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bir canlanma 
görüldü.



Türkmen Basın Ajansı2  19 Kasım Pazartesi 2018

“
“

“
“

“

“

?

?
?

?

Haber: Ziya Uzeiry
Foto: Ali Salim

ABD, 5 Kasım'da İran'a yönelik 
yaptırımların ikinci ayağına geçti. Ancak 
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 
yaptığı açıklamada, Türkiye, Çin, 
Hindistan, İtalya, Yunanistan, 
Japonya, Güney Kore ve Tayvan'a 
İran yaptırımlarına ilişkin 
muafiyet tanıyacaklarını belirtti. 
ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca, 
İran’a uyguladığı yaptırımlar 
kapsamında Irak’a elektrik 
satışına muafiyet getirdiğini 
açıkladı.

Tba, konuyla ilgili soruları, 
İran'ın Erbil Başkonsolosluğu 
Ekonomi Danışmanı Feyruz 
Zarii'ye yöneltti.  

İran, çok zor zamanlarda Irak'ın 
ve özellikle Kürtlerin yanında 

olmuştur

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının, 
İran ve IKBY ilişkilerine herhangi bir 

yansıması olur mu

 
İran'ın komşularıyla, komşuluk ilişkileri iyidir. İran 
ve Irak Kürdistan Bölgesi'nin tarihsel, ekonomik, 
ortak güvenlik noktasında ilişkisi geniştir. İran, 
çok zor zamanlarda Irak'ın ve özellikle Kürtlerin 
yanında olmuştur.
 

ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar, 
bırakın Bölge'yle ilişkileri etkilemesini, 

sorun bile yaratmaz

Saddam rejimine karşı mücadele, DEAŞ ve tekfiri 
gruplara karşı mücadele ve ortadan kaldırılması 
gibi konular İran'ın bu bölgeye hizmetlerinin 
birer örneğidir. Ancak DEAŞ ve tekfiri grupların 
oluşumunda temel rolü olan ABD, bunlara silah 
göndererek, Musul, Diyala, Havice ve etrafı ayrıca 
Erbil'de Müslümanları öldürmelerini sağlıyor. 
Diğer taraftan ise kendilerini halkın yanında 
olarak lanse ediyorlar. Bu nedenle ABD'nin İran'a 
uyguladığı yaptırımlar, bırakın Bölge'yle ilişkileri 
etkilemesini, sorun bile yaratmaz. 

Diğer taraftan baktığımızda, İran ve Kürdistan 
Bölgesi arasındaki ekonomik ilişkiler her iki 
tarafın kazancını güdüyor. Eğer Bölge'nin 
ihtiyaçlarına bakıldığında bu görülebiliyor. Bunun 
için de Bölge'deki aktivistler bu ilişkinin daha da 
genişletilmesi için çalışıyorlar. 

           
ABD, yalnız yürüyeceğini anladı

ABD'nin yaptırımlarına geçici olarak 
tabii tutulmayan ülkeler arasında Irak da 
bulunuyor. Eğer bu muafiyet son bulursa, 
o vakit Irak ve İran ilişkileri nasıl olacak

 

ABD, Avrupa Birliği ülkeleri ve Güvenlik 
Konseyi'nin bu yaptırımlar hususunda kendisiyle 
birlikte hareket edemeyeceğini anlayınca, zor 
ve sonuç elde edemeyeceği bir yolda yalnız 
yürüyeceğini gördü. 5 Kasım'dan sonra petrol 
fiyatlarının yükselmesiyle birlikte korkmaya 
başladılar. Onlar İran'a karşı uygulanan 
yaptırımların bir etkisi olmayacağını biliyorlar ve 
İran'dan petrol alan ülkelerin bu yaptırımlardan 
muaf edilmesi de, söz konusu ülkenin 
yaptırımlarını uygulamaktan aciz olduğunun 
belgesidir. 

 
Dünya ülkeleri ve milletleri bu 

yaptırımların haksızca olduğundan 
haberdar

Hiç bir ülke kendi çıkarlarını Avrupa Birliği 
ve Güvenlik Konseyi'nin desteğini kaybeden 
Amerika'nın, haksız yaptırımlarına kurban etmeye 
hazır değil. Bugün dünya ülkeleri ve milletleri 
bu yaptırımların haksızca olduğundan haberdar. 
Diğer taraftan, kendi çıkarlarını iyi bir şekilde 
hesaplıyorlar. Bu nedenle de kendi çıkarlarını 
Amerika Başkanı'nın akıllıca olmayan bu 
kararlarından dolayı riske atmak istemiyorlar. 

Amerika'nın söz konusu yaptırımlarına 
uyan ülkelere karşı İran herhangi bir tepki 

sergileyecek mi

İran İslam Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler'in 
önemli üyelerinden biridir ve dünya ülkelerinin 
birçoğuyla ikili ilişkileri vardır. Bu temel üzerine, 
sunulan deseklerde yapıcı bir rol üstlendi ve 12 
yıldır Güvenlik Konseyi'nde daimi üyeler, Almanya 
ve Avrupa Birliği Üyeleri ile yıllarca toplanıp görüş 
alışverişi yapma sonucu Bercam bir diğer adıyla 
"NOVOKİ" anlaşması yapıldı.

Amerika uluslararası 
anlaşmalara sadık kalmadı

Trump rejimi Bercam Anlaşması 
veya Güvenlik Konseyi'nin 2231 
sayılı kararını ayakları altına 
aldı ve ülkelerin çoğunun fiil 
ve iradesini sorgulanır hale 
getirdi. Amerika uluslararası 
anlaşmalara sadık kalmadı 
ve uluslararası yasalara uyan 
ülkeleri cezalandırdı. Yani sizin 

bu sorunuz aslında Amerika'ya 
sorulması gerekiyor, acaba neden 

bu ülkeleri cezalandırdı? 

Sizin de bundan haberiniz var ki, 
en son İngiltere, Fransa ve Almanya, 

Avrupa Birliği ile birlikte bir bildiri 
yayımladı ve içerisinde Amerika'nın 

İran'a yönelik bir kez daha yaptırım 
uygulamasından rahatsızlıklarını dile getirerek 
onların Bercam Anlaşması'na (NOVOKİ) bağlı 
kalacaklarını yenilediler. Söz konusu bildiride 
İran'la olan iktisadi, petrol ve doğalgaz ithalatını 
koruyacaklarını vurgulamışlardı. Öte yandan 
Rusya ve Çin gibi ülkeler ise Amerika'nın bu 
tek taraflı yaptırımlarına tabi olmayacaklarını 
duyurdu. Bütün bunlara rağmen ülkelerle olan 
ilişkilerimiz ve özellikle de komşularımızla 
ilişkilerimiz birbirine düğümlenmiş ve kolay 
kolay kopmayacak. 

İran'ın, ABD tarafından açıklanan 12 
maddelik şarta uyma gibi bir ihtimali var 

mı
 

Hatırlarsanız Trump ilk önce şartsız bir 
müzakereden söz etmişti. Aynı zamanda Trump'ın 
bu açıklamasından çok az bir süre sonra, söz 
konusu ülkenin Dışişleri Bakanı, 12 maddeden 
oluşan şartlar açıkladı. Bakın işte, Amerika'nın 
kendisi bile şaşırmış ve kendi kendiyle bile ne 
yapacağını bilmiyor. Obama döneminde Bercam 
Anlaşması (NOVOKİ) yapıldı. Ancak Trump 
geldiğinde kendinden öncekini suçlu olarak ilan 
etti. 

Trump rejimi Bercam Anlaşması'ndan 
saparak uluslararası hiçbir temel ve 

anlaşmaya saygısı olmadığını gösterdi

İran'ın Bercam Anlaşması'na bağlılığı hakkında 
ise, Sadece bunu söylemek isteriz ki Uluslararası 
Atom Füzesi Ajansı, üst üste hazırlamış olduğu 
12 raporda, İran'ın verdiği sözlerin tamamını 
yerine getirdiğini, Bercam Anlaşması ve Güvenlik 
Konseyi'nin 2231 sayılı kanunununun temellerini 
yerine getirdiğine yer vermiştir. Trump rejimi 
Bercam Anlaşması'ndan saparak uluslararası 
hiçbir temel ve anlaşmaya saygısı olmadığını 
gösterdi. 

Feyruz Zarii: Komşularımızla 
İlişkilerimiz Kolay Kolay Kopmayacak
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Haber: Ziya Uzeiry

Haber: Ziya Uzeiry
Foto: Ali Salim

Irak Kürdistan Bölgesi'nde bir iş yeri veyahut şirket 
ismine karar verdiğinizde iyi bir hesap yapmanız 
gerekiyor, çünkü isim seçerken hangi dillerde yüksek, 
hangi dillerde de daha düşük ücret ödemek zorunda 
kalacağınızı bilmenizde fayda var. 

Tba'nın yaptığı araştırmaya göre, Kürtçe ve Arapça 
dillerde seçilecek isimler hariç, diğer bütün dillerde 
kuracağınız bir isim için normalde ödenmesi gerekenin 
yaklaşık 4 katı fazla bir ücret ödemeniz gerekiyor. 

Kürtçe ve Arapça isimlerde 167 bin Irak Dinarı (ID) 
ödenirken, örneğin Türkmence bir isim için 667 bin ID 
ödeme yapmanız gerekiyor. 

Konu hakkında daha net bilgi almak için Tba'a 
muhabiri,  Erbil Ticaret Odası Başkanı Dara 
Celil Hayyat'a ulaşarak, bu uygulamanın nasıl 
gerçekleştirildiğini bir de kendilerinden duymak 
istediğimizi bildirdi. 

Ticaret Odası Başkanı Hayyat, böyle bir uygulamanın 

olduğunu doğruladı ancak bunun sadece "Ecnebi" yani 
yabancı isimler için geçerli olduğunu ancak yerel diller 
için bu uygulamanın yapılmadığını vurguladı. 

Nitekim Tba Gazetesi muhabiri böyle bir başvuru için 
ticaret odasına gittiğinde, Kürtçe ve Arapça dilleri 

haricinde koyulan bütün isimlerin yüksek harca 
tabi tutulduğuna dair görevli memurdan bilgi 
edinmişti. 

Erbil Ticaret Odası Başkanı ayrıca, bu 
uygulamanın bir nevi yerli dillere teşvik olması 
için Ticaret Odası'nın isim edinme birimine bağlı 
bir husus olduğunu belirterek, Ticaret Odası'nın 
hükümete bağlı bir kurum olmadığı için bu 
yöndeki kararların Ticaret Odası içindeki ilgili 
birimler tarafından alındığını vurguladı. 

Türkçe isimler için ise Hayyat, "Hayır Türkçe 
demiyoruz 'ecnebi' diyoruz." diyerek bu 
uygulamaya Türkçenin dahil edilmediğini 

yeniledi. 

Tba olarak bu haberi gündeme getirmemizin 
nedeni ise, Kürtçe ve Arapça dili haricinde bir dile 
sahip olan ve iş yeri yahut dükkanına kendi diliyle 
isim vermek isteyenler, bu kişilerin sorumlu 
birime başvurduklarında, böyle bir uygulamanın 
yerel diller için geçersiz olduğunu bilmelerinde 
fayda olduğunu düşünmemiz. 

Tba aynı soruyu Erbil Belediye Başkanı Saman 
Blbas'a da yöneltti. 

Blbas, "Genel olarak tabela işleri için Medyatik Şirketi 
ile bir anlaşmamız var. Maliye Bakanlığı kanunları 
çerçevesinde iş yerine asılan 1 metrekare tabela için 
40 bin dinar vergi alınıyor. Ancak iş yerlerinden 

gelen itirazlara karşı 2017 yılında IKBY Belediyeler 
Bakanı'nın talimatı ile bu kanun tekrar gözden geçirildi 
ve son olarak tabelanın hacmi değil, sadece tabela da 
yer alan yazının hacminin baz alınması uygun görüldü. 
Bu durum iş yerlerinden daha öncesine oranla çok az 
bir meblağ ödenmesini sağladı. Örneğin daha önce bir 
tabeladan 100 bin dinar alınıyorsa şimdi 20 veya 25 bin 
ID kadar bir vergi talep ediliyor." dedi.  

Tabelalarda yazılacak ismin dil hususunda ise Erbil 
Belediye Başkanı Saman Blbas, "Tablo hangi dilde 
hazırlanırsa hazırlansın bizim için farketmiyor. Biz 
sadece boyutuna bakıp ona göre vergilendirmeye tabi 
tutuyoruz." şeklinde konuştu. 

Kürtçe ve Arapça İsimlerden 167, 
Diğer Dildeki İsimlerden ise 667 

Dinar Harç Bedeli Alınıyor

Uluslararası Vücut Geliştirme 
Federasyonu’nun (İnternational Federation 
of Body Building- IFBB) düzenlediği 
yarışmada Erbilli Türkmen genç altın 
madalya kazandı.

İspanya'da gerçekleştirilen IFBB'nin 
düzenlediği şampiyonanda Muhammed 
İdris Tevfik, 75 kiloda altın madalya 
kazandı. 

1990 doğumlu olan Muhammed İdris 
Erbilli Türkmen bir ailede gözlerini dünyaya 
açmıştır. 

Vücut geliştirme sporuyla ilgilenen 

Muhammed, 11 kez Irak şampiyonu olmuş 
ve bir defa da Iraktaki vücut geliştiricilerinin 
katıldığı 
turnuvada 
"Şampiyonların 
Şampiyonu" 
unvanını elde 
etmiştir. 

Muhammed İdris, 
"Hendiren Dağı 
Çarpışması"nın 
kahramanı olan 
Abdullah Tevfik'in 
yeğenidir.  

Iraklı Türkmen Genç Altın 
Madalya Kazandı
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Haber:  Ziya Uzeiry

x

İnsanoğlu her an hayatının rotasını değiştirecek yeni 
bir durumla karşılaşabilir. Hayat bu işte, insanı bazen 
hiç tahmin edemeyeceği derelerden geçirir. Ben de 
kendimi bir anda hiç alışık olmadığım bir keşmekeşin 
içinde buldum. Bu süre içerisinde kendime, hatta 
aileme bile ayıracağım zamanım olmadı. Buna hayat 
mücadelesi veya başka bir deyişle ekmek parası 
kazanma mücadelesi de denilebilir. Ama ne ben o 
ortama uyum sağlayabildim, ne de o ortam beni içine 
almak istedi. İmanımız gereği: “Olur ki bir şey hoşunuza 
gitmez de Allah, onda sizin için pek çok hayır takdir 
etmiş bulunur.” (Nisa/19) Amenna ve saddakna. 

Bu süre içerisinde her zaman takip etmeyi görev 
bildiğim genellikle Türkmeneli ve özellikle de Erbil’deki 
siyasi gelişmeleri bile takip edemez oldum. Belki bu 
konuda şanslı da sayılırım! Çünkü bizim bölgenin haber 
ve gelişmelerini takip etmek ve oralarla hemhal olmak 
insanı adeta hasta eder. 

Bu sebeplerden ötürüdür ki benim açımdan uzun 
sayılabilecek bir süredir Tba’daki yazılarıma ara 
vermiştim. Çok şükür ki bu süre daha fazla uzamadı.  
Artık kendime daha fazla zaman ayırabileceğim için 
yazılarıma devam etmeyi düşünüyorum. Rabbim, 
faydalı şeyler yazmak konusunda bana yardımcı olsun. 
     
Şimdi, "Hem yazı hem de gelişmeler olarak, nerede 
kalmıştık?" deme zamanı gelmiştir sanırım. Çok 
çok geriye dönmenin anlamı yok. O yüzden bizi 
ilgilendiren en yeni ve taze sayılabilecek konu, 
IKYB’deki parlamento seçimleri ve sonuçlarıdır. 
Normalde bu seçimin Türkmen milletini 
ilgilendirmemesi gerekir. Çünkü amaç Türkmenlerin 
gerçek temsilcilerini değil, 

Türkmen adına kurdurulan partiler ve her zaman 
çoğunun Türkmen milleti ile ilgisi olmayan birkaç 
kuklanın parlamentoya girip, onları destekleyen 
partiler için evet veya hayır demelerini sağlamaktır. 
Hep tekrarlanan bu sonuçlar ile başta KDP olmak 
üzere istisnasız bütün Kürt partiler, Türkmen halkının 
haklarının verilmesini bir yana bırakın, daha ileri 
giderek Türkmenlerin kendi vekillerini bile seçme ve 
seçtirme hakkını gasp etmeyi bir adet haline getirmişler. 
Bugün güç KDP’nin elindedir. Yarın bu güç herhangi 
bir diğer Kürt partinin eline geçse, sonucun 
değişmeyeceğine inancımız tamdır. Çünkü zihniyet 
hep aynıdır. Sonuç ise her zamanki gibi bize rağmen, 
bize dayatılan 5 kotanın kahir ekseriyeti KDP’li olmak 
üzere, Türkmenleri temsil etme hakkı da Kürtlerin 
güdümündeki KÜRDMENLER oluyor. Bile bile hile 
ile milletvekilliğini (kazandıklarını) zanneden zavallı 
sahte milletvekilleri buna kızabilirler şimdi. Kızma 
duygusu yerine, keşke bunlarda utanma duygusu 
olsa! Benim ettiğim lafa bakın! Milletini satandan 
ne beklenir ki? Bu sonuç gösterdi ki, IKYB’de 
Türkmenler için “aynı tas aynı hamam” devam ediyor. 
Başka bir deyime, (nerede kalmıştıktayız) hala.

Bunları yazarken bir de Bağdat’tan Irak’ın yeni 
Bakanlar Kurulu ve hükümet programını TV 
kanallarından öğreniyorum. Bağdat Erbil’den farklı 
değil ki. Orada da ABD ve İran’ın güdümündeki Şii-
Sünni ve Kürt üçgeni, yine önümüzdeki 4 yıl boyunca 
bu halktan çalmaya ve bu halka çektirmeye devam 
eder gibi gözüküyor. Ne ilginçtir ki, Irak’ta Irak’ın 
toprak bütünlüğünü dile getiren tek unsur da hep 
Türkmenlerdir. Irak’ın üçüncü ana unsuru devlette 
temsil edilmiyor, edilmesine müsaade edilmiyor. 
Bizim açımızdan orada da aynı şey devam ediyor. Bir 
umut ve beklentimizin olduğu Adil Abdulmehdi de 
"Nerede kalmıştık?" dedi.   

Diyar Erbil

Nerede 
Kalmıştık? Erbil şehri eski olmasıyla birlikte kendi kültür ve 

medeniyetini korumuş ender yaşam alanlarından 
birisi. 6 bin yıllık tarihi ile geçmişe meydan okuyan 
bu kent, her birisinin farklı bir hikayeye sahip olduğu 
eski mahallelerden oluşuyor. 

Tba Gazetesi'nin bu sayısında size Erbil'in eski 
mahalle ve isimleri hakkında bazı bilgiler sunacağız. 

Erbilli olan hemen hemen herkesin uğradığı üç 
kemerli veya "Setakan" adlı mahallenin adının 
kaynağı yok olmuş olsa da isim olarak hala Erbil'in 
en meşhur mahallelerinden birisidir. Mahallenin 
adı, su kemerlerinden türemiştir. "Tak" kelimesinin 
Türkçe karşılığı "kemer"dir. O bölgede bulunan 3 
kemerli bir su sistemi olduğu için mahalle üç kemerli 
veya "Setakan" adını almıştır. Bu kemerler sayesinde 
su, bir yerden başka bir yere taşınmıştır. Zamanında 
o mahallenin yakınlarında ''Miftah'' adında bir dere 
vardı. Nefi Ağa bağından geçerek şu anda bulunan 
Setakan bölgesine geçilirdi. 3 kemerin olduğu sistem 
vasıtasıyla su bir yerden başka bir yere nakledilirdi. 
Zamanında kemerlerin altından kervanlar geçerdi. 
Üstte ise su yolu bulunurdu. 

Erbil'in bir diğer eski ve önemli mahallelerinden 
birisi "Kanlı Dere" şu anki adıyla "Doktorlar 
Caddesi"dir. Bu isim çok eski yıllardan kalan bazı 
rivayetlerle açıklanmaktadır. Anlatılanlara göre o 
bölgede zayıf bir dere varmış. Günün birinde sabahın 
erken saatlerinde Erbilli birisi o dere kenarında 
boğularak öldürülmiş. O günden sonra o bölgeye 
"Kanlı Dere" denilmiş. Kanlı Dere'nin daha eski 
bir adı vardır, oda Kör Dere'dir. Dereye bu ismini 
Timurlenk vermiştir. Bu hadise Timurlenk'in 
Erbil'den batıya doğru sefer düzenlediği zaman 
gerçekleşmiştir. Kör Dere olarak adlandırılmasının 
sebebi ise kurak olmasından kaynaklanıyor.

Herkes tarafından bilinen ''Badava Mahallesi" Erbil'in 
eski yıllardan beri yoğun yerleşik bölgelerinden 
biridir. Badava ismini duyduğunuzda aklınıza 
''bedava'' kelimesi gelebilir. Aslında kelimenin 
anlamı tam da aklınıza gelen ''bedava'' kelimesinden 
türetilmiştir. Yani karşılıksız anlamına gelmektedir. 
Bu bölgedeki araziler o dönem karşılıksız olarak 
insanlara dağıtılmıştır ve bundan dolayı o mahalle 
"Badava" ismiyle adlandırılmıştır. 

Diğer meşhur bir mahalle olan ''Sadunava'', 

zamanında Sadun diye tanılan Arap birisi tarafından 
adlandırılmıştır. Burada eskiden büyük baş 
hayvanlar otlatılırmış. 

Belkide Erbil'in en meşhur mahallelerden birisi 
"Tayrawa"dır. Bu isim Tahir İsmail Ağa Beyatlı'dan 
kalmıştır. Zamanında o bölgede ilk ev Tahir Ağa 
tarafından yapılmıştır. Kendisi annesi tarafından 
Teyro olarak çağırılıyormuş. Bu sebepten dolayı 
zamanla o bölgenin adı Teyrawa olarak kalmıştır. 
Bazı spekülasyonlara göre Teyrawa'nın Kürtçesi teyr 
kelimesinden yani kuş kelimesinden gelmektedir, 
fakat bu iddia asılsızdır. 

Anlam olarak dilimizden farklı olan Hanegah 
Mahallesi, Nakşibendi ve diğer tarikatlara 
mensup olan dervişlerin zikir için gittikleri yeri 
anımsatmaktadır. Hint askerlerinin Erbil'e girdiği 
dönemde şu anki Hanegah Mahallesi'nde küçük 
bir revir açılır. Bu revirin adı Hanegah olarak 
adlandırılır. Gelen askerlerin Nakşibendi tarikatına 
mensup kişiler olduğu söylenir. Bizdeki "tekke" 
ile benzer yapı olan ''Hanegah'', bu gelen Hintli 
Müslümanlar tarafından inşa edilmiştir. 

Son olarak Öksürük Deliği Mahallesi'ne değinmeden 
olmazdı. Öksürük deliği, şu anda tam olarak 30 
Metrelik Caddesi'nde bulunan, Hacı Hüseyin 
Camisi'nin arkasındaki bölgeye denilirdi. Yeni 
adı "Minare Mahallesi" olarak geçiyor. "Öksürük 
Deliği" adının kaynağı, vakti zamanında Erbil'in 
civar köylerinden gelen bir kızın o mahallede vefat 
etmesine dayanıyor. Kızlarını almaya gelen aile, 
orada dilek dileyerek bu bölgeye hayır işleyenlerin 
öksürüğü kalmasın şeklinde bir dua ederler. 
O günden sonra o mahalleye "Öksürük Deliği 
Mahallesi" denilmiştir. 

Yazıyı okuduktan sonra ''şu mahalleyi 
unutmuşlar, bu mahalleye değinmemişler...'' diyen 
okuyucularımız olabilir. Erbil'deki mahalleleri 
tanıtmak ve incelemek, gazetelere sığamayacak kadar 
geniş yelpazeli bir konu. Bundan dolayı size sadece 
yukarıdaki 7 tane mahalle hakkında bilgi vermeyi 
tercih ettik. 

Ayrıca bu konuda bizlere yardımcı olan değerli 
Selahattin Beyatlı, Zahide Asaf ve Burhan Yaralı'ya 
çok teşekkür ederiz. 

Erbil'deki Eski Mahalle 
İsimlerinin Anlamı
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Irak'ta Türkmen okullarında son zamanlarda bir 
hareketlilik gerçekleşti. Özellikle son bir sene içerisinde 
göze çarpacak kadar bir canlanma görüldü.

Konuyu daha yakından incelemek için merkezi 
Ankara'da olan Türkmeneli Kültür Merkezi Başkanı Dr. 
Mustafa Ziyai ile bir araya geldik.

Türkmen eğitiminde göze çarpan gelişmelerle ilgili Dr. 
Mustafa Ziyai'ye birtakım sorular sorduk. 

Türkmen eğitiminde birtakım 
gelişmeler oldu, bunları bize anlatır 

mısınız?

 
Son bir yıl içerisinde Türkmen eğitimi alanında 
birtakım yenilikler yapma ve daha fazla destek verme 
kararı aldık.

Türkmeneli Kültür Merkezi olarak sözleşmeli öğretim 
görevlilerine verdiğimiz lojistik desteği daha fazla 
arttırarak hedefe odaklı düzenlemeler yaptık.
 
Özellikle sözleşmeli öğretmenler ile ilgili hususun 
üzerinde yoğun bir şekilde durduk. Sözleşmeli 
öğretmenler için fazla sayıda kurslar başlatarak eğitme 
becerilerini arttırmaya çalıştık. 

Kursa katılan öğretim görevlileri, sınava katılarak başarı 
oranına göre sınıflara yerleştirildi.
 
Bunun yanı sıra öğrencileri kapsayacak bir takım 
faaliyetler, planlı bir şekilde düzenlendi. Bu faaliyetlerin 
sayısı 30'a kadar yükseldi. 

Kurs ve faaliyetler dışında Türkmeneli'nin diğer 
bölgelerine de eğitim koordinatörleri atadık. Yani 
koordinatörler artık o bölgenin ister okul müdürü ister 
müfettişi veyahut eğitim müdürlüğü ile birebir muhatap 
olacak.

 
Bu adım aslında bizim için çok faydalı oldu çünkü 
oradaki okullarımızla bizim aramızda köprü oldu.
 
Artık orada yaşanan sıkıntı ve istekler, koordinatörler 
tarafından bizim tarafımıza aktarılacak, böylece 
gereken desteği daha sağlıklı sağlamaya çalışacağız. 

Bildiğiniz üzere Türkmen okullarında 
bazı eksiklikler var, örneğin ders 

kitapları, kırtasiye malzemeleri ve en 
önemlisi okul servisleri. Bunlar için ne 

gibi tedbirler alındı?
 

Öncelikle biz dönem başında okullarımız 
için teşvik programı hazırladık. Okulun ilk 
gününden bütün öğrenciler için kırtasiye, 
kıyafet ve çanta gibi temel ihtiyaçları 
giderdik. Bu girişim de ister istemez 
öğrenci ve veliler arasında bir heves 
oluşturdu. 

Bir süre önce Erbil'de Türkmen okullarında 
görev yapan müdürlerle bir araya geldiniz. 
Erbil'de Türkmen okulları hakkında nasıl 
bir çalışma yürüteceksiniz? 

Bildiğiniz üzere IKBY'de bulunan Türkmen 
okulların eğitiminde biraz sorunlarımız var. 

Birincisi o bölgede Türkmen okullarına 
rağbet istek çok az. Yönetimin eğitim 
yetkilileri okulların türünü değiştirmiş. 

Aynı okulda hem Kürtçe hem Türkçe eğitim var. Yani 
sadece öğrenci sayısı artmış. 

Eğitim düzeyi ne durumda? Aynı zaman da kitap 
sıkıntısı var. Bu sıkıntılara çare buldunuz mu?
 
Aslında geçen seneye kadar ders kitaplarının basılıp 
basılmadığı veya kimin bastığı konusunda bilgimiz 
yoktu. Fakat bu sene biz liste istedik, eksik olan ders 
kitaplarını temin ettik. 

Aynı zaman bizden bir heyet Erbil'e giderek okul 
müdürleriyle ve Türkmen Eğitim Müdürü'yle görüştü. 
Onlara yardım etmek konusunda  her türlü hazır 
olduğumuzu söyledik ama aynı zamanda şartlarımızı 
koştuk.

Ne gibi şartlar koştunuz? 

Şartlı desteğimiz şöyle; biz Türkmen insanı yetiştirmek 
istiyoruz! Türkmen eğitimi gören birtakım sınıfları 
birleştirdik.
 
Eğitim maalesef çok iyi değil çünkü şimdiye kadar orda 
kurs açılmamış, öğretmen yetiştirilmemiş. Sözleşmeli 

öğretmenler için kurs başlattık ve öğretmenleri sınava 
tabi tuttuk. En iyilerini okullara dağıtacağız.
 
Servis sıkıntısı vardı. Servis sıkıntısına çözüm olarak 
öğrenci velisine bir miktar maddi yardım vererek 
kendilerinin servis temin etmesini sağlayacağız. Çünkü 
servis şirketleriyle büyük sıkıntılar vardı. O yüzden 
şimdi servis arabaları yok, öğrenci velisi bizden aldığı 
ücretle daha çok güvendiği bir servis temin edebilir. 

Erbil için başka çalışmalarımız var ama bunu yıl 
içerisine yayacağız. Mesela kültür merkezi açma 
planımız var. İster atamalı ister sözleşmeli öğretmenler 
yıl boyu eğitim alacaklar. Öğretmenlerin yanı sıra 
öğrenciler için de sürekli kurslar olacak özellikle lise 
son sınıflar için.

Telafer ve Musul'da eğitim ne durumda?
 
Telafer'de kültür merkezi açtık. Orada 3 çalışanımız var. 
Merkezde eğitim kursları başlattık, hem Musul hem 
Telafer'de. Kursa yaklaşık 300 öğretmen katıldı, sınav 
sonuçlarına göre sınıflara yerleştirilecekler. 

Oradaki esas (sadece Türkçe eğitim gören) 
okullarımızın binalarını tamir ediyoruz. Musul ve 
Telafer'deki okullarımıza her türlü konuda destek 
oluyoruz, ister servis ister kitap ve malzeme konusunda. 
İşlerin nasıl yürüdüğüne dair her ay düzenli rapor 
alıyoruz.

Kısa zaman önce Kerkük'te Eğitim 
Kurultayı yapıldı. Kurultayın bu 
gelişmelerde nasıl bir payı var?

Zaten kurultayı yapma amacımız, Türkmen eğitiminde 
olan birtakım sorunları gidermekti. Ayrıca kurultaydan 
sonra da birebir bölge müdürlerimizle toplandık. 

Bildiğiniz gibi kurultaya Türkmen bölgelerinde görev 
yapan bütün il eğitim müdürlerini ve öğretmenleri 
davet ettik. 

Kurultayda birtakım sorunları tespit ettik ve bir 
yol haritası çizdik. Çıkan tavsiye ve kararları eğitim 
bakanlığına verdik. Çoğu kabul edildi. Mesela artık 
Türkmen öğretmen atamaları, Türkmen Eğitim Genel 
Müdürlüğü tarafından yapılacak, il müdürlükleri 
tarafından değil. 

Bakanlık nezdinde de çok çalışıyoruz. Sık sık Bağdat'ta 
bakanlarla, bakan müsteşarlarıyla çok olumlu 
görüşmeler yapıyoruz. İdari ve hukuki sıkıntıları 
gidermeye çalışıyoruz.

Son olarak güzel bir şey söylemek istiyorum. Bu dönem 
Kerkük'te Arapça eğitim gören 300 öğrenci Türkmen 
okullarına naklini yaptı. Bu bizim için büyük bir 
başarıdır.

Türkmen Okulları Ne Durumda? Mustafa Ziyai Anlattı

Erbilli büyük bilim adamı, Hacettepe ve Bilkent Ünivesitesi'nin kurucusu İhsan 
Doğramacı'nın eşi Ayser Doğramacı vefat etti.

Bir süredir çeşitli sağlık sorunları nedeniyle Başkent Üniversitesi Ankara 
Hastanesi'nde 
tedavi gören 93 
yaşındaki Ayser 
Doğramacı, 
hayatını kaybetti.

Ayser 
Doğramacı için 
Doğramacızade Ali 
Paşa Camisi'nde 
12 Kasım Pazartesi 
günü öğle namazı 
vakti tören 
düzenlendi. 

Aile adına taziyeleri Ali ve Osman Doğramacı kabul etti.

Ayser Doğramacı'nın cenazesi, namazın ardından Doğramacı Ali Paşa Camisi'ndeki 
aile mezarlığında, hayat arkadaşı İhsan Doğramacı'nın mezarının yanında toprağa 
verildi.
 
Ayser Doğramacı, 10 Kasım Cumartesi günü vefat etti.

Ayser Doğramacı (Süleyman) kimdir?

1925 yılında Bağdat’ta doğan Ayser Süleyman, 1942 yılında İhsan Doğramacı ile 
evlendi. Osmanlı Sadrazamı Mahmut Şevket Paşa’nın yeğeni ve Osmanlı Ordusu 
Müşiri Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşa’nın torunu olan Ayser Hanımın babası Hikmet 
Süleyman Bey, 
1930’larda Irak Başbakanı olarak görev yapmıştı.

İhsan Doğramacı’nın vefatına kadar 68 yılı birlikte geçiren Doğramacıların üç çocuğu 
oldu.

 Prof. Dr. İhsan Doğramacı’nın Eşi Ayser Doğramacı Vefat Etti

Haber & Foto: Abdullah Ahmet

Haber & Foto: Abdullah Ahmet
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ORSAM Ekonomi Çalışmaları Direktörü Recep 
Yorulmaz, Türkiye'de kurda yaşanan ani yükselişin, 
siyasi olaylar ile paralelik gösterdiğini belirterek, Papaz 
Brunson davasının neticelenmesinin ardından Türkiye-
ABD arasındaki gerilimi azaldığını, siyasi anlamdaki bu 
rahatlamanın piyasalara da olumlu bir şekilde yansıdığını 
söyledi.

Recep Yorulmaz, ABD ile Rahip Brunson krizi 
sonrasında Türkiye'de yaşanan "kur krizi" ayrıca ABD'nin 
İran'a uyguladığı yaptırımların bölge ekonomisine 
yansımalarına ilişkin sorularımızı yanıtladı.

Türkiye dolar krizini aştı mı?

Mevcut durumda, kurdaki ani yükselişin ve 
beraberindeki diğer büyük sorun olan aşırı oynaklıkların 
durması ‘kriz’ algısını kırmış görünüyor. Kurdaki 
düşüşün yaşanan siyasi olaylar ile paralel seyri, hükümet 
kanadının başından beri dile getirdiği söylemleri 
destekler mahiyettedir. Bu önermeyi açmamız gerekirse; 
hükümet kanadı, özellikle ABD başkanı Donald Trump’ın 
sosyal medya üzerinden yönelttiği tehditlerin ve hemen 
arkasından gelen yaptırım kararlarının kurdaki ani 
artışların en büyük sebebi olduğu ve bu durumun bir 
‘dış saldırı’ olduğu tezini savunagelmektedir. Nitekim, 
kurdaki yükselişi gösteren tablolara bakıldığında, 
yükselişin tarihsel seyrinin söz konusu açıklamalar ile 
paralel gerçekleştiği görülmektedir. Bu paralel seyir de 
hükümet kanadının tezini destekleyen verilerdendir. 
Trump yönetiminin ön şart olarak sunduğu Papaz 
Brunson davasının karara bağlanması sonrası, suçlu 
bulunmasına rağmen içeride geçirdiği süre göz önüne 
alınarak serbest bırakılması, iki ülke arasındaki gerilimi 
azaltmıştır. Siyasi anlamdaki bu rahatlamanın piyasalara 
yansıması olumlu olmuş ve döviz kuru aşağıya doğu 
seyretmiştir. Siyasi olgulara esnekliği fazla olan döviz 
kuru en başında hükümet kanadının dile getirdiği tezi 
desteklemektedir.
 
Ancak, burada dikkat edilmesi gereken nokta döviz 
kurundaki bu yükselişin sadece siyasi olaylara 
bağlanmaması gerekliliğidir. Aksi halde, hassas ve 
kırılgan yapıda olan ülke ekonomisinin tezahürü 
mahiyetteki döviz kurlarının doğru analiz edilme imkânı 
kalmayacaktır. Bu durum da ileride yaşanabilecek olası 
daha büyük şoklara karşı hazırlıksız kalmak anlamına 
gelecektir. Tüm bu gerçekler ışığında, tam anlamıyla 
dolar krizinin aşıldığını söylemek doğru olmayacaktır. 
Bunu söyleyebilmek için, makroekonomik anlamda 
ekonomiyi sağlam temellere oturtacak adımların 
ivedilikle atılması ve takibinin yapılması gerekmektedir. 
Ekonomi yönetiminin ani kur artışları karşısında 
günümüze kadar attığı adımların ve açıkladıkları yeni 
önlem paketlerinin yönetimi önümüzdeki süreçte 
ülkenin ekonomik kırılganlıklarının giderilmesi 
bakımından önem arz etmektedir. Alınan kararların 
uygulaması ve doğru şekilde yürütülmesi önümüzdeki 
süreçte ekonominin seyrini belirleyecektir.

Doların 4 TL bandına düşeceği 
söyleniyor, sizce böyle bir imkân var 

mı?

Böyle bir önermenin veya aksi yönde herhangi bir 
önermenin yapılabilmesi için yeterli veri olduğunu 
düşünmüyorum. Doların 4 TL bandına düşeceği 
söylentisinin aksine söylentiler de gayri resmi olarak 
gündeme getirilmektedir. Türk lirasının kırılganlığı 
yaşadığımız bu son olayla ortaya konmuş oldu. 
Dolayısıyla, önümüzdeki süreçte döviz kurlarının 
seyri tamamen ekonomi yönetimi tarafından atılacak 
adımlara bağlı görünmektedir. Ülke ekonomisindeki 
kırılganlıkların giderilmesi Türk lirasının kırılganlığını 
da giderecektir. Böylece dış şoklara olan esnekliği 
düşmüş bir yerli para birimine sahip olan Türkiye’de 
benzeri krizlerin kolay kolay yaşanmayacağı 
düşünülebilir. Burada kilit nokta yapısal reformların 
hayata geçirilip; kamu mali disiplinin yeniden 
tesisi gibi can alıcı konuların bir an önce çözüme 
kavuşturulmasıdır. Bütçe dengesinin sağlanması daha 
doğrusu bütçe açığının olması gereken sınıra çekilmesi 

ve ülke ekonomisinin en önemli sorunu olan cari açığın 
da kontrol altına alınması gibi kritik gelişmeler döviz 
kurunun seyrini tayin edecektir.

İran’a uygulanan ambargo, kimilerine 
göre Türkiye’nin lehine bir durum 

olarak yorumlanıyor. Siz de aynı fikirde 
misiniz?

İran’a uygulanan ambargoları Türkiye açısından ele 
almak gerekirse, lehine veya aleyhine olduğu şeklinde 
kesin bir hükme varmak mümkün görünmemektedir. 
Türkiye’ye etkilerini uzun uzun analizler yapmak sureti 
ile hem ekonomik hem de siyasi olarak ele almak 

gerekmektedir. Kanaatimce bu yaptırımların Türkiye’ye 
özellikle ekonomik olarak yararından çok zararı 
olacağını düşünmekteyim. Zira, İran Türkiye’nin 
Irak’tan sonra ikinci büyük petrol sağlayıcısı 
konumundadır. Benzer şekilde; doğalgaz ihtiyacı 
noktasında da Rusya’nın ardından ikinci sırada yer 
almaktadır. İran petrolünün ticaretine getirilen 
yasaklar ilk elden Türkiye ekonomisini etkileyecekti. 
ABD tarafından Türkiye’nin de dahil olduğu ülkelere 
sağlanan muafiyetler bu anlamda önem arz etmektedir. 
Özellikle Türkiye’nin başından bu yana petrol ihtiyacı 
hasebiyle yaptırımlara uymasının mümkün olmadığını 
ısrarla dile getirmesinin bu kararda etkili olduğunu 
belirtmek de yerinde olacaktır. Diğer taraftan, bölgede 
çok zayıflamış bir İran Türkiye’nin çok da tercih 
etmeyeceği bir durumdur. Özellikle son dönemde dile 
getirilen Arap NATO’sunun İran’a müdahalesi gibi 
çok akılcı ve gerçekçi olmayan söylemlerin Türkiye 
açısından kabul edilebilir olmadığını da burada 
belirtmek gerekmektedir. Türkiye, sınır komşusu 
olan bir başka ülkede daha benzer krizleri yaşamak 
istemeyecektir.
 
Söz konusu yaptırımların Türkiye açısından 
avantajlarından bahsetmek gerekirse; İran’a getirilen 
yasaklamalar dolayısıyla İran’ın bölgedeki petrol dışı 
ticarette en büyük rakibi olarak Türkiye’nin avantaj 
sağlayacağı söylenebilir. Özellikle Irak pazarında 
Türkiye’nin IKBY bölgesi dışında ulaşamadığı güney 
bölgelerine erişim imkânı doğacaktır. İran etkisinin 
yoğun olarak yaşandığı Irak’ın güneyinde son dönemde 
İran’a karşı alınan tavrın da bunda etkili olacağı 
söylenebilir. Siyasi olarak da bölgeye inme imkânı 
bulacak Türkiye’nin bu fırsatı iyi değerlendirmesi 
gerekmektedir.

Petrol fiyatları yeniden düşme 
eğiliminde, Irak ve IKBY daha önce bu 
inişler nedeniyle kriz yaşamıştı. Sizce 
ABD’nin bu yöndeki ısrarının sebebi 

nedir?

ABD’nin başından beri  güttüğü politika Ortadoğu’daki 
hakimiyetini pekiştirmek üzerineydi. Bunun için 
öncelikle rakiplerini egale etmesi gerekiyordu. En 
büyük rakibi olan Çin’e doğrudan yaptırımlarının 
dışında Çin’in Ortadoğu’daki kaynaklarını kısıtlamak 
suretiyle zayıflatmak niyetindeydi. İran bu anlamda 
bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. İran’a yapılan 
yaptırımlar ile bir taraftan bölgedeki politikalarından 
rahatsız olduğu bölgede geniş etki alanına sahip İran’ı 
egale edecek diğer taraftan da İran üzerinden bölgede 
etki gücüne sahip Türkiye’yi zayıflatacak ve en büyük 
hedefi olan Çin’i bölgede sınırlandırmış olacaktı. İran 
petrolüne yapılacak yaptırımların petrol fiyatlarını 
etkilemesinin önüne geçmek için ise bölgedeki en 
büyük müttefiki Suudi Arabistan’a güveniyordu. Son 
tahlilde geldiğimiz noktada ABD istediğini elde etmiş 
görünmektedir. Zira, İran’a yaptırımlar dolayısıyla 
İran petrol ticaretinin kısıtlanması dünya petrol varil 
fiyatlarını olumsuz etkilemesi olası iken; tam aksine 
fiyatların aşağı yönlü seyri ABD politikalarına uyumlu 
bir neticedir.

Bu noktada belirtmek gerekir ki, İran son dönemde 
açık artırma usulü ile petrolünü dünya piyasalarına 
yaklaşık %10 iskontolu olarak satmaya başlamıştır. 
Bu satış işleminin hangi ödeme şekli ile gerçekleştiği 
henüz bilinemezken petrol fiyatlarındaki düşüş 
eğilimini bir parça da olsa bununla açıklamak mümkün 
görünmektedir. Belki de bu tarz işlemlere engel 
olmak amacı ile Trump yönetimi son olarak SWIFT’i 
cezalandırmak ile tehdit etmiş ve İran merkez bankası 
da dahil birçok İran menşeli bankanın network ağından 
çıkarılmasını sağlamıştır. Petrol fiyatlarındaki düşüş 
eğilimi doğal olarak ilk önce petrol üreticisi ülkeleri 
etkilemektedir. Bu anlamda genel olarak Irak’ın ve 
IKBY’nin bu durumdan olumsuz etkileneceği aşikardır. 
Ancak, fiyatların seyrinin ne dereceye kadar aşağı 
yönlü olacağı veya yükselme eğilimine mi geçeceği 
henüz belirsizdir. Benim kanaatim petrol fiyatlarının 
söz konusu bölgelerde krize neden olacak boyutta 
bir düşüş yaşamayacağı yönündedir. Zira, Trump 
yönetiminin İran petrolünün birinci derecede alıcısı 
konumundaki ülkelere getirdiği istisnalar göz önünde 
bulundurulduğunda daha sert adımlardan kaçınan bir 
politika tercih ettiği görülmektedir.

Kaşıkçı olayı, İran-ABD krizi, sizce 
Ortadoğu ekonomisi nelere gebe?

Ortadoğu bölgesi sahip olduğu doğal kaynaklar 
sebebiyle dünyada egemen güç olma hedefinde 
olan ülkeler için her zaman bir mücadele alanı 
olagelmiştir. Bölgenin sahip olduğu yer altı kaynakları 
bir yerde bölge halklarının ve ülkelerinin kaderini 
belirlemiştir. Hal bu iken; bölgede meydana gelen her 
olayı bu gerçeklik ışığında ele almak gerekmektedir. 
Günümüze kadar yaşanan olayların altında bu 
gerçeklik yatmaktadır. Dolayısıyla, gelecekte de  
benzer olayların yaşanacağını bilerek adımlar atmak 
gerekmektedir. Ortadoğu ekonomisini bölge ülkelerinin 
uygulayacakları politikalar belirleyecektir. Kısa 
vadede doğal kaynak gelirlerine sığınıp gelişimlerini 
göz ardı eden ülkeler uzun vadede kötü tablolarla 
karşılaşacaklardır. Yaşanan Körfez krizi gibi olaylar 
ışığında, kendi aralarında yaşadıkları sorunlar ve 
küresel güçlere olan bağımlılıkları ülke ekonomilerinin 
kaderini belirleyecek diğer temel etkenler arasında 
yer almaktadır. Bölge ülkeleri bu politikalarını 
devam ettirdikleri sürece bölgede ekonomik ve siyasi 
istikrardan bahsetmek zor görünmektedir. Bölge 
ülkeleri arasındaki ilişkilerde sorunların temelini 
oluşturan mezhepsel farklılıklar gibi konularda uzlaşma 
sağlanmasının zorluğu bu sorunların devam edeceği 
kaygısını artırmaktadır. Dolayısıyla, ne kısa vadede 
ne de uzun vadede iyi bir tablo çizmek pek mümkün 
görünmemektedir. Küresel güçlere bağımlı yapıları 
gereği bölgenin en büyük ekonomisine sahip ülkeleri 
dahi bağımlı oldukları küresel güçlerin izin verdiği 
ölçüde varlık şansı bulacaktır.

'Bölgede Çok Zayıflamış Bir İran Türkiye’nin Tercih Etmeyeceği Bir Durum' 

Haber:  Ali Antar
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Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Telar Faik, 
havalimanının yönetim sisteminde herhangi bir 
değişim olmadığını kaydetti. 

Faik, 25 Eylül 2017'de gerçekleşen referandumun 
ardından yaşanan sıkıntıların geçmesini ve tekrardan 
Erbil Havalimanı'nın eski harketliliğine dönmesini 
beklediklerini kaydetti. 

Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Telar 
Faik, havalimanının yönetimi, Süleymaniye ve 
Kerkük havalimanının etkisi ayrıca İstanbul 
Havalimanı hakkında Tba'ya konuştu.

Görüşmenin detayları şu şekildeydi; 

Erbil Uluslararası Havalimanı'nın idaresi Irak 
merkezi hükümete teslim edildikten sonra, 
ne gibi değişiklikler yaşandı? Havalimanı Irak 
merkezi hükümet tarafından mı, Irak Kürdistan 
Bölgesi Yönetimi (IKBY) tarafından mı 
yönetiliyor?

Erbil Havalimanı, Kürdistan Bölgesi 
Hükümeti'nin Ulaştırma Bakanlığı yoluyla 
yönetiliyor. Merkez karara göre yani (ICAA) Irak 
Sivil Havacılık Güçleri kanunlarınca yürütülüyor. 

Bununla birlikte, uluslararası seyahatlerin 
durdurulmasının ardından ve daha sonrası, Erbil 
Havalimanı'ndaki yönetim sisteminde herhangi bir 
değişim yaşanmadı. 

Erbil Havalimanı'nın durumu 
referandumdan öncesine döndü mü?

Şu anda havalimanı seyahatleri durdurulmadan önce 
uygulanan vize almak için "Visa On Arrival" yasası 
ve kanunların aynısı uygulanıyor. Havalimanı iniş ve 
pasaport bilgisayarları Bağdat'a bağlı değil. Sadece şu 
anda seyahat hareketliliğinin eski haline dönmesini 
bekliyoruz.

Türkiye'nin Süleymaniye Havalimanı'na 
uyguladığı uçuş yasağının Erbil 

Uluslararası Havalimanı'na ne gibi bir 
etkisi oluyor?

Sadece şöyle bir etkisi var; Süleymaniye'de Türk Hava 

Yolları ile seyahat etmek isteyen yolcular Erbil'e gelip 
Erbil Havalimanı'ndan seyahatlerini yapıyorlar. 

Geçtiğimiz ay Kerkük'te sivil havalimanı 
açılışı yapıldı. Uluslararası seyahatler 

başlatıldığı zaman, Erbil Havalimanı'na 
olumlu veya olumsuz bir etkisi olacak mı?

Şu an için Kerkük Havaalanı henüz yeni ve 
başlangıç aşamasında. Kerkük'e yakın olan 
vatandaşlara hizmet veriyor. Halkın Kerkük 
Havaalanı'ndan seyahat etmeyi tercih edip, 
Erbil Havalimanı'nı tercih etmemesi gibi bir 
durumun yaşanması beklenmiyor. Bu aşamada 
Kerkük henüz sadece iç seyahatlerde (El-Irakiye 
Hava Yolları) ile yapılan seyahatleri barındırıyor.

Geçtiğimiz günlerde açılışı 
yapılan ve dünyanın en büyük 

havalimanından biri olan 
İstanbul Havalimanı'nı nasıl 

değerlendiriyorsunuz?

Şu anda söz konusu havalimanı tamamen 
açılmadı. Tamamen açıldığı zaman Erbil 
Havalimanı üzerinde olumlu etkileri olacaktır. 

İstanbul'a uçacak yolcuların önüne daha çok seçenek 
sunacak. Şu an için Atatürk Havalimanı'nda uçuşlar 
sınırlı bir şekilde gerçekleşiyor özellikle de gece yapılan 
uçuşlar. Biz yeni açılan havalimanının büyük bir başarı 
elde etmesini bekliyoruz ve yolculara daha çok seçenek 
sunmasını umuyoruz özellikle, Avrupa, Güney Amerika 
ve Uzakdoğu ülkelerine yapılan uçuşlarda. 

TELAR FAİK: İSTANBUL HAVALİMANI'NIN BÜYÜK 
BİR BAŞARI ELDE ETMESİNİ BEKLİYORUZ

Haber:  Ali Antar

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da toplum içinde 
sigara içmek farklı nedenlerden dolayı ayıp kabul 
ediliyor. Özelliklew Müslümanlar arasında birçok 
alim tarafından haram kabul edilmesi nedeniyle 
sigara içme oranının çok az olduğu belirtilirken, 
bazı Nijeryalılar da sömürgecilerle birlikte gelmesi 
nedeniyle sigaradan uzak duruyor.

Başkent Abuja'da sigara ve nargile malzemeleri 
satan Hüseyin Lawan, ülkede sigara içmenin çok 
yaygın olmadığını ve içenlerin de ayıplandığını dile 
getirdi. Lawan, "Nijerya'da sigara içmek çok yaygın 
değil. Özellikle Müslümanlar arasında sigara içme 
oranı çok az, kullananlar da gizleyerek içiyor." 
şeklinde açıklama yaptı.

Lawan, "Müslümanlar arasında sigara haram kabul 
edildiği için sigara kullananlara çok iyi bakılmaz ve 
bu kişiler alkol içenlerle bir tutulur. İnsanlar sigara 
içenlerin yanına yaklaşmak istemez." diye konuştu.

"Patronum dükkana girmiyor"
Sigara içmek haram kabul edildiği için patronunun 
sigara satılan dükkana girmediğini anlatan Lawan, 
"Kazandığımız parayı evine gidip ona veriyoruz. 
İnsanlar kendisini dükkanda gördüğünde kötü 
gözle bakacağına inandığı için dükkana gelmiyor." 
dedi.

Çocukların da aileleri tarafından sigara 
kullanılmaması yönünde uyarılarla 
büyütüldüklerini dile getiren Lawan, "Ailemiz 

bize çocukken sigaranın kötü ve haram olduğunu 
ve biri sigara almaya gönderdiğinde kabul 
etmememizi öğretti." ifadelerinde bulundu.

Lawan "Sigara karşıtlığında sömürgeciliğin de 
etkisi var. Ülkeye gelen sömürgeciler sigarayı 
getirdiler. Babalarımız sömürgecilerin yaşam 
tarzını benimsememiz için bizi okula göndermek 
istemiyordu. Sigara da genelde sömürgecilerin 
eğitiminden geçen ve yurt dışında okuyan insanlar 
arasında yaygındı. Bu nedenle de sigaraya karşı bir 
tepki de vardı." dedi.

Hristiyanlar arasında
 da ayıp karşılanıyor
Nijeryalı ilahiyatçı Zunnurain 
Abdulwahab ise Nijeryalı Müslümanlar 
arasında olduğu kadar 
Hıristiyanlar 
arasında da 
sigaranın ayıp 
karşılandığına 
dikkati çekti. 

Abdulwahab, 
"Geleneksel olarak biz 
sigarayı edebe aykırı ya 
da ayıp bir şey 
olarak görürüz. O yüzden 
toplumda sigara 
içenlerin çoğu saklanarak 
içerler. Bazı

 insanlar, alkol almakla sigara içmeyi aynı görüyor." 
açıklamasını yaptı. 

Sömürgecilerin beraberinde iyi ve kötü şeyleri 
getirdiğini vurgulayan Abdulwahab, "İyi şeyler 
olarak eğitim ve insan hakları gibi şeyler öğrendik. 
Ancak bununla birlikte sigara da sömürgecilerle 
geldi. Daha öncesinde bunu bilmiyorduk." diye 
konuştu.

Sigara İçmenin Ayıp Olduğu Ülke
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California Üniversitesi tarafından böbrek 
yetmezliği hastalarını diyaliz makinesi 
kullanmaktan kurtarmak için biyonik böbrek 
üretildi.

Günümüzde ağır böbrek hastalıkları için iki 
çözüm bulunmaktadır; bunlardan biri böbrek 
nakli beklemek diğeri ise kanı temizlemek için 
diyaliz makinesi kullanmak. Yeni üretilen biyonik 
böbrek ise vücuda kalp pili takılarak bu sorunu 
çözecek.

Yepyeni bir buluş: Biyonik böbrek 

Biyoprinter, canlı insan dokusunu basmakta, organ 
klonlama ve bu teknolojiyi insan ömrünü uzatmak 
için gençlik iksiri gibi kullanmak harika bir plan. 
Ancak, sınırlı deneylerin dışında laboratuarda 
insan organı basmaktan ya da klonlama görevinin 
dışında.

Bu açığı kapatmak için 1980’lerde 
kullanıma giren yapay kalp ve kalp pili gibi 
biyonik organlar geliştirildi. Biyoprinterlar 
yaygınlaşana kadar biyonik organlar 
kullanma devam edecek.

Her organı bir makine ile taklit etmek 
kolay olmadığı için biyonik böbrek yepyeni 
bir buluş.

California Üniversitesi, San Francisco 
araştırmacılarının biyonik böbrek 
teknolojisini geliştirmesi 35 yıl gerekti. 
Ortaya çıkan ürün ise Terminator gibi 
makine adamlar ve süper güçlü biyonik 
insanlardan çok daha mütevazı bir sonuç 
oldu. Yapay böbrek vücuda kalp pili gibi 
takılıyor ve kanı temizliyor.
 

Biyonik böbrek nasıl 
çalışıyor?

İlk önce biyonik böbrek 
vücuda basit bir operasyonla 

yerleştiriliyor (bu bir iç protez, yani 
implant). Biyonik böbrekte kalp 
tarafından yönetilen mikroçipler 
bulunmaktadır. Böylece hastanın 
kanı doğal nabız atışlarına göre 
temizleniyor. Biyonik böbrek 
kandaki toksinleri doğal böbrek 
gibi elimine ediyor.

California Üniversitesi’nden 
Shuvo Roy ve Vanderbilt 

Üniversitesi Tıp Merkezi’nden 
böbrek uzmanı Doç. Dr. William 

H Fissel, bu buluşun milyonlarca 
hastaya çare olacağını belirtti.

Mikroçipler nasıl çalışır?

Biyonik böbreğe mikroçip takılı 
dediğimiz zaman, akla ilk gelen 
şey bilgisayar çipi gibi çalışması 
oluyor. 

Mikroçipler kanı temizleyen 
yapay mikro kanallar olarak 
çalışıyor. İşte bu yüzden 

mikroçipler beyne değil de kalp 
dolaşım sistemine bağlı oluyor 

(sinir hücreleri ile kalbe bağlı). Özet 
olarak biyonik böbrekteki mikroçipler 

aslında kanı temizleyen birer filtre.
 

Biyonik böbrekte kaç tane 
mikroçip bulunuyor?

Her biyonik böbrekte gofret gibi üst üste 
yerleştirilmiş 15 mikroçip var. Bunlar gerçek 
böbrek hücreleri barındırıyor. Bu hücreler 
mikroçip filtrelerinin içinde çoğalarak 
gelişmektedir. Yoksa kanı temizlemek için tümüyle 
yüzde 100 mikro mekanik bir sistem geliştirilmiş 
değil. Kan mekanik olarak filtre ediliyor, ama kan 
değerlerini biyonik böbrekteki hücreler düzenliyor.

Biyonik böbreğin en büyük sorunu

Biyonik böbreğin en büyük sorunu tıkanmadan 
çalışmasını sağlamak ve kanın içindeki pisliklerin 
filtreleri tıkamasını önlemek. Bilim insanları bu 
sorun için biyomedikal mühendis Amanda Bucks 
ile çalıştılar ve akışkanlar mekaniği ilkelerini 
kullandılar. Böylece kan damarlarının tıkanmasını 
ve kangren olasılığını önlemeyi başardılar.

Vücut yapısına uyum sağlıyor

Her ne kadar biyonik böbrek gerçek böbrek 
hücreleri içerse de bunlar vücut tarafından 
reddedilmeyecek şekilde işlenmiştir. Ayrıca bu 
hücreler kandaki sodyum ile potasyum düzeyini 
de düzenleyerek kalbin sağlıklı atmasını sağlıyor ve 
kan basıncını koruyor.

Diyaliz Derdine Son... 
Biyonik Böbrek Üretildi


