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Her seçim öncesinde olduğu gibi IKBY’de en

büyük gündem başlığı KOTA oluyor. Kota yine
kotanın tahsis edildiği kesimlerce değil, kotayı
tahsis edenler arasında tartışma konusu olmaya
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devam ediyor. Daha açık belirteyim, konu her ne
kadar Türkmen ve Hristiyanları kapsasa da kota
aslında daha çok Kürt partilerin iştahını kabartıyor.

ERBİL’İN BİLE YOLDAŞI UÇMAĞA VARDI
Türkmeneli dünyasının büyük sanatçısı Mehmet Ahmet
Erbilli sevenlerine veda etti. Bir süreden beri hastanede
tedavi gören sanatçı 20 Haziran 2022 Pazartesi günü
vefat etti. Sevenlerinin omuzunda taşınan naaşı Erbil’deki
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aile mezarlığında toprağa verildi. Sanatçı 89 yaşında
idi. Erbil’in yetiştirdiği birçok kıymetli sanatçı arasında
Mehmet Ahmet hem Türkmeneli bölgesinde hem de
Türkiye’de tanınan bir bestekâr ve okuyucu idi.

Erbil Kalesi’nde Gökbörü KÜRECİ MECLİSTEKİ
Sedası
KONUŞMASININ
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Kuraklık kapıda…
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Millet Listesi Fraksiyonu Başkanı
Azat Küreci, 22 Haziran tarihli meclis
oturumunda söz alarak Türkmenlerin
hükümet kurum ve kuruluşlarında Kürt
olarak yazıldıklarını ifade ettikten sonra
sosyal medya bu sözlerle çalkalandı.
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Erbilli’nin cenaze
töreninde bayrak krizi
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Mehmet Erbiloğlu

KİMİN KOTASI?

Her seçim öncesinde olduğu gibi IKBY’de en büyük
gündem başlığı KOTA oluyor. Kota yine kotanın
tahsis edildiği kesimlerce değil, kotayı tahsis edenler
arasında tartışma konusu olmaya devam ediyor.
Daha açık belirteyim, konu her ne kadar Türkmen ve
Hristiyanları kapsasa da kota aslında daha çok Kürt
partilerin iştahını kabartıyor.
Başta KYB olmak üzere Goran ve küçüklü
büyüklü muhalefet statüsünde bulunan
taraflar, kotanın sadece KDP’ye yarar
sağladığını ve kendi tabirleriyle “KDP
seçim yapılmadan 11 koltuk kazanıyor”
açıklamasını her fırsatta dile getiriyorlar.

de hızla tükenmeye doğru ilerledi ve ilerliyor.
Durum böyle olunca neredeyse Türkmen kotasını
güvenceye almanın imkânı yok. Sadece bu da değil,
doksanlı yılların başında Türkmen davasının içinde
bulunup belkide Türkmenlerin bu hale düşmesine
neden olan o “sözde milliyetçi” kesim, o “ya ya ya, şa,
şa, şa” grubu, 180 derece dönüş yapınca geride kalan
herkesin inancını çaldı.

Bu durum her şeyi özetliyor daha çok detaya
girmenin bir alemi de yok. Bu Türkmen partiler,
bu yüzden de halkın içine girme ihtiyacı
duymazlar çünkü oylarını kendi halklarından
almıyorlar. Hatta ve hatta halklarının oylarına
ihtiyaçları bile yok tabiri caizse “halk da neymiş”.

KDP ise bunu reddediyor.
Kotadan kazanan kesimin büyük bölümü ise,
KDP’den “MÜTTEFİK” olarak söz ediyor.
Ben burada Türkmen kimliği olan bir
gazeteci olarak Türkmen kotası hakkında
konuşmak isterim ancak Türkmenler
Hristiyanlara göre daha da zor bir çemberin
içerisinde kotayı değerlendirmeye çalışıyor.
Nedeni şöyle, Hristiyanların kendilerini korumaları
Türkmenlere göre daha kolay çünkü onları bağlayan
bir din meselesi mevcuttur ancak Türkmenlerin
bu coğrafyada çoğunluk olan kesim yani Kürtlerle
aynı din hatta büyük bir bölümü “Şafii” mezhebine
mensup olması, sıkça kız alıp kız vermesi nedeniyle

En iyisi asıl konumuz kotaya geri dönelim.
Türkmenlerin Bölgede söz konusu kota olunca
sayıları yanılmıyorsam 11 veya 12 parti ve listeye
kadar yükseliyor. Bu listelerin kota sandalyesini
kazananlar herkesçe aşikardır ki özel oylama
sandıklarından çıkan bin, iki bin oyla kazanıyorlar.
Son seçimde bu sayı birkaç yüze hatta çok daha aza
düştü.

Peki kota için Kürt partilerinin endişesi gerçekten
azınlık statüsü verdikleri kesimin haklarının
korunmasından dolayı mıdır yoksa başka bir şey
mi?

Türkmen dedin mi, Türkmen olanın bile “aman
gözünü seveyim benim siyasetle işim olmaz” dediği
bir dönemde yaşıyor olduk.
Yazımın ne denli kopuk, bölük pörçük devam
ettiğinin farkındayım ama bu hususta o kadar konu
birikmiş ki kafamda, bir köşe yazısına sığdırmam
mümkün olamaz.

Tabii ki başka bir şey. Hatta
başka çok şey…
Bu kadarıyla yetinmek istiyorum çünkü eminim
ki sevgili okurlarımız da üç eksik, beş fazla bu
konulardan haberdar ve bilgi sahibi. Sadece herkes
kota, kota, kota diyor ama sormak istiyorum
KİMİN KOTASI?

Muhammet Ahmet Erbilli’nin cenaze
töreninde bayrak krizi

Haber: Abdulselam Hişam

Erbil, 20 Haziran 2022 Pazartesi günü sanat dünyasının
parlak yıldızını kaybetti. "Yalla Şoför" şarkısının sahibi
bu haberle dinleyicilerini üzdü.
Muhammet Ahmet Erbilli, 1933’te Erbil’in Sadunava
Mahallesi’nde dünyaya geldi. Dokuz yaşında Erbil
Ula Okulu’nda eğitim hayatına başladı, ancak maddi
durumlarının iyi olmaması sebebiyle eğitimi bırakıp
çalışmaya koyuldu.
Muhammet Ahmet Erbilli, geçen yüzyılın altmışlı
yıllarının başında, “Yalla Şoför” adlı şarkısının
çıkmasıyla büyük bir ün kazandı. O dönemde Erbil'deki
Cumhuriyet Hastanesinde şoför olarak çalışmaktaydı.
Kısa sürede şarkıları ve müziği başka ülkelere de
ulaşarak, diğer sanatçılar tarafından seslendirildi.
Erbilli, 1959 yılının başlarında Bağdat Radyosuna
giderek ilk şarkısı "Man Erbil’de Çıktım"ı seslendirdi.
Bu, Muhammet Ahmet Erbilli'nin sesini ilk yayınlayan
istasyon oldu. Şarkı kısa sürede müzik tutkunlarının
beğenisini topladı.

Erbilli, Türkmen kökenli olmasına rağmen Erbil'de
Kürt ve Türkmenlerin bir arada yaşaması nedeniyle üç
dilde Türkçe, Kürtçe ve Arapça olarak şarkı söylemiştir.
Muhammet Ahmet Erbilli, birlikte yaşam anlayışını,
“Etnik farkımız yok, bu şehirde her zaman bir aile olarak
yaşadık. Bu da herkesin bana ve sanatıma saygı duymasına
yol açtı. Bir arada yaşam anlayışından gurur duyuyorum.”
sözleriyle dile getirmişti.
Muhammet Ahmet Erbilli, rahatsızlanmasının ardından
hastaneye kaldırılmıştı ancak orada yaşamını yitirdi.
Erbilli'nin cenazesi, ilk kez eğitim gördüğü Erbil
Ula Okulu'na götürüldü. Ardından cenazesi Erbil
merkezindeki Şar Parkına götürülerek taziye töreni
düzenlendi.

Cenaze töreninde Erbilli'nin tabutuna Irak Kürdistan
Bölgesi Yönetimi bayrağı seriliydi. Türkmen vatandaşlar,
Türkmeneli bayrağını, tabutta bulunan bayrağın yanına
koymaya çalışınca gergin anlar yaşandı. Parti bayrağı
olduğu öne sürülerek tabutun üzerine Türkmeneli
bayrağının serilmesi engellendi.

kaldırıldı. Gerginliği yaratanların bunu kasten mi
yaptıkları, yoksa bayrak görüntüsünü kabul etmedikleri
için mi bayrağa saldırdıkları bilinmiyor.
Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) Oluşumlardan
Sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf, Muhammet Ahmet
Erbilli’nin taziye merasimi sırasında yaşanan bayrak
gerginliğine ilişkin, "Türkmen bayrağı bizim için
kutsaldır ve önemlidir. Her yerde ve her zaman ona
sahip çıkarız. Türkmeneli bayrağı Irak'taki tüm
Türkmenleri temsil ediyor bu nedenle bizim için
kutsaldır." açıklamasında bulundu.
"Türkmeneli'nin tamamında önemli Türkmen
şahsiyetlerin veya liderlerin vefatında tabutlarının
üzerinde Türkmeneli bayrağının bulunması milli bir
görev ve manevi bir konudur." diyen Bakan Maruf,
sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Taziye merasiminde yaşanan olay insanlık dışıdır.
Orada olan bazı kişiler tarafından Türkmeneli
bayrağının kabul edilmemesini reddediyoruz.
Bundan sonra tüm siyasi çalışmalar ve merasimlerde
Türkmeneli bayrağı dalgalanacak. Bayrağımız tüm
Engel olan vatandaş, bayrağın bir partinin bayrağını
Türkmenler için mukaddestir. Bizim tüm bayraklara
temsil etmesi sebebiyle karşı çıktığını belirtti. Cenaze
saygımız var, tüm taraflar da Türkmeneli bayrağına
töreninde bulunan Türkmen yetkililer, bayrağın Türkmen saygı duymak zorundadır. Kardeşlik, dostluk her şeyin
milletine ait olduğunu, Erbilli'nin tabutuna Türkmeneli
üstündedir."
bayrağını serdiklerini kaydetti. Ancak bilinmeyen bir
nedenle orada bulunan başka bir vatandaş bayrağı
Erbilli hiçbir zaman etnik gruplar arasında ayrım
kaldırdı. Türkmen yetkililerin müdahalesi sonucu, bayrak yapmadan, kendisini Irak’ta bulunan tüm etnik
yerine geri kondu.
grupların sanatçısı olarak görmüştür. Türkmen asıllı
İşte o anlar, canlı yayın için orada bulunan TEBA
olan Muhammet Ahmet Erbilli, şarkılarının çoğunu
Ajansı’nın kameralarına yansıdı. Türkmeneli bayrağının
Türkmence bestelemiştir. Erbilli, şehir halkının
serilmesine engel olunduğu ve kaldırılmaya çalışıldığı
hafızasında sonsuza kadar bir sembol ve önemli bir isim
anlar görüntülere yansımaktadır.
olarak hatırlanacaktır.
Bayrak birkaç dakika tabutun üzerinde kaldı, daha sonra
kalabalık nedeniyle kimliği belirsiz kişiler tarafından
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Suphi Saatçi

ERBİL’İN BİLE YOLDAŞI
UÇMAĞA VARDI

Türkmeneli dünyasının büyük sanatçısı Muhammet
Ahmet Erbilli sevenlerine veda etti. Bir süreden beri
hastanede tedavi gören sanatçı 20 Haziran 2022
Pazartesi günü vefat etti. Sevenlerinin omuzunda
taşınan naaşı Erbil’deki aile mezarlığında toprağa
verildi. Sanatçı 89 yaşında idi. Erbil’in yetiştirdiği
birçok kıymetli sanatçı arasında Muhammet Ahmet
hem Türkmeneli bölgesinde hem de Türkiye’de
tanınan bir bestekâr ve okuyucu idi.

Meni apar gevlimi kırma
Hisabıv verrem koruhma
Bes sen yollarda çoh durma
Yalla şoför yalla apar meni
Yalla şoför ne beklisen
Üreğime ğem eklisen
Hiç Allah’tan koruhmısan
Meni yolda bırahısan
Yalla şoför yalla apar meni

Muhammet Ahmet Erbilli Kimdir

Garibem
Söz ve müzik: Mehemed Ahmed Erbilli

Asıl adı Muhammet Ahmet Şeyh Fethi olan
sanatçı daha çok Muhammet Ahmed Erbilli olarak
tanınmıştır. 1933 yılında Erbil’in Tacil Küçesinde
(Mahallesinde) doğdu. Çektiği yoksulluk yüzünden
ilkokul 5. sınıftan ayrılarak çalışma hayatına atıldı.
1953 yılında Irak ordusuna katılarak 7 yıl boyunca
gönüllü olarak şoförlük yaptı.

Sanatçı Kişiliği

Velut bir sanatçı olan Muhammet Ahmet’in asıl
başarısı beste alanında görüldü. Özellikle “Menim
ipek yağlığım var/almağa gelin” ve “Yalla şoför
yalla apar meni” gibi folklorik parçaların yanında,
1960 yılında ordudan ayrıldı. 1961 yılında şoför
şarkı formunda yaptığı bestelerle herkeste hayranlık
kadrosuyla Erbil Cumhuriyet Hastanesinde göreve
uyandırdı. Yetenekli bestekârlığı sayesinde şöhreti
başladı. Bu görevi 20 yıl sürdürdü ve emekliye ayrıldı. daha geniş halk kitlelerine ulaştı. Başarılı besteleri
1962 yılında evlenerek 6’sı kız ve 3’ü erkek olmak
arasında özellikle “Kohladım bahar gülü”, “Garibem
üzere 9 çocuk sahibi oldu.
kalbim yaralı” ve “Men yolda bir kız gördüm”
parçaları sanatçının unutulmaz eserleri arasında
Küçük yaşlardan itibaren ilgi duyduğu müzik
sayılır.
alanında kendisini geliştirdi. 7 yaşında başladığı
okulda şarkılar, neşideler okudu. Arapça, Türkçe
Bestelerinden Örnekler:
şarkı ve türküler okuyarak dikkat çekti. Mısırlı sanatçı
Muhammed Abdülvahab’ın sesine ve yorumuna
Menim İpek Yağlığım var
tutkun olduğu için, önceleri onu taklit etmeye çalıştı.
Ayrıca Türkçe şarkı, Türkmen hoyratları ve türküleri Söz ve müzik: Mehemed Ahmed Erbilli
dinleyerek kendini geliştirdi, sanatçı kişiliğini
yoğurarak ön plana çıktı.
Menim ipek yağlığım var görmeğe gelin
Gelinlere men sataram almağa gelin

Adını Bağdat Radyosundan
Duyurmuştu

Bağdat Radyosu Türkmence bölümünden derleme
yapmak amacıyla bir ekip 1960 yılında Türkmen
yörelerini dolaşmaya başladı. Türkmenlerin müzik
kültürünü tanıtmak üzere yola çıkan derleme ekibi
Erbil’e uğradı. Muhammet Ahmet’in okuduğu gazel
ve Delihesenî hoyratları derleme ekibinin beğenisini
kazandı. Denilebilir ki Erbilli sanatçılar arasında
Türkmeneli dünyasında en çok tanınan sanatçısı
oldu.
Sesi radyolardan duyurulan Muhammet Ahmet
Erbilli bütün Türkmen yörelerinde büyük şöhret
kazandı. Gördüğü rağbet üzerine Bağdat Radyosu
Türkmence bölümü için yeni kayıtlar yaptı. Ayrıca
okuduğu parçalarla Türkmen folklorunu işleyen ve
halkın duygularını okşayan sanatçı daha çok sevildi.
Radyoevinde seksene yakın parça kaydetti. Bestelerin
sayısı ise yüzün üzerindedir.
Sanatçı, okuduğu gazellerin yanı sıra Delihesenî,
Muhalif, Yetimi ve Ömergele hoyrat usullerinde
başarı göstermiştir. Özellikle okuduğu Delihesenî
hoyratlarının sözlerini kendi adına nispetle icra
etmesi dikkat çekmiştir:

Menim naylon tarağım var görmeğe gelin
Uzun saçlara sataram almağa gelin
Menim qere gözlüğüm var görmeğe gelin
Esmerlere men sataram almağa gelin
Menim kaşlı bel bağım var görmeğe gelin
İnce bellere sataram almağa gelin
Menim elvan güllerim var görmeğe gelin
Gözellere men sataram almağa gelin
Yalla Şoför
Söz ve müzik: Mehemed Ahmed Erbilli
Yalla şoför apar meni
Erbil’e tez yetir meni
Yarımın gözü yoldadı
Evleri çay üzündedi
Yalla şoför yalla apar meni
Yalla şoför yolda durma
Bir saat yolu dörtten bitirme
Ayağ benzinnen kaldırma
Geceni üstüme getirme
Yalla şoför yalla apar meni
Yalla şoför neferçin durma

Garibem kalbim yaralı
Kalmışam anadan ayrı
Garibem garibem garibem
Garibem halım soran yoh
Derdime çare bulan yoh
Ne yapım ne havar edim
Dermana kime gedim
Garibem garibem garibem
Garibem ezildi canım
Cihanda yohtu dermanım
Ettiğim neydi dünyada menim
Ayrılmaz mennen hicranım
Gribem garibem garibem
Ebediyete intikal eden Mehemet Ahmet Erbilli
aramızdan ayrılsa bile, sesi ve eserleri her Türkmen’in
gönlünde yaşayacaktır. Ona Tanrıdan rahmet
diliyoruz. Mekânı cennet, Türkmenlerin başı sağ
olsun.

TEBA Meclisteki konuşmanın arka planı neydi?
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Azat Küreci TEBA’ya detayları anlatı

Haber: Ziya Uzeiry/ Foto: Ahmet Sirwan

Millet Listesi Fraksiyonu Başkanı Azat Küreci,
22 Haziran tarihli meclis oturumunda söz alarak
Türkmenlerin hükümet kurum ve kuruluşlarında Kürt
olarak yazıldıklarını ifade ettikten sonra sosyal medya bu
sözlerle çalkalandı.
Yapılan konuşmada “Yeter artık, bu üsluptan bıktık”
diyerek sitemde bulunan Azat Küreci’ye o gün neler
yaşandığını öğrenmek için TEBA mikrofonunu uzattık.

daha sonra da Erbil İl Meclisi’ne yazı ilettim. Daha
sonra sayın bakandan cevap gelerek konu üzerine
çalışacaklarını söyledi. Aynı zamanda da gittiğimiz sağlık
kurumunun bazı eksiklikleri vardı, onları da ilettim. Bu
meseleyi bakana da ilettim ve oranın elden geçirilmesini
talep ettim.”

“Türkmenlerin biraz ayılması lazım”

Yapmış olduğu sitemin sadece kendisine ait olmadığını,
bütün Türkmenlerin sitemi olduğunu dile getiren
Küreci, “Türkmenler resmi kurum veya kuruluşlara
müracaat ettiklerinde mesela muhtara kimlik ile ilgili
bir başvuru yaptıkları zaman veya Asayişe başvuru gibi
durumlarda bunun gibi bir sıkıntı yaşanıyor. Türkmen
olanları Türkmen yazmıyorlar, Türkmenlerin bazıları
bunu biliyor, bazılarının dikkatinden kaçıyor.” şeklinde
konuştu.

Son olarak Türkmenlerin varlık konusunu
savunmaları gerektiğini dile getiren Millet
Fraksiyonu Başkanı Azat Küreci, sözlerine şu
şekilde noktayı koydu:

“Bir hastanın hasta formunda milliyet
seçeneğine ne gerek var?”
TEBA muhabirinin, “Olayın arka planı neydi? Daha
doğrusu bardağı taşıran nokta neydi?” sorusunu
yanıtlayan Azat Küreci, Erbil’in Acil Sağlık Birimi’nde
başına gelen bir olayı anlatarak şöyle konuştu:
“Parlamento oturumundan önce kızım hastaydı. Hemen
Erbil Acil servisine götürdüm. Kızıma hasta formu
dolduruyorlardı, o sırada formu aldığım zaman Kürt
yazıldığını gördüm. Görür görmez hemen “Neden
milliyet seçeneğiniz var? Bir hastanın hasta formunda
milliyet seçeneğine ne gerek var?” dedim.
“Hadi diyelim ki milliyeti yazdınız, peki neden Kürt
yazdınız? Hangi millete mensup olduğumu sordun mu?”
şeklinde sorular sordum. Karşılık olarak, “Bu sadece
hangi dili konuşmak amacıyla yazıldı.” diye bir cevap
aldım. Ben de “Hayır, sil ve Türkmen yaz. Hastanın
milliyet ile ne ilgisi var?” diye karşılık verdim. Daha sonra
orada oturan bir kadın laf atarak, ‘Türkmen mi yazsın
yoksa Hoşnav mı?’’ diye konuya dahil oldu, tabii ki bende
çok kızdım ve orada konuşmaya başladım.
Hemen orada sağlık bakanına sesli mesaj gönderdim,

Yapılan konuşmayı tenkit eden Türkmenlere yönelik
bir anekdot anlatan Küreci, “Zamanında Che Guevara
diktatörlüğe karşı yaptığı savaşta bir çoban tarafından ifşa
edilir ve yakalanır. ‘Ben sizin için mücadele veriyorum
neden beni yakalattın, ifşa ettin?’ diye sorar, karşılık
olarak da ‘koyunlarımı korumak için’ diye yanıtlar.
Bizim milletimizde de var bu tür insanlar, onun haklarını
müdafaa ettiğin zaman kendi çıkarlarından dolayı
tersler ve hoşuna gitmez.” dedi.

IKBY Parlamentosundaki fraksiyonların ve kamuoyunun
tepkisine değinen Millet Fraksiyonu Başkanı Azat
Küreci, “Yorumlar ve tepkilerde çok fazla küfür vardı.
Bu meseleyi konuşmak istedim fakat son oturumumuzda
gündem çok sıkıydı, yoğun trafik vardı. Bu küfür
kültürü nedir? Çok çirkin bir durumdu. Teşekkür
de etmek istedim, çünkü bütün fraksiyonlarda bazı
parlamenterlerin alkışladığını duydum. Meclis
oturumundan sonra yanıma gelenler oldu, desteklerini
sundular. Kendi davanıza hizmet ettiğinizden dolayı sizi
tebrik ediyoruz dediler.” dedi.

“Bazı Türkmenler bu tepkime ‘Gerekli
değildi’ dedi”
Türkmenlerin yüzde 99’unun hoşuna giden bir konuşma
olduğunu söyleyen Küreci, “Tabii ki tek tük insanımız bu
meseleye ‘gerekli değildi’ ve bu konulara neden giriyor
diyorlar. Birisini savunduğun zaman o kişinin memnun
olması ve güzel karşılaması lazım.” ifadelerini kullandı.

“Hükümette ‘Türkmen diye bir millet yoktur’
denilmiyor elbette. Fakat sormadan bir Türkmen
vatandaşını Kürt yazıyorlar, sorsan ‘ben bu amaçla
yazmadım, Kürt zannettim’ diyor. Bizim milletimiz
de formda yazıldığını biliyor, yapılan işlemlere
dikkat etmesi lazım ve ona göre müdahale etmesi
gerekiyor.
Bana sorarsan hiçbir milliyet seçeneği olmasın, biz
insanız. Bu hoş bir durum değil, muhtarda bir işim olduğu
zaman neden benim milliyetim yazılsın? Millet yazma
meselesi yanlış bir şey.
Mecliste dile getirdiğim konuyu daha önce yazılı olarak
da verdim zaten. Ama belli ki yazının etkisi olmuyor.
Sonuç itibarıyla bu durumu halka bildirmek gerek,
Türkmenlerin biraz ayılması lazım. Kendinizi ve
mevcudiyetinizi savunun, aksi durumda silinip gideriz.
Kendi varlığına sahip çıkmazsan kimse de itibarın olmaz.
Neden kendini savunamıyorsun? Birisi de savunduğu
zaman bazılarının hoşuna gitmiyor. Bu dediklerim
genelleme değil, fakat bundan hoşlanmayan o az yüzde
bile benim için bir sayıdır. Çünkü ben kötü bir şey
yapmıyorum, varlığını savunuyorum.
Matematikte tanınmaz diye bir durum vardır. Mesela 1/0
olduğu zaman tanınmaz durumuna gelir, sen de varlığını
savunamazsan tanınmaz olursun.”

Trafik Müdürlüğü Sözcüsü doğum tarihine göre yeni

plaka alımına ilişkin TEBA’ya konuştu

Hazırlayan: Ziya Uzeiry

Erbil Trafik Müdürlüğü Sözcüsü Fazıl Hacı,
Erbil'de trafik müdürlüğü çalışanları tarafından
plaka alımına ilişkin bir durumla karşılaşılmadığını
ve herkesin belirlenen tarihte plaka satın almak için
başvurabileceğini belirtti.
Erbil Trafik Müdürlüğü Sözcüsü Fazıl Hacı, TEBA
Gazetesine yaptığı açıklamada, plaka değiştirme
sürecinin devam ettiğini ve şu anda sadece özel
araçların plakalarının değiştirileceğini belirtti. Hacı,
taşıma araçları ve taksi plakalarının değiştirilmeme
sebebine de değindi.

Hacı, “Taksi plakaları değiştirilecek ve
prosedürler özel araçlarla aynı olacak ancak
süreç henüz başlamadı. Bunun nedeni, özel
araç sayısının fazla olmasıdır. Plaka yapacak
özel araç sayısı azaldığında, taksi ve taşıma
araçları için plaka değiştirme sürecine
başlanacak.” dedi.
Erbil Trafik Müdürlüğü Sözcüsü Hacı,
doğum tarihi gibi özel plakaların nasıl
alınacağına ilişkin, "İçişleri Bakanlığının
kararına göre, doğum tarihine göre plaka
almak isteyenlerin bir form doldurması ve
talepte bulunması gerekir. Numara mevcutsa, İçişleri
Bakanlığı tarafından belirlenen ücret karşılığında
verilecektir.” ifadesini kullandı.
Hacı, trafik müdürlüğü çalışanlarının doğum tarihine
göre plakaları alıp almamasına ilişkin, “Böyle bir
durum olmadı. Talepte bulunan kişi, numara şayet
mevcutsa istediği numarayı alabilir.” dedi.
Daha önce, Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY)
İçişleri Bakanlığı, plakaların tahsisini şu şekilde
açıklamıştı:

Birinci-(1'den 99999'a kadar) halihazırda tahsis
olan plakalara (A) harfi eklenecek ve aynı numara
kalacak.
İkinci-Şu anda (100000, 200000, 300000,
400000, 500000, 600000, 700000, 800000 ve
900000) numarasına tahsis olan plakalar yeniden
düzenlenecek. Soldaki ikinci sayı kaldırılacak ve (M)
harfi eklenecek.
Üçüncü-(100001) numarasından son numaraya
kadar plaka tahsis edilen araçların plakaları yeniden
düzenlenecek. Soldan ikinci sayı kaldırılacak ve bir
harf eklenecek; kaldırılan ikinci sayıya göre harfler
şu şekilde olacak: (0B, 1C, 2D, 3E, 4F, 5G, 6H, 7J,
8K, 9L).
Dördüncü-Soldaki ikinci numaranın kaldırılması,
plakadaki tüm numaraların aynı olmasına neden
oluyorsa, soldaki üçüncü numara kaldırılır ve (M)
harfi eklenir.
Süleymaniye Trafik Müdürlüğü görevlilerinin doğum
tarihine göre plakalarını satın almaları konusu son
günlerde gündem olmuştu. Buna göre çalışanların
kendilerine güzel numaralar alması tepkilere neden
oldu ve olaya kalkışanlar cezalandırıldı.
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Haber: Hüseyin Hatipoğlu

Kuraklık kapıda…

Terör örgütü DEAŞ’a karşı savaş da dahil olmak üzere
onlarca yıllık savaşın ardından Irak, şimdi kuraklık, Dicle
ve Fırat nehirlerinin azalması ve su kaynaklarının kaybı
tehlikesiyle karşı karşıya. Independent’ın raporuna göre,
Irak, savaş ve istikrarsızlıktan başka bir insani tehdit olan
kuraklık ve su kıtlığının etkilerine doğru ilerliyor.
Irak Tarım Bakanlığı, Irak topraklarının yüzde 55'inin
kuraklık ve nehir suyu kıtlığı nedeniyle çölleşme tehdidi
altında olduğunu açıkladı.

Bölgesi’ne olan su yolunda inşa ettiği barajlar kötü etki
bırakıyor.

"Kuraklığın bıraktığı en büyük olumsuz
etki buğday ve arpa üretiminde"
Kuraklığın tarım ürünleri üzerindeki
etkileri neler olacak?

Bölgede kuraklık çanı ilk olarak Germiyan’da çaldı,
daha sonra resmen kuraklık ilan edildi. Erbil Valisi
Umed Hoşnav, kuraklık ve içme suyu sorunları
konusunda acil bir basın toplantısı düzenleyerek,
"Kuraklık ve sonuçlarıyla baş edebilmek için içme suyu
kuyusu açma süreci başladı. Süreç çok iyi gidiyor ve
çok sayıda kuyuyu tamamladık. Şu anda başka kuyular
üzerinde çalışılıyor.” dedi.
Vali Hoşnav, bu yıl Bakanlar Kurulu'nun Erbil ilindeki
kuraklık için biri yedi milyar dinar, diğeri dört milyar
dinar olmak üzere iki bütçe ayırdığını belirtti.
Vatandaşları bu konuda bilgilendirmek adına TEBA
Gazetesi olarak Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi
(IKBY) Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı Sözcüsü
Hüseyin Hama Kerim ile görüştük. O da kuraklığa özel
birkaç soruyu yanıtladı.

"Tüm bölgelerde su seviyesi düştü"
Yer üstü ve yer altı suyu ne ölçüde azaldı?
Evet şüphesiz yer altı ve yer üstü suları azaldı ama, bu
şimdi gelişen bir şey değil, geçtiğimiz yıllarda yer altı
suları azalmaya başladı, Kürdistan Bölgesi bazı havuzlara
bölünürken su seviyeleri neredeyse tüm alanlarda düştü.
Örnek olarak Dukan ve Derbendihan barajlarından
söz edersem, Dukan Barajı 6,8 milyar metre kare su
depolarken şu anda 2,8 milyar metre kare su barındırıyor,
bu kendi kapasitesinden %45 daha az ve yaklaşık %55’i
boş. Derbendihan Barajı da 3 milyar metre kare su
depolama kapasitesine sahipken 1-2 milyar metre kare
su barındırıyor. Bu kurak olan geçen yılın seviyesine
daha ulaşmadı, ancak kuraklığın ilk yılı olduğu için geçen
yıllardan depolanan su bulunuyordu, bu sayede artık
etkilerinin daha fazla ortaya çıkacağını söyleyebiliriz.
Aslında birkaç yıl üst üste kuraklık yaşanırsa etkileri
daha çok görülür. Bizim su kaynaklarımız yağmur
suyu, dağlardaki karın erimesi ve yer altı sularından
oluşuyor. Yer altı suyunun artmasına yardım eden ve
ana kaynak olan yağmur az yağdığı zaman, büyük kısmı
komşu ülkelerden gelen yer yüzü sularına ilişkin de tüm
tarafların bildiği gibi komşu ülkelerin yönleri Kürdistan

Haber: Ziya Uzairy Foto: Abdullah Bahtiyar

Hayvancılık mesleğinin bizim için çok önemli olduğu
açık, özellikle Kürdistan Bölgesi’nde hayvancılıkla
uğraşan köylüler için. Ne yazık ki yemlerin yeterli
olmadığı bu dönemde, hayvan yemleri de bu uluslararası
sorun nedeniyle pahalılaştı ve hayvancılık mesleğinin
zorlaşması için büyük etki oluşturdu. Bu da sektörü
fazlasıyla etkileyecek. Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı
olarak hayvan yemi, mısır ve hayvan yemi için gerekli
katkı maddelerini ithal edenleri gümrük vergisinden muaf
tutmaya çalıştık, ya da çiftçileri ve hayvan sahiplerini
bu konuda desteklemek adına kamu maliyetinin bir
kısmının azaltılması kararlaştırıldı, hayvan yeminin
fiyatının yüksek olması sebebiyle önemli ölçüde
etkisi olacak.

“Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı
kuraklıkla mücadele için uzun vadeli
ve kısa vadeli planlar sundu”
Beklenmeyen durumlar için
hükümetin planı ne olacak?
Biz Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı olarak geçen
yıl kuraklık yaşanma ihtimalinin artmasıyla, uzun ve
kısa vadeli planlarımızı sunduk. Kısa vadeli planımız,
bakanlık ofisinden bir heyet oluşturup bu konuyu
Şüphesiz kuraklık en çok buğday ve arpayı etkileyecek,
nasıl tartışacağımız ve tarımsal projeleri kolaylaştırmak
özellikle de buğday. Altı milyon dönümden fazla tarım
için geçici kuyu kazmak isteyenlerin işlerini
arazisine sahip olmamıza rağmen, bu arazi alanının
kolaylaştırmamızdan ibaret. Uzun vadeli planımız da
yaklaşık dörtte üçü kıraç alan, yani yağmur suyuna itimat barajlar aracılığıyla suyu toplamak, bu temel çözümlerden
ediyorlar, bu nedenle yağmurun az yağması direkt olarak biridir. Yağan yağmur suyunun boşa gitmemesi için
Kürdistan Bölgesi’ndeki buğdayı etkiler. Geçen yıl
şüphesiz her bölgede baraj inşa etmenin bölgedeki yer
gördüğümüz gibi, 390 bin ton buğday teslim etmemiz
altı sularına olumlu etkisi büyük olur. Bu barajlardan
gerekirken, Kürdistan Bölgesi hükümeti silolarına
bazıları büyük ise arazilerin sulanmasına yardımcı olabilir
sadece 125 bin ton buğday teslim edildi. Bu yıl da 300
ve kıraç arazilerin sulanmasına ayrılabilir. Nehirlerden
bin ile 400 bin ton buğday olacağını tahmin ediyoruz
yararlanabilmemiz için farklı bölgelerde birkaç gölet
ve bu oranın artmasını umuyoruz. Germiyan bölgesinde
inşa etme projesi gündeme getirildi. Biz Kürdistan
tamamen kuraklık yaşandığı için sadece Germiyan ve
Bölgesi’nde Küçük Zap, Büyük Zap, Sirvan Nehri, Hazır
Erbil ovasının güneyinde su sistemine dayanan bölgeler
Nehri ve Beyaz Su olmak üzere 5 nehir bulunduğunu
hariç buğday üretimi sıfıra yakın, bundan sonra da yağmur biliyoruz. Bu nehirler üzerindeki sulama projelerini
yağarsa, bu alanlarda buğdayın olgunlaşma aşaması sona
tarım arazilerinin önüne koymak için nasıl alabiliriz,
erdiği için olumlu bir etkisi olmayacaktır. Süleymaniye
tabii ki bunların tamamı planlarda belirtildi, projelerin
ve Duhok’ta yağmur yağarsa buğdayların olgunlaşma
uygulanması Bakanlar Kurulu Başkanlığına kalmış. Neyse
ihtimali var, çünkü bölgeleri biraz daha serin. Kürdistan
ki bu projelerin sunulmasının ardından DEAŞ savaşı
Bölgesi’nde 2015 ve 2016 yıllarında bir milyon tondan
ve mali kriz nedeniyle 2014 yılından sonra durdurulan
fazla buğday üretimimiz oldu. Uluslararası istatistiklere
bazı barajlarda şu anda çalışmalar yapılıyor. Barajların
göre, her ton buğdayın maliyeti yaklaşık 200 dolar
etrafındaki alanları ve yeraltı sularını etkileyecek bu
yükseldi.
barajların tamamlanmasını umuyoruz, bu barajlardan biri
Dewana Barajı’dır neyse ki bitti ve şimdi su depoluyor.
"Hayvancılık da kuraklıktan ciddi şekilde Erbil’de Gomaspan ve Çemege barajları Duhok’ta Hanas
zarar gördü"
Barajı gibi birkaç barajda şu anda çalışmalar yapılıyor,
bu kuraklığın temel çözümlerinden biridir, bu suları
Kuraklığın hayvancılık ve yem üzerindeki toplayarak kıraç alanları yer altı sularına en az bağımlı
etkisi nedir?
olacak şekilde sulayabiliriz.

Hastalığın yayılmasına rağmen kurban
pazarında hareketlilik gözleniyor

Bu yılki Kurban Bayramı, Hemorajik ateşin yayılması
nedeniyle önceki bayramlardan farklı geçecek. Salgına
rağmen kurban pazarının hareketli olduğu gözlenirken,
satıcılar da bu yıl hareketliliğin "çok iyi" olduğunu
belirtti.

ifadesini kullandı.
Kurban pazarında çobanlık yapan Bilal Fethi, günlük
olarak hayvan sahipleri için çobanlık yaptığını ve sattığını
belirterek pazardaki son duruma ilişkin, "Bu yıl pazar

Kurban pazarında bulunan satıcılarından Muhammet
Hamko, TEBA’ya yaptığı açıklamada, "Bu yıl pazar
çok iyiydi ve çok sayıda kurbanlık diğer şehirlere
ihraç edildi. Fiyatlar uygundu ve talep yoğundu."
dedi.
Satıcı, yerli kurbanlıkların yanı sıra İran, Suriye ve
Türkiye’den gelen ithal kurbanlık da sattıklarını,
insanların yerel kurbanlıklara daha çok rağbet
gösterdiğini, “etin tadının” daha güzel olduğunu
söyledi. Satılan kurbanlık sayısına işaret eden satıcı,
şu ana kadar 100 bin kurbanın satılmış olabileceğini
kaydetti. Muhahmet Hamko, kendi satışına ilişkin,
"Yaklaşık 200 ila 300 kurbanlık sattım." dedi.
Sağlık Bakanlığının son kararına göre, evde kurban
kesimi yasağının kurban pazarına olan etkisine ilişkin
Hamko, "Pek bir etkisi olmadı çünkü artık mezbahalar
var ve gidip kurbanınızı orada keserseniz sorun olmaz.”

5.600 dinardır. Bir kilogram büyükbaş hayvanın fiyatı
4.800 ila 5.000 dinardır.” dedi.
Hemorajik ateşin kurban pazarına olan etkisine
ilişkin Fethi, “Tabii ki etkisi oldu, çünkü kasaplar
kurbanlıkları pis yerlerde kesiyor ve hastalığın
yayılmasına neden oluyor.” ifadesinde bulundu.
Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığının verilerine göre,
Hemorajik ateş vaka sayısı 230'a ulaştı, 38 kişi
hayatını kaybetti.
Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyif Bedir,
Hemorajik ateşin enfekte hayvanlarla doğrudan temas
yoluyla bulaştığını belirtti. Kurban Bayramı’nda vaka
sayısının artacağı tahmin ediliyor.

iyiydi, kendi kurbanlıklarımızın çoğu satıldı ve koyunlara
talep daha fazla." diye konuştu.
Fethi, yerli koyun ve büyük baş hayvanların fiyatına
değinerek, “Bir kilogram yerli koyunun fiyatı 5.500 ila

Erbil Valisi Umed Hoşnav, düzenlediği basın
toplantısında Kurban Bayramı ve kurban kesimine
ilişkin, "Evlerde ve mahallelerde kesim yapmak yasaktır.
Mezbahalara, çalışma saatlerinin uzatılması ve ekip
sayısının artırılması talimatını verdik. Günde 14 saat açık
olacak.” dedi.
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Erbil Kalesi’nde Gökbörü
Sedası

Haber: Nurhan Karhi/ Foto: Ahmet Sirwan

Erbil’de Türkmen Sultan Muzaffereddin Gökbörü’yü
konu alan kitapların sergilendiği bir fuar düzenlendi.

ve diyalog yoluyla haklarımızı elde etmeye çalıştık.”
açıklamasında bulundu.
“Gökbörü, Selçuklular döneminde Erbil’de ve
Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY)
Bölge’de kültürel, sosyal ve hizmet olarak büyük
Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf’un katkı sağlamıştır. Bu nedenle değerli sultan için
gözetiminde ve TEBA Medya Grubu sponsorluğunda ne kadar çalışma yaparsak yapalım az kalır.” diyen
Sultan Muzaffereddin Gökbörü'yü konu alan kitaplar Maruf, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
için Erbil Kalesi’nde 27 Haziran 2022’de özel fuar
gerçekleştirildi.
“Geçmiş dönemde ne yazık ki değerli sultan için az
sayıda faaliyet yapıldı. Bundan sonraki dönemde
daha fazla etkinlikler yapılması gerekir. Erbil’de
Sultan Muzaffereddin Gökbörü adına bahçeler,
okullar olması konusunu Erbil Valisiyle de
görüştük. Erbilliler için bir gururdur.”
Erbil Valisi Umed Hoşnav, “Erbil'de büyük ve
iyi bir adamın, bir padişahın, Erbil halkı olarak
daima gurur duyduğumuz Sultan Muzaffereddin'in
yaşamının ve egemen tarihini anlatan bir serginin
açılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Erbil
ve Erbilliler her zaman iç dostlukları ve her ne
sebeple olursa olsun gelen herkesi kucaklama
nezaketi ile tanınır. Erbil'in güzelliği, birlikte
yaşam ve Müslümanların, Hristiyanların, Kürtlerin,
Türkmenlerin ve farklı toplulukların kardeşliğidir.
Buna gururla sahip çıkmalı ve devam etmeliyiz.”
dedi.
Fuara, IKBY Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı
Aydın Maruf, Erbil Valisi Umed Hoşnav, Türkiye’nin Vali Hoşnav, “Sayın Aydın'ın da belirttiği gibi,
Erbil Başkonsolosluğundan Muavin Konsolos Emir
oluşumların hakları bugün Kürdistan Bölgesi'nde
Tekin, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Siyasi Büro
kurulan bu karşılıklı kabul, bir arada yaşama
Üyesi ve ITC Erbil İl Başkanı Emir İzzet, IKBY
ve kardeşlik sayesinde tüm toplulukların gerek
Parlamentosu Milletvekili İmdat Bilal, ITC parti
parlamentoda gerekse hükümette temsiliyetleri
yetkilileri, çok sayıda yazar ve önemli isimler katılım
kanun çerçevesinde belirlenmiştir. Elbette
gösterdi.
şehrimizde ve bölgemizde insan haklarının
çiğnendiği, Kürt halkının zulme uğradığı günler
Fuarda Gökbörü’yü konu alan kitapların yanı sıra
olmuştur. Düşmanlar ve Kürtlere karşı zafer
kuruluşundan bu yana TEBA Gazetesinde Sultan
Muzaffereddin Gökbörü hakkında yapılan haberlerin
olduğu gazeteler sergilendi.

“Erbil'deki tüm toplulukların hizmetkarı
olduğumuzu, kardeşlerimize temin ederiz. Tüm
Türkmen kardeşler şehrimizin önemli bir parçasıdır.
Şehrimizde farklı dinlere mensup, tüm Hristiyan ve
Kakai kardeşlerimizin hizmetindeyiz. Biz, Erbil halkı
ve Erbil yönetimi kardeşliğe gururla bağlıyız. Sultan
Muzaffereddin hem iyi bir hükümdar hem hayırsever
hem de Erbil halkı olarak hala sahip olduğumuz
ve hayatta olduğumuz sürece elde tutacağımız
güzel değerlerin de temelini oluşturan şehrimizin
sembollerinden biriydi.”

Fuarda Bakan Aydın Maruf, Vali Umed Hoşnav,
Prof. Dr. Muhsin Muhammed Hamra, Prof. Dr.
Hüsam Davut ve Molla Hüsameddin Demirci,
Sultan Muzaffereddin Gökbörü hakkında konuşma
gerçekleştirdi.

Gökbörü’nün Türkmen olduğuna dair delillere
ilişkin Prof. Dr. Hüsam Davut, “Gökbörü’nün
babası Zeyneddin Küçükali, Musul’daymış Bağdat’a
gittiğinde, Müstencid yanına ulaşır, Müstencid
Küçükali’ye Türkçe ‘buraya gel’ demiştir. Bu da
Küçükali’nin Arapça bilmediğini sadece Türkçe
bildiğinin göstergesi. Başka bir örnek de Hay Sabas,
Küçükali’yi övmek istediğinde, Küçükali ona yanıt
olarak, ‘Hay Sabas, ne istediğini biliyorum. Arapça
beni övüyor musun, övmüyor musun bilmiyorum.
500 dinarı vereyim de sal beni.’ demiştir. Bu da
başka bir delil.” dedi.

Bakan Maruf, “Çok değerli bir sultanın, Erbil
Sultanı Muzaffereddin Gökbörü’nün tarihi ile ilgili
kitap sergisini organize ettik. Bu süre içerisinde
ikinci defa Erbil Kalesi’nde bir araya geldik.
Sultan Muzaffereddin Gökbörü’nün doğum günü
münasebetiyle mevlit düzenlemiştik, ikinci defa
değerli insan için bir etkinlik düzenledik. Bu
gerçekten önemli bir etkinlik.” dedi.
Muzaffereddin Gökbörü’nün her zaman birlikte
yaşamın sembolü olduğunu belirten Maruf,
“Günümüze kadar birlikte yaşam anlayışı
sürmektedir. Serginin Erbil Kalesi’nde yapılması da
başka bir önem taşımaktadır. Erbil Kalesi bütün etnik
grupların kardeşlik ve birlikte yaşama sembolüdür.
Bu nedenle de Gökbörü ile ilgili etkinliklerin Erbil
Kalesi’nde yapılmasını uygun gördük.” ifadesini
kullandı.

belirleyenler, Türkmen, Kürt, Hristiyan kimdir
demediler. Onların amacı Kürdistan halkıydı.
1991’de ayaklanma çıktığı günden bugüne iktidar,
hükümet ve parlamentonun birleştiği yerde
kabullenme, bir arada yaşama ve birlikte çalışma ruhu
ortaya çıktı. Bu nedenle 1991'den önce oluşumların
haklarının nasıl olduğunu ve şimdi nasıl olduğunu
hatırlamamız gerek.” ifadesini kullandı.

“Sadece Erbil, farklı topluluklara sahip değil.
Bizden birkaç kilometre öte de görüyoruz, şu ana
kadar aynı dinden ve millettenler ancak, farklı
mezhepleri, farklı fikirleri olabilir. Irak'ın diğer
şehirlerinde birbirlerine nasıl davrandıklarına
Maruf, “Irak Kürdistan Bölgesi hükümeti, her zaman bakalım bir de Kürdistan Bölgesi'nde ve Erbil'imizde
burada bulunan oluşumlara destek vermiştir. Bu
birlikte yaşamın nasıl olduğuna bir bakalım. Bu
hükümette de Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanını nedenle, özellikle Kürdistan Bölgesi'nde bir arada
istihdam etmiştir. Bu hem kardeşlik hem de birlikte
yaşama hakkında konuştuğumuzda, liderlerimizin
yaşam anlayışına büyük bir katkıdır. Türkmenler
eylemlerinin yanı sıra görüşler ve ulusal stratejiyle
olarak Irak’ta veya Bölge’de hiçbir zaman diğer etnik gurur duyuyoruz.” diyen Hoşnav, konuşmasını şu
gruplara tehdit unsuru olmadık. Her zaman barış
ifadelerle sonlandırdı:

Türkmen tarihçi ve akademisyen Prof. Dr.
Hüsam Davut, fuarda yaptığı konuşmada, “Sultan
Muzaffereddin, 27 Muharrem 549’da Musul
Kalesi’nde dünyaya gelmiştir. 14 Ramazan 630’da
Erbil Kalesi’nde vefat etmiştir.” dedi.
Gökbörü’nün vasiyetine değinen Prof. Dr. Hüsam
Davut, “Öldükten sonra Arafat’ta defnedilmeyi
vasiyet eder. Çünkü orada bir arazi alır, mezarını
orada belirler. Ramazan’ın 14’ünde vefat ettiği için
hac dönemine iki buçuk ay kalmıştır. Bu nedenle
burada defnedilir. Hac dönemi geldiğinde ise
Arafat’ta defnedilmek üzere götürülür ancak Necef,
Kufa taraflarına ulaşıldığında 631 yılının hacılarının
döndüğü görülür. Bunun da sebebi yolun kapalı
olmasıydı. Bu sebeple de Muzaffereddin Göbörü’nün
naaşı Kufa’da toprağa verilir.” açıklamasında
bulundu.
Prof. Dr. Hüsam Davut, “Gökbörü, kardeşi
Zeyneddin Yusuf Filistin’de vefat ettiğinde Erbil’e
dönmek ister. Böylece burada hüküm sürer. Arkadaşı
İbn Hulakan, Gökbörü’yü anlattığında, babasının adı
Küçükali, dedesinin adının da Begtekin olduğunu
belirtmiştir. Bunun yanında bir virgül kurarak
aslının Türkmen olduğunu söylemiştir.” ifadesinde
bulundu.

Prof. Dr. Hüsam Davut, “Selahaddin, Muzaffereddin,
Atabekler döneminde millet meselesi yoktu. Hepsi
İslam adıyla muhataptı.” dedi.
Muzaffereddin Gökbörü hakkında iyi ve kötü
olmak üzere iki görüşün olduğunu belirten Hüsam
Davut, “Erbil’in Sultanı adlı son kitabımda bu
noktaya değinerek, bu insanın çok iyi biri olduğu
kanıtına vardım. Bunu son kitabıma bakarak da
anlayabilirsiniz.” diyerek sözlerini sonlandırdı.
Konuşmaların ardından Maarif Vakfı, Prof. Dr.
Muhsin Muhammed Hamra, Prof. Dr. Hüsam Davut
ve TEBA Medya Grubu’na çalışmalarından dolayı
teşekkür plaketi takdim edildi. Ziyaretçiler fuarda
sergilenen kitapları ve TEBA Gazetesinde Sultan
Muzaffereddin Gökbörü hakkında yapılan haberleri
inceledi.
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Dededen Torunlara Geçen Asırlık
Meslek-Çamurdan Tandır

Hazırlayan: Nurhan Karhi/ Haber ve Foto: Ercan Sarac

için çocuklara da öğretmeye çalıştıklarını belirtti.
Ari Fellah, ürettikleri tandırlara bütün il ve köylerden
alıcıların olduğunu belirterek, “Tandır yapımı için
kullandığımız toprağı eskiden Leylan’dan getiriyorduk
ancak artık orada toprakları bulamıyoruz bu nedenle
Dibiz’den getiriyoruz.” dedi.
“Her tür toprak tandır yapımına uygun değildir.” diyen
Ari Fellah, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Kerkük'ün merkezinde asırlar öncesine ait çamurdan
tandır yapımı kültürü halen sürdürülüyor. Getirdikleri
özel toprakları harmanlayarak çamura çeviren ustalar,
ürettikleri ekmek pişirme tandırlarını ülkenin her yerine
gönderiyorlar.
Dededen toruna geçen bu mesleği sürdüren ustalar,
geçimlerini ekmek tandırı üretiminden sağlıyor. Özellikle
yaz mevsiminde kolları sıvayan Kerküklü ustalara bazen
çocukları da eşlik ediyor.
Mesleğin temsilcilerinden olan Ari Fellah, tandır
imalatına ilişkin TEBA mikrofonuna konuştu.
Fellah, küçükken aile büyüklerinin tandır yapımı ile
uğraşırken onlara yardım ettiklerini ve bu mesleği onların
elinden öğrendiklerini kaydederek, ''Mesleği çocukken
büyüklerimizden öğrendim ve şu ana kadar tandır
yapımını icra ediyorum.'' dedi.
Tandır atölyesinin durmadan çalıştığını aktaran Fellah,
kültür mirası niteliğini taşıyan bu mesleğin yok olmaması

“Sarı ve taşlı toprakları kullanmıyoruz. Tandır yapımı
için kırmızı toprakları tercih ediyoruz. Toprakları çamur
haline getiriyoruz. Çamur iki gün bekletildikten sonra
içine saman ve tuz katılıyor. Bekletildikten sonra işlenme
aşamasına geçiliyor.”
Tandır yapımında en önemli noktaya değinen Ari Fellah,
“Tandır yapımında en önemli nokta çamurun ekşimesini
beklemek, yani 2 gün bekledikten sonra yapılmasıdır.
Çünkü bekletilen çamur daha sağlam olur.” diye konuştu.
Kırmızı toprağın sağlık açısından faydalı olduğunu
söyleyen Fellah, “Kırmızı topraktan yapılan tandır
işlendikten sonra içerisinde ekmek yapıldığı zaman
insanın sağlığına zarar verecek herhangi bir madde
bulundurmaz.” dedi.

Metalden yapılan ürünlerin zararlı olduğunu kaydeden
Fellah, “Demirden yapılan ürünler zamanla paslanıyor ve
zararlı oluyor. Ancak çamurdan yapılan ürünlerin zararı
yok. Bazen bu çamurları eve götürüyorlar, şifa niyetine
çamur banyosu yapıyorlar.” şeklinde açıklamada bulundu.
Kerkük tandırlarının meşhur olduğunu dile getiren Ari
Fellah, yurtdışına da ürünleri ithal ettiklerini belirtti.

Fellah, tedavi için de kırmızı toprağın iyi olduğunu
ve bazı vatandaşların sağlığa iyi geldiği için kırmızı
topraktan çok az miktarda yediğini kaydetti.
Çamurdan mangal da yaptıklarını belirten Fellah,
“Çamurdan mangal tarzı işlediğimiz ürüne de rağbet
çok, çünkü pikniklere götürmek için ideal bir ürün.
Hem çay yapılıyor hem yemek pişiriliyor.” ifadesini
kullandı.

O, Erbil Kayseri Çarsı'nın farklı
bir rengi: Hacı Ali

Haber: Abdülselam Hişam / Foto: Ali Haval

TEBA Gazetesi olarak Hacı Ali ile vazgeçemediği
tutkularını ele aldığımız bir röportaj gerçekleştirdik. İlk
tutkusu Ferit Atraş'tan söz eden Hacı Ali, "Herkesin,
hayattan zevk alabileceği bir tür ilgisi ve hobisi vardır.
Benimde bu hayatta zevk aldığım sadece iki şey var.
Birincisi, Suriyeli sanatçı Ferit Atraş'a olan sınırsız
sevgim. İkincisi ise futbol izlemekten zevk almak ve
İspanyol takım Real Madrid taraftarı olmak." dedi.

Dünyada bir şeye bağlı olup da ondan vazgeçemeyen
birçok insan var. Bu haberimizde sahip olduğu hobilerle
onu yaşıtlarından ayıran, iki şeye bağlanan ve hayatının
önemli bir parçası haline gelen farklı bir insanın
hikayesini anlatacağız.

Ferit Atraş'ın sesine hayranlığının nasıl başladığına
değinen Hacı Ali, "Benim sanatçı Ferit Atraş'a olan
sevgim 1958 yılında başladı, 10 yaşındayken şarkılarını
söylüyordum. Bu sanatçının hakkında bilgi sahibi olmak
için onunla ilgili haberleri okurdum. O zamanlar ‘Arap
sesi’ kanalında sanatçıların haberleri vardı, her gün
tüm sanat haberlerini dinlerdim. Ferit Atraş'ın bugün
Suriye'de veya yarın Mısır'da konser vereceğine dair
günlük haberler vardı." sözleriyle sevgisini anlattı.

Erbil'deki Kayseri Çarşısı'nda terzilik yapan 74
yaşındaki Hacı Ali, yaşlı olmasına rağmen ilgilendiği
hobileri onu genç bir adamdan farksız kılıyor. Merhum
Suriyeli sanatçı Ferit Atraş'a olan aşkı ile İspanyol takım
Real Madrid'e olan sevdası onu yaşıtlarından ayıran iki
hobisi.

Oğullarından birinin ismini Ferit Atraş'a olan
sevgisinden Ferit koyan Hacı Ali, "Bu sanatçıya olan
sevgimden bir oğlumun ismini Ferit koydum. Bir oğlum
olduğunda ismini Ferit koyabileceğim için çok mutlu
oldum. Ferit Atraş'ın verdiği konserlerin birçoğu kaset
olarak bende mevcuti her gün dinleyip onunla birlikte
şarkı söylüyorum." şeklinde konuştu.

1948 doğumlu Hacı Ali, çocukluğundan itibaren Ferit
Atraş'ı dinlemeye başlamış. Hacı Ali, Ferit Atraş'a o
kadar büyük hayranlık duymaya başlamış ki ona olan
sevgisinden büyük oğlunun ismini Ferit koymuş.

Sadece Ferit Atraş'ın mezarını görmek için Mısır'ın
başkenti Kahire'ye giden Hacı Ali, "Bu sanatçıya öyle
bir bağlandım ki sadece sanatçı Ferit Atraş'ın mezarını
görmek için Erbil'den Mısır'ın başkenti Kahire'ye

seyahat ettim. Sanatçının mezarına ulaşmak için çok para
harcadım. Mezarına ulaştığımda ve orayı gördüğümde
hayallerimden biri gerçek oldu." dedi.
Öte yandan, futbol maçı izlemek ve bir kulübe destek
olmak genellikle gençlerin ilgisini çekiyor ancak, 74
yaşındaki Hacı Ali, bu algıyı kırarak hayatının en büyük
zevklerinden birinin özellikle Real Madrid olmak üzere
futbol izlemek olduğunu söyledi.
Hacı Ali, "Hayattaki bir diğer hobim de futbol maçı
izlemek ve Real Madrid taraftarı olmak. Öyle bir Real
Madrid hayranıyım ki yıllardır hiçbir maçını kaçırmadım
ve tüm maçlarını izledim. Kulüpte bulunan tüm
oyuncuların ismini biliyorum ayrıca kulüp hakkında her
türlü bilgiye sahibim." diye konuştu.
Genel olarak futbol izlemeyi sevdiğini dile getiren Hacı
Ali, "Birçok futbol maçını izliyorum ama, genel olarak
Real Madrid'in maçları, hiçbirini kaçırmam. Bu yıl Real
Madrid, Şampiyonlar Ligi ve La Liga'yı kazandığında
çok mutlu oldum. Dediğim gibi sadece iki şeyle mutlu
oluyorum, Ferit Atraş'ın şarkılarını dinlemek ve Real
Madrid kulübünün maçını izlemek. Hayattan zevk
alabilmeleri ve mutlu yaşayabilmeleri için herkesin ilgi
alanları ve hobileri olması gerektiğine inanıyorum."
sözlerini paylaştı.
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TEBA’dan Gençlere
Medya Kursu

Hazırlayan: Eymen Erbiloğlu Foto: Ahmet Sirwan

TEBA Medya Grubu tarafından gençlere medya,
özellikle habercilik ve teknik anlamda yaz kursu
verildi.

Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği’nin (TÖGB)
Erbil Kolunun yoğun talebi üzerine başlatılan kurs,
TEBA Medya Grubu Salonunda düzenlendi.

TEBA Medya Grubu çalışanları tarafından verilen
kursa TÖGB üyeleri tarafından yoğun ilgi gösterildi.

Kursta, habercilik, haber yazımı, çeviri haber, kamera
kullanımı ve montaj gibi farklı alanlarda konuların
yanı sıra tasarım gibi alanlarda da bilgiler aktarıldı.

Medya ve iletişim, medyanın dünyadaki gücü ve
bunların bilimsel olarak kuramlar yoluyla anlatımı
ayrıca günümüzdeki işleyişine yer verildi.
Kursta Türkmen medyasının durumu da öğrencilerle
ele alınan bir diğer önemli maddeler arasında yerini
aldı.

Mesleğini Erbil Kalesi’nin eteklerine
taşıyan seyyar ressam
Haber: Nurhan Karhi/ Foto: Mumin Mehmet

Erbil’de yaşayan ressam Azat Tenya, çizdiği resimleri
Erbil Kalesi’nin eteklerine taşıdı. Resim tutkusuyla
hayatına renk katan ressam, Erbil Kalesi’ne olan
sevgisinden dolayı burada seyyar ressamlık yapmaya karar
verdiğini söyledi.

söyleyen Tenya, yeteneğini kendisinin geliştirdiğini ve
herhangi bir eğitim almadığını kaydetti.
Tenya, “Bu alanda eğitim almadım ancak kendimi
geliştirdim. Gençlere ressamlık eğitimi de verdim.
Yaklaşık 80 kız ve 112 erkeğe resim eğitimi verdim.
Herkes resim çizimini öğrenebilir ancak kendini
geliştirirse.” ifadesini kullandı.
İbrahim Tatlıses’i de çizdi, Sibel Can’ı da
Yaptığı çizimlerin çoğunun ünlü isimler olduğunu
kaydeden Tenya, “İbrahim Tatlıses, Zekerya, Kazım
Sahır, Sibel Can, Ahmet Kaya, Hasan Zirak ve ünlü
şairlerin çizimlerini yaptım. Bölgede ilgi gören
sanatçıların çizimlerini yaparak burada sergiliyorum.”
dedi.

Erbil Kalesi’nin hemen eteklerinde bulunan geçitte
sipariş üzerine yaptığı resimleri satarak geçimini sağlayan
Azat Tenya, mesleğine ilişkin TEBA mikrofonuna
konuştu.

Erbil Kalesi’ne olan sevdasını dile getiren ressam,
“Çocuk yaşlardan beri evimiz kaleye yakındı. Kayseri
Çarşısı’na geldiğimde gözüm hep kaleye dikilirdi.
Bu yüzden resmileri burada çizmeye karar
verdim. Avrupa ülkelerinde ressamlar
hep sokaklarda resimlerini sergiler.
Bu nedenle ben de sokakta resim
çizmek istedim ve bu şekilde
çizdiğim resimleri insanlara
tanıtma şansım oldu.” diye
konuştu.

Resim çizme alanında kendini geliştiren, birçok teknik
öğrenen ve zaman içerisinde profesyonel olan Tenya, aynı
zamanda birçok ülkeyi ziyaret ettiğini ve her gittiği kentte
resim çizdiğini söyledi.

“Artık Erbil şehri turizm
şehri haline geldi.” diyen
Tenya, sözlerini şu şekilde
sürdürdü:

Uzun zamandan beri resim çizme tutkusunun olduğunu
belirten Tenya, “Uzun zamandır Erbil Kalesi’nde resim
çizimiyle uğraşıyorum. Aynı zamanda saz da çalıyorum.
Mesleğimi severek sürdürüyorum.” dedi.

“Birçok ülkeden
ziyaretçiler Erbil’e geliyor.
Resimlerimle dikkatleri
çektiğimi düşünüyorum.
Erbil Kalesi’nden geçen
herkes resimlerimle karşılaşıyor.

Resim çizimine çocuk yaşlardan sevdalı olduğunu

Çizimlerim dikkatlerini çektiği için onlar da sipariş
vermek istiyorlar. Bunun yanında resim çektirip anı
biriktiriyorlar. Benim yanımdan mutlu bir şekilde
ayrılıyorlar.”
“Sanatı ve sanatçısı olmayan ülke geride kalır”
Her gün öğlen on ikiden akşam yediye kadar işiyle
uğraştığını kaydeden Tenya, işinde özgür ve mutlu
olduğu insanlarla sohbet etmenin onu sevindirdiğini
söyledi.
Sanat tutkunlarına çağrıda bulunan ressam Tenya, “Spor,
resim veya müzik olsun herhangi bir alanda yeteneği
olanlardan kendilerini geliştirmelerini talep ediyorum.
Çünkü her ülke sanatla gelişir. Sanatı ve sanatçısı
olmayan ülke geride kalır. Birçok ülkenin sanatıyla da
tanındığını biliyoruz.” diyerek sözlerini sonlandırdı.
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Gelişmekte olan ülkeleri tehdit

eden salgın: Kolera

Hazırlayan: Esra Kasapoğlu

Doğal afetlerden etkilenen ve savaşan toplumlar ile
yoksul kalabalık gruplarda kolayca yayılarak ölümcül
etkilere neden olan kolera hastalığının, Vibrio
cholerae adlı bir bakterinin yiyecek ve içeceklere
bulaşması sonucu yayıldığı biliniyor.

Irak genelinde her yıl görülen kolera vakaları bu
yıl oldukça arttı. Başta Irak Kürdistan Bölgesi
Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Süleymaniye kentinde
yayılmaya başlayan kolera salgını Erbil, Kerkük,
Çemçemal ve daha birçok bölgede görüldü.

Şiddetli ishale neden olan, vücutta
dehidrasyona yol açan ve tedavi
edilmediği takdirde ölümcül olabilen
tehlikeli hastalıkların başında yer alan
kolera, genellikle bakterinin bulaşmış
olduğu deniz ürünleri, yiyecekler ve
içme suyu ile vücuda bulaşır.
Bulaşıcı bir hastalık olan kolera ilk
olarak Hindistan’da ortaya çıkmış ve
1827-1975 yılları arasında tüm dünyaya
yayılmıştır. Yalnızca insanlarda görülen
bu hastalık gelişmekte olan ülkelerde
çok önemli bir halk sağlığı sorunu haline
gelmiş.
Mültecilerin ve göçlerin koleraya
yakalanma riskini artırdığı biliniyor. Kolera özellikle
kurak ve çöllerle kaplı bölgelerde ayrıca yaz aylarında
daha sık görülüyor.

Kolera belirtileri nelerdir?
Kolera hastalığının ilk belirtisi şiddetli ishaldir. Çok
sulu ve ağrısız olarak başlayan ishale kusmada eşlik
ettiğinde koleradan şüphelenmeye başlanır. Bu
belirtilere ek olarak;
•
Sıvı kaybından dolayı şok.
•
Karın ağrısı ve karın şişliği.
•
Kusma ve ishal nedeniyle vücuttan
elektrolitlerde kayıp yaşanır ve buna bağlı olarak
gelişen kas krampları.
•
Solunum yetersizliği ve morarma.
•
Ağızda kuruluk ve koleraya özgü kısık ses.
•
Gözlerin çökmesi, karın çökmesi, cilt
kırışması.
•
Düşük tansiyon, bitkinlik ve halsizlik.
•
Nabız yükselmesi.
•
Aşırı susama.

Süleymaniye Sağlık Genel Müdürü Dr. Sabah
Hawrami 15 Haziran'da düzenlediği basın
toplantısında, "Süleymaniye kentinde ishal salgını
bu sezon arttı ve her yıl artıyor ama bu yıl dünya
standartlarını aştı.” bilgisini paylaştı.
Süleymaniye'de yayılan salgın sebebiyle ilk can kaybı
18 Haziran'da yaşandı. Süleymaniye Cemal Ahmed
Reşid Çocuk Hastanesi Müdürü Pışder Abdullah
basına yaptığı açıklamada, kentte yaşanan ishal ve
kusma salgınına yakalanan 4 yaşındaki bir çocuğun
hayatını kaybettiğini belirtti.
IKBY Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise
kolera salgınının daha fazla yayılmasını önlemek için,
alınması gerek bazı tedbirlere yer verildi.

Özellikle içme suyunun temiz olması
gerektiği vurgulanan açıklamada,
tedbirler şu şekilde sıralandı:
1.
Bir süre olabildiğince dışarıda yapılan ve üstü
açık olan yemekleri yemeyiniz.

2.
Yemek yemeden önce ve tuvaletten sonra 30
saniye boyunca ellerinizi su ve sabunla yıkayınız.
3.
Musluk suyundan uzak durunuz. İçmek için,
yemek hazırlarken, dişlerini fırçalarken ve bulaşık
yıkarken kaynamış su kullanınız.
4.
Olabildiğince balık gibi deniz
mahsulleri yemeyiniz. Evde et gibi ürünleri
hazırlarken güzelce kaynatıp ve sıcakken
tüketiniz.
5.
Bir süreliğine havuz gibi ortak
kullanılan alanlarda yüzmeye ara veriniz.
6.
İshal ve kusma belirtileri olduğu
zamanlarda Rice_based (ORS) karışımını
kullanınız. Bir paketi 1 litre suya ekleyip
lavaboya çıktıktan sonra kaybettiğiniz vitamin
ve mineralleri kazanmak için bir bardak içiniz.
7.
ORS karışımına ulaşamadığınız
durumlarda, evde bir çay kaşığı tuz ile bir çay
kaşığı şekeri 1 litre kaynamış suya ekleyip
her lavaboya çıktıktan sonra bir bardak
içebilirsiniz.
8.
Eğer ishal ve kusma belirtileri çok
fazlaysa, artık yemek yeme ve su içme için yardım
alıyorsanız yani vücudunuz tamamen kuruduysa, 24
saat içerisinde bir sağlık merkezine başvurup gerekli
testleri yapıp doktor tarafından muayene edilmeniz
en iyisidir.

Kolera tedavi yöntemleri nelerdir?
Kolera hastalığı tedavisi için ilk yapılması gereken
kaybedilen sıvı, vitamin ve minerallerin yerine
konmasıdır. Koleraya neden olan ince bağırsaktaki
bakterilerin dışarı atımının gerçekleşmesi için
zamanında ve doğru yapılan müdahalenin öneminin
büyük olduğu vurgulanıyor. Kolera aşısının özellikle
salgın dönemlerinde oldukça önemli olduğu ve aşının
hastalıktan %50 oranında koruduğu biliniyor.
Uzmanlara göre, kolera hastalarının durumu normale
dönse bile patojen bakterinin vücuttan atımı 7 gün
daha sürer. Bakterinin vücuttan tamamen atıldığını
anlamak için 24 saat ara ile 2 dışkı kültürü alınması
gerekir. Her iki kültürün de negatif olması bakterinin
tamamen dışarı atıldığının göstergesidir.

TEBA
Hazırlayan: Aslı Küzecioğlu

Fotoğrafların
sırrı
açıklandı!

“Yeni şarkılar var”
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Sanatçı Hawar Bazirgan, çok yakında yeni çalışmalarıyla
dinleyicilerinin karşısına çıkacağını söyledi.

Geçtiğimiz
haftalarda ünlü
müzisyen ve aranjör
Ali İnceparmak’a ait
olan Voice Studio’da
görüntülenen Kürt
şarkıcı Karmand Rwandzi’nin fotoğraflarının sırrı çözüldü.

Sevilen ses sanatçısı Hawar Bazirgan, TEBA Magazin’in
sorularını yanıtladı.
“Ğarib Kaldım” ve “Yare” klipleriyle adından sıkça söz
ettiren Bazirgan, iki şarkısını yenileyeceğini ve bunların
yanı sıra Türkmenlerin unutulmaz sanatçılarından Yaşar
Mışko’nun da bir eserini yeniden seslendireceğini ifade
etti.

Türkmen müziğine ilgisiyle bilinen Rwandzi, sanatçı
Hawar Bazirgan eşliğinde Kerkük’e gitmiş ve orada horyat
gecelerine katılmıştı.

Öte yandan sanatçı, altyapısının Türkiye’de hazırlandığı
yeni bir Kürtçe şarkının üzerinde çalıştığını ve şarkıyı
klibiyle yayınlamayı planladığını sözlerine ekledi.

Türkmence ve Kürtçe şarkılardan oluşan “Guzar”
çalışmasıyla YouTube’ta 1 milyon izlenmeyi geçen şarkıcı,
Türkmen sanatını daha yakından tanımak için eğlence
etkinliklerine katılmasının ardından Voice Studio’yu ziyaret
ederek orada hatıra fotoğrafları çektirmişti.

İki bomba birden!
Başarılı şarkıcı Cüneyt Erkan, dinleyicileri
için iki şarkı hazırladığını söyledi.
Son olarak “Alın Yazım” adlı teklisiyle
müzikseverlerin karşısına çıkan Erkan,
TEBA Magazin’e yaptığı açıklamada, birisi
mashup çalışması olmak üzere iki yeni
şarkının üzerinde çalıştığını belirtti. Genç
şarkıcı, sözleri Halil Karagöz’e ait olan
ve kendi bestelediği Sanat Stüdyo imzalı
“Sildim Aşk Defterini” adlı yeni teklisini Ercan Saraç yönetmenliğinde
çekeceği bir kliple yayınlamayı planlıyor.

Kızı için şarkı
hazırladı

“Çögen Tutana Kimin” ve “Maşallah
Güzelsen” adlı şarkılarıyla müzikseverlerin
gönlüne taht kuran şarkıcı Taha Tayfur,
uzun zamandır üzerinde çalıştığı yeni
teklisinin çalışmalarını tamamladı. Tayfur,
söz-müziği Mehmet Ferit Erbiloğlu’na
ait olan çalışmasını TEBA Medya Grubu
sponsorluğunda Erbil ve Kerkük’te çektiği
kliple birlikte dinleyicileriyle buluşturacak.

Dikkat çekici
istatistik!
Ünlü şarkıcı İsam Cuma, izlenme rakamlarıyla
dikkat çekmeye devam ediyor. Cuma’nın
Yıldız ile birlikte seslendirdiği “Senu Gözleru”
şarkısının YouTube’taki klibi 2 milyon izlenmeyi
aştı. Başarılı şarkıcı ayrıca, sevilen Türkmence
eserleri Mehmet Fevzi’nin çaldığı ud eşliğinde
cover yaptığı çalışmaları da kısa sürede 10 bin
izlenmeyi geçerek büyük bir başarıya imza attı.
İmtiyaz Sahibi: TEBA

Editör: Eymen Erbiloğlu

Yayın Yönetmeni: Mehmet F. ERBİLOĞLU

Tasarım: Ali Cambazoğlu

TEBA FM’in sevilen radyocusu
Geylan Bakkal, “Derine” adlı tekli
çalışmasıyla müzik kariyerine ilk
adımlarını atacak.
“Gelo” adıyla müzikseverlerin
karşısına çıkmaya hazırlanan Bakkal,
söz-müziği Mert Keçeciler’e ait olan
ve aranjesini Berk Kirtiş’in
yaptığı şarkısını, klibiyle
birlikte paylaşacak.

Cüneyt Erkan ayrıca, İbrahim Erkal şarkılarından oluşan mashup
çalışmasını da çok yakında paylaşacak.

Yayınlamak için
gün sayıyor!

İlk şarkısını
yayınlayacak

, TEBA
Genç müzisyen Mehmet Fevzi
Aşık
FM’de şair ve söz yazarı Raad
dyo
ile birlikte katıldığı Bizim Stü
bir şarkı
programında küçük kızı için
çok
hazırladığını dile getirdi. Bir
stekar
sevilen Türkmence şarkıda be
kızı için
olarak imzası bulunan Fevzi,
ışmalarına
hazırladığı ve henüz kayıt çal
ud
bile başlamadığı yeni şarkısını
dyosunda
çalarak ilk kez TEBA FM stü
seslendirdi.

Sözleri Adil Kaleli’ye
ait olan şarkıya büyük ilgi!
Azerbaycan’ın sevilen seslerinden Naz Dej’in
geçtiğimiz haftalarda yayınladığı ve sözleri usta
şair Adil Kaleli’ye ait olan “Ashtaq Li İyunek” adlı
şarkısı, müzikseverlerin oldukça ilgisini çekti.
Güzel şarkıcının kendi bestelediği çalışmanın
Azerbaycan’da çekilen klibi, YouTube üzerinde 600
bin izlenmeyi aştı.
Bize ulaşın : 0750 261 10 11
0773 343 10 11

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