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“Komisyonu
aktifleştirme
yasası
uygulanmazsa,
2
seçim otoritesi bu seçimi yapamayacak"
Röp: Abdulselam Tütüncü

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) Başkanlığı
tarafından, IKBY Parlamento seçiminin 1 Ekim 2022’de
yapılmasının belirlenmesinin ardından, siyasi taraflar
arasında seçim yasası ve seçimin nasıl yapılacağına dair
tartışmalar ve anlaşmazlıklar oluştu. Anlaşmazlık ise iki
görüş arasında yaşanıyor. Eskiden olduğu gibi tek seçim
bölgesi şeklinde mi yoksa çoklu bölge şeklinde
yapılması konusu tartışmalara yol açtı.

önce, parlamentoyu ciddi bir şekilde uyardık, üzerinde
çalışmalarını söyledik. Ayrıca 2020'de de onlara yazı
sunduk. Aynı zamanda, seçim için başkanlık tarafından
1 Ekim 2022 tarihinin belirlenmesinin ve kararnamenin
yayınlanmasının ardından da kararnamenin prosedürlerini
yönetmek için komisyondaki dokuz kişi hakkında gerekli

Parlamento seçimleri için, yasal engellerin
olmasının yanı sıra, denetimden sorumlu olan
ve yaklaşık iki yıldır süresi dolan komisyon,
parlamentonun güvenoyunu istiyor. Partiler,
henüz anlaşmaya varmadı ve parlamento seçim
yasası bölgede bir sorun haline gelmiş durumda.
Çünkü bazı partiler yasanın şu anki haliyle yani
tek bölge şeklinde kalmasını istiyor, maddelerde
de bir değişikliğin gerekli olmadığını belirtirken,
diğer taraf ise yasa değişikliğine gidilmesi ve
çoklu seçim bölgesinin yanında yasanın birçok
alanında değişiklik yapılmasından yana. Özellikle
de parlamentoda bazı taraflar, bunu bir şart olarak
sunarak yasayı düzenlemeden seçim yapılmasına
razı olmadıklarını belirtiyor.
IKBY Parlamento Seçim Yasasının 26 maddeden
oluşan sekizinci önerisi, 28 Mart 2022'de Kürdistan
Yurtseverler Birliği (KYB), Değişim (Goran) Hareketi,
Kürdistan İslami Birliği (Yekgirtu), Kürdistan İslami
Toplum Partisi (Komal) ve Yeni Nesil Hareketi’nden
(Neway Nwe) 35 milletvekili tarafından yapıldı.
IKBY’nin dört seçim bölgesine ayrılmasını ve parlamento
sandalyelerinin her ilin nüfusuna göre bölgeler halinde
dağıtılması gerektiği kaydedildi.

“Komisyon olarak, Birleşmiş Milletler ile konuştuk,
seçimlerde bize yardım etmeye hazırlar"
Seçmen kaydı taraflar arasında anlaşmazlıklara
neden oldu. Şüphelilerin ve vefat edenlerin isimlerinin
kayıtlardan silinmesi için herhangi bir işlem yaptınız mı?

işlemlerin yapılması konusunda yazı sunduk. Maalesef bu
konu bugüne kadar parlamentoda kaldı. Bazı partilerin
yasanın değiştirilmesinin ardından komisyonun aktif
hale getirilmesi için şartlarının olduğunu, bazı tarafların
ise tam tersi komisyonun aktif hale getirilmesi ve sonra
yasanın değiştirilmesini istediğini biliyoruz.

Bu da halen partiler arasında görüşülüyor. Tüm
Kürdistan'a adanmış ulusal ve özel bir kurum olan
Söz konusu teklif, partileri ikiye ayırdı; bazıları seçimlerin komisyonun üzerinde çalışılmasının çok önemli
mevcut yasa ve sistemle zamanında yapılması gerektiğini
olduğunu düşünüyorum. Daha önce burada bulunan aynı
belirtirken, bazıları yasada değişiklik yapılması çağrısında komisyonu harekete geçirerek veya yeni bir komisyon
bulunuyor.
seçerek yapılabilir. Parlamentodan bu sorunu yakında
çözmesini gerçekten rica ediyorum.”
KYB, Goran Hareketi, Komal ve Yekgirtu, IKBY’nin dört
“Komisyonu aktif hale getirme yasası uygulanmazsa,
seçim bölgesine ayrılmasını ve şu anda 11 parlamento
seçim otoritesi bu seçimi yapamayacak"
sandalyesine sahip olan kota sandalyesinin, nüfusa göre
seçilmesini ve seçim yasasının değiştirilmesini talep
Komisyon yeniden aktif hale getirilmezse seçimler
ediyor.
yapılacak mı?

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ise kota sandalye
sayısının azaltılmasından yana olmadığını ve seçim
yasasıyla ilgili olarak, yasa değiştirilirse komisyonun ekim
ayına kadar çalışmalarını tamamlayamayacağını belirtiyor.
Dört seçim bölgesinin olması da KDP’nin reddettiği bir
başka konu.
Dini ve etnik oluşumların temsilcisi, seçimlerin şu anda
var olan aynı yasa ve sistemlerle zamanında yapılması
gerektiğini kaydediyor.
TEBA Gazetesi olarak, son görüşleri ve Bağımsız
Yüksek Seçim Komisyonunun kararını öğrenmek üzere
Komisyon Başkanı Hendren Muhammed ile röportaj
gerçekleştirerek, seçimlerle ilgili birçok sorunun
yanıtını aldık.
“Komisyonun süresi 2019'dan beri doldu”
Şu anda komisyonun süresi dolmuş durumda. Yasal
olarak, mevcut komisyon aktif hale getirilmeden seçim
gerçekleştirilebilir mi?

Seçimlerin yapılması için temel şartlardan biri,
Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu
tarafından burada bulunan seçim otoritesinin varlığıdır.
Bu komisyonun 2019'un sonundan bu yana süresi
doldu. Komisyonun çalışma süresi dolmadan altı ay

Partiler arasında tek seçim bölgesi ve çoklu seçim
bölgesi tartışması mevcut. Kürdistan Parlamentosu,
bir önceki seçimlerde tek bölge içinde seçildi, bu
seferki seçimin çok bölgeli olması yönünde görüşler
var. Bazıları da 4 bölge olmasını istiyor. Bazı taraflar
da Irak Meclis seçimleri gibi, 12 bölgeye ayrılmasını
talep ediyor. Komisyon olarak seçim bölgelerinde
bir değişiklik olursa, herhangi bir zorluk çekmeyiz.
Komisyon karara bağlı kalacak. Çünkü kanunen
bunu uygulamakla yükümlüyüz, bu konu tarafların
çıkarlarına bağlı. Bazı partiler çoklu seçim bölgesi,
bazıları da tek bölgenin iyi olduğunu söylüyor.
Bizim için fark etmiyor. Parlamentonun ve partilerin
kararlarına müdahale edemeyiz.

Komisyonu aktif hale getirme yasası uygulanmazsa,
elbet seçim otoritesi bu seçimi yapamayacak. Bu
durumda parlamentonun partilere ve taraflara yanıt
vermesi gerekiyor, çünkü komisyona karar vermek
parlamentonun işidir. Komisyon yeniden aktif hale
getirilmezse, o zaman kararname yayınlayan bölge
başkanlığına, tüm seçmenlere ve partilere bir cevapları
olmalı.
"Yasaya göre, konseyi oluşturan dokuz kişi seçim
çalışmalarını ve önlemleri kabul edecek"
Komisyon seçim için hazırlıklara başladı mı?

Diğer seçimlerde de geniş çapta seçmen kaydı
tartışma konusu olmuştu. Tüm partiler arasında,
bu kez federal komisyonun biyometri kaydının
kullanılması konusunda anlayış var. Aynı görüşe
katılıyoruz, özellikle de cihazlarla birlikte kullanılan
biyometri kaydı, zaman kazandıracak ve çok uzun bir
süreci azaltacaktır. Bu talep bize yapılırsa veya yasada
bahsedilirse, Irak komisyonu ile bir anlaşmaya varabiliriz.
Komisyon olarak Birleşmiş Milletler ile konuştuk ve
bu konuda bize yardımcı olmaya hazırlar. Bağdat'la
2015 yılında imzalanan bir mutabakat zaptımız var, en
önemli kısmı, seçmen kaydı konusunda yardımcı olması,
bu da Erbil'de Irak seçiminde oy veren seçmenlerin
Kürdistan Parlamentosu'na oy veren seçmenlerle aynı
olması gerçeğine dayanıyor, bu nedenle isimlerde bir
değişiklik yok. Erbil'de, Irak seçimlerine oy veren
seçmenler, Kürdistan Parlamentosu seçimine de aynı
şekilde oy verecek. Yani isimlerde değişiklik olmayacak.
Bu yüzden bu kararın komisyonun işini kolaylaştıracağını
düşünüyoruz.
"Komisyon yasası yakında değiştirilirse, seçimler
yapılacak"
Seçim zamanında yapılacak mı?

Bu konu parlamentonun komisyon yasasını ne zaman
değiştireceğine bağlı. Yakında karar verilirse, komisyon
konseyi yeni önlemler alabilir, bazı prosedürleri
kısaltabilir ve seçimler yapılabilir. Özellikle kayıtlar
aynı kalırsa süre bizim için çok kısa olacaktır. Özellikle
bahsettiğimiz 6 aylık sürenin yarısı seçim için özel
hazırlıklar ve seçmen kaydı hazırlıklarına gidiyor ama
seçmen kaydı ve biyometri gelip tüm ihtiyaçları karşılarsa
o zaman büyük bir vakit kazanmış olacağız.
"Seçimi ertelemek demokratik süreçte geriye doğru
atılmış bir adımdır"

Komisyon sadece süresi dolan dokuz komisyon üyesinden
oluşmuyor. Komisyon, 12 genel müdür, 105 bölüm ve
Komisyon Başkanı olarak partilere ne demek istersiniz,
32 gruptan oluşuyor. Komisyonun seçimle bağlantılı olan
seçimin ertelenmesi ihtimaline karşı bizleri neler
rutin işlerini yürütüyorlar, ancak bu yöneticilerin yaptığı
bekliyor?
tüm işler komisyon konseyinin onayına bağlı. Çünkü
yasaya göre, konseyi oluşturan dokuz kişi seçim sürecini
Umarım tüm siyasi partiler seçimin zamanında
ve çalışmaları onaylıyor, bu yüzden konsey yeniden aktif
yapılabilmesi için yeni bir komisyon seçmek ya da şimdiki
hale getirilene kadar çalışmalar bitse bile askıya alınacak. komisyonu devreye sokmak için çalışırlar. Çünkü seçimi
ertelemek demokratik süreçte geriye doğru atılmış bir
"Seçim bölgeleri değiştirilirse, komisyon karara dahil
adımdır. Seçim yapılmazsa, parlamento başka bir duruma
olacak"
Seçimin önündeki zorluklardan biri de partiler arasında seçim geçecek ve görev süresi uzatılmalı, bu nedenle seçimler
bölgeleri konusunda yaşanan anlaşmazlık. Komisyon olarak
zamanında yapılmalıdır.
bu konuda herhangi bir kararınız var mı?
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Sultan Muzaffereddin Gökbörü’nün 1. Geleneksel
Doğum Yılı Kutlamaları

Haber: Eymen Erbiloğlu/ Foto: Enes Saddam- Mumin Memet

Maruf, aynı gün içerisinde Bakanlık ofisinde din
alimleri, tarihçi ve yazarları ağırladı. Din alimleri,
Gökbörü’nün mirası mevlit geleneği ve sultan
olduğu dönemde yaptığı yenilikler, Erbil şehrine
olan katkılarını söz alarak dile getirdi. Bakan Maruf,
“Sultan Muzaffereddin Gökbörü’nün 1. Geleneksel
Doğum Yılı Kutlamaları” kapsamında hazırlanan
plaketleri din alimlerine takdim etti.

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY)
Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı’nın
gözetiminde ve TEBA MEDYA GRUBU
sponsorluğunda, "Sultan Muzaffereddin
Gökbörü’nün 1. Geleneksel Doğum Yılı
Kutlamaları" kapsamında 19 Nisan’da kapsamlı bir
organizasyon düzenlendi.
Kutlamalar çerçevesinde günün ilk saatlerinde
Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı Aydın
Maruf Gökbörü’nün Erbil’deki türbesine ziyaret
gerçekleştirdi. Bakan Maruf’a TEBA Medya Grubu
Genel Müdürü Mehmet Ferit Erbiloğlu, çok sayıda
vatandaş ve genç eşlik etti.
TEBA’ya konuşan Bakan Maruf, İslam aleminin
sultanı olan Sultan Muzaffereddin Gökbörü’nün
doğum gününün yıl dönümü münasebetiyle
Gökbörü’nün türbesini ziyaret ettiklerini belirterek,
“Sultan Muzaffereddin Gökbörü kendi döneminde
Erbil’de bölgede her zaman birlikte yaşama destek
vermiştir. Tüm burada Erbil’de olan tüm etnik
gruplara onun döneminde hiçbir ayrım yapılmadan
iktidarını devam ettirmiştir. Büyük Selçuklular
döneminde Erbil-Musul Atabeyliği yapmıştır.” dedi.
Bakan Maruf, “Onun döneminde Erbil’de büyük
değişimler oldu. Erbil Kalesi’nde camiler istihdas
edilmiştir. Ayrıca onun döneminde Peygamber
Efendimizin doğum günü münasebetiyle mevlitler
okutulmuştur. Bu büyük bir ilerleme ve destekti.”
şeklinde açıklamalarda bulunarak sözlerine şöyle
devam etti:

Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı’nın
gözetiminde ve TEBA MEDYA GRUBU
sponsorluğunda, "Sultan Muzaffereddin
Gökbörü’nün 1. Geleneksel Doğum Yılı
Kutlamaları" kapsamında günün akşamında Erbil
Kalesi’nde mevlit töreni gerçekleştirildi.
Mevlit törenine, IKBY Oluşumlardan Sorumlu
Bölge Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC)
Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Erbil Valisi
Umed Hoşnav, Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu
Hakan Karaçay, ITC Erbil İl Başkanı Emir İzzet,
ITC Milletvekili İmdat Bilal, Türkiye Maarif Vakfı
Irak Temsilcisi Ahmet Zeki Ulaş çok sayıda siyaset,
edebiyat dünyasından isim katılım gösterdi. Geceye
halk yoğun katılım gösterdi.

Mevlit töreninde konuşma yapan Erbil Valisi Umed
Hoşnav, “Sultan Muzaffereddin şehrimizin büyük bir
tarihidir. O bu şehirdeki ahlaki değerlerin, kardeşlik
ilkelerinin, dini ve insani değerlerin önderiydi.
Türkmen, Kürt, Kildani, Aşuri, Hristiyan, Yezidi
ve Arap oluşumlarının birlikte yaşamasını sağlayan
gurur kaynağıdır.” ifadelerinde bulundu.

Vali Hoşnav, “Sayın Bakanın da değindiği gibi, Erbil
Valiliği ve yönetimi olarak, bu büyük din adamının
mezarının şehrimizde olması gurur kaynağı. Bunun
yanı sıra vatandaşlar ve hükümet tarafından değerli
“Kurduğu hükümdarlık döneminde, Musul’da
özellikler Erbil ve Musul’da bütün alanlarda özellikler bir şahsiyet olarak görülüyor. Biz kesinlikle aynı
görüşteyiz. Sultan Muzaffereddin hepimiz için çok
bilim ve kültür alanında büyük bir hizmet vermiştir.
değerli. Şehrimizde birçok yer onun adını taşıyor.
İslam dinine büyük bir hizmetler sunmuştur. Bu
Erbil halkı ve Kürdistan Bölgesi hükümeti olarak
nedenle bugün burada bulunmamız manevi olarak
bu değerli şahsiyeti anmak gurur veriyor. Bu şehre
çok önemli.”
önderlik edenlerin peşinden gitmek şehrimiz
insanlarının düşüncelerinin temelini oluşturuyor.”
“Sultanların torunları olarak bugün Erbil’de değerli
dedi.
gençlerle buluşmamız önem taşımaktadır.” diyen
Aydın Maruf, “Buradan bütün Erbil ehline özellikle
de Türkmenlere sesleniyorum bu değerli şahsiyetin,
bu büyük insanın ki uzun bir dönem Erbil ve
Musul’da Sultan olan zatın Erbil’de mezarı var ve bu
Erbil için büyük bir şanstır, büyük bir gururdur. Bu
nedenle bütün taraflara bu değerli insanın doğum
gününe önem vermeleri çağrısında bulunuyoruz. Bu
gelenek haline gelmeli.” ifadelerinde bulundu.
TEBA Medya Grubu sponsorluğunda, "Sultan
Muzaffereddin Gökbörü’nün 1. Geleneksel
Doğum Yılı Kutlamaları" kapsamında çok sayıda
etkinliklerinin olacağını belirten Bakan Maruf, bu
etkinliklerin önümüzdeki yıllarda tekrar yapılacağını
ve gelenek haline geleceğini ayrıca bunu tüm Erbil
ehlinden rica ettiklerini dile getirdi.
Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı Aydın

Bir kez daha, bu töreni yapmaktan duyduğumuz
mutluluğu ifade ederken, Kürdistan Bölgesi
hükümetinin programlarına değiniyoruz. Başkent
Erbil, tüm oluşumları ile bizim için önemli ve
değerlidir.” diyerek sözlerine şöyle devam etti:
“Tabii ki, Kürdistan Bölgesi hükümeti Erbil
halkına ve Erbil şehrine hizmet etmekte tereddüt
etmeyecek ve etmemiştir. Şu anda var olan ekonomik
kriz nedeniyle bazı zamanlarda gerekli hizmeti
sunamamış olabiliriz. Erbil halkı kendi şehrini
seviyor, kendi kardeşliğini seviyor, kendi hükümetini
seviyor. Hükümet halkın sorumlusudur, şüphesiz
biz hizmetlerinde olacağız. Bu nedenle şehrimizin
insanlarıyla gurur duyuyoruz ve onlara Kürdistan
Bölgesi hükümetinin tavsiyeleri konusunda onları
temin ediyoruz ve şehrimizin insanlarına hizmet
etmekten çekinmeyeceğiz.
Bu büyük zatın doğum yılı ilk kez kutlanıyor. Umarız
bu yıl dönümü hepimizi Erbillilerin bildiği kardeşlik,
birlikte yaşama, barış ve uyum ruhuna teşvik eder,
şehrimiz sadece bizim için gurur yeri değil.
Erbil’in her zaman Irak'ın diğer şehirlerinden ve
diğer bölgelerinden gelen insanlar için bir sığınak
olduğunu dile getiren Vali Umed Hoşnav, “Erbil’e
gelen hiç kimse gurbette olduğunu hissetmemiş. Ev
sahibi gibi hissetmiş. Erbil, Allah'ın ve her tarafın
desteğiyle herkesin evidir, şehrimizin insanlarına
hizmet eder, şehrimizin büyük kimliğini koruruz.
Herhangi bir nedenle gidenler için anne kucağı gibi
merhametli bir şehirdir. Umarız bu şanlı yıl dönümü
şehrimizde kararan kardeşliği canlandıran bir diğer
önemli parçası olur.” ifadeleriyle konuşmasını
sonlandırdı.
Semazen gösterisinden renkli kareler
Konuşmacıların hitabetinin bitmesinin ardından,
semazen gösterisi gerçekleştirildi. Konuklar semazen
gösterisini büyük ilgiyle izledi. Konuklar semazen
gösterisinin yapıldığı anları telefonlarıyla kaydetti.
Kerkük İlahi Grubu ile Gökbörü’nün Mirası Mevlit
Tekrar Yaşatıldı
Kerkük’ten gelen Kerkük İlahi Grubu, geleneksel
mevlit törenlerinde okunan eşsiz ilahileri seslendirdi.
Semazen, ilahi grubuna gösterisiyle yer yer eşlik etti.
İlahiler eşliğinde yapılan gösteri vatandaşların büyük
ilgisini çekti. Konuklar da gösteriyi büyük bir ilgiyle
takip etti.
Mevlit sonunda dualar eşliğinde eller semaya açıldı ve
dillerden düşmeyen dualar okundu.
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Erbil Kalesi’nin iki cevheri
restore ediliyor

Haber: Abdulselam Tütüncü / Foto: Abdulselam Tütüncü

Erbil Kalesi, Erbil'in medeniyet kaynaklarından
biridir. İnşa bakımından önemli bir tarza sahip
olurken, 6 bin yılı aşkın süredir, günümüze kadar
içinde yaşam devam etmektedir. Bu nedenle kaleye
dünya genelinde halen yaşam sürdürülen en eski
yapılardan biri diyebiliriz.
Erbil Kalesi’nin içerisinde, konuk evleri, tekkeler,
kültürel evler, hamam, cami ve büyük evler
bulunmaktadır. Bunun yanında Saray, Tekye ve
Tophane olmak üzere 3 geniş mahalleye sahip.

Erbil Kalesi'nde Arkeoloji Bölümü Sorumlusu
Zahir, restorasyon çalışmalarının ne zaman sona
ereceğine ilişkin soruyu, "Minarenin yenilenmesi
gerçekten uzun zaman gerektiriyor. Çünkü üzerinde
çok dikkatli çalışıyorlar. Erbil'de yaz ayları çok
sıcak olduğu için çalışmalar duracak. Ancak ekimde
çalışmaların tamamlanacağını düşünüyoruz." diye
yanıtladı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü
(UNESCO), 2014'te Erbil Kalesi'ni Dünya
Mirası Listesi'ne aldı. Kale için bir plan hazırlandı.
2005’ten sonra, kale sakinlerine tazminat
ödenmesinin ardından, yenileme projesi başladı.
Ancak orada yaşamın sürdüğüne dair bir işaret
bırakmak için, kalede bir aile kaldı. Şu anda Erbil
Kalesi’nde restorasyon projeleri devam ediyor.

Projeye ayrılan bütçeye ilişkin Zahir, “Restorasyon
ABD Konsolosluğu tarafından desteklenecek ve
bunun için bir bütçe ayırdılar. Tam bir arkeolojik
yer olması sebebiyle, restorasyon çok uzun bir süreç
gerektiriyor. Çünkü dikkatli bir şekilde çalışılmalı.”
ifadesini kullandı.
Erbil Kalesi'nde Arkeoloji Bölümü Sorumlusu Zahir,
“Buradaki duvarlarda eski semboller yer alıyor. Eski
dini sembollerden oluşuyor ve sembollerin tarihi
8 bin yıl öncesine dayanıyor. Örneğin, iki üçgenin
birleştiği ve ortasında bir çiçeğin olduğu sembol
var. Bu sembol erkek ve kadının birleşmesi sonucu
çocuğun hayata gelmesini ifade eder. Ortadaki çiçek
çocuğu simgeler. Bu dini bir semboldür. Tasarlanmış
başka bir sembol daha var.” diye konuştu.
Zahir, “Hamamın restorasyon çalışması, 2016’da
başladı. İki yılda tamamlanmasını planlıyorduk.
Koronavirüs salgını nedeniyle proje durduruldu. Şu
anda duvarların cephesi tamamen söküldü ve eski ana
haline getirildi, şimdi kaplama aşamasındayız.” dedi.

Erbil Kalesi'nde halen yapılmakta olan çalışmalar
ise kale camisinin minaresi ile kale hamamının
restorasyonudur. Erbil Valisi Umed Hoşnav ile Kar
Şirketinin Müdürü Şeyh Baz Şeyh Rauf Berzinci,
14 Nisan 2022’de Erbil Kalesi’nde Erbil Valiliği ve
Kar Şirketi tarafından kale camisinin minaresinin
restore edilmesi için mutabakat zaptı imzaladı.
Bu konu hakkında bilgi almak üzere Erbil Kalesi
Arkeoloji Bölümü Sorumlusu Heja Zahir ile röportaj
gerçekleştirdik.

ABD Konsolosluğunun hamamın yenilenmesinin
ardından halka açılması gerektiği yönündeki kararına
ilişkin Zahir, “ABD Konsolosluğu tarafından
ayrılan bütçeye göre, kullanılması belirtildi. Ancak
arkeologlar olarak burayı müze haline getirmenin
daha iyi olacağını düşünüyoruz. Çünkü hamam
olarak kullanılmasını sağlarsak, birçok turist burayı
görmekten mahrum kalabilir." ifadesini kullandı.
Erbil Kalesi Arkeoloji Bölümü Sorumlusu Zahir,
hamamın kimin tarafından kullanıldığı hakkında,
"Belgelere göre, kalede 512 ev vardı ve bu evlerin
hepsi hamamdan yararlanırdı. Çünkü evlerde özel bir
hamam yoktu ve o zamanlar sıcak su bulmak zordu.
Bu yüzden herkes hamamı kullanırmış." şeklinde
konuştu.

sürdürdü:
İlk olarak caminin minaresindeki restorasyon
çalışmalarına ilişkin Zahir, “Kale camisi minaresinin
yenilenme çalışması yaklaşık bir haftadır devam
ediyor. Restorasyon Gamea şirketi tarafından
yapılıyor. Şirket, arkeolojik alanların yenilenmesinde
uzmanlaşmış, önde gelen bir Çek şirketi olarak
biliniyor. Ayrıca kaledeki birkaç evi de yeniledi."
dedi.
Minarenin tarihine değinen Zahir, "Minarenin
tarihi hakkında inceleme ekibi, tarihinin ne zaman
dayandığına dair araştırmalarını sürdürüyor. Ancak
incelemelere göre, İslamiyet geldiğinde, minarenin
yeri başka bir dine ibadet edilen yerdi, sonradan cami
haline getirilerek minare yapılmış. Yani çok eski bir
tarihi var." ifadesini kullandı.

Erbil'in Kalesi’ndeki bir diğer önemli proje, kale
hamamının restorasyonu. Zahir, hamamın tarihi
hakkında, "Tarihi belgelere göre, 1700 yılında
bölgeyi yöneten Abdullah Paşa, restorasyon çalışması
yaptığını ve bununla gurur duyduğunu söylüyor, bu
yüzden kesinlikle 350 ila 400 yıl önceye ait olduğu
düşüncemizden daha eski." ifadesini kullandı.

Zahir, Erbil Kalesi’nde yeniden yaşam
sürdürülmesine ilişkin, “Kalenin
özelliklerinden biri de halen içerisinde
yaşamın sürdürülmesidir. Dünyada birçok
kale var ama Erbil Kalesi’ni diğer
kalelerden ayıran şey, içerisinde her
zaman yaşamın sürdürülmesidir. Bu özelliği
kaleden koparamayız. Kalede yaşam
durdurulursa, dünya miraslar listesinde
olmayacak.” dedi ve sözlerini şu şekilde

“Şu anda iki aile Erbil Kalesi'nde sürekli yaşam
sürdürmektedir. Daha sonra, kale evlerinin
yenilenmesi tamamlandığında, insanların yaşaması
için 70 özel ev ayrılmasına karar verildi."

Son olarak Erbil Kalesi Arkeoloji Bölümü Sorumlusu
Zahir, Erbil Kalesi’nin kapısının önünde bulunan
İbn Mustafa heykelinin neden kaldırıldığına dair
Hamamın tasarımına ilişkin Heja Zahir, "Hamam
soruları, “Çok zor bir proje olan kalenin büyük
üç ana bölümden oluşuyor, ön kısmı resepsiyon
kapısının yıkılması ve yeniden inşası, birçok insanın
salonu, sonra soyunma odası ve son kısım ise yıkanma neden yıktığımızı veya İbn Mustafa heykelinin neden
yerinden oluşuyor. Bu bölümde, çok fazla sıcağı
kaldırıldığının sorgulamasına neden olmuştur.
sevmeyenler için sıcaklık derecesi daha düşük olan
Buradan, bu şeylerin orijinal olmadığını ve kaleye
bir oda var. Kimsenin onları görmesini istemeyenler
özgü olmadığını söylemek isterim. Kalenin tarzından
veya cilt problemleri yaşayanlar için de küçük bir
uzaktı.” diyerek yanıtladı.
bölüm var.” açıklamasında bulundu.
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Hazırlayan: Ziya Uzeiry

çoğu erteleme ve kota sandalyesini azaltma yönünde

Beyt Nehreyn Partisi Genel Sekreteri ve Irak
Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) Parlamentosu
Milli Birlik Fraksiyonu Başkanı Romeo Hakari,
kota sandalyesi ve seçim yasasının düzenlenmesi
konusunda, partisinin görüşlerini anlattı.

TEBA FM’de yayınlanan Diyalog programına katılan
Romeo Hakari, ilk olarak IKBY Parlamentosundaki
kota sandalyesinin tarihine ilişkin, “Kürdistan
Bölgesi'ndeki parlamentoda kota sandalyesinin
uygulanma tarihi, parlamentonun 2005-2009
yıllarının ikinci dönemine dayanıyor. Ancak Asuriler
için bu süreç, 1992'deki ilk seçim sürecine kadar
uzanıyor. Asuriler, o dönemde beş sandalyeye sahipti.
Ne yazık ki, çekişmeler, Kürt ve ‘Kürdistani’ siyasi
partilerinin sorunları nedeniyle, parlamentonun ilk
dönemi 12-13 yıl sürdü.” dedi.

O dönemde bütün Kürt partiler buna karşıydı. Daha
sonra Birleşmiş Milletler, bunun insan haklarında
ayrımcılık olacağını belirtti.” diyerek yanıtladı.
Hakari, “Büyük partilerin sandalyelerde istedikleri
gibi değişiklik yapabileceklerinden ve istedikleri
kişilere vermelerinden korkuyordum ve şu anda
yaptıkları şey bu. Kendimiz ve Türkmenler için
10 ila 15 sandalye istedik. Çoğu zaman birçok
konuda hemfikir olmayan Kürt partiler için kota
sandalyesinin denge sağlamasını istedik." dedi.

“Hepimiz haklarımızın çözüldüğünü söylememiz için
başka aşamalarımız kaldı"

Milli Birlik Fraksiyonu Başkanı Romeo Hakari,
"Kota sandalyesinin faydaları ve kazançları neler?”
şeklindeki soruyu şu şekilde yanıtladı:

“Kota sandalyeleri, isteseler de istemeseler de
birbirlerine yakın olmalı ve haklarını talep ederken
birbirlerini savunmalı”

“Zamanında sandık, seçmen kaydı ve kota sandalyesi
için özel bir gün istedik ama o dönemde bütün Kürt
partileri buna karşıydı”

“Kildani ve Asuriler kota sandalyelerine razı mı?”
şeklindeki soruyu Hakari, "Kürdistan Bölgesi'ndeki
bütün milletler aynı görüşe sahip. İkinci dönemde
halkımızın temsilcilerine oy vermesi için çok
mücadele ettik. Askeri güçlerde olduğu gibi, özel bir
seçim günü belirlemelerini de istedik. Ayrıca özel
sandık ve seçmen kaydının da olmasını talep ettik.

“Seçim yasasındaki düzenleme taleplerinin çoğu,
erteleme ve kota sandalyesini azaltma yönünde”

Hakari, “Seçim yasasının olduğu gibi kalmasını
istememin ikinci nedeni, seçim sürecinin bir hafta
bile ertelenmesini istemememdir. Çünkü olanaksız
ve demokrasi ilkelerine tamamen aykırıdır. Bence
yasanın düzenlenmesini isteyenlerin çoğu, erteleme
ve kota sandalyesinin azaltılması yönünde." dedi.

Hakari, “İkinci dönemde de Asurilerin beş sandalyesi
vardı. Bu 5 sandalye halen devam ediyor. Daha
sonra parlamentonun 2005-2009 yıllarının ikinci
döneminde Türkmen kardeşlerimiz beş sandalyeye
sahipti." ifadesini kullandı.

Milli Birlik Fraksiyonu Başkanı Romeo Hakari,
Diyalog programında kota sandalyesiyle ilgili
görüşlerine değinerek, “Kotanın, dini ve etnik
oluşumları daha fazla yakınlaştırma konusunda iyi
bir şey olduğunu düşünüyorum çünkü hepsinin
aynı sorunları ve talepleri var. Bu nedenle kota
sandalyeleri, isteseler de istemeseler de birbirlerine
yakın olmalı ve haklarını talep ederken birbirlerini
savunmalı.” açıklamasında bulundu.

nedenle yasanın düzenlenmemesini talep ettik; ilk
olarak, insanlar kota sandalyelerinin azaltılması
hakkında konuşmaya hazırlandı. Bunların tamamı
Türkmen, Kildani, Asuri ve Kürdistan Demokrat
Partisi'nin müttefikleridir. Bir partiyle anlaşmanız
olduğunda, herkes birlikte çalışmalı ve partinin
hedeflerini ve görüşlerini de savunmalıdır, diğer taraf
da aynı şekilde. Dört beş parti arasındaki sorun, kota
sandalyesini azaltarak veya artırarak çözülmemeli.”
diye konuştu.

“Kota sandalyesinin her 11’ine razı değilim. Şimdi olduğu
gibi değil, daha iyi ve daha cesur olmalıydık"

Parlamentodaki her 11 kota sandalyesine razı
olmadığını belirten Romeo Hakari, “Şimdi olduğu
gibi değil, daha iyi ve daha cesur olmalıydık. Kürt
partiler artık kendi aralarında anlaşamıyor ve kota
sandalyelerini azaltmaya başvuruyor. Bence bu
bir çözüm değil, hatayı hatayla düzeltemezsiniz."
ifadesinde bulundu.
“Dört beş parti arasındaki sorun, kota sandalyesini
azaltarak veya artırarak çözülmemeli"

Beyt Nehreyn Partisi Genel Sekreteri Romeo Hakari,
seçim yasası ve bu yasanın parlamentonun bir sonraki
dönemi için düzenlenmesi konusuna ilişkin, “Bu
seçim döneminin eski yasayla aynı olmasını ve iki

"Maalesef şu ana kadar ne Kürtler, ne Kildani, ne
Asuriler ne de Türkmenlerin böyle bir kazanç elde
ettiklerine inanmıyorum. Birlikte yaşama ve kabul
görme anlamında evet, biz Milli Birlik Fraksiyonu
olarak bu sorunların birçoğunu müttefikimizin
desteğiyle çözdük. Kildani ve Asuri köylerini ziyaret
etmeye ve sorunlarını ilgili makamlara aktarmaya
devam ediyoruz. Bir gerçek var ki, Kürdistan
Bölgesi hükümeti her zaman sorunların çözümünde
destekleyici olmuştur. Aynı zamanda Kürtler hak ve
ayrıcalıklarının yüzde yüzüne ulaşamadılar. Şimdi
Kürtler kendilerini Kildani, Asuri ve Türkmenlerden
daha fazla mazlum görüyor. Hepimiz haklarımızın
çözüldüğünü söyleyebilmek için başka aşamalarımız
kaldı."

Not: Programın tamamını TEBA FM
sayfasından izleyebilirsiniz.

Türkmenlerin kıvanç kaynağı Çolakoğlu’ndan Türkmen Edebiyatı Yorumu
Hazırlayan: Barzan Kahveci

Türkmenlerin yaşayan efsane şairi Rıza Çolakoğlu, Irak
Türkmen edebiyatında çoğu şairin horyata daha çok
önem verdiğini ve ölçülü-kafiyeli şiirlerin yeteri kadar
yazılmadığını söyledi.
Türkmen edebiyatının usta kalemlerinden Rıza
Çolakoğlu, Barzan Kahveci’nin sunduğu Mesafesiz
programına konuk oldu.
Çolakoğlu programda hayatı, şiir anlayışı, çağdaş
Türkmen edebiyatının durumuna ilişkin görüşlerini
paylaştı.
Şiirin bütün dallarıyla ilgilendiğini belirten Çolakoğlu,
“Tüm dallarda şiir yazdım. Bunun dışında kısa öykü,
hatıra, folklor araştırmaları ve dil araştırmalarıyla ilgili
kitaplar yazdım. Önceliğim şiir olduğu için bu alanda
yenilik yapmaya çalıştım. Irak Türkmen edebiyatında

ilk kez on heceli horyat yazdım. Onun dışında ilk kez
mizah öyküleri yazan kişiyim. Ayrıca ilk şiirli piyesi de
Irak Türkmen edebiyatına kattım.” diyerek Türkmen
edebiyatına kattığı yenilikleri aktardı.

şiir anlayışını aktardı.

Çolakoğlu, şiir yazarken mitolojik temaları daha çok
tercih ettiğini ifade ederek, toplumsal konuların
şiirlerinde ağır bastığını dile getirdi ve şöyle devam etti:

“Irak Türkmen edebiyatı, şairler sultanı olarak bilinen
Fuzûlî gibi şairleri yetiştiren bir edebiyattır. Bundan
50 yıl öncesine kadar Türkmen edebiyatı güvenilir bir
durumdaydı. O dönemde Osman Mazlum, Felekoğlu,
sonradan da Salah Nevres ve Nesrin Erbil gibi şairler
geldi. Ama maalesef çağdaş Türkmen edebiyatında
bilinen şiir türlerinin dışında horyat ve mâniler ağır
basmaktadır. Bu yüzden Irak Türkmen edebiyatına
bambaşka bir görüşte bakmaktayım.

“Vatanperverlik üzerine şiirler yazmayı rahmetli
Felekoğlu’ndan öğrendim. Çoğu şiirimi vatan temasıyla
yazdım. Bunun dışında sevda, toplumsal ve insani
konularda şiirler kaleme aldım. Sevda üzerine birkaç
divanım mevcut.”
Hece ölçüsüyle şiirler yazan Çolakoğlu, önceleri serbest
ölçülü şiirlere karşı olduğunu ancak sonrasında bu
şiirlere sempati duymaya başladığını ifade etti. Çolakoğlu,
“Edebiyatta her önüne gelen kırık kopuk serbest ölçülü
şiir yazarken, dünya edebiyatında en ünlü şairlerin
serbest ölçüde şiirler yazan şairler olduğunu gördüm.
Örneğin Türk edebiyatında Nazım Hikmet ve Orhan Veli
Kanık serbest ölçülü şiirler yazmışlardır ve bunlar büyük
değerler. Onlar önce aruz ve heceyi denediler, en son
serbest ölçüde şiir yazdılar. Arap edebiyatında da Bedir
Şakir el-Seyyab önce aruzla yazdı sonra serbest ölçüde
edebiyata damgasını vurdu. Burada görüşüm şu, şair önce
aruz ve hece ölçülerinde mükemmel şiir yazacak kadar
pişmeli, ondan sonra serbest ölçüde şiir yazmalı.” diyerek

Irak Türkmen edebiyatının günümüzdeki durumunu da
değerlendiren Çolakoğlu, şunları ifade etti:

Son dönemde Ali Rıza Çolakoğlu diye bir şair var ve hem
ölçülü-kafiyeli hem de serbest ölçüde şiirler yazıyor.
Onun gibi şairler olursa edebiyatımıza iyimser bir gözle
bakabiliriz. Ancak şimdiki durumda çoğu şairimiz
ölçülü-kafiyeli şiirden vazgeçip horyat ve mâniye daha
çok önem veriyorlar. Maalesef bu üzücü bir durum. Ben
de horyat ve mâni yazıyor ama bu diğer şiir türlerinin
önüne geçmemeli. Şairlere şiirlere sarılmalarını tavsiye
ediyorum.”
Usta şair Çolakoğlu, çağdaş Türkmen edebiyatında
üretme sorunu olduğunu vurgulayarak, şairlerin sadece
horyat yazmak yerine şiirlere daha çok önem vermesi
gerektiğini sözlerine ekledi.
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Iraklıların ortak
derdi “Elektrik” ve
çeşitleri
Abdulkadir Hacıoğlu

1991 ve 2003’te dünyadaki
demokrasinin savunucusu ABD,
Irak’a getirdiği demokrasinin
ülkenin altyapısını yerle bir
etmesinin ardından ülkemize
giren elektrik ve terimleri
konusuna değinmek istiyorum.
Farklı adlar

Tanıştığım bir yabancıyla
ülkelerimizin kültüründen söz
ediyorduk. Yabancı böbürlenmeye
başladı ve bana “Ülkemde şu
meyvenin 10 çeşidi, 4 adı var,
bunun bilmem kaç adı var, şunun
bu kadar çeşidi var…” demeye
başlayınca gerçekten canımı
sıktı. Hele ben kendini beğenmiş
insanların gurunu okşamak yerine
kırmayı çok severim. Hemen ona
“Ne var bunda kardeşim? Bizde
sadece elektriğin 6 tane çeşidi ve
ismi var.” deyince adam şaşırarak
bana “Nasıl?” diye sordu.
Cevap yılların deneyimine
dayanarak elbette hazır “Bizde
reisi elektrik var, bazıları ona
vatani diyor. Mahalle jeneratörü
var, onun da altın hattı var, sabah
elektriği var, normal elektrik var
ve ev jeneratörü var” dediğimde
adam bana “Gerçekten çok çeşitli
elektrik kaynaklarınız ve isimleri
var.” dedi.
Ben de adama karşı büyük
bir zafer elde eder gibisi
böbürlenmeye başladım da ama
bunun ne kadar içler acısı bir
durum olduğunu sadece bu
zavallı memleketimin bu gariban
insanları bilir.
Fiyüz
Sakın sabahları radyoda
duyduğunuz Feyrüz anlamayın bu
kelimeyi. fiyüz (Sigorta) 1991 ve
2003 yıllarında ABD’nin Saddam
rejimini devirmek için Irak’a
düzenlediği saldırıda ülkedeki
tüm elektrik santrallerini yerle
bir etmesinin ardından Iraklıların
dilene giren yeni bir sözcüktür.
İster Arap ister Kürt veya
Türkmen olsun ister Şii veya
Sünni olsun ister Müslüman veya
Hristiyan olsun bütün Iraklıların
günde en azından 3 defa
kullandığı sihirli sözcük olan fiyüz
de evrim geçirdi, artık 2 türü var.
Eskiden fiyüz kelimesi sadece
(Başta anlattığımız elektrik
çeşitleri içinde yer alan mahalle
jeneratörü var onun da altın
hattı, sabah elektriği ve normal
elektrik ile kullanılan bir

kelimeyken artık reisi elektrikle
de kullanılmaya başladı. Artık
bundan böyle mevülide fiyüz
(jeneratörün sigorta atması) ve
reisi fiyüz var hayatımızda. Zaman
zaman hayatımızı karartsa da dil
bakımından zenginliği bambaşka
güzellik.
Bu da elbette dilimizdeki kelime
dağarcığına bir zenginlik
katmıştır.
Yeni kelimeyi nasıl öğrendim?
Bir sabah uykudan erken uyanarak
kahvaltı hazırlığına başladım.
Evde bütün Iraklıların yakından
tanıdığı gizer “elektrikli şofben”
çalışıyor. Onun yanında hiter
“elektrikli soba” çalışıyordu. Ben
de güzelce kaşar peyniri ekmek
arasına koydum ve tost makinasını
çalıştırdım. Keşke çalıştırmaz
olsaydım. Neden mi? Çünkü
hemen elektrik kesildi. “Herhalde
reisi değil jeneratördür” diyerek
elime bütün gariban Irak
vatandaşı gibi paspası alarak
sokak başındaki sigorta kutusuna
gittim. Bir baktım meğerse sigorta
atmamış.
Eve geri döndüğümde hanım bana
“Reisi fiyüz attı.” deyince ilk başta
şaşırdım. “Reisi fiyüz nasıl olur?”
derken aklıma dilimize elektrik
müfredatına yeni bir kelime daha
eklendiği için sevindim.
Paspas Sopası
Dünyadaki bütün insanlar
tarafından yer silmek için
kullanılan papası sadece bizler,
Iraklılar başka bir amaç için
kullanıyoruz. Bunu okuyan her
Iraklı iyice ne olduğunu anlar ama
gene de izah edeceğim. Paspas
sopasının üst kısmını fiyüz için
kullanıyoruz.
Bir gün bir sokağın başında
oturup izlesen bir saat içerisinde
kaç kadın, çocuk ve erkeğin
eline papası ters tutarak sigorta
kutusuna doğru yürüdüğünü
göreceksin. Tabii ki sihirli “Fiyüz
attı” cümlesini duyduktan sonra.
İlerde alt kısmı üzerinde Çince
yazılı (刪除地點) yani (Yeri
silmek için ve alt kısmında ise
(為伊拉克人民 拆除保險絲)
(Iraklılara özel – Fiyüz kaldırmak
için) yazılı Paspas Sopası görünce
hiç şaşırmayın.
Kim bilir gelecekte daha neler
girecek bu zavallı milletin elektrik
kültürüne. Allah hepinizi fiyüzden
uzak tutsun.

Bir grup gencin emeği:
Mavi Dergi

Haber: Barzan Lokman

Kerkük’te bir grup genç,
Türkmen medyasına yenilik
katmayı amaçlıyor. Mavi
Dergi ekibi genç ve gönüllü
kadrosuyla basın alanında
çalışmalar yürütüyor.

etmek ve gelecek nesle
kültürümüzü aşılamak olarak
ortaya çıkmıştır.” ifadelerini
kullandı.

Şıhler, derginin ortaya
çıkma fikrine ilişkin, “Mavi
Dergi aslında genç nesil
yetiştirme hedefi ile ortaya
çıktı. Türkmenler olarak var
oluşumuzdan bugüne kadar
her daim kültür ve sanatımızla
ön planda olduk ve bununla
tanındık.
Ancak ne
yazık ki son
dönemde
kültür ve
sanatımızın
çok büyük bir
tehlike altında
olduğunu
ve gelecek
nesillerin ne
yazık ki kültür
ve sanatımızı
bilmeden
yetişeceklerini gördük. Bu
tehlikenin farkına varıp Mavi
Medya Grubu'nu kurduktan
sonra ilk adım olarak gelecek
nesillere kültür ve sanatımızı
doğru ve düzgün bir şekilde
aşılamak, onları yetiştirmek ve
mirasımızı kaybetmemek için
ilk adımı Mavi Dergi ile attık.”
dedi.

Mavi Dergi’nin ilk sayısının
tamamen Türkçe çıkarıldığının
altını çizen Şıhler, “Şimdiye
kadar 5 sayımız yayımlandı.
Maalesef yaşamış olduğumuz
coğrafya gereği 2. sayıdan
sonra dergi Türkçe ve Arapça
olarak çıkmaya başladı.” dedi.

Şıhler, Mavi Dergi’deki
yazılarla politikadan uzak
TEBA Gazetesi olarak kadrosu bir şekilde gençleri sosyal,
gençlerden oluşan Mavi
kültürel, edebiyat ve ilim
Dergi’yi konuşmak adına Mavi alanlarına yönlendirmeyi
Medya Grubu Genel Müdürü
hedeflediklerini belirterek,
Ahmet Şıhler ve Genel Müdür onların faydalı tartışmalar
Yardımcısı Yıldırım Muratlı ile yapabilecekleri bir platform
bir röportaj gerçekleştirdik.
sunduklarını ifade etti.

Amaçlarının genç kalemler
yetiştirmek ve uzun
süre yayında kalmak
olduğunu belirten Şıhler,
“Türkmeneli'nde çok
büyük yazarlarımız ve
edebiyatçılarımız bulunmakta
ancak şöyle bir baktığımızda
maalesef ki bu büyüklerimizin
yerini dolduracak ya da
onlardan bayrağı teslim
alacak hemen hemen hiç
kimse yok. Bu nedenle Mavi
Dergi olarak genç kalemler
yetiştirip büyük yazarlarımızın
bilgi ve tecrübelerini
miras bırakacakları bir geç
tabakasının oluşmasını
sağlamak istedik. Mavi
Dergi kültürel mirasımızın
yok olmasını önlemek,
genç kalemler yetiştirmek,
gençlerimizi okumaya teşvik

70’in üstünde yazarın dergiye
yazı yazdığını söyleyen Şıhler,
sadece Türkmeneli’nde değil,
Türkiye’nin farklı illerinde de
derginin dağıtıldığının altını
çizdi.
Mavi Medya Grubu Genel
Müdür Şıhler, sosyal medyayı
da takipçilerine ulaşmak için
aktif olarak kullandıklarını,
soru-yanıt etkinlikleriyle
takipçileriyle sürekli iletişim
halinde olduklarını söyledi.
Şıhler ayrıca, “Mavi Medya
projesi sadece dergiden ibaret
değildir ve çok daha büyüktür.
Mavi Medya Grubu 5 daldan
oluşmaktadır. Bunlar; Mavi
Dergi, Mavi Tv, Mavi Haber,
Mavi FM ve Mavi Yapımdır.
Mavi FM ve Yapım kısıtlı
imkanlar nedeniyle aktif halde
değildir. TV ile ilgili ise;
klasikten çıkarak dijital çağa
ayak uydurup farklı içerikler
ile takipçilerimiz karşısına
çıktık. Öğretici programlar,
biyografi programları, özel
röportajlar ve özel çalışmalar
yapmaya başladık. Haber
dalımızda ise Türkçe-Arapça

dünya, Irak, Türkmeneli
ve spor ile ilgili haberler
yayınlanmaktadır.” dedi.
Mavi Medya Grubu Genel
Müdür Yardımcısı Yıldırım
Muratlı ise, derginin ortaya
çıkmasına ilişkin, “Mavi Dergi
fikri aslında bir gereksinimden
doğarak ortaya çıkmıştır.
Türkmeneli coğrafyasında çok
yetersiz bir şekilde görünen
medya alanına bir an önce
birilerinin adım atma hissi
bizlere nasip olmuştur.” dedi.
Mavi Dergi’nin amaçlarından
birinin Türkçeye daha fazla
sarılmak ve gençleri Türkçeye
teşvik etmek olduğunu
belirten Muratlı, “Mavi
Dergi'nin misyon ve vizyonu
tamamen ileri görüş ve
gençlik üzerine
oluşmuştur.
Misyonumuz
bölgemizdeki
yazarlık
kapasitemizin
oranını
artırmak,
bölgemizdeki
literatür
çeşidini
sadece politika
kapsamında
değil sosyal,
kültürel, edebi ve ilmi
yönünden de geliştirmek,
Türkçemizin yanı sıra gençler
için kendi yaşıtları içerisinde
yazıp tartışabilecekleri
bir platformun
hazırlanması, gençlere
okuryazarlıkta geliştirici
bir öğe olmak, gençleri
her alanda kabiliyetlerini
gösterebilmeleri için
üşengeçlik göstermeden ön
plana atmak ve insani cinsiyeti
ayırt etmeden herkesin
rahatça bulunabilmesi için
gerekli bir zemin hazırlamak
misyonumuzun kadrajı
içerisindeki en önemli
unsurlardır.” diye konuştu.
Mavi Medya Grubu’nun
sosyal etkinliklerde de
bulunduğunun altını çizen
Muratlı, “Mavi Medya Grubu
sadece dalları alanlarında aktif
bir oluşum değildir. Sosyal
aktiviteleri de bulunmaktadır.
Resim ve kitap fuarlarıyla
da birlikte kültürel ve
sanatsal bilincin daha da
yükseltilmesi için yoğun çaba
harcamaktadır.” ifadelerini
kullandı.
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7 Erbil’in kalbinde kitapçılar çarşısı
Haber: Nurhan Karhi/ Foto: Ahmet Sirwan

Çeşitli konularda kitaplarının bulunduğunu
söyleyen Hasan, en çok tarihi ve siyasi kitapların alıcı
bulduğunu aktardı.

ettiğini söyledi.
Fuarlara katılıma ilişkin Süleyman, “Fuarların
bence çok kazancı olmuyor ve masraf gerektiriyor.
Eskiden katılımımız oluyordu ancak şu anda kitap
Her kitabın kendine has okuyucusunun bulunduğunu basmadığımız için katılım göstermiyoruz.” şeklinde
dile getiren Buver Hasan, “Kitapçılar çarşısına
açıklamada bulundu.
uğrayanların yüzde 70’i gençlerden, yüzde 20’si
öğrencilerden yüzde 10’u da yaşlı kesimden
Kitapçı Arez Hasan, 13 yıldır kitapçılar çarşısında
oluşmaktadır.” diye konuştu.
esnaf olduklarını söyleyerek, kitaba ilginin dönem
dönem farklılık gösterdiğini söyledi.
Gençlerin kitaplarda en çok seçtiği konulara değinen
Erbil Kalesi’nin eteklerinde bulunan kitapçılar çarşısı Hasan, “Gençler en fazla psikoloji, dini ve felsefi
Hasan, “Gençler en fazla kişisel gelişim ve romanlara
kitap severlerin birinci sırada gelen uğrak yeri.
konulardaki kitapları tercih etmekte." ifadesinde
yöneliyor. Daha çok 20-25 yaşlarındakilerin kitaba
bulundu.
ilgisinin olduğunu görüyoruz. Öğrenciler daha çok
Yaklaşık 20 kitap dükkanının bulunduğu alanda
dersleriyle ilgili kitapları alıyor.” dedi.
bilimden tarihe, siyasetten edebiyata çeşitli kitaplar
Kitapçı Buver Hasan, her yıl Erbil ve Süleymaniye’de
satılıyor.
Uluslararası Kitap Fuarı’nın açıldığını kaydederek,
Son olarak vatandaşlara kitap okuma konusunda
“Biz kurum olarak yaklaşık 700 kitap bastık. Bu
mesajını ileten Hasan, “Kitaplar, insanları başka
Kitapçılar çarşısı gün boyunca halen kalabalık bir
nedenle de fuarlara katılımımız oluyor.” dedi.
bir dünyaya götürüyor. Hem kendi fikirlerine
mekan olma özelliğini koruyor. Kitap severler buraya
sahip olabilir hem de kendilerine özel bir dünya
gelerek rafların arasında vakit geçiriyor.
Kitapçılar çarşısının bir diğer esnafı Botan Süleyman, oluşturabilirler." diye konuştu.
yaklaşık 25 senedir kitapçılık yaptıklarını
Kitapçı Buver Hasan, mesleğine ilişkin TEBA’ya
söyleyerek, “Burada ilk başladığımızda çok
kalabalık değildi. Kardeşimin de burada dükkanı
yaptığı açıklamada, 1997’den beri kitapçılar
vardı.” diyerek çarşının ilk esnaflarından
çarşısında dükkanlarının olduğunu belirterek,
olduklarını söyledi.
“Babam 1997’de mesleğe başladı. Benim mesleğe
Gençlerin kitaba ilgisinden söz eden Süleyman,
başlamam da 2007’de oldu. Yaklaşık 15 yıldır bu
eskiden telefona ilginin az olması sebebiyle
mesleği sürdürmekteyim.” dedi.
kitaplara rağbetin daha çok olduğunu kaydetti.
Uyku ve yemek gibi kitap okumanın da bir zaruriyet
olduğunu kaydeden Hasan, “Her ne kadar halk kitap
okumayı kulak ardı etse de şu anda ilginin yoğun
olduğunu görüyoruz.” ifadesini kullandı.

Son dönemde yaşanan krizlere rağmen kitapçılar
çarşısına ziyaretçi sayısının yeterli olduğunu
aktaran Botan Süleyman, gençlerin daha çok
gelişim amaçlı, ekonomi ile ilgili kitapları tercih

Erbil… Ramazan ayında davul kültürü
halen devam ediyor

Haber: Abdulselam Tütüncü

Mübarek Ramazan ayında dünya genelinde Müslümanlar
diğer aylara göre daha çok hayır işlerine yönelerek,
zamanlarının çoğunu dua, ibadet ve ailelerine ayırıyor.
Bu ortak geleneğin dışında her Müslüman toplumun
Ramazan için ayrı bir geleneği var.
Ramazan ayı, genel olarak Irak Kürdistan Bölgesi
Yönetimi’nde (IKBY) özellikle Erbil’de her yıl insanlar
tarafından sıcak bir şekilde karşılanıyor. Halen devam
eden ve kaybolmayan bazı eski gelenekler var, bunlardan
biri de Ramazan davulu. İnsanların sahura kalkmasına
yardımcı olan bu gelenek bazı kesimleri mutlu etse de
bazı kesimlere rahatsızlık vermekte.

gelenek Ramazan ayında eskisi kadar göze çarpmıyor.

babamla başladığımda ben sadece izlerdim. Tüm Ramazan
geceleri insanları sahura kaldırırdık, daha sonra yavaş
Davulcular Ramazan Bayramı’na 10 gün kala evlerin
yavaş ben de davul çalmaya başladım. Geceleri insanları
kapısına vurarak bayramlık ve bahşiş toplamaya başlar. Bir uyandırmak için sokaklarda dolaşıyordum ya da evlerin
kapılarını çalıyordum. Ama şimdi insanlar gerçekten
uyanıklar. Bunu sadece eski bir gelenek ve meslek olarak
yapmaya devam ediyoruz, çünkü davulculuk geleneğinin
yok olmasını istemiyoruz.” dedi.
Eskiden davulcuların mahalleleri yürüyerek dolaştığını
söyleyen Abdurrahman, “Ama şimdi bilindiği üzere
mahallelerde davullar motosiklet üzerinde ya da araba
içerisinde çalınıyor. Eskiden babamla yürüyerek gelip
giderdik ve insanları sahura kaldırırdık. Şimdi oğlumla
mahalleleri arabayla geziyoruz, ben araba kullanıyorum
oğlum da arkada davul çalıyor. Mahalledeki çocuklar
arkamızdan koşarak mutluluklarını gösteriyor.” ifadesini
kullandı.

Önceki yıllardan farklı olarak insanlar sahura kadar
uyumuyor, insanlar gece saatlerinde pazarlara akın
ediyor, tüm bunların yanında ister cep telefonu ister
alarmlı saatler tüm evlerde bulunuyor. Bu nedenlerden
dolayı eski gelenek olan Ramazan davuluna pek gerek
kalmasa da birçok kişi bu eski geleneğin Ramazan ayında
korunmasını ve her yıl devam etmesini istemekte.
Eskiden davulcular sokakları yürüyerek dolaşıp işlerini
yapardı ama şimdi, işleri kolaylaştı ve otomobil kullanarak
sokakları geziyorlar. Davulcuyu görmek için evlerinden
çıkan birçok kişi var. Herkes bu anlara şahit olmak güzel
anlar yaşamak istiyor, özellikle de çocuklar.
İnsanları sahura kaldırmak için çalınan davul geleneği
eski tarihe sahiptir. Beş yıl öncesine kadar genel olarak
Erbil mahallelerinde insanlar davul çalarak sokakları
gezerdi. Erbil’in bazı mahallelerinde halen sürdürülen bu

kesim bunu normal olarak karşılayıp bahşiş ve bayramlık
verse de diğer kesim rahatsız oldukları için bahşiş
veremeyeceklerini söylüyor.
Erbil’deki Ramazan davulcularından İsmail Abdurrahman
ile bir röportaj gerçekleştirirdik.
Ramazan davulculuğuna değinen Abdurrahman, “Bu
meslek bana babamdan kaldı. Bu işi onun yolundan
giderek Ramazan aylarında devam ettirdim. Bu işe

Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla insanlardan bahşiş
topladıklarını belirten Abdurrahman, sözlerine şu şekilde
sonlandırdı:
“Babam davulculuk yaparken ben çocuktum, bu işten
iyi para kazanırdı, çünkü o zaman tüm düğün ve özel
günlerde davulcu çağırılırdı. Şimdi geçim durumumuz
kötü, kimse iş için bizi çağırmıyor, sadece Ramazanlarda
işimiz var. Maalesef Ramazan’da da tüm evler bahşiş
vermiyor. Bu işi sadece babamdan kaldığı için devam
ettiriyorum, aksi takdirde bu işin herhangi bir karı yok.”

TEBA
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Temel gıdalardan vergi kaldırıldı-Peki
fiyatları düştü mü?

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) Bakanlar
Kurulu, yaşanacak herhangi bir krizi önlemek amacıyla
temel gıda ürünlerindeki gümrük vergisini kaldırma
kararı aldı.
IKBY Başbakanı Mesrur Barzani’nin imzasının yer aldığı
açıklamada, “Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş
nedeniyle temel gıda ürünlerinde oluşacak herhangi
bir krizde fiyatların yükselmesini önlemek amacıyla
ilgili bakanlıkların gümrük vergisinin 2 aylık süreyle
kaldırılması önerisi kabul edildi.” ifadeleri yer aldı.

yaşandı. Irak ile Bölge’deki gıda fiyatlarında yaşanan
artış dünya piyasalarında yaşanan artışın 2 katı hatta daha
fazlasıydı.

Her sene bu zamanlarda insanlar pazarlara akın ederdi,
ama bu yıl pazar neredeyse boş.” diyen Hatem, sözlerini
şu şekilde sürdürdü:

Temel gıda ürünlerinin ithalatında ödenen vergileri
kaldırma kararı 17 Nisan'da yürürlüğe girdi. TEBA
Gazetesi olarak bu kararın etkisini öğrenmek amacıyla
gıda malzemelerinin satıldığı pazardaki birkaç esnafla
görüştük.

“Pazarın boş olmasının birkaç sebebi var. Birincisi, iki
ülke arasındaki savaşın başladığı ilk dönemde insanlar
korkmaya başlayıp pazarlarda yiyecek kalmayacak diye
tereddüde düştü. İnsanlar pazarlara gelerek bir yıllık
temel gıda ürünü aldı, bu nedenle şimdi evlerde çok fazla
gıda ürünü depolandı ve alışveriş yapmalarına gerek
kalmadı. İkincisi, hükümet birkaç aydır vatandaşlara
erzak dağıtıyor. Daha önce insanlar dağıtılan gıdaların
kalitesiz olması nedeniyle hükümetin dağıttığı erzağı
almıyordu, fakat pazarlardaki gıda fiyatlarının yükselmesi
ve dağıtılanların kaliteli olması sebebiyle insanlar erzağı
almak zorunda kalıyor. Üçüncü, Bölge’de bulunan
memurların maaşlarının yavaş dağıtılması pazarı etkiledi.
Gıda pazarlarını çok fazla etkilediğini de söyleyebilirim.”

Sözlerine bu kararın etkisini anlatarak başlayan, Erbil’de
gıda ürünleri satan Said Hatem, “Şimdiye kadar gıda
fiyatlarında düşüş yaşanmadı. Rusya ile Ukrayna savaşının
başlangıcında fiyatlar önemli ölçüde arttı. Gıda fiyatları
daha sonra aşama aşama azaldı ama, savaştan öncesine
göre fiyatlar hala yüksek. Güya gıda ithalatındaki verginin
kaldırılması için karar alınmış, şimdiye kadar pazarlarda
gıda fiyatları düşmedi, fiyatları hala yüksek.” dedi.

Bölge’de gıda fiyatlarının yakın tarihte düşmesinin zor
olduğunu söyleyen Hatem, “Söylediğim gibi tüccarlar
yüksek fiyatlara çok fazla gıda aldı ve şu an depolarda
duruyor, bu gıdalar alınan fiyatlara satılmazsa temel
gıda ürünlerinin fiyatlarının düşmesi imkansız. Biz de
gıda fiyatlarının düşmesini istiyoruz, fiyatlar düşerse
pazarımızda canlılık olacak. Bizim tahminimizce fiyatlar
yakın zamanda düşmeyecek.” değerlendirmesinde
bulundu.

Açıklamaya göre un, pirinç, ayçiçek yağı, mısır yağı,
doymuş bitkisel yağ, trans yağ, çay, şeker, nohut,
mercimek, bakla, fasulye, maş fasulye ve her türlü bebek
sütü ürünlerinden alınan vergi kaldırılacak.
IKBY Bakanlar Kurulu, 6 Nisan’da gerçekleştirdiği
toplantı sonrası yayınladığı bildiride şu sözlere yer verdi:
“Kürdistan Bölgesi'nin Rusya-Ukrayna savaşının
beklenen ekonomik sonuçlarıyla yüzleşme hazırlıkları
özellikle buğday ve temel gıda ürünlerinin ithalatı
hakkında görüşmeler yapıldı. Bakanlar Kurulu, ilgili
tarafların gıda ürünlerinin fiyatlarının yükselmemesi
ve vatandaşlara yük oluşmaması için temel gıda
tedariklerinde gerekli önlemleri almaya hazırlanmanın
önemini vurguladı.”
Bu yılın Şubat ayında gıda fiyatları dünya pazarlarında,
Irak'ta ve Bölge’de en yüksek seviyeye ulaşarak,
geçen yıla göre %20,8 arttı, bu da geçen yıllarda gıda
fiyatlarında yaşanan en hızlı artış oldu. Bu artış yakıt
fiyatlarındaki yükseliş ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle

TEBA muhabirinin ‘Gıda pazarlarındaki fiyatlar neden
şimdiye kadar düşmedi?’ sorusunu Hatem, “Rusya ile
Ukrayna savaşının başlamasıyla yüksek fiyatlara çok ürün
ithal edildi. Şimdi depolar gıda dolu, ticaret yapanlar
satın aldıklarını yüksek fiyata pazarlamak zorunda
çünkü yüksek fiyata satın alınmış. Biz de esnaf olarak
bu tüccarlardan gıdaları yüksek fiyata alıp yüksek fiyata
satmak zorundayız. Depolarda saklanan gıdaların tamamı
bitmezse gıda fiyatları düşmez. Biz de gıda fiyatlarını
düşürmek için tüccarların ucuz bir fiyata yeni gıdalar
getirmesini beklemek zorundayız.” şeklinde yanıtladı.
“Maalesef Ramazan ayının başından bayrama
yaklaştığımız bu zamana kadar pazarda durum çok kötü.

Muhammet Mahmud adındaki başka bir esnaf ise gıda
fiyatlarının yüksekliğinden söz ederek, “Bu karar
gümrükte uygulanmış olabilir fakat gıda fiyatları aynı, hiç
düşmedi. Fiyatların yüksekliği nedeniyle pazarlarımızda
işler çok düşük. Şüphesiz gıda fiyatlarındaki artış bizim
elimizde olan bir şey değil. Rusya ile Ukrayna savaşı
nedeniyle tüm dünyada gıda fiyatları yüksek. Bunun
bir kısmı ülkeden gıda ürünlerinin ithalatına bağlı
özellikle de yağ, şu anda üretimi azalmış bu nedenle fiyatı
yükselmiş. Gıdalar ucuz fiyattan elimize geçmezse fiyatlar
düşmeyecek. Ne yazık ki, gün geçtikçe gıda fiyatlarının
pahalı olacağını söylüyorum ve bu bizim çıkarımıza değil.
Bildiğiniz gibi Ramazan ayının sonlarındayız bayrama
doğru gidiyoruz, maalesef çarşıda iş çok zayıf. Gıda
fiyatlarının en kısa sürede düşmesini ve pazarımızın iyi
olmasını diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

TEBA’da Dopdolu Bir Ramazan

Hazırlayan: Eymen Erbiloğlu

Kerkük’ten Ramazan Sedası adlı program her sabah ve
FM’den takipçilere seslendi. Molla Hüsameddin Demirci,
her akşam iftar öncesinde tüm sosyal medya hesaplarından günün konusunu anlatırken canlı yayına telefonla
takipçilerin beğenisine sunuldu.
bağlanan dinleyicilerin sorularını da yanıtladı.
Erbil’den ise Molla Saddam ve Molla Hüsameddin ile de
takipçilere seslenildi.

TEBA Medya Grubu, Ramazan ayına yakışır bir
şekilde dini program formatları hazırlayarak
takipçilerinin dopdolu bir ay geçirmesini sağladı.
İslam dünyası için eşsiz bir önemi olan Ramazan ayı
için 12 din alimi ile program çekimi yapıldı.
“Molla Saddam ile Ramazan Hikayeleri” isimli program
her akşam iftar öncesi sosyal medya hesaplarından
paylaşıldı.
Her din alimi ile en az 2’şer program çekilerek farklı konu Molla Hüsameddin Cevdet ise “Molla Hüsameddin
Demirci ile Ramazan Sohbeti” adlı programıyla TEBA
başlıkları ele alındı.
Kerkük’te bulunan 10 din alimi ile “Kerkük’ten Ramazan
Sedası” adlı dini programlar hazırlandı.

Program, iftar öncesi hem radyoda karasal yayın hem tüm
sosyal medya hesapları ayrıca telefon uygulamasından
yayınlandı.
Perşembe ve pazartesi günleri ise Kerkük’te Ramazan’a
özel ikindi namazı sonrası Molla Adil tarafından verilen
hutbeler canlı olarak sosyal medya hesaplarından
paylaşıldı.

TEBA Tekvando Antrenörü: Kız oyuncu sayısı
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Haber: Barzan Kahveci / Foto: Abdullah Bahtiyar

erkeklerden daha fazla

Erbil’de bir tekvando antrenörü, ebeveynlerin,
çocuklarının savunma sanatını öğrenmesini istediğini
ve savunma sanatını öğrenmek için daha çok kız
ziyaretçilerinin olduğunu belirtti.
Fast Kix Tekvando Okulu'nda tekvando antrenörü olan
Avan Muhammed, TEBA Ajansı’na yaptığı
açıklamada, çalışmaları ve faaliyetleri hakkında
bilgi verdi.

Kız öğrenci sayılarının erkeklerden daha fazla olduğunu
vurgulayan Muhammet, “Vatandaşların kız ve oğullarını
antrenman yapmaya göndermelerinin iyi olduğunu
düşünüyoruz. Bize göre, tekvando, çocukların sokaklarda
fazla zaman geçirmesinden çok daha iyi. Çünkü spor
hem bedeni, hem de beyni harekete geçirir. Çocukların

Çalışmalarına ilişkin Avan Muhammet, “İlk
önce öğrencilerimize savunmayı öğretmeye
çalışıyoruz. Onlara kendilerini tehlikelere karşı
nasıl koruyacaklarını öğretiyoruz." dedi.
Özellikle kızların kendini savunabilmesi için
tekvandonun önemli olduğunu söyleyen antrenör
Muhammet, “Kızların tekvandoya daha çok
katılmasını istiyoruz. Çünkü özellikle kızlar için gerekli.
Erkekler bir şekilde kendilerini savunabiliyor. Eskiden
vatandaşlar kızlara izin vermiyorlardı. Ancak şimdi dönem
değişti. Salonumuzda kız ve erkek öğrencilerimiz var.”
ifadelerini kullandı.
Muhammet, Erbil'de çeşitli yarışmalara katıldıklarını ve
kızların birincilik, erkeklerin ise ikincilik kazandığını,
ayrıca, bölge genelinde, birincilik kazandıklarını aktardı.

sokaklarda kötü şeyler öğrenmeleri muhtemeldir,
ancak burada iyi ahlak, iyi davranışlar öğrenir, özgüven
kazanırlar.” diye konuştu.
Dört yıldır söz konusu spor dalıyla uğraşan kadın oyuncu
Fatma, bölgede birinciliği kazanarak siyah kuşağa sahip
olduğunu ve Irak genelinde de kazanmak istediğini
belirtti.
Fatma, ilk başta tekvandoyu sevmediğini ve sadece
vakit geçirmek için salonu ziyaret ettiğini söyleyerek,

"Öğretmenlerimiz bizim için bir hedef belirledi ve
tekvandonun güzel bir şey olduğunu fark ettirdi.
Rakibinize saygı duyuyorsunuz. Dünya şampiyonu da
olabilirsiniz." ifadelerinde bulundu.
16 yaşındaki Erhan Sönmez Cemali, hem başarılı bir
tekvando oyuncusu, hem de antrenör yardımcılığı
yapıyor. Erhan, beş yıldır tekvandoya başladığını ve
siyah bir kuşağının olduğunu belirtti.
Genç oyuncu, Erbil yarışmasına hazırlandığını ve
birinciliği kazanmak istediğini kaydetti. Bu amaçla
antrenörü ile her gün sıkça antrenman yaptığını
belirten Erhan Sönmez Cemali, "Türkiye ve Asya
ülkelerinde uluslararası yarışmalara katılmak ve başarı
elde etmek istiyorum." dedi.
Fast Kix Tekvando Okulunun başka bir genç kız
oyuncusu Sidra, gelecekte başarılı bir tekvando
antrenörü olmayı umut ettiğini söyledi.
Sidra, "Tekvandodan sonra hayatım ve zamanım
çok değişti. Okuldan sonra tekvandoya geliyorum.
Antrenmanlar, derslerimi etkilemiyor. Zamanımı iyi bir
şekilde düzenliyorum. Yarışmalara katılmak istiyorum,
bir kez katıldım ve ikincilik kazandım. Bu benim için bir
ders oldu. Önümüzdeki yarışlarda birinciliği kazanmayı
umuyorum." şeklinde açıklamada bulundu.

Fizyoterapist Parez Kerim, kuru iğne
tedavisinin ayrıntılarını anlattı

Haber: Nurhan Karhi/ Foto: Ali Salm Cambazoğlu

bölgede artmasına yol açar. Böylece tedavi süreci daha da
hızlanır.” ifadesini kullandı.
Tedavide iki yöntemin bulunduğunu kaydeden Kerim,
“Akupunktur adı verilen yöntemle iğne 20 ila 30 dakika
arasında deri üzerine bırakılabilir. Ancak yeni yöntemde
iğne batırıldıktan sonra hemen çıkarılır ve atılır.” diye
konuştu.

Eskiden söz konusu tedavinin estetik amaçlı da
yapıldığını belirten Kerim, iğnenin batırıldığı bölgede
kan alışverişinin aktif hale gelmesi, bağışıklığın
güçlenmesi ve kasların aktifleştirilmesi nedeniyle
Kas kasılmalarına bağlı ağrıların tedavisinde son dönemde
uygulandığı alanda canlılık ve parlaklığın fark edileceğini
sıkça duyulan tedavi yöntemlerinden kuru iğne tedavisi,
söyledi.
Erbil’de bazı sağlık merkezlerinde uygulanıyor.
İnce iğneler sayesinde kaslara uyarı vererek kişilerde
büyük ölçüde rahatlama sağladığı için kuru iğne tedavisi,
kas ağrısı şikayeti olanlar için ideal bir tercih olarak
görülmektedir.

Kerim, ilk olarak söz konusu tedavinin Çinliler tarafından
kullanıldığını, ardından 1970’li yıllarda Avrupa’da
yaygınlaştığını söyledi.
Kuru iğne tedavisinin nasıl uygulandığına ilişkin
Fizyoterapist Parez Kerim, “Tedavinin yapılacağı
kaslara birkaç iğne saplanır, bu iğneler beyin ile
tedavinin yapıldığı bölge arasındaki uyarıyı güçlendirir.
Akyuvarların ve bağışıklık sisteminin söz konusu

Kerim, “Hamileler, gebelik sürecinin ilk 3 ayında
tedaviyi yapamaz. Derileri hassas olanlar, şeker hastaları,
yanıkları olan kişiler ve iğne fobisi olanlara tedaviyi
uygulamıyoruz.” dedi.
Kuru iğne tedavisinin genel olarak her yaşa uygun
olduğunun altını çizen Kerim, “Tedavide uygulanan
iğne normal iğneden çok daha ince. Bu nedenle de
uygulandığında herhangi bir acısı olmuyor. İğne tek
seferlik kullanılıyor ve direkt çöpe atılıyor. Atarken
de bir kutuya koyup atmamız daha uygun çünkü çöpü
birisi karıştırırken herhangi bir hastalık bulaşabilir.”
açıklamasında bulundu.
Kas bölgelerine göre iğne sayısının da değişiklik
gösterdiğini aktaran Kerim, iğneler çok ince olduğu
için kanama ihtimalinin yok denecek kadar az olduğunu
kaydetti.

Ağrısız bir yöntem olarak da bilinen kuru iğne tedavisi
hakkında Fizyoterapist Parez Kerim, TEBA okurlarına
bilgi verdi.
Kuru iğne tedavisinin çok eski tarihlere dayandığını
belirten Kerim, “Kuru iğne tedavisi çok eskilere
dayanmaktadır. Milattan önce 6 bin yıla dayanan bir
mumya bulundu. Mumyada dövmenin olduğunu ve
dövmenin kuru iğne tedavisinde kullanılan iğnelerle
yapıldığı açıklandı.” dedi.

“Deri üzerinde delikler olacağı için herhangi bir
enfeksiyona yol açmaması için suya değmemesi daha
iyidir.” ifadesinde bulundu.

Kerim, tedavinin ilaçsız bir yöntem olduğunu söyleyerek,
10 bin kişiden 1 kişide yan etkisinin olabileceğini
aktardı.
Irak genelinde kuru iğne tedavisinin az uygulandığını
kaydeden Fizyoterapist Parez Kerim, “Eğitim olarak bu
tedavi yöntemi verilmiyor. Öğrenenlerin de çoğu yurt
dışında eğitim almaktadır. Bu işlem, doğal tedavi kalıbına
giriyor ancak bölgede doğal tedavi eğitiminde bu konu
yer almıyor.” dedi.
Kendisinin eğitmen olduğu bir kurs açtığını kaydeden
Kerim, “Bir ay önce açtığım kursa 23 kişi katılım
gösterdi. Erbil ve Süleymaniye’den katılımcılar
bulunuyordu.” şeklinde konuştu.
Fizyoterapist Parez Kerim, tedavinin ardından 2 saat
boyunca duş alınmasının uygun görülmediğini aktararak,

Koma gibi ağır hastalığı olanlar için de elektrik desteğiyle
tedavinin uygulandığını kaydeden Fizyoterapist Parez
Kerim, zayıflamak isteyen kişiler için tedaviyi şu şekilde
uyguladıklarını anlattı:
“Zayıflama yöntemi için sekiz iğne kulağa, dört iğne de
karın bölgesine batırılıyor. Haftada iki kere uygulanıyor.
Ancak halkın birçoğu iğneden korkuyor. İşlemleri
anlatırken bazıları, ‘bana iğne yöntemi yapmazsan daha
iyi’ diyor. Bu nedenle de iğne fobisi olanlara tedaviyi
uygulamamak daha doğru."

TEBA
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Hazırlayan: Aslı Küzecioğlu

IRAK' IN ' KARA HAYALEt' i DARK PHANTOM
bateride ise Mahmut adındaki iki genç müzisyeni
dahil etti. Aynı yıl içinde müzik tarzını Trash Metal
tarzına çeviren Dark Phantom, “Nation of Dogs”
adlı ilk teklisini yayınladı. 2016’da ilk yurt dışı
konserini Suriye’de veren grup, bununla beraber
birçok ülkeye nam salmayı başardı.
Şarkılarının tamamını İngilizce hazırlayan Dark
Phantom’un başka dilde çalışmalar yapmayı
düşünmediğini ifade eden Murat Caymaz, “Biz
Irak için üretmiyoruz çünkü burada müziğimiz
dinlenmiyor. Birçok ülkede sayısız albüm
satmamıza rağmen Irak’ta hiçbir zaman bu ilgiyi
göremedik.” diyerek sitemini dile getirdi.

Irak’ta görmeye alışık olduğumuz müzik gruplarından
daha farklı bir tarzla tanışmaya hazır mısınız?.. 5 gencin
bir araya gelmesiyle kurulan ve metal müziğin Irak’taki
yüzünü yansıtan Dark Phantom ile tanışın. Gerek tarzıyla
gerek klipleriyle gerekse albüm ve konseptleriyle metal
müziğe yepyeni bir soluk kazandıran Dark Phantom,
birçok ülkede bulunan dinleyici kitlesiyle de adından
sıkça söz ettiriyor.
Türkçesi “Kara Hayalet” anlamına gelen ve 2009
yılından bu yana aktif şekilde üretmeye devam eden
Dark Phantom grubunun gitaristi Murat Caymaz, TEBA
Magazin’in sorularını yanıtladı.

“Şu sıralar yeni bir single üzerinde çalışıyoruz, bunun
yanı sıra dinleyicilerimiz için yepyeni bir albüm
de hazırladık. Yakında daha sağlam parçalarla geri
geleceğiz.”

Bir metal grubu mu yoksa canlı müzik
sahnelerinin vazgeçilmezi ‘Zar’ mı?

“Dağıldığımızı düşündüler ama biz
buradayız”
Bir süredir gözlerden uzak olduğu için dağıldığına
yönelik spekülasyonlara yanıt veren Caymaz, “Uzun
zamandır üretkenliğimize ve sahnelere ara verdiğimiz
doğrudur ama biz hala aktifiz. Yeni çalışmalarımız
olduğu taktirde sosyal medyadan dinleyicilerimizle
paylaşacağız.” diyerek son noktayı koydu.
Öte yandan yeni projeleri hakkında da bilgi veren başarılı
müzisyen, şu ifadeleri kullandı:

Son dönemde canlı müzik sahnelerinin aranan ismi olan
Zar Grubu ile ilgili de konuşan 33 yaşındaki gitarist,
“Maalesef metal müzik ülkemizde henüz kendine yer
edinebilmiş değil. Biz de metal dışında bir müzik tarzıyla
‘Zar’ adını verdiğimiz ikinci bir grup kurduk.” dedi.
Dark Phantom’un çoğu üyesinin beraber kurduğu Zar
Grubu’nun çalışmalarından söz eden Murat Caymaz,
“Toplum içinde sevilen eserleri kendi oluşturduğumuz
tarzla cover haline getiriyoruz.” diye konuştu. Caymaz,
“Zar Grubu adıyla yaptığımız çalışmalar sahnelerle sınırlı
kalacaktır. Herhangi bir single, albüm veya profesyonel
stüdyo kaydı projelerimiz olmayacaktır.” diyerek grubun
hedeflerini anlattı.

13 sene önce Murat Caymaz, Rebin Muhammed, Sermet
Celal, İhsan ve Mustafa ismindeki metal müzik dinleyicisi
5 gencin bir araya gelmesiyle kurulan Dark Phantom
grubu, Irak’ta aldığı sahnelerin yanı sıra yurt dışındaki
konserleriyle de biliniyor. 2011 yılında Kerkük’te ilk
kez metal müzik konseri veren grup, bu sayede akıllara
kazınmayı başardı. Bir sonraki senede ilk EP albümünü
çıkaran Kara Hayalet, ardından Erbil’de de sahne alarak
ülkedeki kitlesini genişletti. 2014 yılında iki üyesiyle yol
ayrımına giden grup, kadrosuna vokalist olarak Mir ve

‘Ünlü olmak gibi bir derdim yok’

‘Sen de Unut’ adlı teklisiyle müzik kariyerine ilk adımını
atan ancak çalışmaları yalnızca bu şarkıyla sınırlı kalan
Kezer, müziğin onun için geçici bir heves olmadığını
söyledi.
Türkiye’nin en çok takip edilen YouTube kanallarından
biri Netd Müzik’te klibi yayınlanan ilk Türkmen sanatçı
unvanına sahip olan Ercan Muhammet veya sahne adıyla
Kezer, TEBA Magazin’e açıklamalarda bulundu.
Kerkük’te doğan ve İstanbul’da büyüyen Muhammet,
eğitim hayatının bir kısmını Türkiye’de bir kısmını
da Yunanistan’da tamamladı. Müzisyenliğin yanı

sıra kuaförlük yapan genç sanatçı, ışık ve kahraman
anlamlarına gelen “Kezer”i anlamını sevdiği için sahne
adı olarak seçtiğini ifade etti. Kezer, Kerkük’te kurulan
ilk müzik grubu “Çınar” grubunun üyelerinin yeğeni
olduğundan müzikle küçük yaşlarda tanışmış.

Müzik’te klibi yayınlanan ilk Türkmen sanatçı unvanına
sahip olduğu için gurur duyduğunu ifade etti.

Paylaştığı tekli çalışmasının ardından yaşadığı ve
halen devam eden sağlık problemleri yüzünden
üretkenliğine ara vermek zorunda kalan 29 yaşındaki
sanatçı, müziğe geri döneceğini dile getirdi. Elinde
birçok çalışma olmasına rağmen içine sinmediği için
hayata geçirmediğini vurgulayan Kezer, "Her şeyin
doğru zamanı olduğuna inanan bir insanım, kendimi iyi
hissetmeden hiçbir işe kalkışmam.” diye konuştu.

Uzun yıllar müzik eğitimi gören ve Türkiye'nin ünlü
sanatçılarından İskender Doğan'ın öğrencisi olan
Ercan Muhammet, “Benim ünlü olmak gibi bir derdim
olsaydı üstat Edip Akbayram'ın korosunda olurdum.
Hocam İskender Doğan aracılığıyla bizzat kendisiyle
iletişime geçtim ve bana ilk kez bu denli beğendiği bir
sesle tanıştığını söylemişti. Zaten Edip Akbayram'ın
da büyük hayranıyım.” diye konuştu. Kezer, “Andolu
Rock alanında birçok eğitim aldım ama ilk çalışmam
rock tarzında olmadı. Sıradaki çalışmalarım da trap tarzı
olabilir. Beni başka şarkılarla elbette göreceksiniz ama o
zaman ne zaman olur bilemem.” dedi.

Sözleri genç kalem Halil Karagöz’e ait olan ve başarılı
müzisyen Mustafa Öztürk’ün bestelediği “Sen de Unut”
adlı single çalışmasını Sanat Stüdyo’da kaydeden Kezer,
teklisini Ali Akay yönetmenliğinde çektiği klibiyle 2 sene
önce Netd Müzik’te yayınlamıştı. YouTube’ta 209 bin
izlenmeyle yetinen klibin çekim sürecinden bahseden
Muhammed, “Klibin bir kısmı Kerkük’te bir kısmı da
İstanbul’da çekildi. Nedeni ise benim klipte kadın bir
oyuncuya yer vermek istememdi. Özellikle Kerkük’te
bu tarz klipler pek çekemiyoruz. Zaten benim klibimden
sonra yavaş yavaş normalleşmeye başladı.” dedi ve Netd
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‘Ünlü olmak gibi bir derdim olsaydı üstat Edip
Akbayram'ın korosunda olurdum’

2010-13 yılları arasında birçok mekanda sahne aldığını
da söyleyen genç sanatçı, mekanlar konusunda seçici
olduğunu ve yaşadığı bazı olayların ardından sahneleri
bıraktığını anlattı. Sesini sıradan çalışmalarla yormak
istemediğinin altını çizen Kezer, kaliteli projelerle
dinleyicilerinin karşısına çıkmak istediğini de sözlerine
ekledi.
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