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Bölge Başkanı, hiçbir şekilde oluşumların
haklarından geri adım atılmasından yana değil
IKBY Parlamento Seçimi, eylül ve kasım ayları
arasında yapılmalı

Rusya ile Ukrayna 3
arasındaki savaş
nedenleri…
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Keto diyeti nedir ve nasıl
yapılır?

Zayıflamak, hastalıkları ve vitamin eksikliğini tedavi
etmek için kullanılan gıda programı Keto, günümüzde
yaygın bir şekilde uygulanıyor ve çok sayıda vatandaşın
söz konusu diyet programından faydalandığı belirtiliyor.
Keto nedir ve nasıl uygulanır? Faydaları nelerdir?

7 Yıldır Omuzunda
Gezdiriyor!..
Birçok insan günlük yaşamında bazı alışkanlıklar edinir
ve bu yaşamlarının bir parçası haline gelir. Seyit Macit
ve papağının hikayesi biraz farklı. Macit, papağanına 7
yıldır çocuğu gibi bakıyor ve bir ebeveyn gibi ona bağlı.

Gazali Caddesi-Farklı dizaynıyla
gençlerin uğrak merkezi
Gençlerin rağbet gösterdiği, çeşitli kafe ve restoranları
içinde barındıran ve kısa sürede Erbil’deki uğrak
caddeler arasında yer almayı başaran Gazali Caddesi,
içerisindeki farklı yapılarla dikkat çekmeyi başardı.

www.tebaajansi.com
twitter/@tebajansi

facebook.com/tebajansi

+964 750 261 10 11
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Dılşad Şahap: Oluşumların hakları, siyasi
taraflar arasında çatışma aracı haline
getirilmemeli

Haber: Abdulselam Tütüncü/ Foto: Abdullah Bahtiyar

-“Bölge Başkanı, hiçbir şekilde oluşumların
haklarından geri adım atılmasından yana değil”

-“Türkmen taraflar için parlamentodaki kota
sandalye sayısı 10’a çıkarılmalı”

IKBY Başkanlık heyeti, siyasi partilere
alıcısı. Siyasi sürece katılma şekli konusunda
gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Erbil’de
kendileri doğru kararı verir. Ülkede yasalara göre
Irak Türkmen Cephesi’ni (ITC) ziyaret etti. IKBY çalışma yürütmekteler.” ifadelerinde bulundu.
Parlamento Seçimlerine ilişkin görüş alışverişinde
bulunulan toplantıda, parlamentodaki kota
“IKBY Parlamento Seçimi, eylül ve kasım
meselesi bir diğer önemli konu oldu.
ayları arasında yapılmalı”

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY)
Başkanlığından bir heyet, siyasi taraflar arasındaki
"Kürdistan Bölgesi'nin siyasi sürecinde
görüşlerin yakınlaştırılması amacıyla seçim
etkili iki parti olarak, Irak Türkmen
yasasının değiştirilmesi, IKBY Parlamento
Cephesi ile seçim konusu görüşüldü"
Seçimleri ve IKBY Yüksek Seçim Komisyonunun
oluşturulmasıyla ilgili siyasi partilerle görüşme
IKBY Başkanı Neçirvan Barzani’nin Danışmanı
gerçekleştirdi.
Dılşad Şahap, ITC’ye gerçekleştirdiği ziyaretin
amacına ilişkin TEBA’ya yaptığı açıklamada,
“Kürdistan Bölgesi'nin siyasi sürecinde iki etkili
parti olarak, Irak Türkmen Cephesi ile masaya
oturduk. Seçim konularını ve hazırlıklarını
ele aldık. Yasalara göre, Bölge Başkanı’nın,
önümüzdeki günlerde seçim tarihini açıklaması
gerekiyor.” dedi.

“Kürdistan Parlamentosundaki siyasi
partilerin hepsi seçimlerin zamanında
yapılması gerektiği konusunda hemfikir”

IKBY Başkanlık Divanı Başkanı Fevzi Hariri ve
IKBY Başkanlık Danışmanı Dılşad Şahap’tan
oluşan heyetin gerçekleştirdiği görüşmenin
amacının, IKBY Parlamentosunun 6. dönem
seçimlerinin belirlenen vakitte gerçekleştirilmesi
için çabaların artırılması olduğu, özellikle de
komisyonun Mart ayında resmi olarak seçim
hazırlıklarına başlaması gerektiği kaydedildi.

Şahap, “Kürdistan Parlamentosundaki
siyasi partilerin hepsi seçimlerin zamanında
yapılması gerektiği konusunda hemfikir. Ancak
bu yasal bir çerçevede organize edilmeli.
Neçirvan Barzani’nin önerisiyle bir kararname
yayınlanacaktı ancak bu konuyu partilerle
görüşmenin daha iyi olacağı kanaatine varıldı.
Kürdistan Bölgesi Başkanı ile siyasi partiler
arasındaki, özellikle de Türkmen Cephesi
arasında, geçmişte var olan ilişkiyi geliştirmek
ve devam ettirmek istedik. Siyasi süreçte, her
zaman hayra vesile olan bu kardeşliğin rolünü
önemsiyoruz. Bu süreçte Bölge Başkanı’nın
toplantılarında, etkili rol oynadılar. Bu takdiri
Sayın Bölge Başkanı adına kendilerine bildirmek
istedik. Bunlar görüşmemizin ana konularıydı.”
ifadelerinde bulundu.

IKBY Parlamentosundaki fraksiyonlar arasındaki
anlaşmazlık, seçim komisyonu ve üyeleri,
seçim yasası ve seçim bölgeleri gibi konuları
kapsamaktadır. Bazı taraflar tek bölge talep
ederken, bazı taraflar ise IKBY’deki illere göre
4 seçim bölgesinin oluşturulmasından yana.
Bunun yanında çok sayıda seçim bölgesinin
“Bölge Başkanı, hiçbir şekilde oluşumların
oluşturulması da talepler arasında. Bazı
haklarından geri adım atılmasından yana
siyasi taraflar parlamentodaki kota sayısının
değil”
azaltılmasını talep ediyor. Bu da seçim
çalışmalarının yavaşlamasına yol açan unsurlardan
TEBA muhabirinin “IKBY Parlamentosunda
biri.
bulunan bazı siyasi partiler kota sandalye sayısının
düşürülmesini talep etti. Sizin bu konudaki
Parlamentonun yasal süresi, 11 Haziran
fikriniz nedir?” şeklindeki sorusunu Şahap, “Biz
2022'de sona erecek. Tüm partiler seçimlerin
zamanında yapılmasından yana ancak komisyonun açıkça Bölge Başkanının, oluşumların haklarından
geri adım atılmasından yana olmadığını belirttik.
oluşturulması, seçim yasası ve sürecin nasıl
Sadece yasa ile düzenlenen ve kotayla ilgili haklar
yürütüleceği konusunda anlaşma sağlanamadı.
değil, diğer tüm haklar korunmalı. Kürdistan
Seçimlerin 6 Eylül 2022’de, zamanında
Bölgesi’ndeki siyasi karara göre, bölgedeki resmi
gerçekleştirilmesi için komisyonun söz konusu
kuruluşlarda birlikte yaşam anlayışı korunmalı.
tarihten 6 ay önce yani 6 Mart 2022’de
Bu haklar yasal olmasına rağmen, geliştirilmeli
hazırlıkları yapması için görevlendirilmesi
ve geriye gitmemeli. Oluşumların hakları siyasi
gerekiyor. Bölge komisyonunun süresi doldu ve
partiler arasındaki siyasi çatışmanın aracı haline
henüz tekrardan aktif hale getirilmedi.
getirilmemeli. Oluşumlar kendi haklarının karar

IKBY Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı Aydın
Maruf, IKBY Başkanlık heyetiyle gerçekleştirdiği
görüşmeye ilişkin TEBA’ya yaptığı açıklamada,
“Erbil'de Bölge Başkanlığından bir heyet, Irak
Türkmen Cephesi'ni ziyaret etti. Seçim yasasının
değiştirilmesi, IKBY Parlamento Seçimleri ve
IKBY Yüksek Seçim Komisyonu konusunda
görüş alışverişinde bulunuldu. Kota ve seçimlerin
zamanına ilişkin görüşlerimizi bildirdik. IKBY
Parlamento Seçimi, eylül ve kasım ayları arasında
yapılmalı. Toplantıda seçimlerin tek bölgede veya
birden çok bölgede mi, yapılmasına ilişkin konu
ele alındı.” diye konuştu.

“Önümüzdeki günlerde seçimlerle ilgili
görüşlerimizi diğer Türkmen ve Süryani
taraflara duyuracağız”
Seçimlerin ertelenmemesini istediklerini
kaydeden Maruf, “Irak Kürdistan Bölgesi
Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'nin
yakında seçimin tarihine ilişkin bir kararname
yayınlayacağı açık. Irak Türkmen Cephesi olarak
görüşümüz, seçimin kendi tarihinde yapılmasıdır.
Zamanlama çok önemli. Önümüzdeki günlerde
seçimlerle ilgili görüşlerimizi diğer Türkmen ve
Süryani taraflara duyuracağız.” dedi.

“Türkmen taraflar için parlamentodaki
kota sandalye sayısı 10’a çıkarılmalı”
Toplantıda ele alınan bir diğer konu olan,
parlamentoda oluşumlara mahsus kota sandalyesi
sayısına değinen Maruf, “Seçimdeki kota
projesi olduğu gibi devam etmeli. Ayrıca kota
sayısının artırılmasını yani sayının 11’den fazla
olmasını talep ediyoruz. Türkmenlerin kota
sayısı 5 sandalye olarak biliniyor, bu sayının 10’a
yükseltilmesi gerekiyor.” açıklamasında bulundu.
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Röportaj: Eymen Erbiloğlu

Cephe, esas kuruluştur

TEBA Ajansı’nda farklı isimlerin konuk edileceği ve
adından da anlaşılacağı üzere programda can alıcı bir
sorunun da sorulacağı “Kilit Soru” adlı program Eymen
Erbiloğlu’nun sunumu ile takipçilerin beğenisine
sunuldu.
Programın ilk konuğu, Eski Irak Türkmen Cephesi
(ITC) Başkanı, Bağdat Türkmen Kardeşlik Ocağı’nın
ise yeni Başkanı Dr. Faruk Abdurrahman oldu. Dr.
Faruk Abdurrahman, yeni görevi ve bu görevde ileriye
yönelik projeleri, siyasi kararları ve Irak’ta son siyasi
konjonktürde Türkmenlerin duruma ilişkin soruları
yanıtladı.
“Türkmen Kardeşlik Ocağı, Türkmenlerin esas siyasi
merkezidir”
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanlığı yaptınız, daha
sonra kendi partinizi kurdunuz ve şu anda siyasetten
farklı bir alan, Türkmenlerin kültürel sembolü haline
gelmiş olan Türkmen Kardeşlik Ocağı’nın Başkanı
seçildiniz ve bu görevi kabul ettiniz. Bu görevi kabul
etmenizi, “siyasete noktayı koydum” diye yorumlayabilir
miyiz?

Cevabıma sondan başlamak istiyorum. Türkmen
Kardeşlik Ocağı, Türkmenlerin esas siyasi merkezidir.
1960’dan bu yana siyasi alanlarda çalışan bütün
insanlarımız bu Ocak’tan yetişmişlerdir. Belki
gençliklerini bu Ocak’ta geçirmişlerdir. Fakat Saddam
rejimi döneminde olduğu gibi, hiçbir siyasi kuruluşun
hakkı yoktu. Bu yüzden Türkmen Kardeşlik Ocağı, hem
kültürel hem de siyasi görevi yüklenmiştir. Dolayısıyla
o zamanın liderleri, Doktor Ali Merdan, Abdullah
Abdurrahman, Rıza Demirci ve diğer değerli insanlarımız
gibi bu göreve yüklenmişlerdir.
Her biri bir görevi yapıyordu. Mesela Rıza Demirci
gençlik görevini, Doktor Ali Merdan teknokrat, Abdullah
Abdurrahman siyaset ve teşkilat işlerini yapıyordu.
Böylece bu isimler değerli görevlere kalkmışlardır.
2003’te Irak Türkmen Cephesi Başkanı seçildim. Sonra
Türkmen Karar Partisi’ni kurdum.
Türkmen Karar Partisi’nin kurulmasının sebebi, hiçbir
şekilde Cephe’ye karşı değildi. Bir Cephemiz var, Cephe,
esas kuruluştur. Başka kuruluşlar ona yardımcı olur. Az
çok başarılı olduk. 2016 senesinde Karar Partisi’nin
başkanlığından istifa ettim çünkü Irak’ta yaşamıyordum,
Londra’daydım. Geldikten sonra arkadaşlarımız,
Kardeşlik Ocağı’nın yeniden sembol haline gelmesi,
1970’lerin ruhunun canlandırılması için orada görev
almamız yönünde teklifte bulundu. Milliyetçi bir insan,
dava insanı ölüme kadar bu davaya hizmet etmek için
adamıştır kendisini. 50 senedir bu dava içindeyim.
Türkmen’in bir yere yetişmesi için çalışmamız gerekir.
Türkmen Kardeşlik Ocağı’nı milletimizin yardımıyla kısa
bir zamanda yeniden bir figür haline getirmek istiyoruz.
Milletimiz olmadığı zaman biz bir şey yapamayız çünkü
millet bizim güç kaynağımızdır. O güç kaynağını verdiği
zaman muhakkak figürler bir şeyler yapabilirler.
“Türkmen Kardeşlik Ocağı sadece bir görüşü savunur;
Türkmen birliğini”
Bağdat’ta Türkmen Kardeşlik Ocağı’nın rolünü nasıl
görüyorsunuz?

Bağdat’ta bütün partiler çalışıyor. Her parti kendi
görüşünü savunur. Fakat Türkmen Kardeşlik Ocağı
sadece bir görüşü savunur; Türkmen birliğini. Türkmen
ne olursa olsun madem ki diyor “ben Türkmenim” o
Türkmen unvanıyla ister sağcı, ister solcu, ister İslamcı,
ister liberal ne olursa olsun bu ocak kendi ocağıdır,
kapımız açıktır. İnşallah bu hedefe yetişiriz. Bütün
Türkmenler, Kardeşlik Ocağı’nda toplanır ve eğlence,
kültürel alanlarda faaliyetler hazırlanır, hatta bazen siyasi
fikirlerin millete aktarılması, bu yönde çalışılmasını sevk
etmeye çalışır.
Eski ITC başkanlarından birisiniz ve kendi partiniz Karar
Partisi’nin Kurucu Başkanıydınız. Ama uzun süre sizi
siyasette göremedik, bunun sebebi neydi peki?

2013’e kadar siyasetin içindeydim. Londra’da 6-7
sene kaldım. Bu sürede beyin kanaması geçirdim ve o
beyin kanaması neticesinde 6 ay konuşamadım, yazı
yazamıyordum. Bunu atlattıktan sonra Irak’a 2018’in
sonunda döndük. Bu işte yeniden çalışmaya atandık.
Milletimize hizmeti bir görev biliriz. Bu görev hiç
bitmeyecek. Nerede olursak olalım küçük büyük, mesela
bana çoğu arkadaşım “sen Irak Türkmen Cephesi
Başkanı, bir milletvekili, bir danışmandın, nasıl kabul
edersin Ocak’ı” diyordu. Ama ben Ocak’ın olmasını
milleti toplamak için bir görev olarak gördüm. Toplamayı
yaptığım an rahat uyurum. Yani milletin birlikte çalışması
milletin yüreğinde olduğu zaman, o an insan bir şeyler
ortaya koyar ve öldüğü zaman rahat uyur.
“Karar Partisi’nin kurulmaması gerektiği kanaatine
vardık”
Programın kilit sorusunu sormak istiyorum, Irak
Türkmen Cephesi Başkanlığınızın ardından kendi
partinizi Türkmen Karar Partisi’ni kurdunuz. Bu adımdaki
hedefiniz neydi ve hedefinize ulaştınız mı?

Irak Türkmen Cephesi, bizim en önemli kuruluşumuz.
Hepimiz ben şahsen Irak Türkmen Cephesi’ni bir
simge görüyorum, millete büyük bir faydası ve katkısı
var. O zaman bazı durumları Irak Türkmen Cephesi
savunamazdı. Biz Karar Partisi’ni kurduğumuz zaman
Irak Türkmen Cephesi’nin gerillacısı olarak kendimizi
gördük. Bazı konuları biz savunuruz, bazı konuları onlar
savunur ama hedef birdir.
Hedefimize az çok ulaştık. Fakat sonunda bunun
yapılmaması gerektiği kanaatine geldik. Bu nedenle de
Karar Partisi Başkanlığından çekildik. Böylece başka
arkadaşlar bu işi yürüttüler.
Eski ITC Başkanı olarak şu anda Türkmenlerin durumunu
nasıl görüyorsunuz?

2003’ten bu yana Türkmenlerin durumu çok karmaşık.
Bir partinin, kuruluşun başkanları ben de dahil, kendini
hep doğru görür. Bu yaştan sonra ben görüyorum ki
muhakkak danışmak lazım ve millet birliğini sağlamak
lazım. Çünkü bizler Irak içinde üçüncü milletiz. Üçüncü
millet olmamız sebebiyle bize üçüncü millet olma
hakları verilmiyor ve bu hakları vermek için bütün parti
başkanları, partiler, gerçek iyi niyetle birlikte olmaları
ve birlikte hareket etmeleri, millet için bir şey yapmaları
gerekir. Bunu da ancak teşkilat ruhuyla yapmak lazım.
Herkes kendi çıkarlarını düşünmesin, bütün milletin
çıkarını düşünsün. Daha sonra herkes hakkını alır.

,Evet yeni gençlerin gelmesi, ancak daha önce bu
kuruluşlarda görev yapan insanları dışlamamak lazım.
Dışlandığı zaman kopuk oluyor. Beraber yürümesi
için onlardan fikir alarak, onun üzerine bir şey koymak
lazım. Taş üzerine taş koymak lazım. Yoksa hep yeni
gelen zeminden başlarsa bir şey kazanmayız. Hep
“onlar hatalı bizler iyiyiz” diye bakmamalıyız, ben böyle
düşünmüyorum, yani bizden öncekiler ne yaptıysa onların
üzerine taş bırakarak binayı yükseltmek gerekir.
“Sekiz parti ile birleşme adımı millete güzel bir şekilde
yansıdı”
Sancılı bir hükümet sürecindeyiz, Türkmenler için
verilen vaatler var, Türkmenler açısından Bağdat’tan
beklentileriniz neler?

Bağdat’ta şu anda grupların isteklerine göre görevler
veriliyor. Son 8 yıl içerisinde Türkmenlere görev
verilmedi. Mesela bir sorunla gittiniz, “ben Türkmenim”
diyorsunuz Sünni’dir. Bu kez “Şii nerede?” Şii’dir “Sünni
nerede?” denip ikisine de istenen verilmiyor. Siyasi
şahıslarımız anladı ki bu böyle olmayacak. “gelin bir arada
olalım, görev alalım” dediler. Ama Türkmen’in varlığı
tehlike altında. Siyasi sorumlular bunun farkına vardılar.
Birlikte çalışmak istiyorlar. Hatta Irak Türkmen Cephesi
8 partiyle birleştirici oldu. Sekiz parti ile birleşme adımı
millete güzel bir şekilde yansıdı. Fakat daha çok çalışmak
gerekir. Sadece medya yoluyla propaganda değil, aynı
zamanda sivil örgütler de bu sürece yardımcı olmalı. Sivil
örgütler milleti uyandırır, kültür bakımından birleştirir.
Fakat siyasiler bu işin siyasi durumunu Bağdat çevresinde
konuşur.
Bağdat’ta Sünni Sünni’yle, Şii Şii’yle, Kürt Kürt’le tam
birleşmiş değil. Fakat bizim durumumuz başkalarından
biraz daha iyi. Yani birleştirme anlamı doğuyor ve
onu yapmak için gayretler sarf ediliyor. Biz Türkmen
Kardeşlik Ocağı olarak bütün Türkmeneli bölgesinde
bunu hedefliyoruz. Kültürel ve sivil etkinlikleri
birleştirelim, milleti bir araya toplayıp sonrasında
istenilen o siyasi hedefe gidelim.
Yeni görevinizde ileriye yönelik projeleriniz nelerdir?

Birinci görev hafta boyunca etkinlikler yapmak ki milleti
toplayalım, mesela biz 2 ay içerisinde 55 etkinlik yaptık.
Bu etkinliklerde tüm siyasi şahsiyetleri Ocak’a davet
ettik. Onları davet ettiğimizde konuşmaları oluyor, gelen
misafirlere bazı şeyleri anlatma fırsatı oluyor.
İkinci husus çocuklar için bir oyun sahası yaptırmak.
Aileleri gelebilsin, eşleriyle beraber gelebilsinler diye.
Böylece çocuklar da gelebilir.
Türk Dili kursumuz var, Kardeşlik Ocağı’nın yanında
boş bir yer var. Onu bir öğrenci yurdu haline getirmek
istiyoruz ancak bu büyük imkanlar istiyor. Birkaç tarafa
ilettik. Proje okunma aşamasında. Bu olursa biz büyük bir
başarı sağlamış olacağız.
“Kerkük Türkmen Kardeşlik Ocağı’nda seçim yapılacak,
daha sonra Musul ve Erbil’e geçeceğiz”
Türkmeneli’de bulunan diğer Kardeşlik Ocakları ile ilgili
bir projeniz var mı?

Kerkük, Erbil ve Musul’da Türkmen Kardeşlik Ocağı var.
İlk olarak Kerkük’te Türkmen Kardeşlik Ocağı’nda 5
Mart’ta bir seçim yapılacak. Daha sonra Musul ve Erbil’e
Sözleriniz arasında “Bu yaştan sonra ben görüyorum
geçeceğiz. Görüşlerini alacağız. İnsanları küstürmeden
ki muhakkak danışmak lazım.” dediniz. Danışmaktan
kastınız neydi tam olarak? Son dönemde artık gençlere bir değişime varacağız. Bunlar bittikten sonra ikinci
ve yeni isimlere yer verilmesi konusu çokça tartışılan bir bir projemiz Tuzhurmatu ve Telafer’de şubeler açmak.
konu. Kastınız bu muydu?
Böylece tüm Türkmeneli bölgesinde Türkmen Kardeşlik
Ocağı’nda sivil ve kültürel örgütler düşüncesiyle
birleştirme hareketi yapacağız.

TEBA

24 Şubat 2022

4

Hazırlayan: Ziya Uzeiry

TEBA FM’de yeni dönem yayın hayatına bir program
daha eklendi. Ziya Uzeiry’nin sunduğu Diyalog
programının ilk konuğu Eski Türkmen Kardeşlik
Ocağı Erbil Kolu Başkanı ve Eski Irak Türkmen
Cephesi Başkanı Sanan Ahmet Ağa oldu.
Uzun bir aradan sonra TEBA FM’de soruları
yanıtlayan Sanan Ahmet Ağa, Türkmen siyasi
hareketinin uluslararası bir boyuta sahip olduğunu
belirterek, “Türkmen davası ve Türkmen
meselesi uluslararası bir politika. Yani devletler
arası Türkçülüğe karşı bir hareket var. Bu da
milliyetçilikten dolayı değil, asıl olarak İslam ile
bağlantılı bir durum çünkü Türkçülük güçlenirse
İslam da güçlenecektir.” dedi.

programının ilk konuğu
Sanan Ahmet Ağa
‘’Türkmen Kardeşlik Ocağı’nda güzel başarılara
imza attık. Irak Milli Türkmen Partisi kurulduğunda
biz A’dan Z’ye destek çıktık ve onlara bağımsız
olduğumuzu muhafaza edelim dedik. Fakat zaman
geçince IMTP’nin başarısızlığı TKO’ya mal edilmeye
çalışıldı. Ocak'ı bertaraf etmek veya siyasete
karıştırmak istediler. Ocak’ta olanların bazıları
IMTP’ye geçti. İki yol vardı: birincisi makam mevki
savaşı, ikincisi ise Ocak’ı bırakmaktı. Biz ikincisini

“Hepimiz bu davanın dervişiyiz”

“Bütün politikacıların milli davaya
soyunmaları gerekiyor”
Siyaset ile milliyetçiliğin ayrı şeyler olduğunu
söyleyen Sanan Ahmet Ağa, “Milli davaya soyunan
adam için bütün siyasetler aynı seviyeye gelmiş
olur. Türkmen siyaseti hiçbir zaman milliyetçiliği
politikadan ayırmamıştır. Bütün politikacıların milli
davaya soyunmaları gerekiyor.” şeklinde konuştu.
Türkmen kurum ve kuruluşlardaki devamlılık
hakkında görüşlerini açıklayan Sanan Ahmet Ağa,
Türkmen Kardeşlik Ocağı Erbil kolu hakkında şu
şekilde konuştu:

çerçeveye girmez ve herkesi muhatap alır.’’ dedi.
Sanan Ağa, Türkmenler arasında lobiye önem
verilmesi gerektiğini söyleyerek, “Lütfen Türkmen
lobisi kurun, lütfen bir çalışma aracılığı ile Türkiye,
Avrupa ve dünya genelinde kaç Türkmen’in var
olduğuna ve ekonomik, eğitim ve diğer alanlardaki
kabiliyetlerine bakın. Türkmenler olarak haksızlığa
uğradığımız zaman bize haksızlık eden taraf
Avrupa’ya gittiğinde ona karşı durup dört kişi de olsa
Türkmenlere bunu yaptınız demiyor, iki tane
pankart kaldıramıyor.” ifadelerini kullandı.

yaptık ve Ocak’ı onlara verdik.”

Eski ITC Başkanı Sanan Ahmet Ağa, kendisini
Türkmen davasının dervişi olarak gördüğünü dile
getirerek, “Bizim davamız fikir ve haktır, hepimiz
bu davanın dervişiyiz. Kim yardım isterse biz
oradayız, hiçbir zaman kendimizi düşünmedik.”
şeklinde açıklama yaptı.

Son olarak Irak Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı
“Fikirler partileşmez, hiçbir zaman bir
görevi konusunda Ziya Uzeiry’nin sorusu’nu
çerçeveye girmez ve herkesi muhatap alır” cevaplayan Sanan Ahmet Ağa, şu şekilde sözlerine
son verdi:
Kurtuluş Fikir ve İlkeleri hakkında söylentiler ve
“Biz bu bağda ortağız, kimse bize sadaka vermiyor.
parti olma konusu hakkında konuşan Sanan Ahmet
İnsan ve vatandaş olarak hakkımız bulunuyor. Hiç
Ağa, “Biz 11 Kasım 1969 yılında bu fikir ve ilkeleri
kimsenin bizleri kendilerine tabi etmeye hakkı yok.
deklare etmiştik. Günümüzde bu düşünceler ne
Kolumuzu burmak yerine gönlümüzde yerlerini
zaman parti haline gelecek diye soruyorlar. Buna
etmeye çalışsınlar.”
cevabımız şudur; fikir partileşmez, hiçbir zaman bir

Türkmen Aydın Kevseroğlu: Hükümetler Türkmenleri göz ardı etme
politikası güttüler

Arzuhal’in bu haftaki konuğu, Türkmen Tarihçi, Yazar ve
Türkmeneli Gazetesi Başyazarı Necat Kevseroğlu oldu.
Türkmen tarihi ile alakalı çokça eseri bulunan Necat
Kevseroğlu, Kerkük’ün Musalla Mahallesi’nde hayata
gözlerini açmış. Yetiştiği ortam hakkında konuşan
Kevseroğlu, “Ben 1949 doğumluyum, o tarihlerde
Kerkük’te çok kritik bir olay yaşanmıştı, o da 14
Temmuz 1959 olaylarıydı. Bu olaydan sonra Türkmen’i
ve kendimizi anlamak adına kitap okumaya başladık.’’
ifadelerini kullandı.

Hazırlayan: Ziya Uzeiry

etti, ben de bu görevi memnuniyetle kabul ettim. Daha
sonra heyetimizi kurup işe başladık.’’ diyerek sürece
ilişkin açıklama yaptı.
“Irak’taki müteakip hükümetler Türkmenleri göz ardı
etme politikası güttüler’’
Özellikle tarih konusunda belgelere çok fazla
önem verdiğini dile getiren Kevseroğlu, “Osmanlı

Türkmen tarihçilerin eksikliklerine değinen Necat
Kevseroğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Babamın bize kendi tarihimizi sevdirmede çok büyük
rolü olmuştur”

“En başlıca eksiğimiz, genel bir arşivimizin olmaması.
Bizde arşiv meselesi kişisel seviyede. Bu da yetmiyor.
Temennim, Irak genelinde Türkmen arşivini
koruyabilecek bir müessesenin olması ve bütün eserlerin
orada toplanması. Ayrıca bizim tam anlamıyla bir kültür
merkezimiz bulunmuyor.”

Kitaba olan sevgisinde babasının katkısının çok olduğunu
söyleyen Necat Kevseroğlu, “Pazardan alıp topladığı
kitapları, bizimle beraber okurdu. Özellikle bize kendi
tarihimizi sevdirmede çok büyük bir rolü olmuştur.” dedi.
Kevseroğlu, büyük Türkmen düşünür Ata Terzibaşı’nın
kendisine tesiri olduğunu da dile getirdikten sonra tarihe
olan merakının Terzibaşı’dan etkilenmesinden kaynaklı
olduğunu dile getirdi.
Sadece tarih alanında değil, medyada da önemli işlerde
emeği geçen Kevseroğlu, Türkmeneli Gazetesi’nin uzun
yıllar başyazarlığını yapmakta.
Usta gazeteci bu göreve ilişkin ise “2005 yılında güzelim
Erbil’de yaşanan üzücü bir olay neticesinde Türkmeneli
Gazetesi hemen Kerkük’e taşındı. O sıralarda Irak
Türkmen Cephesi, bana gazetenin başyazarlığını teklif

Türkmen toplumunun çok zengin bir kültüre sahip
olduğunu dile getiren Kevseroğlu, “Türkmen toplumu
çok zengin bir milli kültüre sahip, bundan dolayı birçok
başlık hala işlenmemiş durumda. Artık gençlerin düşünüp
bu alanda çalışmalar yapması lazım. Dostlarımız hep
şiir ve edebiyat dallarına odaklanmış durumda ama
aslında diğer dallara da önem verilmelidir. Mesela
çocuk edebiyatı hakkında yazılan eserler yok.” şeklinde
değerlendirme yaptı.

İmparatorluğu’ndan hemen sonra Irak’taki müteakip
hükümetler biz Türkmenleri göz ardı etme politikasını
güttüler. Toplumumuzun Irak medeniyetine çok hizmeti
olmuştur.” ifadesini kullandı.

Ayrıca Türkmenlere ait genel bir kütüphanenin
olmaması, Kevseroğlu’na göre çok büyük bir eksiklik, bu
konu hakkında Kevseroğlu şöyle konuşarak sözlerine son
verdi:

Osmanlı arşivlerindeki çalışmalarına değinen Necat
Kevseroğlu, “Üstadım olan Ata Terzibaşı hocamız hep
‘yazılan bir konu hakkında yazma’ derdi. Kerkük tarihini
yazmaya karar verdiğimde türlü türlü kitaplar okudum,
ayrıca Osmanlı arşivlerinde mevcut olan belgelere ulaştım
ve dostlar yardım ederek belgeleri bana sundular. Daha
sonra Kerkük petrolü hakkında Osmanlı Sultanının
Kerküklü Nefitçizade ailesine imtiyazı veren ilk belgeyi
çıkarıp yayınlamıştım.” dedi.

‘’İnsanların evlerde çok zengin kütüphaneleri
bulunuyor, o kişi hayatını kaybettiği zaman geride
kalan kütüphaneler dağılıp kayboluyorlar. Eğer genel
bir kütüphanemiz olsaydı, araştırmacılarımız yaptıkları
çalışmalarda zorluk çekmemiş olurdu.”
Not: Program, TEBA Gazetesi için kısaltılmıştır.
Programın tamamına TEBA Ajansı’nın sosyal medya
hesaplarından ulaşabilirsiniz.
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8 KÖŞE’de Türkmen Akademisi
Ele Alındı

Hazırlayan: Eymen Erbiloğlu

“Milletlerin adıyla kurulan akademilerin ilk amacı o
milletin dilini muhafaza etmektir”
“Bizim Türk Dil Kurumuna başka devletlerden daha
fazla ihtiyacımız var”
Türkmen Akademisi Projesi 2007 yılından günümüze
kadar uzayan ancak hala meclise sunulup geçirilemeyen
bir projedir.
Son aylarda Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi
Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf’un
girişimleriyle oluşturulan bir hazırlık komisyonu projenin
yeniden canlandırılmasına vesile oldu.
8 KÖŞE’ye misafir edilen Türkmen Edebiyatçı ve
Yazarlar Birliği Başkanı Esat Erbil, Emekli Türkmen
Milletvekili Yaşar Altıparmak ve Selahaddin Üniversitesi
Türk Dili Bölümü Öğretim Üyesi Ersan Haşim Saki,
Türkmen Akademisi Projesi’ne ilişkin işleyen süreç,
ayrıca akademinin anlamı ve önemi hakkında detaylı
bilgiler aktardı.
Selahaddin Üniversitesi Türk Dili Bölümü Öğretim
Üyesi Ersan Haşim Saki, akademinin başlangıcı ve
nedenlerini anlattı. Ersan Haşim Saki, “Milattan Önce 4.
yüzyılda Eflatun, öğrencilerini bir araya toplayarak farklı
alanlarda dil, coğrafya gibi dersler anlatmaya başlıyor ve o
günden itibaren buna akademi deniyor.” diyerek tarihte
akademinin gelişim sürecini şöyle anlatıyor:
“Eflatun’un Yunanistan’ın Atina vilayetinde kurduğu bu
okul kendisi vefat ettikten sonra da öğrencileri tarafından
geliştirilerek devam ettirilmiştir.

Nitekim bir dönem göz ardı edilen akademi 1400’lü
yıllarda bu kez İtalya’da ortaya çıkıyor. 1600 yıllarında
ise Fransız Akademisi kuruluyor ve bunun amacı Fransız
dilini korumaktı. Milletlerin adıyla kurulan akademilerin
ilk amacı o milletin dilini muhafaza etmektir. “
Programın asıl konusu olan Türkmen Akademisi
Projesi’nin ortaya atılması ve günümüze kadar nasıl
geldiğini Türkmen Edebiyatçı ve Yazarlar Birliği Başkanı
Esat Erbil anlattı.
Esat Erbil, “Bu proje 2007 yılının sonlarında bizim
milletvekilliği dönemimizde ortaya atıldı. Çünkü o
dönem Kürt Akademisi tartışmalarında Türkmenler
ve Hristiyanlar bunun sadece Kürtler için olmaması ve
herkesi içine alması gerektiğine işaret ederek buna Kürt
yerine Kürdistanlı denmesi önerilmişti.” dedi.
Ancak bu öneriye sıcak bakılmadığını, bu nedenle
Türkmenlerin ayrı Hristiyanlar ayrı akademiler
oluşturabileceğinin söylendiğini belirten Esat Erbil, “O
zaman biz çok sevindik ve projeyi hazırlamaya başladık.
Tam parlamentoya sunulmak için hazır hale gelmişti ki
o dönem anayasa tartışmaları başladı ve parlamento tam
7 ay bu konuyla uğraştı. Adnan Müftü’nün Parlamento
Başkanı olduğu o dönem ne yazık ki süresini doldurmak
üzere olduğu için, bu proje bizden sonraki döneme
aktarılmak üzere ertelendi.” şeklinde açıklamada
bulundu.
Emekli Milletvekili Yaşar Altıparmak, kendi döneminde
parlamentoya sunulamayan proje için yapılan çalışmalara
ilişkin, “O dönemde bir milletvekili, bu projeyi Esat
Erbil’den alarak kendi adına takdim etmek istedi ve proje
yine durdu, takdim olmadı. 2014’te 3. dönem bitmek
üzereyken bölgede sorunlar başladı. DEAŞ’ın gelmesi,

sonrasındaki sorunlar ve bu dönem uzun sürdü.”
ifadelerinde bulundu.
Bunun bir millet projesi olduğunu belirten Yaşar
Altıparmak, “Kimin nesi varsa hepsini bir araya topladık.
Uzun uzun toplantılar yaptık. Her rakam, kelime üzerine
uzun uzadıya konuştuk. Arapça, Kürtçe, Türkçe ve
Süryanice yazdık. Bunu Parlamentonun organlarına
ulaştırdık. Orada imza toplanacak. Parlamento da
komisyonlara sunacak. Onlardan gelen raporlar
ikinci gündeme gelişinde okunacak ve Parlamentoda
tartışılacak. Oylamaya sunularak yasalaşacaktır.” şeklinde
açıklama yaparak projenin yasallaşma sürecini anlattı.
Akademinin içerisinde kurulacak olan kurum ve
kuruluşların hükümet denetiminde olacağını söyleyerek,
“Zaten bir bakanlık seviyesinde olacak, kendine has
bütçesi, çalışanlarının maaşı olacak ve her yıl yapılacak
projeler için bütçeler hazırlanacak.” diyerek, akdeminin
yapısına değindi.
Türk Dil Kurumunun önemine değinen Altıparmak,
“Bizim Türk Dil Kurumuna başka devletlerden daha
fazla ihtiyacımız var. Çünkü devletlerde var olan sorunlar
zamanla çözmüş durumdalar. Okullarda, kitaplar sabit,
sadece birtakım şeyler eklenip çıkarılmakta. Biz hala
bu sorunları tespit edemediğimiz bir aşamadayız. Okul
kitaplarımız yazılmış ama kime neye göre yazılmış?
Kitapların böyle hazırlanmasına kim karar verdi?”
ifadelerinde bulundu.
Yaşar Altıparmak, Türkçe yazılan eserlerin bir kurum
tarafından denetlenebileceği konusuna vurgu yaparak,
birinin bir kitap yazması durumunda o kitabın bir dil
kurumundan onay almasıyla hiç kimsenin itiraz etme
durumunun olmayacağını belirtti.

.
.
Türkmen Gençler Kendi Başının Çaresine Bakıyor!
Hazırlayan: Barzan Kahveci

gençler ve tüm Türkmenler için bir şeyler yapmak için
arayışta olduklarını dile getirdi.

Kerkük’te bir grup genç, Muhammed Gökkaya
başkanlığında bir araya gelerek Türkmen gençler için
yenilik yapmayı amaçlıyor.
Barzan Kahveci’nin sunduğu Mesafesiz programına
katılan Gökkaya, siyasi partilerce Türkmen gençlere
yeterince önem verilmediğini ve bu konuda çalışmalar
yapmayı planladıklarını söyledi.
“Gençler bir milletin omurgasıdır.” diyen Gökkaya,
“Gençlik hareketinde bulunduğumuz dönemde büyük
bir tecrübe edindik. O dönem gençlerle bir araya gelip
önemli konuları ele aldık, dertleştik. Birçok proje ürettik
ama bu pratiğe geçmedi. Biz o projeleri not etmiştik.
Gençlerin artık bağımsız bir şekilde elini taşın altına
koyup çalışması gerektiğini düşünüyorum.” ifadelerini
kullandı.
Türkmen kurum ve kuruluşların gençlere yönelik
çalışmalarının eksik olduğunu belirten Gökkaya, 4 yıldır

Gökkaya, “Bir konuda çok büyük eksiklik olduğu
kanaatine vardık. Milli mefkurenin gittikçe azaldığını,
belki de sadece bir bölgeyle sınırlandırıldığını ve diğer
Türkmen bölgelerden uzaklaştırıldığını gördük. Bu
durumun da milli mefkure çalışmalarının yok olmasına
neden olduğu kanaatine ulaştık. Buradan yola çıkarak
ağırlıklı olarak gençler ile ilgili çalışmalar üretmemiz
gerektiğini düşündük. Çünkü milli mefkure için his ve
değerlere bağlı olmamız çok önemli. Irak Türkmenlerinin
birkaç siyasi parti, dernek, kurum ve kuruluşları var
ama bunlar için milli çizgide insanları yetiştiren bir tane
kuruluşu yok. İnsan yetiştiren dernekler var ancak bizim
kanaatimizce eksiklikleri söz konusu.” değerlendirmesini
yaptı.
Muhammed Gökkaya, Türkmen kurum ve kuruluşların
gençleri sadece belirli faaliyetler için kullandığını ifade
etti.

gerekiyor. Bu konuda yapacağımız çalışmaların temelini
oturtma sürecindeyiz.” dedi.
Siyasi partilerin milletle iç içe olmadığının altını çizen
Gökkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Siyasi partiler, ne gençler için ne de diğer kesimler
için onları bağrına katacak alanlar oluşturamadı. Siyasi
partilerimiz binasını kurup milleti bekliyor. Fakat şu an
araştırsak bir tane siyasi partimizin tüzüğünü ve fikrini
internet ortamında bulamayız. Siyasi partilerimiz milletle
iç içe olmayı başaramadı. Sürekli milleti suçluyorlar ve
bu büyük bir yanlışlık. Bir siyasi partinin en büyük hatası
milleti suçlamak olur.
Siyasi partiler millet için vardır, eğer millette bir eksiklik
görüyorsanız demek ki sizde bir eksiklik söz konusu.
Sonuçta toplumları siyasi partiler ve sivil toplum
kuruluşları yönetir. Dolayısıyla eksiklik varsa siyasi
partilerde vardır. Biz bunları gözeterek yola çıktık ve bu
eksikliği kapatmaya çalışıyoruz.”
İnsanların ifade özgürlüğünün önemine değinen
Gökkaya, “Halkımızın ve gençlerin fikirlerini rahatça
ifade etmesi için Telegram üzerinden Türkmen Düşünce
Ocakları adıyla bir sohbet kanalı kurduk. Orada herkes
fikirlerini açıkça beyan ediyor, görüşlerini belirtiyor.”
diye konuştu.

Son dönemde Türkmenlerin seçimlerde, yürüyüşlerde
ve faaliyetlerde sayısının azaldığını, aynı kişilerin aynı
faaliyetlere gittiğini söyleyen Gökkaya, “Öte yandan
seçimlerde senelerdir hep aynı oy potansiyeline sahibiz.
Oy potansiyelimiz Kerkük’te hep 80-90 bin civarında
Gökkaya, son olarak Türkmen Düşünce Ocakları adı
oldu. Bu nüfusumuza oranla çok az. İnsanlarımızı yeniden altında kurumsallaşmaya gideceklerini ve yasal sürecin
milli değerlere bağlamak için çalışmalar yapılması
ardından bunu duyuracaklarını sözlerine ekledi.
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Rusya ile Ukrayna arasındaki
savaş nedenleri…
Haber: Abdulselam Tütüncü

Ukrayna sınırı, tüm dünyanın gözünün üzerinde ülke daha. Şimdi Rusya yavaş yavaş kaybettiği
olduğu, Rusya’nın 100 bin asker yığdığı ve
bölgeleri kontrol etmeye çalışıyor, ayrıca
Mehmet Erbiloğlu
kanlı bir savaşın her an başlayabileceği bölge.
NATO, Amerika ve Avrupa’nın bu bölgelerde
baskın güç olmasını istemiyor. Her zaman
Son iki yıl içerisinde TEBA
arınmış diyebiliriz. Çünkü
Ajansı ve son aylarda TEBA
onlar da yeni dünyada büyüyor Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik günden kendi ulusal güvenliğini koruyabileceği bir
alana sahip olmak istiyor, bu da Ukrayna’nın
FM aracılığıyla çok sayıda
ve yukarıda saydığım türlerden güne derinleşirken savaş tehlikesi yaklaşıyor.
Rusya’nın olası bir saldırısına karşı Ukrayna
NATO üyesi olmasını engellemek ile
siyasi, kültürel vs... programlar keyif alıyorlar.
sınırında bulunan bazı güçler alarma geçirildi.
gerçekleştirilebilir.” dedi.
yaptık.
Bu arada, sayıları da bir hayli
çok. Bunu söylüyorum çünkü
Avdiivka, Ukrayna ordusunun beklemeye
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırma ihtimalinin
Özellikle üst düzey siyasetçiler artık bunu net bir şekilde
aldığı savaşın ön cephelerinden biri ve Rusya
düşük olduğunu dile getiren Bapir, “Rusya’nın
karşılandı ve çok önemli
görebiliyoruz hem de tüm
yakınlarındaki ayrılıkçılardan sadece 45 metre
Ukrayna’ya saldırması ve işgal etmesi çok
konulara değinildi. Üstelik
mahfillerde.
uzakta. Ukraynalı askerler soğuk bir havada
düşük bir olasılık, çünkü şu anda Ukrayna için
bunu sadece Erbil içerisinde
Rus askerlerinin saldırısına karşılık vermek için de lojistik ve uluslararası destek oluşturuldu.
yapmadık. Kerkük başta
Bu kısa örneklerden yola
hazırda bekliyor.
Bence bu askeri tatbikat ve Rus yetkililerin
olmak üzere Türkmeneli’nin
çıktıktan sonra, yukarıda
açıklamaları sadece göz dağı vermek için
hemen hemen büyük bir
yazıma başlık olarak
yapılıyor, nedeni ise Avrupa ile olan maddi
kısmında bu çalışmalarımızı
seçtiğim “Vay Babamdı Vay”
ABD, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı
çıkarlar özelikle de gaz ihracatı. Çünkü
gerçekleştirmeye çalıştık ve
meselesine gelmek istiyorum. düzenleyeceği konusunda sürekli uyarılarda
Avrupa, Rusya’yı gaz ithal etmeme konusunda
durmadan devam ediyoruz.
bulunuyor. ABD Başkanı Joe Biden en son
tehdit etti, bu nedenle Rusya’nın Ukrayna’ya
açıklamasında, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir saldırmasını düşük bir olasılık olarak
Yineliyorum; özellikle
Putin, Ukrayna’ya saldırma kararını almış.
görüyorum.” ifadelerini kullandı.
Ancak bu süre zarfında bazı
son aylarda TEBA FM ve
Ben Ukrayna’nın işgal planının başlayacağına
gerçekler gözümde daha da
Ajansı’nda çok sayıda siyasi,
Birçok gözlemci, Rusya’nın Ukrayna’ya
netleşti.
sosyal vs... programlar yapıldı inanıyorum. Özellikle Rus medyası Donbass
bölgesindeki ihlal çağrıları ve Ukrayna'nın
saldırması durumunda dünya güvenliğinin
ve bir birinden daha önemli
Rusya'ya saldırı planı iddiasını yineliyor.” dedi. ve ekonomisinin istikrarının bozulacağını
Ne gibi diye sorabilirsiniz!?..
konular ele alındı. Nitekim
düşünüyor söylentisine Bapir, şu şekilde yanıt
istatistikler üç aşağı beş yukarı
Rusya, 17 milyon 130 bin kilometrekare ile
verdi:
Pandemiyle birlikte videolu
benzer bir seyir içerisindeydi.
dünyanın en büyük yüz ölçümüne sahip ülke.
çalışmalara yöneldik.
Nüfusu yaklaşık 145 milyon. Ukrayna’nın yüz
“Eğer mevcut gerilimler tırmanır ve savaş
Gördük ki ilgi artı. Çünkü
Ancak TikTok fenomeni olarak
ölçümü 603 bin 548 kilometrekare, nüfusu ise çıkarsa, dünya savaşı gibi trajik bir felaket
insanlarımızın okumaktan
tarif ettiğimiz ve dükkanı
44 milyon.
ortaya çıkabilir, bu da dünya güvenliği üzerinde
ziyade daha kolay bilgi almak
önünde kurduğu bir tezgahın
negatif etki yaratır ve dünya ekonomisinin
istediğini ve videoları tercih
üzerinde daha çok ekmek
istikrarını sarsar. Bu savaş eski klasik savaşların
ettiğini doğrulamış olduk.
arası yiyecekler satan Mehmet Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin neden
taklidi değil, füze ve gelişmiş uçakların savaşı,
Şahin adlı arkadaş TEBA FM’e başladığı birçok kişi tarafından netleşmemiş
bu nedenle insan aklının alamayacağı kadar
Daha sonra videolar arasında
davet ediliyor. Birkaç kez “vay durumda, bu gerginliklerin sonu nereye
büyük bir felaket yaşanacak.”
kısa ve özet videoların daha çok babamdı vay” diyor ve bir
varacak? Bu konuda TEBA Gazetesi olarak
tercih edildiğini de öğrenmiş
tencere dolma çeviriyor, olan Siyasi Gözlemci Muhammed Bapir ile Rusya ve Bu iki ülkenin mevcut durumunun dünya
Ukrayna arasındaki son gelişmeleri ele aldık.
ekonomisinin istikrarsızlığına etkisinden
olduk.
oluyor.
bahseden Siyasi Gözlemci Bapir, bu durumun
Bapir, sözlerinin başında Rusya ile Ukrayna
dünya ekonomisinin değişmesini, yükselmesini
Nitekim bu sadece bizim
Olan ne diyorsanız? O
ve düşmesini büyük ölçüde etkilediğini
toplumumuzda öyle değil
alışagelmiş istatistik rakamları arasındaki sorunların başlama sebebine
değinerek, “Rusya doksanlı yıllarda fikri
belirterek, “Şüphesiz gaz ve petrol üzerinde
neredeyse tüm dünyada bu
adeta fırlıyor.
ve ekonomik anlamda Mikail Gurbatşu
büyük etki oluşturmuş, bu etki bazı ülkelerde
yöne bir eğilim olduğunda
elindeyken yıkıma uğramasının ardından
petrol ile gaz ithalatı ve ihracatını durduracak
yanılmıyorsam hemfikiriz.
Bu örneği getirirken asla
birçok cumhuriyet ülkesi Rusya’dan ayrılarak
ve fiyatlarını yükseltecek boyutta.” şeklinde
adı geçen arkadaşımızı
bağımsızlığını ilan etti, örneğin Ukrayna,
değerlendirmede bulunarak, IKBY’nin de bu
Oysa ki artık orta yaşlılar
küçümseme veya rencide
Çeçenistan, Gürcistan, Belarus ve birçok
durumdan etkilenebileceğini söyledi.
gençlere yetişmek için
etmek gibi bir şey aklımdan
uğraşırken yaşlılarımızın
geçmedi ve geçmez. Çünkü
büyük bir kısmı eski yöntemde o da çağa ayak uydurmuş
kalmak için direniyor.
ve isminden söz ettirmeyi
başarmış görünüyor. Benim
İşte tam da burada bizim
bu konuya değinmemin asıl
sıkıntılarımız ortaya çıkıyor.
sebebi ise ister yeni nesil olsun
Son birkaç aydan beri
ister önceki nesiller olsun
radyomuz karasal yayınlarına
artık analiz, siyasi tahminler,
başladı.
ekonomi gibi başlıkları
duymak istemiyor. İster
Bir takım insanımızdan, “bu
anlamlı ister anlamsız olsun
nedir bu rep rac pop.... vallahi kısa bir videoyla gülümsemeyi
bize yakışmıyor yerli şarkılar
yeğlediğini görüyoruz. Bu
duymak istiyoruz.” gibi
da insanlarımızın ne kadar
eleştiriler aldık.
umutsuz olduğunun bir
kanıtıdır ‘bence’.
Diğer taraftan gençler,
arebesk, halk ve sanat
Demem o ki gidişat hepimiz
müziklerinden neredeyse
için ‘vay babamdı vay’…
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Hazırlayan: Barzan Kahveci

Ercan’ın Kamerası’nda

TEBA Ajansı’nın yeni programı “Ercan’ın Kamerası”,
farklı alanlarda iz bırakan Türkmen değerleri
ziyaret ederek onların unutulmaz kişiler olduğunu
hatırlatıyor.

Radyosu’na gitmiştim. O dönem ortaokuldaydım.
Radyoda jüri vardı, jüri üyeleri arasında Cemil Beşir,
Ali Merdan ve Fuad Erbilli yer alıyordu. O dönem jüri
seni değerlendirir, sesine, sözüne bakardı. Türkmen
radyo ve uydularında da jüri olması gerekiyor. Jüri
Pazartesi akşamları TEBA Ajansı’nın Facebook
üyeleri arasında 2 sanatçı ve bir edebiyatçı olmalı,
sayfası üzerinden yayınlanan program, her hafta
gelen sanatçıyı değerlendirmeli ve ona göre yayına
Türkmen sanat, edebiyat, müzik ve tarihine iz bırakan kabul etmeli. Kerkük’teki kanallarda bazı ses ve
birbirinden değerli isimleri ağırlıyor.
isimleri gördüğümde utanıyorum. Bizim sanatımız
bu değil. Bunları kabul edenler, sanatımızı yıkmak
Dr. Talat Sönmez, Türkmen müziğinde iz bırakan
ve unutulmayan isimler arasında yer alıyor. Ercan’ın
Kamerası’na konuk olan Sönmez, Türkmen
müziğinin geçmişten günümüze geldiği noktaları
anlattı.
Sözlerine hatırlanmaktan memnun olduğunu dile
getirerek başlayan Sönmez, “1941 yılında Kerkük’te
dünyaya geldim. İlkokul, ortaokul ve liseyi burada
tamamladıktan sonra tıp fakültesinde okumak için
İstanbul’a gittim. Tıp öğrencisiyken sürekli Bağdat
Radyosu’yla ilgilenirdim. Radyonun Türkmence
bölümü için belirlediği zamanlar vardı, biz de sıramız
için başvururduk. Mesela Abdülvahit Küzecioğlu’nun
sırası geldiğinde giderdi. Ben de tatillerimde döner,
sıramın geldiğini söylediklerinde radyoya giderdim
ve işimi yapardım.” diyerek dönemin radyoculuğu
hakkında kısa bir bilgi paylaştı.

istiyor. Biz sanatı ustalarımızdan alıştık; Hacı Faik
Bezirgan, Hacı Cemil Kapkapçı, Reşit Küle Rıza,
Mustafa Kalayı gibi isimlerden sanatı öğrendik.
Bunlara dikkat edilmeli.” değerlendirmesini yaptı.

Türkmen müziğine büyük katkıları olan Dr. Talat
Sönmez, radyodaki ilk bestesine ilişkin, “Radyodaki
“Sanatımız bu değil! Sanatımızı yıkmak istiyorlar” ilk bestemi ‘Kerkük’ün itmez izi/Daim Irak Yulduzu’
dizelerinin yer aldığı rahmetli Mustafa Gökkaya’nın
İlk radyo deneyiminden de söz eden Sönmez, “1959 şiirine hazırlamıştım. 1959 yılında katliamdan sonra
Kerkük Katliamı’ndan 2 ay sonra ilk defa Bağdat
ilk bestemi yapmıştım.” dedi.

Sönmez, Türkmen sanatının Haba’dan sonra
durduğunu ifade ederek, ondan sonra gelen
sanatçıların onu taklit etmeye çalıştığını ancak bunu
başaramadığını dile getirdi.
Sanatçı kimliğinin dışında başarılı bir doktor da olan
Sönmez, “Hangi kimliğiniz sizin için daha önde?”
sorusuna, “Tabii ki sanat. Ben tesadüfen doktor
oldum, marangoz da olabilirdim. Herkes doktor
olabilir ancak herkes sanatçı olamaz, o yüzden sanat
benim için daha önde. Çok şükür kendi çapımızda
hizmet yaptık bu sanata.” yanıtını verdi.
“Sanatımız iyiye gitmiyor, iş daha çok paraya
döndü”
Türkmen sanatının bugününü de değerlendiren
Dr. Talat Sönmez, şu eleştirilerde bulundu:
“Maalesef sanatımız iyiye gitmiyor. Edebiyatımızın
iyiye gittiğini söyleyemeyiz. Gençlerimiz,
sporcularımız, halay ekipleri ortada yok ve bunlar çok
önemli şeyler. Tüm bu söz ettiklerim kalmadı çünkü
sanat diye bir şey kalmadı. İş daha çok paraya döndü.
Sesi ve sözü olmayan işe yaramaz bir sanatçı gidip
dışarıda birkaç şarkı kaydediyor ve bunu radyoya,
uydu kanalına veriyor. Maalesef onlar da bunu
yayınlıyor. İnsan bundan utanıyor ama araya maddiyat
girdiği için böyle oldu. Biz bir beste yaptığımız
zaman, şairlerin iyi sözlerini seçerdik. Şimdikiler
kendileri yazıp besteleyip okuyor. Bu olağan bir şey
değil. Bestekar bestesini yapacak sanatçı okuyacak,
bu iş budur.”

Hattat Şahin Kerküklü: Irak’ta en güçlü hattatlar Erbil’de
Haber: Nurhan Karhi/ Foto: Ahmet Sirwan

Hat sanatı, İslam tarihi boyunca Kur'an-ı Kerim'den
ilham alan hattatların çalışmalarıyla ayetleri, hadisleri
ve anlamlı sözleri en güzel şekilde yazıya geçirmek
için geliştirildi. Günümüzde teknolojinin gelişmesi
ve yazıların yoğunlukla dijital ortamda hazırlanmasına
rağmen hat sanatına olan ilgi hiçbir zaman eksilmemiştir.

hattını geliştirdi ve kalıplaştırdı. Irak’ta üçüncü hattat
Yakut-ı Mustasımi’dir. Günümüzde halen güzel el yazısı
olanları övmek için ‘Yakuti hattına benziyor’ derler.”
dedi ve sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Derneklerinin çalışmalarına değinen Hattat Şahin
Kerküklü, “2014’ten beri 35 kurs açtık. Bunun yanında
kadınlar için de kurslar hazırladık. Farklı hatlarla
ilgilenen, 350 öğrenci derneğimizden mezun oldu. İki
aylık yaptığımız kurslar da var, 1 buçuk yıllık kurslarımız
da oldu.” ifadelerini kullandı.

Kerkük’te yıllardır hat sanatını icra eden ayrıca hat
sanatına yeni eserler ve isimler kazandırmakla meşgul
olan, Kerkük Hattatlar Derneği Başkanı Hattat Şahin
Kerküklü ile mesleğin incelikleri ve çalışmaları üzerine
röportaj gerçekleştirdik.

“Hattatlığa kadınların da yönelmesini istedik”

Konuşmasına hat sanatına olan sevgisinden söz
ederek başlayan Kerküklü, “Hat sanatına olan ilgim
1987’de henüz 2. sınıf öğrencisiyken başladı. Şu
anda 51 yaşındayım ve hattatlığa olan sevgim gün
geçtikçe artıyor.” dedi.
Kerkük Hattatlar Derneğine değinen Şahin
Kerküklü, “Kerkük’te 2014’te hattatlık derneğimiz
kuruldu. Şu ana kadar derneğin görevleri devam
ediyor. Birçok çalışmadan mahrumduk ancak ilerledikçe
çalışmalarımız devam ediyor. Öğrencilere hat sanatı
eğitimini vermek istiyorduk. Çok şükür bu amacımızı
başardık.” ifadesinde bulundu.
Şahin Kerküklü, hat sanatındaki ilerleyişine ilişkin,
“Hat sanatını, Kerkük’te yaşayan hem şair hem de hattat
olan Ekrem Sabır’dan öğrendim. Yavaş yavaş kendimi
geliştirerek sergilere, yarışmalara katıldım. Her hattattan
yeni bir şey öğrenmek istedim.” şeklinde açıklama yaptı.
Hat çeşitlerine değinen Kerküklü, “Kûfî hattı, Irak’ın
Kufa şehrinde başlayan bir hat çeşididir. Kufa, hatların
anasıydı. Halife Ömer Bin Hattab döneminde, başlayan
hat sanatı, Kûfî çeşidiydi. Dünyada ilk hattat Iraklı
İbnül Bauab’dı. İkinci hat çeşidi Sülüstür. İbnü’l Mukla,
Abbasiler döneminde yaşayan bir hattattı. O da Sülüs

“Bütün çeşitleri çocuklarım gibi ayırmadan severim. Rika,
Divani, Celi Divani ve diğer bütün hatlar esastır ve güzel
çeşitlerdir. Her çeşitte kullanılan kalemin kendine göre
şekli ve hacmi var.” dedi.

Kerküklü, “Şu anda kursumuzda 12 yaşında bir kızımız
var. Üç çeşit hatla ilgili eğitim gördü. Kursta yaş sınırımız
yok.” dedi ve sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:
“Hattatlığa kadınların da yönelmesini istedik. Irak’ta
kadın hattat yok. Kerkük’te güzel el yazısına sahip
yaklaşık 14 kadınımız var. Neden bu görevi yapmasınlar?
Her evde bir hattatın olmasını hedefliyoruz.”

“Türkiye’de Rika, Divani, Celi Divani, Hattı İcaze
gibi hatlar ortaya çıktı. Mir Ali Tebrizi ise İran’da Fars
hat kayidesini oluşturdu. Bunun yanında Osmanlı
sultanlarının kullandığı tuğra mührü vardı. Bütün
sultanların hattat olduğunu da belirtmek isterim.”

“Irak’ta en güçlü hattatlar Erbil’de”
Kerküklü, “Irak’ta en güçlü hattatlar Erbil’de bulunur.
Bütün yarışmalarda Erbil hattatlarından söz ederiz. Üstat
Ahmet Abdulrahman, Erbil'in başarılı hattatlardan biri.”
şeklinde konuştu.
Bütün hat çeşitlerini sevdiğini kaydeden Kerküklü,

Okullarda hat sanatı eğitiminin verilmesini talep
ettiklerini dile getiren Kerküklü, “Anne ve babalardan,
çocuklarını yaz tatillerinde hat kurslarına yazdırmalarını
istiyoruz. Bu kurslar sadece Kerkük’te değil bütün illerde
yapılmalı. Hükümetten talebim ders programına hat
sanatının da eklenmesi. Eskiden okullarda hat dersi vardı
ancak onu da kaldırdılar. Sadece hat sanatı dersi de değil
bu sanatla ilgili özel bir okul olmalı.” diyerek isteklerini
dile getirdi.
Şahin Kerküklü, teknolojinin gelişmesiyle gençlerin
hat sanatına eğiliminin azalacağı konusunda endişe
duyduklarını ancak, son 3-4 senede gençlerin sanata daha
çok önem verdiğini gördüklerini kaydetti.

TEBA Keto diyeti nedir ve nasıl yapılır?
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Haber: Nurhan Karhi/ Foto: Ali Haval

“%70 ila %75 yağ, % 20 ila % 25 protein ve %5 oranında
karbonhidrat tüketilmeli.
Yağ: Tüketimi
1- Koyun veya diğer hayvanların yağı. Bu çok iyi ve
tüketmeniz gereken ana kaynağınız olacak. Piyasada
mevcut. Çok pahalı değil, ana yiyeceğiniz olabilir.
2- Tereyağı, özellikle organik tereyağları tüketilmeli.
Hazır gıdalardan kaçınmalısınız.
3- Kaymak, bu da aynı şekilde özellikle organik kaymaklar
olmalı.
Zayıflamak, hastalıkları ve vitamin eksikliğini tedavi
4- Doğal zeytinyağı sadece zeytini sıkarak elde edildiği
etmek için kullanılan gıda programı Keto, günümüzde
için çok faydalıdır. Herhangi başka bir işleme ihtiyaç
yaygın bir şekilde uygulanıyor ve çok sayıda vatandaşın
duymaz.
söz konusu diyet programından faydalandığı belirtiliyor.
5- Hindistan cevizi yağı, bu diyette kullanılan
Keto nedir ve nasıl uygulanır? Faydaları nelerdir? Keto ile yağlardandır. Çok yararlı yağ türlerindendir.
ilgili bu ve daha birçok sorunun yanıtını bu haberimizde
Et tüketimi:
bulabilirsiniz.
1- Kırmızı et, hepsinden daha iyidir. Ancak iyi bir şekilde
pişirmek gerekir, çünkü hayvanda herhangi bir hastalık
Özel bir diyet türü olan Keto diyeti, birçok insanın
varsa, et yoluyla size bulaşmasını önler. Bu nedenle
ilgisini çekiyor. Bu besin sistemi eskiden çocuk epilepsi
kavurma yöntemi çok iyi değil, kaynatmak daha doğru bir
tedavisinde etkili olması amacıyla tasarlanmıştır. Daha
yöntemdir.
sonra doktorlar, söz konusu besin sisteminin zayıflamak
2- Beyaz et, tavuk ve diğer kümes hayvanlarından elde
için hızlı ve yararlı etkilerini fark etti. Bu diyette
edilen etleri, genellikle koyun yağı ile kızartmamız daha
karbonhidrat oranı yaklaşık %10, protein oranı %20 ve
doğru. Çünkü tek başına yeterli yağa sahip değildir,
yağ oranı %70 şeklindedir.
koyun yağıyla pişirmek çok daha faydalı olur. Böylece
Keto'nun ismi, vücut hücrelerindeki küçük bir enerji
vücudunuzun ihtiyaç duyduğu enerjiyi karşılar.
yapısı olan Keton'dan gelmektedir. Vücudun ana enerji
3- Balık eti ve diğer tüm deniz canlıları da bu diyette
kaynağı glikoz şekeri ve karbonhidratlardır. Uzun süre
kullanılmaktadır. Gerekli miktarda protein sağlar ve tadı
karbonhidrat tüketilmediğinde vücut enerjiye başka
lezzetlidir. Ancak balığın da koyun yağı veya tereyağı ile
bir alternatif düşünür, bu da Ketondur. Bu keton fazla
kızartılması gerekir.
vücut yağından oluşur, karaciğer ve kaslarda depolanır.
Sebze tüketimi:
Şeker tüketilmediği zaman, vücut karaciğerde ve kaslarda Tatlı biber, kereviz, ıspanak, marul gibi yeşilliklerin
bulunan yağı kullanır, bu nedenle kilo kaybı yaşanır.
tüketilmesindeki amaç gerekli lifi elde etmektir, böylece
sindirim sisteminde sorun yaşanmaz. Çünkü Keto
TEBA Gazetesi olarak Keto diyeti hakkında konuşmak
diyetinde sıklıkla kabızlık sorunuyla karşılaşılmaktadır.
üzere Keto uzmanı Seida Şeyh Zrar ile röportaj
Bu yüzden kişinin lifli ürünler tüketmesi gerekli ve
gerçekleştirdik.
önemlidir. Kereviz ve pazıda özellikle de sap kısımlarında
lif oranı yüksektir. Domateste de lif bulunur ama çok
Konuşmasına Keto diyetine değinerek başlayan Zrar,
azdır. Yani sadece tadımlık tüketilebilir. Ancak en
"Keto diyeti, karbonhidrat kullanımının azaltılması
önemlisi brokolidir. Brokoli insan sağlığı açısında çok
anlamına gelmektedir. Böylece vücut metabolizması
faydalı bir sebzedir. Brokoli ayrıca vücudun ihtiyaç
Ketosis adı verilen bir duruma geçmektedir. Bu durumda
duyduğu yeterli lif oranını içerir. En iyi yanı da tadının
ise vücut, gerekli enerjiyi almak için yağ yakmak ayrıca
çok lezzetli olmasıdır. Ayrıca az oranda karbonhidrat
karaciğerde bulunan yağı beyin için yeterli enerji haline
içerir. Sarımsak da tüketilebilir ancak soğan çok az
getirmek üzere Ketona dönüştürme konusunda daha aktif
tüketilmeli.
hale gelir. Keto diyeti, önemli derecede vücutta şeker
Bu diyette dilediğiniz kadar baharat kullanabilirsiniz ve
oranının düşmesine ve hücrelerin insülin hormonunu
tuzlu yiyecekler tüketebilirsiniz. Çünkü bu vücut dengesi
salgılaması konusunda bir uyarıcı rolündedir. Ayrıca kilo
için önemlidir. Keto diyetiyle yaşadığınızda, tuzlu etleri
vermek için harika bir yoldur. Araştırmalar, Ketojenik
tüketmeniz doğru olur.
diyetin yağlı yiyecekler tüketmemek ve diğer klasik
Kuruyemiş tüketimi:
kilo verme yollarından çok daha etkili olduğunu ortaya
Keto diyetinde rahatsız etmeyecek oranda çekirdek, kaju,
koymuştur.” ifadelerini kullandı.
ceviz ve badem gibi yağ oranı yüksek ürünler tüketilebilir.
Keto diyetinde ne tür yiyeceklerin tüketilmesine izin
verildiğine yönelik soruyu Zrar, şu şekilde yanıtladı:

Haber: Esra Kasapoğlu/ Foto: Ahmet Sirwan

Önemli ürünler:
1-Yumurta, hem söz ettiğimiz yağlarla kızartılması hem

de kaynatılması çok faydalıdır. Ucuz ve kolay elde edilen
ürünlerdendir. Çok fazla yağ ve protein içerir.
2-Yoğurt
3-Peynir de faydalıdır ancak organik peynirler olmalı.
Paketlenmiş veya fabrikada üretilen peynirler değil.
4-Krema, çok pratik ve kullanılması gereken ürünlerden
biridir.
5-Zeytin tüketilebilir.
Meyve tüketimi:
Meyvelerde, avokado tüketimi çok iyidir ancak
Kürdistan’da az sayıda bulunuyor. Çilek, kavun, karpuz,
limon ve bazı meyvelerin tüketimi çok faydalıdır. Ancak
bunlardan az sayıda tüketilmelidir çünkü amacımız yağlı
ürünlerdir.
TEBA muhabirinin "Keto diyeti için herhangi bir yaş
sınırı var mı? Herkes bu diyeti yapabilir mi?" şeklindeki
sorusunu Zrar, “Standart olarak, 18 yaşın altındaki
insanların Keto diyeti yapmalarını tavsiye etmiyorum. Bu
durumda toplum bilinçlendirilmeli ve yaygınlaştırılmalı.
15-16 yaş arası birinde kilo sorunu varsa, kilo verse
de 10 yıl sonra bazı sorunlarla karşılaşabilir. Örneğin,
aşırı kilolu biri zayıflarsa, derisi sarkabilir ve bu ameliyat
gerektirebilir. Bu yüzden bu durumlar yaşanmadan önce,
bu diyet bilinci yayılmalı. Her gün üç öğün yemek yiyip
ardından meyve yemek zorunda değilsiniz ya da gece
yarısı sandviç yemek zorunda değilsiniz.” diye yanıtladı.
Keto diyetine özel ürünlerin satışını yapan Zrar, “Burada
500’den fazla ürünümüz bulunuyor. Başta bu halka ilginç
geliyordu. 3-4 sene önce şeker oranı %0 olan tatlılar
yoktu. Şu anda elimizde çok sayıda baklava, ekmek,
bisküvi çeşidi var. Hepsi de Stevia, Eritritol ve Monk
Fruit şekerinden üretiliyor ki bu şekerler Keto diyeti
veya şeker hastası olan kişiler için uygun. Bu ürünler
şeker oranını yükseltmiyor. Başta Kürdistan olmak üzere
dünyanın her yerinde Keto ürünlerine ilgi duyan insanlar
var. Diğer şehirlerle karşılaştırırsak bu konuda Erbil'in
bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz.” dedi.
Son olarak Keto diyeti yapmadan kilo vermek isteyenler
hakkında Zrar, “Birisi diyet veya Keto yapmadan kilo
vermek istiyorsa, çok daha iyi ve daha kolay bir yol
var. O da kendini kandırmaktır. İlk olarak, yemekten
10 ila 30 dakika önce, birkaç bardak su için. Yemek
sırasında acele etmeyin ve ilk başta sebze ve sıvı ürünleri
tüketin. Bu küçük aldatmacadan sonra, midenin yüzde
60 ila 70'i kapanacak ve sonunda midenin boş kalan
kısmı için sağlıklı oranda yemek yiyerek hayat tarzı
oluşturabilirsiniz. Böylece ömür boyunca diyet yapmaya
veya bu ürünlerin satın almasına asla gerek kalmayabilir.”
diye konuştu.

Erbil’de ‘Midye Dolma’

Erbil kentinde tüketimi hızla yaygınlaşan deniz
ürünlerinden biri olan ‘Midye dolma’ sevilen sokak
lezzetleri arasında yer almaya başladı. Yanında limonuyla
tüketilen midye, ekşi sevenlerin vazgeçilmezi haline geldi.

Midyelerin Erbil’e nasıl getirildiğine değinen Dağlar,
Erbil’de deniz olmadığı için İzmir’den soğuk zincir
sistemiyle midyeleri tedarik ettiklerini belirtti.

Kentte sokak lezzetleri arasında yerini alan Midye dolma
satışı yapan İsa Dağlar ile bir röportaj gerçekleştirdik.
Bize bu güzel lezzetin hazırlanışı başta olmak üzere birçok
konuda detay anlattı.
İsa Dağlar, Türkiye’de sevilen lezzetlerden birinin
Erbil’de olması gerektiğini düşündükleri için midyeyi
Erbil’e getirmeye karar verdiklerini vurguladı.
Dağlar, mekanlarını genişletmeyi ve Irak Kürdistan
Bölgesi genelinde şubeler açmayı planladıklarını
söyleyerek, “Şubelerin merkezi Erbil olması şartıyla
Duhok, Zaho ve Süleymaniye’ye yayılmayı düşünüyoruz.”
dedi.

Erbil’deki ‘dolma’ yemeğinden esinlenerek bu işe
atılmaya karar verdiklerini kaydeden Dağlar, sözlerini şu
şekilde sürdürdü:
“Erbil kültürüne has olan dolma yemeğinden yola çıkarak
Midye dolmayı getirmeye karar verdik. Erbil’in dolması

varsa İzmirin’de Midye dolması var diyerek bu lezzeti
getirdik. Midye çok farklı bir lezzet değil aslında, içinde
pirinç ve baharat var, Ortadoğu kültüründe yoğun şekilde
baharat kullanılıyor, Midye dolma da zaten baharattan
yapılıyor, tek farkı denizden çıkması.”
Midyelerin her dört mevsimde bulunduğunu söyleyen
Dağlar, “Midyeler denizin tabanından insan eliyle
çıkarılıyor, aynı gün içerisinde ayıklanıp temizleniyor,
daha sonra içleri temizlenen midyelere hazırlanan pirinç
yerleştiriliyor. İsterseniz anında tüketebilirsiniz. Soğuk
zincir sistemi ile Türkiye’nin her yerine ve yurt dışına
ulaştırılıyor.” ifadelerini kullandı.
Soğuk zincir yoluyla getirilen midyelere sunumdan önce
taze kalmaları için farklı bir işlem uyguladıklarını dile
getiren Dağlar, “Müşterilerimizin sağlığı ve memnuniyeti
açısından, midyelerin taze kalması için kısa süre içerisinde
azar azar getirtiyoruz.” dedi.

TEBA Gazali Caddesi-Farklı dizaynıyla gençlerin
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Haber: Esra Kasapoğlu/ Foto: Abdullah Bahtiyar

Gençlerin rağbet gösterdiği, çeşitli kafe ve
restoranları içinde barındıran ve kısa sürede
Erbil’deki uğrak caddeler arasında yer almayı başaran
Gazali Caddesi, içerisindeki farklı yapılarla dikkat
çekmeyi başardı.
Akşam saatlerinden itibaren Gazali Caddesi’nde her
yaştan vatandaşla karşılaşabilirsiniz. Kahve içmek,
kitap okumak ve farklı kültürlere özgün lezzetleri
tatmak için insanların bu caddeyi tercih ettiğini
söyleyebiliriz.

uğrak merkezi

mallar kullanmaya çalıştık.” dedi.

Caddenin sonlarında yer alan ‘Plane Cafe’
oluşturduğu ambiyansla bulutların üstünde olduğunu
Erbil’de ekmek arası balık sunan tek mekanın
hissettiriyor. Bir uçağın içerisine yapılan bu kafe,
kendileri olduğunu belirten Abdullah, Gazali Caddesi Gazali Caddesi’nin ziyaretçilerin oldukça ilgisini
gibi genel olarak gençlere hitap eden yerlerin
çekiyor.
açılmasının önemli olduğunu vurguladı.
Uçaktan kafe yapma fikrini yurt dışına
gerçekleştirilen seyahatlerden alındığını dile getiren
kafe çalışanlarında Abdulselam Mahmud, kafe
sahibinin projeyi hayata geçirmek için uzun yıllar
beklediğini kaydetti.

TEBA Ajansı olarak, Gazali Caddesi’nde bulunan,
farklı yapılara sahip olan kafe sahipleri ve
ziyaretçilerle kısa röportajlar gerçekleştirdik.
Caddenin girişinde bulunan, görünüşü ve sunduğu
balık ekmek ile kıyı şeridindeki mekanları
andıran büfenin sahibi Halmat Abdullah ile
gerçekleştirdiğimiz sohbette, Erbil kültürüne farklı
bir lezzet katmak ve hızlı bir sunum yapabilmek
istedikleri için deniz balığı ile balık ekmek yapmaya
karar verdiklerini söyledi.

Mahmud, fikrin hayata geçirilmesi için en uygun
yerin Gazali Caddesi olacağına karar veriri vermez,
gerekli tüm malzemelerin yurt içi ve yurt dışından
temin edildiğini bildirdi. Uçaktan yapılan kafe
fikrinin insanlar tarafından sevildiğini belirten
Mahmud, “Müşteriler burada fotoğraf çekmeyi
seviyor. Birçok kişi doğum günü partisini burada
yapmak istiyor.” ifadesini kullandı.
Caddede bulunan ve dış görünüşüyle oldukça dikkat
çeken ‘Bus Cafe’ fikrini ortaya atan Kani Celil,
Erbil’de gençlere hitap eden ve diğer mekanlardan
farklı ambiyansa sahip bir mekan oluşturmak için bu
işe girdiklerini belirtti.

Gazali Caddesi’nde genel olarak ağaçların ve yeşil
alanların az olmasından şikayetçi olan Mahmud, yeşil
alanlara özen gösterilmesi ve ağaçların arttırılmasını
istediklerini belirtti.

Kani, “Ülkeme farklı projelerin getirilmesini
seviyorum. 2018 yılında bu işe başladığımda food
truck ‘yiyecek kamyonu’ Kürdistan Bölgesi’nde
yoktu. Neden olmasın diyerek bu projeyi hayata
geçirdik. Yurt dışında farklı birkaç proje görmüştüm,
onları harmanlayıp Bus Cafe’yi kurduk.” dedi.
Otobüs dahil tüm gerekli malzemeleri yurt içinden
temin ettiklerini söyleyen Kani, “Son yıllarda
Yurt dışına gerçekleştirdikleri ziyaretlerde gördükleri kültürümüze karışan kahve kültürü sayesinde
mekanlardan esinlenerek gemi şeklinde büfe açmaya insanlar bize kahve içmeye geliyor, tabi kafemizin
karar verdiklerini dile getiren Abdullah, “Büfenin
farklı yapısı oturup kahve içtikleri yerin otobüs
malzemelerinin bir kısmını buradan bir kısmını yurt
olması onlara farklılık hissettiriyor. Burada fotoğraf
dışından temin ettik, dizaynı ise internetten çıkardık. çekmeyi de seviyorlar.” ifadelerini kullandı.
Bir Erbil genci olarak elimizden geldiği kadar yerli

Caddeye zaman geçirmeye gelen Banaz ile yaptığımız
kısa sohbette, “Burada farklı tatlar bulunuyor.
İstediğin her şeye kolayca ulaşabiliyorsun. Burada
bulunan tatlar, mekanların görünüşü mevsime göre
değişiyor.” dedi.

7 Yıldır Omuzunda Gezdiriyor!..

Haber: Abdülselam Tütüncü / Foto: Ali Haval

Birçok insan günlük yaşamında bazı alışkanlıklar
edinir ve bu yaşamlarının bir parçası haline gelir.
Seyit Macit ve papağının hikayesi biraz farklı. Macit,
papağanına 7 yıldır çocuğu gibi bakıyor ve bir
ebeveyn gibi ona bağlı.
Seyit Macit, Erbil’in Kayseri Çarşısı’nda esnaflık
yaparak geçimini sağlıyor. 7 yıldır omuzunda
gezdirdiği papağanı yaşamının bir parçası haline

gelmiş durumda. Kakadu türündeki papağanın adı ise Papağanın türü hakkında bilgi veren Macit,
Kuka.
“Papağanın türü Amerika’da bulunan Kakadu.
Avusturalya’da çokça görünen bu papağanlar 125
TEBA Gazetesi olarak Seyit Macit ile papağanı
yıl yaşıyor. Ayrıca Filipinler ve Endonezya’nın
ve yaşamı hakkında kendisinden bilgi almak için
doğusundaki adalarda da bu tür papağanlar bulunur.
röportaj gerçekleştirdik.
Kakadu adının kökeni Endonezce. Boyları 30-60
santimetre arasında olan bu papağanların kilosu
Papağanıyla tanışmasına ilişkin konuşan Seyit Macit, 300-1200 gram arasında değişmektedir.” bilgisini
“Bu papağan şu an 8 yaşında. Onu bir yaşındayken
paylaştı.
Erbil’de evcil hayvanların satıldığı çarşından aldım.
Aslında bu tür papağanları sadece televizyonda
Macit, Kuka’nın günlük tükettiği gıdalardan söz
görmüştüm. Şu an 7 yıldır beraberiz ve adını Kuka
koydum. Papağan beslemek benim için bir hobi. Bazı ederek, “Günlük olarak ben ne yersem ona da
veririm. Ben sabahları kaymak severim ve ona da
kişilerin tespih veya araba hobisi vardır, benimki de
veririm. Bu tür papağanların ana gıdası çerezlerdir
papağan. Papağan beslemeyi çok seviyorum ve onu
ama o yemez çünkü böyle alıştı. Benim yediğimi
omuzumda her yere götürüyorum. Eve giderken,
yer sürekli. Çarşıda öğle yemeğinde ne yersem o da
misafirlikteyken hep benimle. Benimle beraber
aynısını yer.” ifadelerini kullandı.
çarşıya da geliyor.” dedi.
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Hazırlayan: Aslı Küzecioğlu

Hasan Derviş: Ben her zaman çok farklıydım

Son dönemde özellikle Kerkük’te canlı müzik
performansıyla adından sıkça söz ettiren başarılı şarkıcı
Hasan Derviş, müziğin hayatındaki en büyük ilham
olduğunu söyledi.
Başarılı şarkıcı Hasan Derviş, TEBA Magazin’in
sorularını yanıtladı.
Müziğe küçük yaşlardan itibaren hayranlığını fark eden
ve ileriki yaşlarda meslek haline getiren Derviş, “Şarkı

söylemek, müzik dinlemek ve dans etmek bana kendimi
iyi hissettiriyor ve içimdeki tüm negatif enerjiyi pozitife
çeviriyor.” dedi.
Güzel Sanatlar Lisesi, Tiyatro Bölümünde eğitim aldıktan
sonra sinema ve televizyon bölümünden mezun olan genç
şarkıcı, aynı zamanda profesyonel olarak kadın ve erkek
kuaförlüğü yapıyor.

“Tarzımı insanlara göstermek istedim”
Canlı müzik sahneleriyle kafe ve restoranların
adeta vazgeçilmez ismi haline gelen Hasan
Derviş, başarısının sebebini şöyle ifade ediyor:
“Ben her zaman çok farklıydım, hep tarzımı ve
farkımı insanlara göstermek için çabaladım.
Bu süreçte ailemin desteği daima benimleydi,
onlara minnettarım. Sahnelere çıkarken
duyduğum mutluluk tarifsiz.”
Birçok tarzda müzik dinlediğini belirten
yakışıklı şarkıcı, pop ve fantezi tarzlarını daha
çok sevdiğini dile getirdi. Dinlediği türler başta
olmak üzere sayısız tarzda şarkı seslendiren
Derviş, “Pop, fantezi, rock ve Türk sanat müziği
eserlerini okuyorum. Bunların yanı sıra Arapça
şarkıları da severek söylerim.” diyerek müzik
tarzından bahsetti.

“İki ayrı grupla çalışıyorum”
Sahnede arkasında yer alan başarılı müzisyenler hakkında
da konuşan Hasan Derviş, iki ayrı müzik grubuyla
çalıştığını söyledi.
Rock tarzları okuduğu zaman kendisine Zar Grubu
eşlik ediyor. Albümleri birçok ülkede ses getiren ünlü
metal grubu Dark Phantom, metal dışındaki eserleri
cover yaparken “Zar Grubu” adını sahnede kullanıyor.
Irak ve Türkiye’de çeşitli konserler vererek çok özel bir
kitleye sahip olan Dark Phantom, Grup Zar adıyla çıktığı
sahnelerde Hasan Derviş ile birlikte dinleyicilerin ilgi
odağı olmayı başardı.
Derviş’in beraber çalıştığı ikinci grup olan Grup Frends,
pop ve fantezi tarzlarını yorumlayarak canlı müzik
sahnelerine renk katıyor.

“Kendi şarkılarımı da paylaşacağım”
Hasan Derviş, ayrıca, 2015’te kaydettiği ve ünlü
müzisyen Hüsnü Şenlendirici ile çalıştığı ama henüz
yayınlamadığı bir projesi olduğunu söyledi. Başarılı
şarkıcı, şu anlık canlı müzik sahnelerinde devam etse de
ileride kendi şarkılarını yayınlamayı planlıyor.
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Çalışmalarıyla dikkat çeken Türkmen genç Yıldırım, az
bilinen bir müzik türüyle uğraşarak hayallerinin peşinden
koşuyor.
Elektronik müzik üreticisi Yıldırım (Yildirim S.H.),
hayalleri, yaptığı müzik ve hayatına ilişkin konular
hakkında TEBA Magazin’in sorularını yanıtladı.
Kerkük’te doğup büyüyen ve üniversite eğitimini
orada tamamlayan başarılı müzisyen, yüksek lisansını
Türkiye’de yapmış. Yaşamını Ankara’da sürdüren ve
ortaokuldan beri müzikle ilgilenen Yıldırım, seneler
geçtikçe elektronik müziği benimsediğini ve bu yöndeki
yeteneklerini geliştirdiğini dile getirdi.
Uzun zamandır elektronik dance müzik üreten 29
yaşındaki müzisyen, Future Rave Music, EM, House
Music ve Sinematik Müzik tarzlarını kendine yakın
gördüğünü ifade etti.
Müzik alanındaki hedeflerinden bahseden Yıldırım, şu
ifadeleri kullandı:
“Yeni nesil müziklerin gelişmesinde katkıda bulunmak
ve tarz açısından Future Rave türü müziklerde kendime

has tarzımı yansıtmak istiyorum. Şimdiki
hedefim ise TomorrowLand, Goa ve İbiza
gibi yerlerdeki büyük sahnelerde performans
sergilemek.
Hatta 2022 Goa Festivali ile ilgili
organizasyonlarla görüşmelerim devam
ediyor.”
Yeni nesil müziklerin her gün gelişip
yenilenmesine dikkat çeken yetenekli
müzisyen, bu tür müziklere hem katkıda
bulunmak hem de gelişiminde rol oynamak
için çalıştığını vurguladı.
Yıldırım müziğin yanı sıra ticaretle de
ilgileniyor.

Kendisine sorulan “hayal ve hedefleri için
konum, ortam ve meslek gibi alışkanlıklarını
değiştirmeye göze alır mısın?” sorusuna
ise Yıldırım, “Hayallerin ve hedeflerin
gerçekleştirilmesi için kimi zaman konumum
kimi zaman da ortamın değiştirilmesi
gerekmektedir.” yanıtını verdi.
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