım. ABD 
öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı 
Uluslararası Koalisyon güçleri 
Irak’tan çekiliyordu, özellikle 
de muharip güçler. Bu durum 
milislerin farklı bölgelerde 
istediği gibi at koşturmasına 
yol açtı. Öyle ki askeri üsleri 
ve mevzileri hedef aldılar. Öte 
yandan teröristler bu hassas 
dönemden faydalanarak bu 
halkın koruyucularını, evini 
yakıtlar, insanlarını kaçırdılar 
ve vatandaşların yüreğine korku 
ektiler. Resmi verilere göre, 
2021 yılında suikast, intihar 
saldırısı, sahte kontrol noktaları, 
kaçırma ve roketli saldırılar dahil 
257 terör eylemi gerçekleşti. 
Saldırılar sonucu 387 kişi şehit 

oldu, 518 kişi yaralandı ve 37 
kişi kaçırıldı. 

Tüm bu olaylar 2003 sonrası 
yaşanan dönüm noktasını 
bize hatırlatır. Baas rejiminin 
yıkılmasının ardından milisler 
ve teröristler Irak’ı terörün 
kucağına attı ve kurunun 
yanında yaş da yandı. Şimdi 
ise aynı senaryonun 19 yıl 
sonra tekrardan yaşanması 
bekleniyor. Koalisyon güçlerinin 
çekilmesinin ardından Irak’ın 
yeniden karmaşaya sürüklenmesi 
bekleniyor. Şu anki duruma 
tekrar gelmek ise yine bir 19 
yıl isteyecek gibi. Ya da şu an 
tehdit ve karşıtlıkla Irak’tan 
gönderilen ABD’nin demokrasi 
ve insan hakları çatısı altında 
eline, ülkenin altı ve üstünü 
açacak anahtar verilmeli. Böyle 
olunca da ABD’ye onlarca yıl 
sömüreceği doğal kaynakları 
sunmuş olursunuz. 

Burada şunu düşünebilir; Irak 
yakın gelecekte demokrasi ve 
federal hükümet adı altında 
Afganistan gibi milislerin 
eline mi düşecek? Ya da bu 
düşüncenin tam tersi; Irak 
halkını parlak bir gelecek ve yeni 
bir dönem mi bekliyor?

Koalisyon güçlerinin 
çekilmesinden sonra ortaya 
çıkacak ihtimalleri şöyle 
sıralayabiliriz:

Birincisi: ABD güçlerinin 
çekilmesinin ardından yeniden 
askeri operasyonlara ihtiyaç olur 
çünkü terör örgütü DEAŞ’ın 
saldırıları artabilir. Resmi güçler 
ve Irak ordusunun zayıflığı bu 
ihtimali güçlendiriyor. 

İkincisi: ABD güçlerinin Irak’tan 
çekilmesi Şii-Sünni çatışmasını 
tehlikeli bir boyuta taşıyabilir. 
Bu açık bir senaryo olabilir 
çünkü ABD’nin çekilmesiyle 
İran’a yakın Şiiler, Sünnileri zor 
duruma sokar. Hal böyle olunca 
da taife savaşı kaçınılmaz olur. 

Üçüncüsü: ABD güçlerinin 
çekilmesinin ardından yeni Irak 
hükümeti kurulacaktır. Ekim 
2021 seçimlerinde İran’a bağlı 
güçler büyük hezimet yaşadı ve 
sandalye sayıları gözle görülür 
şekilde azaldı, seçime itiraz 
ettiler. Meclis Başkanlığını 
belirlerken aşırıcı Şii güçlere 
yakın bir kişinin orada olmaması 
bu ihtimali güçlendiriyor. 

Hüseyin Hatipoğlu

Irak’ı nasıl bir gelecek bekliyor? 
Yasa dışı milis gruplar için 

yeni bir saha mı 
olacak?

Ateşi yarım asırdan fazladır yanan 
Asri Hamamı

7 Dil Bilen Seyyar Satıcının Hikayesi…

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) 
Uluslararası Örgüt Raporları Değerlendirme 
Komitesi Koordinatörü Dindar Zebari, “PKK 
ve diğer silahlı oluşumlardan Kürdistan 
Bölgesi topraklarını komşu ülkelere saldırmak 
için kullanmamalarını talep ediyoruz.” dedi.

 Dindar Zebari, basına yaptığı açıklamada bazı 
uluslararası ve bölge hükümetinin raporlarına 
dikkat çekerek özellikle “güvenlik güçlerinin 
resmi kurumlarda düzenlenmesi, şeffaflık ve 
yolsuzlukla mücadele, gazetecilik ve medya 
özgürlüğü, uyuşturucu ticareti" gibi konulara 
değindi.

Irak’ta 2021'de terör örgütü DEAŞ’ın 
eylemleri ve sonuçlarına değinen Zebari, 
“Geçen yıl, pusular, doğrudan saldırılar, 
intiharlar, sahte kontrol noktaları, adam 
kaçırmalar ve füzelerle 257 terör saldırısı 
gerçekleştirildi, saldırılarda 387 kişi şehit 
oldu, 518 kişi yaralandı ayrıca, 37 kişi 
kaçırıldı.” bilgisini paylaştı.

Çatışmalar ve sınır bombardımanlarına ilişkin 
Zebari, “Geçen yıl, 216 hava saldırısı, 403 
topçu ve 8 kara saldırısı kaydedilen 626 
sınır bombardımanı yaşandı. PKK ve diğer 
silahlı oluşumlardan Kürdistan Bölgesi 
topraklarını komşu ülkelere saldırmak için 
kullanmamalarını talep ediyoruz. Komşu 
ülkelerden de sınır bölgelerinde sivillerin 
yaşadığını ve bombardımanlar nedeniyle 
evlerinin ve canlarının tehlikede olduğunu 
göz önünde bulundurmalarını istiyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

Mahkemelerin ifade özgürlüğü ve bağımsızlık 
hakkına ilişkin Zebari, "Kürdistan Bölgesi 
Hükümeti, demokrasinin ve demokratik 
değerlerin bir örneğidir. Yaptırım, yasama ve 
adalet yetkileri arasında güçlü bir kurumsal 
sisteme bağlıdır. Aynı zamanda gerekli 
alanlarda değişiklik yapmaya hazırdır. 
Mahkemeler tarafsızdır ve terfi sistemi 
çerçevesinde bağımsız olarak faaliyet 
göstermektedir." dedi.

Zebari, ABD, Avrupa Birliği ve Kanada 
temsilcilerinin UNAMI raporunu 

memnuniyetle karşıladıklarını belirtirken, 
raporun arka planına eklenen notlarından 
dolayı Uluslararası Örgüt Raporları 
Değerlendirme Komitesinden övgüyle söz 
etti.

Güvenlik güçlerinin resmi kurumlarda 
yeniden düzenlenmesi hakkında açıklamada 
bulunan Zebari, "Bu yıl Peşmerge güçlerine 
bağlı dört piyade tugayı birleşti, Peşmerge 
Bakanlığına bir destek gücü geldi. İkinci 
destek güçlerinin çalışmaları tamamlandı ve 
yakında birleşecek." ifadelerinde bulundu.

Yolsuzlukla mücadeleye ilişkin Zebari, 
"2021 yılında 445 yolsuzluk davası açıldı. 
Bu sayı önceki yıllara göre daha yüksek. Şu 
anda 560 ceza talebi soruşturma aşamasında. 
560 ceza talebi ve 245 istihbarat davası olmak 
üzere toplamda 805 yolsuzluk Temizeller 
Komisyonu tarafından araştırılıyor. Bu 
yıl mahkemelere gönderilen toplam dava 
sayısından 136 ceza davası, soruşturmaları 
tamamlandıktan sonra yargılama aşamasına 
girdi.” şeklinde konuştu.

Uyuşturucu ile mücadele konusuna değinen 
Zebari, “2019 yılında 1794 kişi uyuşturucu 
kullanma ve ticaretini yapma suçundan 
tutuklandı. 2020 yılında bu sayı 1290’a 
düştü. Toplamda 75'i tüccar, 3 bin 14'ü 
kullanıcı olmak üzere 3 bin 89 kişi tutuklandı. 
Bu yılın ilk altı ayında tutuklanarak 
mahkemeye çıkarılan uyuşturucu bağımlıları 
ve tüccarlarının sayısı 881 olarak kayıtlara 
geçti. Ele geçirilen uyuşturucu miktarı ise 
215 kilogramdan oluşmaktadır." dedi.

Uluslararası Örgüt Raporları Değerlendirme 
Komitesi Koordinatörü Zebari, son olarak 
“Bölge hükümeti Kızılhaç Komitesi ile 
anlaşma içerisinde. Anlaşmaya göre, adı 
geçen taraf bölgedeki tüm hapishaneleri ve 
reform merkezlerini izinsiz ziyaret edebilir. 
UNAMİ’ye de aynı izin verildi. Anlaşma 
kapsamında UNAMI, geçen yıl Mayıs ayına 
kadar reform merkezlerini 14 kez ziyaret 
etti. 60 mahkumla da görüştü.” ifadelerini 
kullandı.

Zebari’den PKK’ya çağrı: Bölge 
topraklarını komşu ülkelere saldırmak 

için kullanmayın 
Haber: İbrahim Sirwan
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Hazırlayan: Ahmet Sirwan

Teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan yöntemler diş 
tasarımında yepyeni bir trend yarattı. Hollywood Smile, 
günümüzde diş kliniklerinde en çok uygulaması yapılan 
bir yöntem haline geldi.

Diş Hekimi Özer Bey, TEBA Gazetesi okurları için gülüş 
tasarımı hakkında merak edilenleri anlattı ve sıkça sorulan 
soruları yanıtladı. 

İlk olarak Hollywood Smile operasyonunun hedefine 
değinen Dr. Bey, “Güzel bir gülümseme elde edebilmek 
için sadece beyaz dişler yeterli değildir. Beyazlığın yanı 
sıra diş etlerinin sağlıklı görüntüsü ve dişlerin orantısı 
da çok önemlidir. Hollywood Smile ile diş eti, diş, dudak 
uyumu sağlanır mükemmel bir gülüş elde etmemiz 
hedeflenir.” dedi.

Nasıl bir gülüşe sahip olunması gerektiğinin, cinsiyet, 
yaş, yüz hatları, dudaklar ve hatta göz rengi gibi birçok 
faktöre bağlı olduğunu kaydeden Bey, “Gülüş tasarımında 
öncelikle yüzünüzün şekli tespit ediliyor ve hangi formda 
dişlere sahip olmanız gerektiği belirleniyor.” şeklinde 
açıklamalar yaptı.

Hollywood gülüşünün faydalarına değinen Bey, “Gülüş 
tasarımı, daha beyaz ve kusursuz görünen dişlere, eşsiz 
bir gülümsemeye, sağlıklı bir ağıza, rahat bir çene 
oturuşuna ve uzun vadede ağız sağlığının korunmasını 
sağlar.” diye konuştu.

“Ömür boyu garantili diş tedavisi 
tamamen hayaldir”

Hollywood Smile operasyonunda en merak edilen 
sorulardan biri de kalıcı olup olmadığıdır. Dr. Özer Bey, 
söz konusu soruyu şu şekilde yanıtladı:

“Estetik restorasyonlarının başarılı bir şekilde uzun yıllar 
kullanılabilmesi için hekime düşen görev; maksimum 
detay ile çalışarak doğru protokolü uygulamaktır. Hastaya 
düşen görev ise; operasyon sonrası bakımdır. Yani çok 
iyi bir diş fırçalama, diş ipi uygulama ve yaklaşık 6 ayda 
bir olacak şekilde diş hekimi kontrolleridir. Ömür boyu 
garantili diş tedavisi tamamen hayaldir.”

Gülüş tasarımına garanti verilmesinin ticari ve yanlış 
olduğunu kaydeden Bey, “Ömür boyu kullanım 
sağlanabilir fakat bunun garantisi verilemez. Kişinin 
kendi dişinin bile ömür boyu garantisi olmadığı 
düşünülürse, daha da iyi anlaşılabilir.” ifadesini kullandı.

“Kalıcı olmak için en önemli şart, 
doğru planlamadır”

“Gülüş tasarımının kalıcı olması için ne yapılmalı?” 
şeklindeki soruyu Bey, “Kalıcı olmak için en önemli 

şart, doğru planlamadır. Gülüş tasarımı işlemlerinin 
başlatılabilmesi için belli başlı ön hazırlıklar vardır. 
Önce hastanın yüz ve çene yapısını belirgin bir şekilde 
gösteren makinelerle fotoğrafları çekilir. Daha sonra, 
ağız ve çene ölçüsü alınır. Bu ön aşamalar, hastanın nasıl 
bir estetik görünüm istediğinin doğru anlaşılması için 
çok önemlidir. Gülüş tasarımının analizi yapılır, tedavi 
seçeneklerinin neler olduğu değerlendirilir ve seçilen 
tedavi ile elde edilecek yaklaşık sonuç hastaya gösterilir.” 
diye yanıtladı.

Dr. Özer Bey, Hollywood Smile operasyonlarında 
uygulanan işlemleri şu şekilde sıraladı:

•  Dişler onarılır ve ağız sağlıklı hale getirilir.

•  Diş eksiğinin olup olmadığı tespit edilir. 

•  Kişiye özel gülüş tasarımı, dijital ortamda oluşturulur.

•   Diş eksiği varsa implant uygulaması yapılır. 

•   Diş eti problemleri ortadan kaldırılır. 

•   Kişiye özel oluşturulan gülüş tasarımına uygun olarak 
dişler restore edilir.

•   Gülüş tasarımına uygun olarak dudakların ve 
diş etlerinin görünüşünü biçimlendirecek estetik 
uygulamalar gerçekleştirilir.

•   Son olarak dişler beyazlatılır ve aynı tonda 
görünmeleri sağlanır.

Yeni tip koronavirüsün yayılmasının üzerinden 2 yıl 
geçmesinin ardından şu anda yeni varyantı Omicron, 
özellikle Dalta varyantından daha hızlı yayıldığı için 
tehlike ve endişe kaynağı haline geldi.

Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Anthony Fauci, 
“İnsanları Omicron’dan korumak için bir yol 
yok. Omicron, mevsimsel bir hastalık olarak 
görünene kadar dünya genelindeki herkes bu virüse 
yakalanmalı.” dedi.

Fauci, koronavirüsün yeni varyantı Omicron’dan 
kurtulmanın yolu olmadığını 
belirterek, söz konusu virüse herkesin 
yakalanacağını kaydetti.

Sağlık sektörü ve gözetim sistemi 
üzerindeki yoğun baskılardan dolayı 
vatandaşlara söz konusu virüse 
karşı doğal davranmaları gerektiğini 
söylemek için  iyi bir durumda 
olunmadığını kaydeden Fauci, 
“Yüksek derecede bulaşıcı Omicron 
varyantının er ya da geç herkese 
bulaşacağı görüşündeyiz. Koronavirüs 
ve türlerine göre daha fazla iyileşme 
oranı kayıtlara geçse de toplumumuz 
bu virüsle mücadele edip mevsimsel 
bir hastalık olarak görebilir.” 
ifadelerinde bulundu.

Fauci, “Eğer koronaya karşı gelebileceğimiz bir 
duruma gelip, koronavirüs aşısının yerini alacak 
ve Omicron'a da karşı gelebilecek başka bir 
tedavi bulunursa virüsü mevsimsel bir virüs olarak 
görebileceğimiz başka bir döneme geçmek için bir 
adım olabilir.” diye konuştu.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün yeni 
varyantı Omicron’un daha hızlı yayıldığını bildirse de 
etkisinin Dalta varyantından daha az olduğunu ancak 
aşı olmayan kişilerin hastalanması ve ölüme kadar 
götürmesinin mümkün olduğunu aktardı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde 
küresel sağlık uzmanlarıyla gerçekleştirdiği basın 
toplantısında, geçen hafta DSÖ’ye 15 milyon yeni 
vaka bildirildiğini ve bunun haftalık en yüksek küresel 
Kovid-19 vaka sayısı olduğunu söyledi.

Ghebreyesus, “Haftalık can kaybı sayısı neredeyse 50 
binlerde ve bu çok fazla. Virüsle yaşamayı öğrenmek, 
bu ölüm rakamlarını kabulleneceğimiz anlamına 
gelmemeli."  ifadelerini kullandı.

DSÖ Başdanışmanı Bruce Aylward, toplumu 
korumak adına önlemleri uygulamayı bırakma 
seçeneğinin çok büyük yanlış olacağını 
kaydetti.

DSÖ Kovid-19’la Mücadele Ekibi Lideri 
Maria Van Kerkhove, “Omicron varyantının 
halk arasında çok etkili olarak yayıldığını 
görüyorsunuz. Eğer izin verirsek bu şekilde 
yayılmaya devam edecek. Gelecek haftalarda 
vaka sayısındaki artışı göreceğiz.” dedi.

Kerkhove, koronavirüsün yeni varyantı 
Omicron’un daha hızlı yayıldığını ancak 
etkisinin Dalta varyantından daha az olduğunu 
belirterek aşı olmayan kişilerin hastalanması 
ve ölüme kadar götürmesinin mümkün 
olduğunu aktardı.

Dr. Özer Bey “Hollywood Smile” hakkında 
merak edilenleri yanıtladı

‘Omicron varyantı herkese bulaşacak’‘Omicron varyantı herkese bulaşacak’

Haber: Nurhan Karhi
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TEBA FM YENİ YÜZÜYLE TEBA FM YENİ YÜZÜYLE 
HIZ KESMİYORHIZ KESMİYOR

Erbil’de 104.1 frekansı üzerinden yayın yapan TEBA FM Radyosu, yeni stüdyosuyla beraber 

yayınlarına tüm hızıyla devam ediyor. 

Sabahları Pınar Çelebi’nin sunumuyla başlayan ‘Kahvaltı Saati’ programıyla, gündemdeki 

gelişmeler, günün olayları, yaşam tavsiyeleri, kahvaltı haberleri, burç yorumları ve sağlık 

haberleriyle dinleyicilere yaşanan gelişmeler hakkında bilgi aktarılıyor.

Gün içerisinde dinleyicilere müzik keyfi yaşatmanın yanı sıra, saat başı haberler ve ana haber 

bültenleriyle gündeme ilişkin olayların dakika dakika aktarıldığı haber programları yeni 

dönemde yayın akışında yerini aldı.

 Türkmenlerin ilk ve tek magazin adresi TEBA Magazin’in haber     bülteni ‘Türkmen Magazin’ programı, Aslı Küzecioğlu’nun     sunumuyla her pazar akşamı yayında. Geylan Bakkal’ın yurt     dışından telefon bağlantısıyla birbirinden özel canlı yayın    konuklarını ağırladığı ‘Zing’ programı da tüm hızıyla devam  ediyor.

Sevilen sunucu Merve Kalayı’nın sunumuyla tamamen Türkmence şarkılar eşliğinde Buram Buram Türkmeneli programı da yayında. Öte yandan, popüler Türkmen sanatçılar ve fenomenlerin stüdyo konuğu olduğu ‘Bizim Stüdyo’ programı, her hafta canlı yayınla dinleyicilerin karşısında oluyor. İstek şarkılar ve samimi sohbetler eşliğinde Geylan Bakkal’ın sunumuyla hafta içi her sabah ‘Müzik Çalar’ ve Yunus Serhan Türkmen ile hafta içi her akşam ‘Gecenin Sesi’ programları dinleyicilerle buluşuyor.

TEBA FM’in dini programı Molla Hüsammeddin’in sunumuyla 
‘Cuma Bereketi’ programı samimi sohbetler, dini anlatımlar ve canlı 
bağlantılarla dinleyicilerin sorularını yanıtlıyor.

Bu programların yanı sıra birçok siyasi, tarih, kültür, sanat ve 
edebiyat programları sürpriz isimlerle TEBA FM’de olacak.  

Hazırlayan: Aslı Küzecioğlu
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TÜRKMEN GENÇLERİN ‘SANAT’ AŞKITÜRKMEN GENÇLERİN ‘SANAT’ AŞKI
Türkmen müziğine yepyeni bir yorum:Türkmen müziğine yepyeni bir yorum:  Kara BandKara Band

‘Hayal kurun ama hiçbir zaman hayalperest olmayın’‘Hayal kurun ama hiçbir zaman hayalperest olmayın’

‘Doğru an bu andı, bundan sonra her an olacak’‘Doğru an bu andı, bundan sonra her an olacak’

Altı Türkmen gencin bir araya gelerek oluşturduğu ‘Kara 
Band’ adlı yeni müzik grubu, son dönemlerde tarzıyla 
dikkat çekiyor. Türkmen müziğine yeni bir yorum 
katmak adına bir araya gelen gençlerin hedefleri ise basit 
görülse de oldukça zorlu. Peki ‘Kara Band’ grubu kim? 
Kimler tarafından kuruldu? Hedefleri neler? Destek 
alıyorlar mı? İşte merak edilen tüm soruların yanıtı...

Son günlerde kafe ve restoranlarda sahne alarak 
dikkatleri üzerine toplayan Kara Band grubunun 
vokalisti Ömer Mueyyed, TEBA Magazin’in sorularını 
yanıtladı. 

Müzik tutkunu 6 gencin, katıldığı bir müzik festivalinde 
tanışması sonucu kurulan Kara Band grubu, birçok tarzı 
bünyesinde bulunduruyor. Temeli arabesk ve türkü 
tarzları üzerine kurulan grup, Rock esintileri de içeriyor. 
Ağırlıklı olarak kendi şarkılarını yazıp besteleyen ve 

hem nostaljik hem de modern tarzları kendilerine göre 
yorumlayan Kara Band’ın üyeleri ise şöyle:

Grubun vokalisti Ömer Mueyyed, ayrıca gitar da çalıyor. 
21 yaşındaki Mueyyed, söz yazıp şarkı da besteliyor. 
Grupta 25 yaşındaki Eyüp Velit gitar, yaşıtı Mehmet 
Burhan ud çalarken, 20 yaşındaki Ömer Çetin ile 21 
yaşındaki Ahmet Şahin de saz çalıyor. Kara Band’da 
yer alan klarnet ve ud sanatçısı Sermet Mustafa, aynı 
zamanda saksafon da çalıyor.

Kara Band’ın hedeflerini anlatan Mueyyed, grup olarak 
en büyük hedeflerinin Irak’ın her yerinde konserler 
verebilmek olduğunu ifade etti. Genç vokalist, 
“Ülkemizde konser kültürü pek yok, bizler de insanları 
buna alıştırmak istiyoruz.” diyerek sitemini dile getirdi. 
Mueyyed ayrıca, hedeflerinin arasında kendi şarkılarını 
yayınlayıp herkese duyurmak olduğunu belirtti.

Yeni şarkı yakında!

Ömer Mueyyed, Kara Band olarak yakında kendi 
şarkılarını yayınlamayı planladıklarını söyledi. Grup, söz-
müziği genç müzisyene ait olan ‘Aşık Olamadan Ölmüş’ 
adlı çalışmayı, önümüzdeki haftalarda dinleyicileriyle 
buluşturacak.

Iraklı genç oyuncu Muhammet 
Demirci, figüranlık yaparak başladığı 
oyunculuk sektöründe en büyük 
desteği ailesinden gördüğünü söyledi. 
Türkmen oyuncu, Kuruluş Osman, 
Uyanış Büyük Selçuklu ve Yasak 
Elma gibi sayısız dizi ve projelerde 
yer almıştı. İşte Demirci’nin Irak’tan 
Türkiye’ye uzanan oyunculuk 
serüveni...Başarılı oyuncu Muhammet 
Demirci, hakkında bilinmeyenleri 
TEBA Magazin’e anlattı. 

Kerkük’te doğup büyüyen Muhammet 
Demirci, üniversiteden mezun 
olduktan sonra yüksek lisans eğitimi 
için Türkiye’ye yerleşti. Bir yandan 
üniversite okurken bir yandan da 
çocukluk hayali olan oyunculuk 
alanında kendini geliştirmeye başladı. 
Birçok şirket ve ajansla çalışan Demirci, 
figüran olarak başladığı oyunculuk 
kariyerinde yardımcı oyunculuğa kadar 
yükselmeyi başardı. Sayısız televizyon 

ve internet dizisinin yanı sıra belgesel 
ve reklamlarda da yer alan Demirci, 
zamanla ajansların vazgeçilmez 
isimlerinden biri oldu. 

‘Kurduğum hayalleri hep 
gerçekleştirdim’

Küçük yaşlarda yaptığı taklitlerle 
başlayan oyunculuk hayranlığının 
zamanla hayal haline geldiğini söyleyen 
26 yaşındaki Demirci, şu ifadeleri 
kullandı:

“Ailecek tiyatro izlemeye gittiğimiz 
dönemlerde içimde bir tutku oluştu. 
Ailemin desteği sayesinde kurduğum 
tüm hayallerimi gerçekleştirdim. Benim 
bir hayat felsefem var, ‘Hayal kur ama 
hayalperest olma’ derim.”

Muhammet Demirci’nin yer aldığı 
projeler arasında televizyonların sevilen 
dizileri Kuruluş Osman, Uyanış Büyük 

Selçuklu, Sadakatsiz, Yasak Elma, Arka 
Sokaklar, Bir Annenin Günahı, Akıncı, 
Benim Hayatım, Sana Söz ve Aşk 
Mantık İntikam gibi dizler de var. Genç 
oyuncu, bunların yanı sıra internet 
dizileri, reklam ve belgesellerde de boy 
gösterdi.

Oyunculuk dışında edebiyata da ilgisi 
olduğunu belirten Demirci, bazen şiir 
ve hoyratlar yazdığını söyledi. TEBA 
Magazin’e ileriye dönük hedeflerinden 
bahseden başarılı oyuncu, “Irak’ta 
tiyatro ve oyunculuk kültürünü 
geliştirmek istiyorum.” dedi. 

Son zamanlarda eğitiminden dolayı 
oyunculuğa ara veren Muhammet 
Demirci, yüksek lisans tezini bitirmek 
için çalışıyor. Demirci, tezinde 
‘Türkmen tiyatrosu’ konusunu ele 
aldığını ve bitirince onu kitap haline 
getirmek istediğini dile getirdi.

Ünlü bir Türk eserini seslendirdiği ilk çalışmasıyla 
dikkatleri üzerine toplayan Ahmet Özbaş, piyasaya 
çıkmak için doğru zamanı beklediği için şarkısını 
şimdi yayınladığını söyledi. 

‘Geceler Yarim Oldu’ şarkısıyla müzik kariyerine ilk 
adımını atan Ahmet Özbaş, TEBA Magazin’e özel 
açıklamalarda bulundu.

Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, türkü, 
makam ve ilahi dinleyerek müzikle tanıştığını ifade 
eden Özbaş, ilk çalışmasını da yine aynı tarzda 
yayınladı. Genç şarkıcı, “Abdülvahab Haba, Muazzez 
Ersoy, İzzet Yıldızhan, Mahsun Kırmızıgül ve Murat 
Göğebakan gibi isimler bana ilham oluyor.” diye 
konuştu. 

Yakında yeni projelerinin olduğunu ve onları 
da yayınlamak için doğru zamanı beklediğini 
dile getiren 23 yaşındaki şarkıcı, hayallerinden 
bahsederken şu ifadeleri kullandı:

“Sanatçıların çoğu yüksek hedefler koymaktan 
korkuyor ama ben korkmuyorum. En büyük 
hedefim, Türk dünyasının önde gelen 
sanatçılarından biri olmak. Benim halkıma ve 
toprağıma bağlı olduğum gibi halkım da bana 
bağlı olabilsin.” 

Ahmet Özbaş ayrıca, ezan ve ilahi eğitimleri 
almış ve ara sıra camilerde ezan okuyor.  

Hazırlayan: Aslı Küzecioğlu


