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Tba, Erbil Katliamı'nda Şehit
Düşenlerin Aileleriyle Konuştu

TÜRKMENLERİ KENDİ
İRADELERİNE BIRAKIN
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ITC Yürütme Kurulu Üyesi ve IKBY Milletvekili

2

Aydın Maruf

Türkmen Okullarına İlgi
Artıyor

Lira ve Tümenin Değer
Kaybetmesi Irak'ı etkilemez

Şehirler Arası Taksicilerin
Sesini Duyan Yok

Ülke genelinde Türkmen okullarının giderek artan
ABD’nin İran ve Türkiye ile olan siyasi krizi, İran tümeni
başarısı, kayıt yaptıran öğrenci sayısına da yansıdı
ayrıca öğrenci sayısına paralel olarak okul sayısında ile Türk lirasının dolar karşısında gözle görülür bir düşüş
yaşamasına neden oldu.
da artış gerçekleşti.

Nükleer anlaşmadan çekilen ABD, daha sonra İran’a birçok
Daha önceki yıllarda çocuğunu Türkmen
yaptırım uyguladı ve bu İran tümeninin değerini düşürdü.
okullarından alıp başka okullara yazdıran bazı
aileler, bu yıl ısrarla tekrardan çocuğunu Türkmen
okullarına kaydetmek istiyor.
5

Şehirler arası taksicilik yapan şoförler, Şoförler
Sendikası'nın kendilerinden haberdar olmadığını
iddia etti.

4

Yaşadıkları sorunları Tba’ya anlatan taksi
şoförleri, yakıt fiyatlarının pahalılığından, Şoförler
Sendikası’nın kendilerine yönelik tavırlarından ve
Erbil Uluslararası Terminali’nin uzaklığından söz
etti.
6

2

4 Eylül Salı 2018

TÜRKMENLERİ KENDİ
İRADELERİNE BIRAKIN

Türkmen Basın Ajansı

Irak Kürdistan Bölgesi parlamento seçimlerinin

yapılıp yapılmayacağı tartışmaları sürerken, diğer
taraftan siyasi partiler seçim hazırlıklarına son sürat
devam ediyor.

Irak Türkmenlerin en önemli siyasi partisi ve 90lı
yıllararda çatı görevini üstlenmiş Irak Türkmen
Cephesi (ITC), bu seçime katılacak 8 Türkmen parti
ve listeden birisi.
ITC Yürütme Kurulu Üyesi ve IKBY Milletvekli
Aydın Maruf, 2013 yılında IKBY seçimlerine katılan

Türkmen, Kürt ve Hristiyanlar arasında eşit bir
şekilde mazlumiyetlerini parlamentoya, hükümete
ve dünyaya bildirmekte büyük bir katkı sağlamıştır.
Bu bizim prensiplerimizden birisidir. Irak Türkmen
Cephesi önemli bir kuruluştur.

“

Irak Türkmen Cephesi 272 liste
numarası ile seçimlere katılacak

30 Eylül 2018'de yapılması planlanan Irak
Kürdistan Bölgesi parlamento seçimlerine hazırız.
Adaylarımız belirlendi. Irak Türkmen Cephesi
272 liste numarası ile seçimlere katılacakı. Erbil
ve Kifri'den toplamda 5 adayımız var. Irak
Türkmen Cephesi kapsayıcı bir partidir,
Duhok'ta ve Zaho'da bürolarımız
bulunmakta. Yani hem Irak'ta hem
de bölgenin tüm şehirlerinde
bürolarımız bulunuyor. Bizim
için Erbil ile Kifri büyük bir
önem kaydetmekte. ITC'nin
listesi olarak seçime giriyoruz
ama bölgede yaşayan
bütün insanların temsilcisi
olarak yani Türkmenlerin,
Kürtlerin ve Hristiyanların
temsilcisi olarak
parlamentoda çalışacağız.

?

Millete çağrınız veya mesajınız nedir?
Neden size oy versinler

İlk önce şunu dile getirmeliyim; Türkmenlerin
seçimlere 8 tane liste olarak katılması çok normal
bir şey. Ama bu listelerin kurulma şekli ve ilerideki
siyaset anlayışı belli değil. Siyaseti listeler değil
siyasi partiler yapar. Bugün Kürt siyasi partilere
baktığımızda hiçbirinin bir liste kurduğunu
göremiyoruz. Her siyasi parti direkt olarak
seçime katılacak. Ortada sadece siyasi parti var.
Peki neden Türkmenlerde listeler var? Bu şüphe
konusu. İsteğimiz, iktidarda olan siyasi partilerin
Türkmen kotalarından uzak durmaları ve iç işlerine
karışmamaları.

“

Türkmenler olarak hiçbir zaman
buradaki yönetim üzerinde herhangi bir
tehdit oluşturmuyoruz

Türkmenler olarak hiçbir zaman buradaki yönetim
üzerinde herhangi bir tehdit oluşturmuyoruz ve
biliyoruz ki burada bulunan Kürtler üzerinede
herhangi bir tehdit değiliz. O yüzde iç işlerimizden
uzak dursunlar ve müdahele etmesinler. Aksi
takdirde medeni bir şekilde baskılarımız yönetim
üzerine devam edecektir. Ayrıca müdahle olduğu
zaman, demokrasiye ve insan haklarına müdahale
olduğu anlamına geliyor.

“? “

Bölgede
Türkmencenin resmi dil
olmasını hedefliyoruz

Seçmenlerinize nasıl bir
hedef ve vizyon sunuyorsunuz?
Bu konu hakkında neler söylemek
istersiniz

ITC'nin ilk parlamenteri ve şu anda ITC Fraksiyon
Başkanı.
Aydın Maruf, 30 Eylül'de yapılması planlanan 2018
parlamento seçimlerine belirlenen 4 aday ile liste
başkanı olarak katılacak. Partisinin seçim çalışmaları,
vizyon ve hedeflerini Tba'ya anlatan milletvekili,
seçim hazırlıklarının son nabzını mikrofonumuza
aktardı.

?

Seçim hazırlıkları nasıl geçiyor? Bu
seçimlerde seçmenlerinize neler
vadediyorsunuz
2013'te de ilk defa Irak Kürdistan Parlamentosu'na
katıldık. Bu önemli bir adımdı. 5 yıl içerisinde
Irak Türkmen Cephesi hem parlamentoda hem
de bölge seviyesinde siyasi, kültürel ve sosyal
çalışmalarda aktif bir şekilde kendisini ispat
etmiştir. Her zaman önemli meselelerde tutumu
belli olmuştur ve Erbil başta olmak üzere bölgede
yaşayan insanlar arasında hiçbir ayrım yapmadan

İlk olarak amacımız Türkmenlerin bölgede siyasi,
kültürel yani her anlamda varlığnı göstermek, bu
anlamda varlık mücadelesi vermek. Ayrıca bölgede
Türkmencenin resmi dil olmasını hedefliyoruz.
Geçmişte de bu amaç için çalıştık çünkü bu konu
bizim için çok önemli. Ayrıca Erbil ve Türkmen
bölgelerine kültürel konularda gereken önemin
verilmesi bizim için mühim konulardan biri. Buna
binayen Türkmenlerin siyasi kararlara müdahil
edilmesi için bütün siyasi mahfillerde gereken
girişimlerde bulunduk ve buna devam edeceğiz.
Bizim ilkelerimiz arasında eğitim hizmetleri bir de
sağlık var. Bu iki alanda bölgede olan insanlar için
projelerimiz var. Ayrıca eğitim kalitesini yükseltmek
için Irak Türkmen Cephesi olarak ileride büyük
katkılarımız olacaktır, bu bağlamda Türkiyede
bulunan üniversitelerle irtibatı sağlamak için
çalışacağız.

“

İsteğimiz, iktidarda olan siyasi
partilerin Türkmen kotalarından uzak
durmaları

Türkmenler kendi iradeleri ile
seçimlerini yapsınlar

Bırakın Türkmenler kendi iradeleri ile seçimlerini
yapsınlar. Erbil ve bölge halkına, eskiden
Türkmenleri güzel bir şekilde temsil etmişsek,
gelecekte de aynı şekilde bunu devam ettireceğimizi
söylüyoruz. Türkmenlere oy versinler ve onların
yanında yer alsınlar. Eğer bize oy verirlerse, oyları
çöpe gitmez veya kaybolmaz. Geçmişte nasıl
çalıştıysak aynı şekilde devam edeceğiz. Hedefimiz,
burada birlikte yaşamak ve Türkmen varlığını
koruyup Kürtlerle ve Hristiyanlarla yaşamak.
Bizler 5 sene içerisinde Tük Kızılayı, AFAD ve
TİKA yolu ile Irak Kürdistan Bölgesi'nde olan
ne kadar kamp varsa, ayrım yapmaksızın güzel
bir şekilde ITC koordinasyonu ile sıcak soğuk
demeden dağıtımlar yaptık ve hiçbirisinin de
reklamını yapmadık. Bazı kurumlar daha yeni
reklamını yapıyorlar. Irak Türkmen Cephesi tarihi
boyunca eğitim, siyasi ve sosyal alanda yaptığı
çalışmalarda hiçbir zaman reklam yapmamıştır.
Çünkü ITC bunları kendi milleti, kardeşi ve dost
milleti için yapmıştır. Bundan sonra da devam
edecektir. Buna karşın gelip liste kuranlar satece
seçim amacı için bunu yapmıştır. Belki bazıları dış
destekler ile parlamentoya da girebilir, ama önemli
olan milletvekilliliği sürecinde varlığına sahip
çıkmak.
Haber: Ziya Uzeiry
Foto: Abdullah Ahmet
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Tba, Erbil Katliamı'nda Şehit
Düşenlerin Aileleriyle Konuştu
Irak'ta rejimlerden art arda en çok zarar gören

Gülşen Hanım ayrıca, merkez hükümetin Kerkük'te
kendilerine bir apartman dairesi verdiğini ifade
ederek, aylık olarak bir miktar paranın çocuklarına
verildiğini söyledi.

milletlerden biri de hiç şüphesiz Türkmenlerdir.
Cumhuriyet sisteminin oluşmasıyla birlikte
Türkmenlere çok sayıda soykırım yapıldı.
1996 Erbil Türkmen şehitleri, bu milletin yüreğinde
taşıdığı kara bir acı. O yılın 31 Ağustos tarihinde
Baas rejimi Erbil'deki Türkmen parti ve kurumlarına
yönelik bir saldırı gerçekleştirdi ve parti üyelerini
idam etti.
Tba Gazetesi olarak, bu acıyı hala yaşayan şehit
aileleriyle görüştük.

Öte yandan aynı olayda şehit düşen Muhammed
Reşit'in kayınvalidesi Saadet Vahit Havez, olayı şu
sözlerle anlattı:
"Oğlum Tarık Altuncu ve damadım Muhammed
Reşit bir Türkmen partisinde çalılıyordu. 31
Ağustos’ta oğlum ve damadım normal bir gün
gibi parti binasına doğru gittiler. Daha önce
kendilerine maaşlarının geldiği ve maaş alacakları
söylenmişti. Bir süre sonra bir grup binaya girdi
ve onları yakalayıp ellerini kollarını bağladı. Bunu
duyduğumda ağlayarak feryat figan yürüyerek
binanın yolunu tuttum. Oraya vardığımda her yer
dağıtılmıştı. Oğlumu ve damadımı götürmüşlerdi.”

Şehit Abdulrahman Kadir Muhammed'in eşi
Gülşer Süleyman eşini nasıl şehit ettiklerine ilişkin,
“Eşim Irak Türkmen Cephesi'nin askeri ofisinde
tıbbi asistan olarak çalışıyordu. Aynı zamanda
Rızgari Hastanesi'nde çalışıyordu. Birkaç gün işe
gitmemişti. Daha sonra maaşlarını almaları için
Oğlu ve damadının önce Ankawa'ya daha
çağırıldılar. Ancak tuzağa düşürülüp şehit edildiler.”
sonra Musul ve Tikrit'e götürüldüğünü belirten
dedi.
Saadet Vahit Havez, "Son olarak Abdu Greb
Hapishane'sinde tutuldular. Oğlum Tarık
İki kız ve bir erkek evlat annesi olan Gülşen Hanım,
bize, yolda bir otomobilin geldiğini ve bu
kimsenin kendilerine yardımda bulunmadığını
otomobildekilerin tüm tutukluların kurşuna
belirterek, "Bölge hükümetinden yardım görmedik. dizilmesini istedi. Ancak hemen ardından gelen
Sadece Irak Türkmen Cephesi'nden 100 dolar
acil haberde tutukluların kurşuna dizilmemesi ve
şehitlik maaşı, hükümetten de 200 bin dinar eşimin
Bağdat'a götürülmesi emredilmiş. Oğlum Bağdat'a
emekliliğini alıyoruz. Maaş miktarının artırılması
ulaştıklarında tüm tutukluların 5. İstihbarat Şubesi'ne
için çok çaba sarf ettik ancak artırılmadı. Herkesin
götürüldüğünü ifade etti. Daha sonra her bir tutuklu
maaşı artı bir tek şehitlik maaşı artmadı." ifadelerini
farklı odalarda gözaltında tutulmuş. Kırk beş günün
kullandı.
ardından bir gece çağırılıp, fotoğrafları çekilip ve
parmak izleri alınmış. Daha sonra bir araba ile Abu

Greb Hapishane'sine götürülmüşler." ifadelerinde
bulundu.
Olayı üzülerek anlatmaya devam eden Saadet Hanım
şunları dile getirdi:
“Oğlum, 'orada tekrardan ben ve Muhammed
birbirimizi öptük ve sarıldık. Ondan sonra aynı
odada kaldık. Birbirimize sarılıp ağladığımızı gören
askerler bize şiddet uygulayıp birbirimizi tanıyıp
tanımadığımızı sordu' dedi. Ama oğlum askerlere
birbirlerini tanımadıklarını söylediklerini belirtti.”
dedi.
Saadet Hanım oğlu Tarık'ın bir süre sonra serbest
bırakılıp eve döndüğünü aktararak, "Ama damadım
orada kaldı. Onun da bir süre sonra serbest kalması
kararı vardı fakat bu olmadı. Daha sonra bize bir
mektup geldi ve Abu Greb Hapishane'sindeki tüm
tutukluların asıldığı bize bildirildi. Mektupta idam
edilenlerin adı yazılıydı. Öyle ki idam saati detaylı
olarak yazılmıştı. Daha sonra mahkemenin emriyle
ölüm belgeleri çıkarıldı ve ölü sayıldılar. Ancak çok
arayıp sormamıza rağmen naaşlarına ulaşamadık. Bir
süre sonra Raşidiye bölgesine gömüldükleri yönünde
haber geldi." açıklamasında bulundu.
Saadet Vahit Havez son olarak şunları söyledi:
Irak Türkmen Cephesi’nden 100 dolar damadımın
şehitlik maaşını ve 60 dolar da oğlumun emeklilik
maaşını alıyorum. Şehitlik ve diğer maaşların
artırılmasını umuyoruz.”
Haber: Ali Antar

Şehit:
Afzal Abdullah Mahmut

Şehit:
Erkan Fevzi Şevki

Şehit:
Ahmet Nurettin Hüseyin

Şehit:
İbrahim Abdurrahman
Abdullah

Şehit:
Eyat Vahit Sadullah

Şehit:
Mehmet Salih Hüseyin
Cuma

Şehit:
Yılmaz Halit Muhittin

Şehit:
Aydın Şakır Iraklı

Şehit:
Teymur Mehmet Şükür

Şehit:
Cuvat Ekrem Ali

Şehit:
Rahman Kadir Mehmet

Şehit:
Şakır Şükür
Zeynelabidin

Şehit:
Şahin Yunus Mahmut

Şehit:
Abdurrahman Mehmet

Şehit:
Mikail Şabaz
Abdulssamed

Şehit:
Mehmet Reşit Tuzlu

Şehit:
Mazın Faruk Sadık

Şehit:
Mazın Tahsin Şakir

Şehit:
Ferhat Kasım Aziz

Şehit:
Ali Ömer Mehmet

Şehit:
Ali Hasan Hüseyin
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İslam Dünyası
ve Türkiye’deki Kriz

x
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Lira ve Tümenin Değer
Kaybetmesi Irak'ı etkilemez

ABD’nin İran ve Türkiye ile olan siyasi krizi, İran tümeni
ile Türk lirasının dolar karşısında gözle görülür bir düşüş
yaşamasına neden oldu.
Ali ANTAR

Türkiye tarih boyunca dışarıdan

gelen saldırılara maruz kalan bir
ülke olup, bunları Osmanlı Devleti
döneminde de yaşamıştır. Zira fethettiği
bölgelerde adaleti sağlayıp huzurlu
bir yaşam olanağı sağlasa da her daim
ihanete uğramış ve bu devlet yıkılmak
istenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti için de
aynı çabalar söz konusu.
Türkiye, özellikle son dönemde gözle
görülür bir şekilde gelişti ve büyüdü.
Bu hızlı ve büyük gelişim, ülkeyi
sevmeyenlerin içine dert oldu. Halkının
çoğu Müslüman olan Türkiye, her
zaman İslami ülkeleri desteklemiş, bu
ülkelerin istikrarı ve huzuru için çaba
sarf etmiştir. Özgür İslam devletleri
Filistin ve Arakan meselelerinde sert
ve cesur bir duruş sergileyen Türkiye’ye
karşı büyük sevgi besliyor.

Nükleer anlaşmadan çekilen ABD, daha sonra İran’a
birçok yaptırım uyguladı ve bu İran tümeninin değerini
düşürdü.
Öte yandan ABD ile Türkiye arasındaki sorun ve
anlaşmazlıklar, iki ülkenin birbirine siyasi ve ekonomik
yaptırım uygulamasına kadar ulaştı.

Tüm bahsi geçenlerin yanında ABD,
Türk lirasının dolar karşısındaki
değeriyle oynayarak halkı bıktırma
çabasında. Böyle yaparak Türkiye’de iç
anlaşmazlık yaratmak peşinde. Fakat bu
ülkede olup bitenler çok farklı. Örneğin;
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, halkına ‘Türk lirası alın,
dolarları satın’ dediğinde, Türk halkı dil
ve siyasi görüş farklılığı gözetmeksizin
döviz bozdurmak için sokaklara
döküldü. Bu sayede 7.25’i gören dolar, 6
liraya düştü.
Öte yandan Müslüman turistler de Türk
halkı ile aynı duruşu sergiledi. Katar ve
zengin diğer İslami devletlerden turistler
Türkiye’yi ziyaret etti ve çok büyük bir
miktarda doları liraya çevirdiler. Bu da
onların İslami dayanışmayı ABD’nin
arkadaşlığından üstün gördüklerini
gösteriyor.
Son olarak yaşanan olaylar ve
Müslümanların duruşuna bakıldığında,
halkların iradesi ve Müslümanların
dayanışmasının, ABD’nin bölgedeki
ülkelerde yapmak istediği israfı
önleyeceğini görebiliyoruz. Ekonomik
sorunlar yüzünden ABD’nin halihazırda
Avrupa ülkeleriyle ilişkileri zayıflamış
durumda. Kuzey ve Güney Kore, Rusya,
Çin, Japonya, İran, Türkiye ve İslami
devletler bir olursa, kolayca ABD’yi
susturulabilir, Kudüs krizi, Ortadoğu ve
dünyadaki ekonomik krizi çözebilirler.

Dolar ve petrolün doğru orantılı ilişkilerinin olduğunu
belirten ekonomist Şilan Biyabani, tüm ülkelerin dolar
fiyatının sabit olmasını istediğini vurgulayarak, şöyle
devam etti:

“Dünyada dolar değerinin artması, menfaatlerin
giderilmesine bağlı. Öte yandan Trump’ın doların değer
ABD tüm dünya ülkelerine İran ile ticaret yapmamalarını
kazanması için attığı adımlar, altın fiyatının dünya
bildirdi, bu nedenle de İran zor bir ekonomik kriz ile karşı
piyasasında düşmesi, petrol fiyatının artması doların
karşıya kaldı. Diğer ülkeler gibi Irak, ayrıca Irak Kürdistan
yükselmesindeki faktörler. Ayrıca ABD’nin ekonomik
Bölgesi Yönetimi (IKBY) Türkiye ve İran ile daimi ticaret
yaptırımları, lira ve tümenin değer kaybetmesi zaten
içerisinde.
doların yükselmesini de beraberinde getiriyor. Dünyadaki
birçok ticaret dolar üzerinden yapılıyor, bu yüzden Çin,
Türk lirası ve İran tümenindeki düşüşün Irak’ın Türkiye
Hindistan ve petrol üreten ülkeler ekonomik durumlarını
ve İran ile ticaretine etkisini değerlendirmek için işletme
göz önünde bulundurarak doların uygun değerde
bölümünde yüksek lisans yapan deneyimli economist
olmasını ve değerinin azalmamasını istiyor, özellikle de
Şilan Biyabani ile bir röportaj gerçekleştirdik.
petrol sattıkları zaman.”

Türkiye ve İran para birimlerinin değerinin azalmasına
değinen Biyabani, “Tabiki asıl neden dünyadaki ekonomik
Söz ettiklerimizin yanında Türkiye’nin
Rusya, İran, ayrıca Azerbaycan gibi
sorunlar, ayrıca Donald Trump’ın ABD başkanı olarak
Türk soyundan devletlerle iyi ilişkileri
seçilmesi, doların değerinin yükselmesi için vergileri
bulunuyor. Haliyle bu durum ABD,
arttırmasıdır. Kürdistan Bölgesi'nin coğrafi bakımdan
İsrail ve onların gölgesi altında olan
Türkiye ve İran’a sınırı bulunuyor ve bu ülkelerin
ülkelerin canını sıkıyor.
parasının değer kaybetmesi yaptıkları ticaret üzerinde
ABD, Türkiye yasalarına göre terörist
etkili olacak. Ancak Bölge, ticaretini dolar üzerinden
olan bir papazı bahane ederek Türkiye’ye
yaptığı için, dinar haricinde başka para birimlerinin değer
karşı sert dil kullanıp, Türk lirasının
kaybetmesinin Bölge’ye zararı olmaz.” dedi.
dolar karşısındaki değeriyle oynamaya
başladı ve bu ülkeye karşı yaptırım
uyguladı. Öte yandan ABD’nin kendi
gücünü tüm ülkelere dayatmak istediği
aşikar. Yaptırımlar uygulayarak, Kuzey
Kore, Rusya, Türkiye ve İran gibi güçlü
ülkeleri baskı altında bırakıp kendi
gölgesi altına alma çabasında olan ABD,
bu ülkelerin Mısır ve Suudi Arabistan
gibi emir eri olmayacağından habersiz.

böylelikle de Türk lirası değer kaybeder. Bu açıdan
bakıldığında Irak ve Bölge’nin ekonomisi yükseliş gösterir,
yani lira ve tümenin değer kaybetmesi etki yaratmaz.
Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın ekonomisindeki asıl faktör
dolar ve petrol fiyatı.”

Türk lirası ve İran tümenindeki değer kaybının IKBY
ve Irak’ı etkilemeyeceğini söyleyen ekonomist Biyabani,
şunları ifade etti:
“En çok ithal edilen ve kullanılan ürünler Türkiye ve
İran'a ait ürünler. Bu iki ülkenin para biriminin değer
kaybetmesi, bir ölçüde ürünlerin fiyatlarını da düşürmüş
olur, ticaretin dolar üzerinden yapıldığını ve dinarın da
dolar karşısındaki değerinin sabit olduğunu belirtmemiz
gerekir. Bu yüzden lira ve tümenin değer kaybetmesi
Bölge’yi etkilemez. Bunun haricinde genel olarak
Irak’ın ve Kürdistan’ın ekonomisi petrol fiyatına bağlı,
halihazırda da petrol fiyatları artıyor.
Türkiye yüzde 90 oranında petrol kullanan bir ülke
olduğu için ve petrol dolarla alındığı için, petrol
satıldığında dolar ve petrolün fiyatı birlikte yükselir,

Biyabani son olarak, “Türkiye ve İran en zor ekonomik
dönemden geçecek, ticaretlerini tümen ve lira üzerinden
değil de dolar üzerinden yapmaya gayret gösterebilirler.
Doların fazla değer kazanması dinarın değerinin
azalmasına yol açar bu ekonomik açıdan tehlikeli ama
bu aradaki fark çok olmadığı sürece Irak’ın ekonomisini
olumsuz etkilemez.” ifadelerini kullandı.
Haber: Ziya Uzeiry
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Türkmen Okullarına İlgi Artıyor
Ülke genelinde Türkmen okullarının

sosyoloji, felsefe vs. gibi zor derslerde biraz
sıkıntı çektiklerini inkar edemeyiz.
Bunu telafi etmek için bazı dekanlar,
öğrencilerimizin sınav sorularını
Türkçe yanıtlamalarına müsaade
ediyor. Bu da üniversitelerde
bulunan Türkçe hocalarımızla
koordineli bir şekilde
gerçekleşiyor." şeklinde
değerlendirme yaptı.

giderek artan başarısı, kayıt yaptıran
öğrenci sayısına da yansıdı ayrıca
öğrenci sayısına paralel olarak okul
sayısında da artış gerçekleşti.

Daha önceki yıllarda
çocuğunu Türkmen
okullarından alıp başka
okullara yazdıran bazı
aileler, bu yıl ısrarla
tekrardan çocuğunu
Türkmen okullarına
kaydetmek istiyor.

“

Ağustos ayından
itibaren Türkmen
okullarına kayıt
yaptırmak için teşvik
programları başladı

Kerkük Eğitim Müdürlüğü
Türkmence Eğitim Müdürü
Hazım Şükür Dakuklu,
Türkmen eğitimini ele alarak
geçmişten günümüze yaşanan
gelişmeleri Tba’ya aktardı.

Ağustos ayından itibaren Türkmen
okullarına kayıt yaptırmak için
teşvik programlarının başladığını
belirten Dakuklu, "Son zamanlarda
çok ilginç şeyler yaşandı. Kayıt öncesi
teşvik programımız azaldı ama kayıtlarımız
gitgide artıyor. Çünkü artık millet kendi
gözüyle Türkmen okullarının başarısına şahit oldu.
Önceden hakkımızda bir ön yargı vardı, genelde
ebeveyinlerin kafasında soru işareti vardı." dedi ve
konuşmasına şöyle devam etti:

2011 yılında göreve atanan Hazım
Şükür Dakuklu, o yıl Türkmence
okulların sayısının 175, şimdi ise
Kerkük bazında 217 adet temel, meslek,
kapsamlı okul olduğunu ve bir adet ticaret
meslek lisesi olduğunu söyledi.
Dakuklu, şu an Kerkük il sınırları içerisinde
Türkmence eğitim alan 58 bin öğrencinin olduğunu
açıkladı.
Hazım Şükür Dakuklu Türkmence eğitiminin maruz
kaldığı bazı sorunları ele alarak şunları kaydetti:
"Günümüzde Türkmence eğitiminde yaşanan en
büyük sıkıntı, hükümetin az yardım etmesidir.
Bügüne kadar kitaplarımızın çeviri ve baskısı
Türkmeneli Kültür ve Yardımlaşma Vakfı
tarafından yapılmakta. Bir diğer sorun ise Türkmen
öğretmenlerin az sayıda atanması. Kerkük’te şimdiye
kadar tüm yükümüz 327 sözleşmeli öğretmenin
üzerinde ki zaten liselerdeki öğretmenlerimizin çoğu
gönüllü olarak görev yapıyor."

“

Devletin yaşadığı kriz bizim
okullarımızı da etkiliyor

Hazım Şükür Dakuklu, atama sıkıntısını gidermek
için Türkmence Eğitim Müdürlüğü ve Türkmen
milletvekillerinin Bağdat hükümetiyle temasa geçtiğini
ancak devletin yaşadığı mali krizden dolayı bir sonuca
varamadıklarını belirtti.

Kerkük'teki Türkmen okulları, her yıl kentteki bütün
okullar arasında başarı düzeyi en yüksek olan okullar
oluyor. Bu sene başarı oranının önceki senelere göre
daha az olmasının nedenini Hazım Şükür Dakuklu
şöyle açıkladı:

"Geçen sene Türkmen lisesinden mezun olanların
başarı yüzdesi %34 iken bu sene %23’e düştü.
Ortalama olarak geçen sene 43 öğrencimizin not
ortalaması 90 ve üstü iken, sadece 25 öğrencimiz
tıp fakültesini kazandı. Bu sene ilk dönem 10
öğrencimiz tıp, diş hekimliği ve eczacılığı kazanırken,
14 öğrencimiz mühendisliği elde etti. Bunlar sadece
birinci dönem çünkü daha bütünleme sınavları
var. Tabi ben sadece 90 üstü not alan öğrencilerden
bahsediyorum 80-90 arası yine iyi not alan
öğrencilerimiz de var. Kerkük’te 7 adet lisemiz var,
7 liseden 3 sene içinde toplam 75 doktor Kerkük’e
armağan ettik. Bunun yanında diğer başka üstün
bölümlerden de öğrencilerimiz mezun oldu."

Her sene Kerkük çapında birinciliği elde ettiklerini
belirten Dakuklu, "Örneğin, önceki yıllar başarı
yüzdemiz %100 ve 99.1 aralığındaydı. Geçen sene
94.2 idi. Bu dereceler tüm okullarımız için geçerli.
Yani ilkokul, ortaokul ve lisede hem Arapça hem
Branş konusunda da sıkıntı yaşadıklarını ifade
Kürtçe okullarına büyük fark atıyoruz. Tabi bu da
eden Dakuklu, "Fizik, kimya, matematik ve biyoloji
kadrolarımızın verdiği yoğun emek ve fedakarlığın
öğretmeni az. Irak'taki üniversitelerde bu dersler Türkçe sonucudur. Biz bununla gurur duyuyoruz." diye
verilmediği için büyük sıkıntı oluşturmaktadır." dedi.
konuştu.
Dakuklu, Türkmence eğitiminde kullanılan bazı
ders kaynaklarının, devletin verdiği resmi ders
kaynaklarından oluşurken bir diğer kaynakların
kendilerine has olduğunu söyledi.

"Bu sene başarı ortalamasının düşmesinin
nedenlerinden biri sınav zamanında öğrencilerimizin
neredeyse hepsinin seçim sonuçlarına karşı
çıkan gösterilere katılmalarıydı." diyen Dakuklu,
"Öğrencilerimiz Kerkük’te yaşanan hileli seçim
Arapça ders kaynaklarının Türkmence Eğitim
Müdürlüğü tarafından hazırlandığını, eski Arap cahiliye sonuçlarını protesto için bir aya yakın gösteri alanını
dönemi edebiyatı yerine Türkmen kültür ve edebiyatını terketmedi." ifadesinde bulundu.
işlediklerini vurguladı.
Türkmen okullarından mezun olan öğrencilerin
üniversitelerde özellikle sayısal alanda eğitim
görenlerin çok başarılı olduğunu söyleyen Dakuklu,
"Sözel bölümlerde okuyan öğrencilerimizin az da
Geçen sene Türkmen lisesinden
olsa bazı sıkıntıları var ve biz bunu inkar edemeyiz.
mezun olanların başarı yüzdesi %34 iken Bu bölümlerde okuyan öğrencilerimizin temel
sorunu Arapça olan bazı zor dersler. Örneğin,
bu sene %23’e düştü

"Ebeveynlerde 'çocuklarımız liseyi bitirdikten sonra
Türkiye’de okuması gerekecek' gibi yanlış düşünceler
vardı. Ama daha sonrası kendileri de başarımıza
şahit oldu. Mesela şu an Türkmen okullarından
mezun olan öğrencilerimiz Basra, Bağdat, Musul
ve neredeyse Irak’ın tüm üniversitelerinde askeri
veya sivil fakülelerin en yüksek bölümlerinde eğitim
alıyor. Bu da Türkmen okullarının diğer okullardan
başarılı olduğunu gösteriyor. Artık insanlar Türkmen
okullarına şüphe duymaksızın kayıt yapmaya akın
ediyor."
Türkmenlerin dışında diğer milletlerden de
kayıt yaptıran öğrencilerin olduğunu belirten
Dakuklu, okulların temiz olması, ders dışında
çeşitli aktivitelerin yapılması öğrencilerin Türkmen
okullarına ilgi göstermesine neden olduğunu ifade
etti.

“

Hille, Kerbela ve Necef eğitim
müdürlüklerinden talep geldi

Türkmen okullarının başarı elde etmesi sonucu
Irak’ın farklı bölgelerinden, Türmence eğitim
veren okulların açılması yönünde taleplerin yoğun
olduğunu vurgulayan Hazım Şükür Dakuklu,
"Türkmence okullar Diyale, Musul, Selahaddin,
Kerkük ve Bağdat'ta toplam beş ilde var. Hille,
Kerbela ve Necef eğitim müdürlüklerinden, Genel
Müdürümüz Çetin Kölemen’e üç ilde de okul
açılması yönünde talep geldi. Genel müdürlüğümüzle
koordineli bir şekilde bunu gerçekleştireceğiz." diye
konuştu.
Hille, Kerbela ve Necef kentlerinden açılacak
Türkmen okullarının önemine değinen Dakuklu son
olarak, "DEAŞ işgali nedeniyle o kentlere göç eden
birçok ailemiz var. Bu gelişme göçmen ailelerimiz
için kaçınılmaz bir fırsat olacak." şeklinde açıklama
yaptı.

Haber: Abdullah Ahmet
Foto: Çoban Timur
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Şehirler Arası Taksicilerin Sesini Duyan Yok

Şehirler arası taksicilik yapan şoförler, Şoförler

Sendikası'nın kendilerinden haberdar olmadığını iddia
etti.
Yaşadıkları sorunları Tba’ya anlatan taksi şoförleri,
yakıt fiyatlarının pahalılığından, Şoförler Sendikası’nın
kendilerine yönelik tavırlarından ve Erbil Uluslararası
Terminali’nin uzaklığından söz etti.
Erbil-Şaklava hattında taksi şoförlüğü yapan İbrahim
İsmail Muhammed, işlerinin durumuna ilişkin, “Biz
Erbil-Şaklava hattında çalışıyoruz. Tairava Mahallesi'ndeki
eski garajda durumumuz daha iyiydi, günlük 70-80 bin
dinar para kazanıyorduk. Daha sonra hükümet adına bazı
kişiler gelip o garajı bozdu ve bizi bu terminale getirdiler.
Burada işler kesat, 4 günde 70 bin dinar kazanırsam
şükrediyorum. Eskiden olan iş yoğunluğu şimdi yok,
bunun da sebebi şehir merkezinden uzaklaşmamız.” dedi.
Muhammed, terminalin şehir merkezinden uzak olması
ve kendileri üzerinde yarattığı etkiyle ilgili, “Tairava
Mahallesi şehir ve çarşı merkeziydi. O garajı bozdular ama
yerine bir yer yapılmadı. Biz orada çok iyi çalışıyorduk.
O dönem insanlar daha çok garaja gelirlerdi, şimdi ise
3 kişi çarşıda sendika üyesi olmayan bir taksi ile anlaşıp
Şaklava’ya veya istediği herhangi bir yere gidebiliyor. Öte
yandan diğerlerinden ayırt edilmesi için şehir için taksiler
sendika arması kullanmıyor ve sendika da bu konunun
üzerine gitmiyor.” ifadelerini kullandı.

Duhok, Zaho vb. yerlerin fiyatı farklı ve bizimkinden daha
fazla. Burada bin dinar, diğer tarafta bin dinar vererek, her
ay hükümet adı altında bazı kişilere 60 bin dinardan fazla
para ödüyoruz.” açıklamasında bulundu.
Şehir merkezinden uzak olduklarını ve şu anki yerlerinin
uygun olmadığını aktaran Muhammed, “Dediğim gibi
şu anki yerimiz şehirler arası yolculuklar için uygun
değil. Burası zaten Türkiye, İran ve komşu ülkelere giden
otobüslerin yeri. Bizi de buraya attılar. Burası gerçekten
şehir merkezinden uzak. Diğer ülkelere baktığımızda,
terminaller şehir merkezlerinde bulunur, bu sayede
yolcular çok uzaklaşmaz. Ancak bizi şehrin bir tarafında
koydular.” diye konuştu.

“Herhangi bir sigortamız yok”
Sendikanın kendilerinden haberdar olmadığını bir kez
daha vurgulayan Muhammed, herhangi bir sigortalarının
ya yapılmadığını belirterek, “Şimdiye kadar bize hiçbir
sigorta yaptırmadılar. Günün birinde bir kaza yapsak, ne
zararımız karşılanıyor ne de yardım yapılıyor. Kendin her
şeyden sorumlu oluyorsun. Sendika bizim için hiçbir şey
yapmıyor. Bu ülkede sendikanın hiçbir anlamı olmadığını
söyleyebiliriz.” şeklinde değerlendirme yaptı.

“Birçok kez sendikadan şehirler arası taksiler için genel
bir arma yapmasını istedik. Bu sayede bunlar diğer
taksilerden ayırt edilebilir. Ayrıca gidiş ve gelişlerdeki
kontrol noktalarında bir trafik polisinin bulunmasını
istedik, böylelikle düzenli bir şekilde iş yapılabilir. Şimdiye
kadar hükümet hiçbir şey yapmadı. Açıkçası çalışmak da
eskisi gibi değil artık. Şehirler arası çalışan 10 taksi gelene
kadar, şehir içi çalışan 50 taksi Şaklava’dan yola çıkıyor
bile. Bizim şehirler arası lisansımız da yaklaşık 20-30 bin
dolara satın alındı.”

Hükümetin şehirler arası çalışan taksilere farklı
davranması gerektiğini dile getiren taksici Muhammed,
“Bilindiği gibi biz şehirler arası çalışan taksicileriz,
hükümete bağlı olduğumuz için de
bize
özel bir benzin istasyonu ayırt
edilip benzin fiyatı daha
düşük olmalı. Bu sayede
yolcular da daha düşük
fiyata seyehat edebilir.
Pahalı araçlar ile
bizim aramızda
hiçbir fark yok,
hiçbir denetim
yok. Hiçbir
iş yapmayan
ve insanlara
hiçbir kolaylık
sağlamayan bir
sendika kurdular.”
dedi.

Taksici Muhammed, Erbil Uluslararası Terminali’ne
taşınmalarının ardından işlerinin azalmasının nedenlerine
değinerek, “Buraya geldiğimizden beri işlerimiz eskisi gibi
değil. Bunun da birkaç nedeni var. Nedenlerden biri de
şu; biz şehirler arası yolculuk yaptığımızda bir miktar para
ödüyoruz. Şaklava hattı için bin dinar ödüyoruz. Fakat

Şoförlerin bir
diğer sorununun
karayollarındaki
sıkıntılar
olduğunu
söyleyen

Hat kelime manası olarak, yazı ve çizgi manalarını

Metin Cevdet, daha küçük yaşlardayken kendisini bu
sanatın içinde bulduğunu belirterek, sekiz yaşındayken
babasıyla bu sanatı icra etmeye başladığını söyledi.

Estetik ve görsel kuralların göz önünde bulundurulup,
yazı ve çizgilerin kullanılarak yapıldığı yazı yazma
sanatı olan hattatlık, bugünkü non-figüratif resim
sanatıyla büyük benzerlik gösterir.

Bu sanatı üç aşamada öğrendiğini ifade eden Metin
Cevdet, ilk yazısını babasının yardımıyla başarılı bir
şekilde icra ettiğini belirtti.

Sendikanın, taksilerin nereye gittiğini veya sendika
armasını arabasına yapıştırıp yapıştırmadığını
kontrol etmek için arama noktalarına bir trafik polisi
yerleştirmediğini dile getiren Muhammed, şunları ifade
etti:

Muhammed, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yol koşullarına gelirsek, kaç yıldır Masif ’teki tüneli
tamamlama çabasındalar ancak hala bitmedi. Tünelin
sadece 1 kilometrelik bölümüne asfalt döşenmedi, sadece
o kadar kaldı. Bu bizim için büyük sorun, çünkü bu
tünelin yapımı bitmezse, Masif içerisindeki kalabalık olan
yolu kullanmak zorunda kalacağız. Özellikle perşembe
ve cuma günleri o yol çok kalabalık ve Şaklava’ya varmak
için 2 saat boyunca yolda olmamız gerekir. Tünel açılırsa
Masif yoluyla bir işimiz olmaz ve insanlar 30 dakikada
Şaklava’ya ulaşır ve bu yolu kullanırlar.
Bu tünelin tamamlanmama sebebi nedir? Zaten bu
insanlara kolaylık sağlamak için yapılmadı mı? Neden
inşasını tamamlamıyorlar? Halk için bir şey yapmıyorsa
ne hükümeti bu? Ben buradan tüm ilgili taraflara
sesleniyorum, sendika adına çok iyi paralar alan kişiler
var. Bazı kişiler de söz ettiğim nedenlerden dolayı aynı
yerde duruyor veya durumu daha da kötüye gidiyor.
Eskiden Tairava’dan günde 3-4 kez Şaklava’ya giderdim,
şimdi ise 2 günde bir gidersem iyi.”
Bayramda şehirler arası yolların daha yoğun olduğunu
belirten Muhammed, “Örneğin; normal günlerde
Şaklava’dan 45-50 dakikada Erbil’e varırdık, ancak
bayramda bu süre 2 saate çıktı. Çünkü yollar kalabalıktı ve
bunlar bizim için zarar demek, bunların nedeni ise tünelin
tamamlanmaması. Bir defa o yoldan geçtim, tünelin
tamamlanmasına 2 kilometreden daha az bir mesafe
var. Umarım yetkililer ve ilgili taraflar sesimizi duyar ve
harekete geçerler.” ifadelerini kullandı.
Haber: Muhammet Emin
Foto: Çoban Timur

İslam Dünyasının Kutsal Estetik Sanatı
taşımaktadır, belirlenmiş olan estetik kurallara bağlı
kalarak yazı yazma sanatı olarak da açıklanabilir.

İslâmliyetin doğuşu sırasında Araplar kufi denen bir
yazı biçimi kullanırdı. Hattatlar yani yazı ustaları daha
sonra değişik biçimde yazılar icat ettiler. Nesih ve sülüs
adı verilen yazılar bunlardan bazılarıdır.
Arap hat ustalarından Yâkuti Mustasımî hat sanatında
kullanılan altı çeşit yazının (nesih, sülüs, celî, talik, rik'a,
divanî) kurallarını tespit etmiştir. Ondan sonra süsleme
sanatları arasında yer alan yazı sanatı bir meslek haline
gelmiş, büyük bir gelişme göstermiştir.
Kerkük’te evinin bir köşesini kendine ayıran ve
zamanının çoğunu o köşede el yazısı sanatını icra
etmekle geçiren Hattat Metin Cevdet, hattatlık
sanatındaki serüvenini Tba ile paylaştı.

Hat sanatının başarılı isimlerinden biri olan Avni Hoca
ile 1991 yılında tanışıp, ondan iyi bir eğitim gördüğünü
söyleyen Cevdet, konuşmasına şöyle devam etti:
"2001 yılında Türkiye’ye gittim
ve orada hat sanatının önemli
isimlerinden biri olan Hamid
Aytaç’ın öğrencisi ve dünyaca
ünlü Hattat Şeyh Hasan Çelebi
ile tanıştım. Uzun süre Şeyh
Hasan Çelebi ile mektuplaşarak
hat sanatının kurallarını ve yazı
türlerini öğrendim. 2007 yılında
İslâm Tarihi, Sanat ve Kültür
Araştırma Merkezi’nde (IRCICA)
düzenlenen icazetname töreninde
Şeyh Hasan Çelebi’den hattatlık
unvanını hak kazandım."

Hat sanatını anlatan Metin Cevdet Hattat, bu sanat
dalının kutsal olduğuna vurgu yaparken, her hat
sanatı öğrencisinin ilk yazdığı cümlenin "Rabbi yessir
velâ tuassir Rabbi temmim bil-hayır" ayeti olduğunu
kaydetti.

Metin Cevdet aynı zamanda her hattatın çalışmasına
başlamadan önce abdest aldığını ve bunun hat sanatının
kutsiyetinin çok fazla olduğunun bir delaleti olduğunu
belirtti.

Haber: Abdullah Ahmet
Foto: Çoban Timur
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Özel Günlerde Erkekler de Makyaj Yapıyor
Bakım dendiğinde, eskiden akla yalnızca kadınlar

gelirdi. Oysa artık erkekler de özellikle saç bakımına
oldukça özen gösteriyor.
Modern Hair Style Turkish Berber’in sahibi Gökhan
Erol, Erbil'de erkekler arasında saç boyamanın çok fazla
olduğunu ayrıca bazı erkeklerin özel günlerde hafif bir
makyaj da yaptırdığını söyledi.
17 yaşından itibaren Türkiye dışında Arabistan, Dubai
gibi ülkelerde profesyonel bir şekilde çalışan Gökhan
Erol, 5 yıldır Erbil'de berberlik yaptığını belirtti.
Göhan Erol, erkeklerin saç bakımları, tercih ettikleri
saç-sakal modelleri ve makyaj gibi birçok konu
hakkında sorularımızı yanıtladı.
Erkeklerin en çok tercih ettiği saç ve sakal modellerine
ilişkin konuşan Gökhan Erol, "Genellikle gençler hep
farklı modeller istiyor, mesela top sakal stilini fazla
tercih etmiyorlar. İnceden kalına olan sakal stilini tercih
ediyorlar ve yaklaşık 5 yıldır bu model çok fazla talep
görüyor. Fön çektirmeye rağbet çok fazla. Gençler
çoğunlukla Amerikan traşı istiyor, yani yanlardan
hafif üstten dolu saç stilleri gibi. Orta yaştakiler ise bu
modeli pek kullanmıyor, düz traş modelini istiyorlar,
Klasik saç stillerini kendilerine daha uygun görüyorlar."
şeklinde açıklama yaptı.
Saçları dökülen ya da saçı olmayan kişilere Erol,
"Bence saçları olmayan arkadaşların saçlarını sıfır
kesmeleri ya da ustura yaptırmaları ayrıca sakallarını da
hafifletmeleri gerekir. Bu tarz, onları daha şık gösterir."
şeklinde öneride bulundu.

dökülmesinin sebepleri hakkında ise şu açıklamada
bulundu:
"Saç dökülmesinin sebebi kişinin hormonal yapısına,
suya, saçtaki yağlanmaya vb. birçok etkene bağlıdır.
Bazen genetik sebeplerden dolayı kellik oluşuyor,
mesela 20 yaşında bir gencin saçının döküldüğünü de
görebiliyoruz ya da saçı küçük yaşta beyaz olanı. Bunlar
genellikle genetik sebeplerden dolayı oluşuyor."
Saç ekiminin bazı insanlarda başarılı olduğunu belirten
Erol, "Bazı insanlarda ise başarısız oluyor, bunun da
sebebi baş kısmında bulunan saç hücrelerine bağlı. Yani
hücreler zayıf ise sıkıntı yaşanıyor. Bu durumun da bir
önlemi yok." şeklinde konuştu.

kullanmayı pek sevmiyorlar, ama özel günlerde,
düğünlerde sivilceyi kızarıklığı yok etme amaçlı hafif
bir makyaj yaptırıyorlar." şeklinde yanıt verdi.
Müşterinin saç boyatma talebinin yoğun olduğunu ve
istedikleri renge göre boyama yapıldığını da ifade eden
Gökhan Erol, "Beyazları kapamak için ya da farklı saç
modelleri yapmak için boya kullanıyoruz. Krem ve
sprey şeklinde de boyalarımız var. İsterlerse top sakala
isterlerse de
saça uygulayabiliyoruz ama
bu günlük
oluyor yani yıkadıktan
sonra renk
akıyor."
dedi.
Haber: Çoban Timur
Foto: Muhammed Emin

Saç ektiren kişilerin saçlarının normal saç gibi uzadığını
belirten Erol, "Ekilen
saç doğal saçlar gibi
uzar ve kesilir ama
doğal saçla olan farkı
ise doğal saç gibi
görünmemesidir.
Doğal saça göre
ekilen saçlarda biraz
da olsa kıvrılma
görülebiliyor ya da
daha sert çıkıyor."
ifadelerinde bulundu.
Erbil'de erkeklerin
makyaj tercihleri
hakkındaki
sorumuza Erol,
"Açıkçası burada
erkekler makyaj

Dünyanın En Gizemli Nesnesi

Erol, erkeklerin en büyük sorunlarından biri olan saç

'Bağdat Pili'

Dünyanın en gizemli antik nesneleri arasında

sayılan “Bağdat Pili”, 1938 yılında Alman arkeolog
Wilhelm Konig tarafından Bağdat yakınlarındaki bir
bölgede keşfedildi.
Elektrik üretme kapasitesine sahip olduğu görülen
Bağdat Pili isimli düzenek, 2000 yıl öncesine ait,
kilden yapılmış 13 santimetre
uzunluğundaki bir çömlektir.
Çömleğin içinde, demir bir
çubuk etrafına sarılmış olan
bakır silindir bulunuyor,
içerideki düzenek ziftle
kaplanarak mühürlenmiştir.
Bu düzenek, içine konulan
sıvının özelliğine göre elektrik
üretebiliyor.
Kap elektrolitle
doldurulduğunda elektrik akımı
üreten pil elde edilir. Bu, elektro
kimyasal reaksiyon denilen
süreçtir ve günümüzdeki pillerin
çalışma mekanizmasından hiçbir
farkı yoktur. Bağdat Pili'ne
benzer hazırlanan modellerde
1.5-2 voltluk enerji elde
edilmiştir.
Peki 2000 yıllık tarihi olan bu
eşyanın pil olarak kullanıldığına
dair bir kanaat nasıl oluştu?

Çünkü bu eşya pil olarak kullanılmak amacıyla
yapılmışsa ki yapılan araştırmalar bunun doğru
olduğunu gösteriyor medeniyetin daima ilerlediği ve
eski halkların ise ilkel koşullarda yaşadığına dair tüm
teoriler asılsız kalır.
Pilin yaşı ve bulunduğu bölge, Pers imparatorluğu
ya da İkinci Pers İmparatorluğu dönemlerine ait

olduğunu göstermekte. Her ikisinin de savaşçı
kimlikleriyle ünlü oldukları ve bilimsel çabalarına
dair pek fazla kayıt olmadığı düşünülürse, Bağdat
Pili’nin gerçekten çok
gizemli bir düzenek olduğundan hiç şüphe yok.
Bazı araştırmacılar, tarihlerin doğru belirlenememiş
olabileceğini, yine de yapısının İkinci Pers
İmparatorluğu devrindeki çanaklara benzediğini
söylüyor.
Bağdat Pili'nin ne amaçla kullanıldığına ilişkin
birden fazla teori mevcut. Bunlardan
biri, tedavi edici bir yöntem olarak
kullanılmış olabileceğini söylüyor.
Çünkü Antik Yunan medeniyetinde,
elektrik uygulamanın acıyı
dindirdiği biliniyor, bunun için
hastanın ayak tabanına elektrikli
yılan balığının elektriği
veriliyordu. Ancak uzmanlar bu
düşük voltajlı pilin acıyı
dindirebilecek kadar elektrik
üretemediğini de söylüyor.
Arkeologların üzerinde anlaştığı
herhangi bir teori mevcut değil.
Bağdat Pili'nin gerçekten bir pil
olduğu kesindir. Neden üretildiği
ise bilinmiyor. Hangi amaçla
kullanıldığı konusundaki
yaklaşımların hiç biri henüz
ispatlanmış değil.

Hazırlayan: Ali Salim
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Dünya Sağlık Örgütü'ne göre obezite,
açlıktan daha büyük bir problem
Son yılların en önemli sağlık

sorunlarından biri haline gelen
obezite, birçok hastalığa neden oluyor
ve insan yaşamını çok kısaltıyor.
Obezite, genel olarak bedenin
yağ kütlesinin yağsız kütleye
oranının aşırı artması
sonucu boy
uzunluğuna
göre vücut
ağırlığının

Tüp mide ameliyatını
son çare
olarak görüyoruz

risklerini gideriyorsunuz.
Bu yüzden obezite cerrahisi çok
sık ve güvenli bir şekilde bütün
dünyada uygulanmakta."
ifadesinde bulundu.

"Ameliyatlar
kapalı şekilde
yapıldığı için
hastaların
günlük hayata
dönmeleri çok
kolay"
"Biz hastaların az
yiyerek doymasını
sağlıyoruz"

arzu edilen
düzeyin üstüne
çıkmasıdır.

Genel Cerrahi Uzmanı Yrd.
Doç. Dr. Öztürk, tüp mide
ameliyatı sonrası insanları nasıl bir
hayat beklediğine ve ameliyat sonrası
nelere dikkat edilmesi gerektiğine ilişkin şu
açıklamaları yaptı:

"Ameliyatlar kapalı şekilde yapılıyor, bu yüzden hastaların günlük
hayata dönmeleri çok rahat bir şekilde oluyor. Bundan sonra 'tamam
Genel Cerrahi Uzmanı
ben ameliyat oldum, her şey bitti' denilmemesi gerekiyor. Çünkü biz
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
hastaların az yiyerek doymasını sağlıyoruz. Bunu yanında hastaların
Alper Öztürk, obezite, tüp
da kendilerine dengeli, düzenli ve sağlıklı bir şekilde beslenme
mide ameliyatı ve
alışkanlığını kazandırması gerekiyor. Aynı zamanda kendilerini
operasyon sonrası döneme
düzenli spor yapmaya alıştırmaları gerekiyor. Biz ameliyatla hastaların
ilişkin merak edilen birçok
konu hakkında açıklamalrda kilo vermesini sağlıyoruz ve beslenme alışkanlıklarının daha düzenli
bulundu.
bir şekile dönüşmesi ile birlikte düzenli bir sporla sağlıklı bir hayat
sunmak istiyoruz."

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre
obezitenin, açlıktan daha
büyük bir problem olarak
görüldüğünü belirten, Alper
Öztürk, "Obezitenin daha büyük
bir problem olarak
görülmesinin sebebi, obeziteyle
birlikte şeker hastalığı,
tansiyon, ortopedik sorunlar ve
solunum problemleri gibi
ciddi rahatsızlıklardır. Ayrıca bu
hastalıkların obeziteye eşlik
etmesi ve bu hastalıkların altında
yatan nedenin obezite olduğu
görünüyor. Bu yüzden
obezite Dünya Sağlık Örğütü
tarafından en büyük
sorunlardan biri olarak
gösteriliyor." dedi.
Genel Cerrahi Uzmanı
sebepleri, "Düzensiz
karbonhidrat içerikli besinlerin
tüketilmesi, spor alışkanlığının
kola ve meyve suyu gibi şekerli
ayrıca batılı tarzda beslenme
obezite tüm dünyada artış
beslenmenin yanında başka bir
yapmaması ve az hareket

Öztürk, obeziteye neden olan
beslenme alışkanlıkları,
ve hazır gıdaların çok fazla
kazanılmamış olması,
içeceklerin fazla tüketilmesi
alışkanlığına geçilmesi ile
göstermekte. Kötü
ana neden ise insanların spor
etmesidir." şeklinde sıraladı.

Şu anda obezite ameliyatının
ameliyatından sonra en çok
olduğunu söyleyen Öztürk,
hastalıklar olan; tansiyon, şeker,
problemleri ve piskolojik sıkıntılar.
obezite sorununu çözüyorsunuz hem

dünyada safra kesesi
gerçekleştirilen ikinci ameliyat
"Sebebi de obeziteye eşlik eden
ortopedik sorunlar, solunum
Bu ameliyat ile birlikte hem
de altında yatan bu hastalık

Tüp mide ameliyatının risklerine ilişkin sorumuzu Öztürk, "Ameliyat,
deneyimli merkezlerde ve bu işi sık yapan doktorlar tarafından
yapıldığı zaman diğer operasyonlardan hiçbir farkı olmaksızın ve
güvenli bir şekilde yapılabiliyor." şeklinde yanıtladı.

"Tüp mide ameliyatını son çare olarak görüyoruz"
Öztürk, tüp mide ameliyatını son çare olarak gördüklerini belirterek,
"Bir hasta birkaç sefer diyet yapmışsa ve başarılı olmamışsa ameliyat
yapmayı öneriyoruz. Obezite bir hastanın hayatını tehdit etmeye
başladıysa, kalp ve damar hastalıklarının başlama riski görünüyorsa
son çare olarak bu ameliyatı sağlıklı bir şekilde öneriyoruz ve hastanın
sağlığına kavuşmasını sağlıyoruz." açıklamasında bulundu.
Genel Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Alper Öztürk son olarak
yurt dışından birçok hastanın ameliyat olmak için Türkiye'yi tercih
etmesinin nedenlerine ilişkin şunları söyledi:
"Ameliyat için Türkiye'nin tercih edilmesinin en büyük nedenlerinden
biri doktorların çok başarılı bir şekilde bu ameliyatı yapması, ayrıca
başarılı doktor, hastane ve ekipmanlara sahip olması ve maddi açıdan
da diğer ülkelere göre daha düşük maliyetle yapılması. Tüm bu
sebepler yurt dışından, Avrupa ve Amerika'dan hastaların gelmesine
neden oluyor."
Haber: Ali Antar
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