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DİLİMİZ VATANIMIZ,

DİLİNE SAHİP ÇIK

Türkmen okullarına kayıt yaptırmak
için seferberlik başlatıldı...
Herkesin desteğini bekliyoruz

Herkes destek olsun,
okullarımız şen olsun

6'da

Sizinle Sizin İçin

Yıldız: Arzumuz Kandil, Mahmur ve Sincar ile
ilgili Irak'la tam bir iş birliği yapabilmek

2'de

Türkmen Okullarına Teşvik
PKK'nın bu coğrafyada buna cüret edebilmesi düşündürücü
Çalışmaları Başladı
Örgütün, Irak ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin mevcut
ortamından yararlanmasının önüne geçilmesi gerekiyor.
Sahada IKBY ile Irak'ın görevlendirmiş olduğu ekiplerle
çalışan bir Türk ekip de var

T

ürkmen Eğitim Merkezi yeni
eğitim-öğretim yılı kapsamında teşvik
programı hazırlayarak, mevcut öğrenci
sayısını arttırmayı ve iyi düzeyde
olan eğitim kalitesini çok daha iyi bir
seviyeye yükseltmeyi planlıyor.

Iraklıların en fazla mülkiyet ettiği ülke Türkiye

Salihi: Projemiz mezhepsel değil de milli
bir olduğu için bize karşı çıkıyorlar

''

4'te

'Biz bakanlık istedik çünkü 140. Madde konuları bakanlar kurulu
toplantısında konuşuluyor'
'Hükümette Türkmen’in yer alması Türkmen haklarına sahip çıkması
anlamına gelir bundan dolayı Türkmen Cephesi’nin katılmasını istemediler'
'Birileri Türkmenlerin milli bir proje olmasını istemez, Türkmenlerin
mezhepsel bir proje olmasını ister'

Çevre kirliliği toprak, su ve havaya

E

rbil’in önde gelen
isimlerinden olan Seyid İsa
Seyid Selim, 1951 yılında
Erbil’in Hanaka Mahallesi’nde
dünyaya geldi, çocukluk ve
gençlik yıllarının geçtiği Tacil
Mahallesi’ne 1954 yılında
yerleşti.

5'te

''

Ç evre Kirliliği

Seyid İsa’nın Gözünden
Tacil Mahallesi

zararlı ya da kirli bir maddenin
karışması sonrasında birleşmesi

sonucu bu unsurları kapsayan canlıları
olumsuz etklemektedir ya da doğanın
işlevinin azalmasına neden olmaktadır.

Dikkat... Uzmanlar Uyardı Sigara
Kullananlar Görme Kaybı Yaşayabilir

B

ütün dünyada yüksek kullanım oranlarına sahip sigara tüketimi,
vücutta yarattığı farklı rahatsızlıkların yanı sıra göz sağlığını da
etkiliyor.

28 Temmuz 1914 Birinci 5'te
Dünya Savaşı
B

irinci Dünya Savaşı 28 Temmuz 1914'te başlayan
ayrıca II. Dünya Savaşı'na kadar (Dünya Savaşı yahut
Büyük Savaş) olarak tanımlanmış, Avrupa merkezli
olan küresel bir savaştır.

Avusturya Arşidükü Franz Ferdinand’ın
bugünkü Bosna Hersek’in Saraybosna
kentine yaptığı ziyarette Sırp
milliyetçi Gavrilo Princip tarafından
öldürülmesi, 20. yüzyılın en büyük
felaketlerinden biri kabul edilen
1. Dünya Savaşı'nın başlamasına
neden oldu. Bu da eski Avrupa
için sonun başlangıcı oldu.

8'te

Kuyumculuk
Mesleğinin
İncelikleri
9'da

de
'
7
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Yıldız: Arzumuz Kandil, Mahmur ve Sincar
ile ilgili Irak'la tam bir iş birliği yapabilmek

E

yönelimin ve trendin zirve yaptığını görüyorum. Artı
suikast boyutuna gelindi, şimdiye kadar IKBY'de böyle
bir durum yaşanmadı. PKK'nın bu coğrafyada
rbil’de 17 Temmuz’da bir restorana düzenlenen
silahlı saldırıda Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğunda
buna cüret edebilmesi düşündürücü. Bunu
görevli bir diplomat şehit olmuş, saldırıda 2 Irak vatandaşı şu dönemden ayırt ederek bakmak lazım, çünkü bu genel
da hayatını kaybetmişti. Terör saldırısının ardından gözler bir sıkıntı ve yönelimin artık zirve yaptığı yer. Buna
Türkiye-Irak, Türkiye-IKBY ilişkilerine döndü.
bir şekilde son vermemiz lazım, hem IKBY'de hem de
Bağdat'ta olan ilişkilerde PKK kanserli bir doku
Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız mevcut
ve böylelikle bütün vücudu zehirliyor. Bu
konjonktüre ilişkin Tba’ya açıklamalarda bulundu.
Röp: Ziya Uzeiry / Foto: Ali Antar

Erbil'de gerçekleşen silahlı saldırı
sonucu bir Türk diplomat ve 2 Irak
vatandaşı hayatını kaybetti. Bu
olaydan sonra Türkiye'nin herhangi bir
diplomatik yaptırımı olacak mı?

kanserli dokuyu kesip atmadığınız sürece
yayılacak ve tedavisi de öyle geçiştirilecek
bir tedavi değil. Gerçekten kalıcı bir tedavi
gerekiyor.

Irak ve IKBY bu konuda Türkiye kadar
hassas davranıyor mu veya Türkiye'nin
beklentileri karşılanıyor mu?

Bu kadar kırılgan hale getirmemek
gerekiyor ilişkileri. Bu kadar kırılgan
olmaması için ve PKK'ya teslim
edilmemesi için bu ilişkiye sahip çıkmamız
gerekiyor, bunun yolu PKK'ya bu alanı tanımamaktan
geçiyor. Bu bahsettiğim ilişki hem Türkiye-Irak, hem de
Türkiye-IKBY'yi kapsıyor.

PKK'nın mevcudiyeti denince sadece IKBY'yi ilgilendiren
bir mevcudiyetten bahsetmiyoruz. Sincar, Mahmur ve
Bağdat'ı da ilgilendiren bir mevcudiyet söz konusu. Onun
da ötesinde bölgeyi ilgilendiriyor, PKK sorunu Türkiye
Irak sorunu değil sadece. Bu Suriye'nin de İran'ın da
sorunu. Örgüt sahada mevcudiyetini devam ettirdiği
sürece art niyetli herhangi bir kesim bu dört ülkenin
ilişkilerini zehirlemek istediği noktada en ideal aktör
PKK. Niye biz böyle bir şeyi bu örgütün eline verelim?
Kimin işine yarıyor? Bu kadar emek verdiğimiz TürkiyeIrak ilişkilerini ve bölgedeki diğer ilişkileri bir terör
örgütüne teslim etmiş oluyorsunuz onlara bu sahayı
tanıdığınız noktada. Sadece ülkeler arası ilişkiler olarak
da bakmamalıyız, bunu Kürt kardeşlerimiz kabul etsin
veya etmesin bu neticede Kürtlerin arasındaki ilişkileri
zehirleyen bir örgüt ve bu bela. Bunu görebilmelerini ve
algılamalarını sağlamamız lazım. Özellikle IKBY'nin

belli bölgelerinde artık mevcudiyeti
itibarıyla PKK'nın geldiği nokta orada
ki yöneticilerin ve idarecilerin hiçbir
söz hakkına sahip olmadığı ve PKK'nın
bölgeleri kontrol ettiği mıntıkalardan
bahsediyoruz. Bu çok ciddi bir durum, özellikle o

noktalara eğilmediğiniz sürece bu alan ve operasyonun
boyutu itibarıyla genişleyecek. Bir Türk diplomatı hedef
alacak noktaya kadar geldiler. Hem coğrafi olarak hem
de nitelik olarak genişliyorlar, bu ciddi bir durum ve
kaygı verici. Dolayısıyla bu anlamda kendisini toparlayıp
aklıselim bir şekilde düşünmesi gerekiyor.
Hepimizin başı sağolsun, acı bir kayıp. Bunun aslında Irak
kamuoyunda nisbeten hep güvenli olarak bilinen Erbil'de
gerçekleşmiş olması da ayrıca düşündürücü. Sadece
Irak açısından değil, Türkiye'ye göre de düşündürücü
ve bunların hepsini değerlendirmemiz gerekiyor. Bizim
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile özellikle referandumdan
hemen sonra ilişkilerimizde esas aldığımız husus ve
temel aldığımız ilke, IKBY'nin Irak'ın bir parçası olduğu
gerçeği. Bu üzücü olay her ne kadar Erbil'de gerçekleşmiş
olsa da bizim için esas olan konunun Irak'ta gerçekleşmiş
olması. Irak tarafına gerek Bağdat'a gerekse IKBY
nezdinde yaptığımız çağrılarda biz PKK mevcudiyetinin,
buradaki varlığının artık öne alınmaz boyutlara geldiğini
vurguladık. Erbil'in bu kadar merkezi ve farklı

boyutlarda korunan bir yerinde böyle bir
olayın olabilmesi aslında PKK'nın nasıl bir
boyutta Irak'ta serbestisine sahip olduğunu
gösteriyor, bu çok endişe verici. Bu sadece
bir mesai arkadaşımızın şehit olmasına neden olduğu
için değil, aynı zamanda Irak için de son derece endişe
verici. Dolayısıyla bu konudaki çağrımız, Irak tarafının
ve IKBY'nin bunun tekrarlanması ve boyutlarının
genişlemesi ihtimalini göz önünde bulundurarak artık
buna ciddiyetle yaklaşılmasını bekliyoruz.

Nasıl bir dönemdeydik? Referandumdan birbuçuk yıl
sonra Bakanımız (Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu)
Nisan 2019'da IKBY'ye bir ziyarette bulunmuştu.
Neçirvan Bey’in yemin törenine katıldı. Dolayısıyla IKBY
ile ilişkilerde normalleşme dönemine girdiğimiz sıralardı,
bu sadece Erbil boyutuyla değil, Süleymaniye boyutuyla
da geçerliydi. Dolayısıyla böyle bir dönemdeyiz. Bu olayın
normalleşmeyi engellemek adına yapıldığını söyleyenler
de var, bu tabi unsurlardan biri olabilir ama ben bunu çok
konjonktürel olmanın ötesinde zaten genel bir sıkıntının,

Suikast ve menfur saldırının ardından yaptıklarına
baktığımızda evet ciddiyetle yaklaşıldığını görüyoruz.
Gerek cinayeti işleyen ekip veya şebeke, gerekse
azmettiricilere kadar her boyutta bir iş birliği ve
ciddiyetle konuya yaklaşıldığını görüyorsunuz, ama
bunun ötesinde zaten bunlar olması gereken bir husus,
ortada işlenmiş bir cinayet var, böylelikle bu cinayetin
sorumlularının, azmettiricilerinin bulunması son derece
önemli. Bu kişisel bir girişim değil, aslında bu bir örgütün
girişimi, dolayısıyla sadece kişiler düzeyinde çözüm
bulabileceğiniz bir konu değil. Örgütün, Irak ve

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin mevcut
ortamından yararlanmasının önüne
geçilmesi gerekiyor.

Saldırıyı normalleşmenin dışında
tuttuğunuzu ve bunun ilişkileri
baltalamak amacıyla yapıldığını
söylediniz, bunu açar mısınız?
Aslında normalleşme sürecini göz önünde bulundurup
da böyle bir şey yaptılar ve engellemek istediler demek
bence bunu biraz genel çerçevesinden çıkartmak olur.
Bizce bu zaten genel bir sorun, engellenemediği noktada
geldiği aşama bu. Evet bu dönemle tesadüf olmuş olabilir
ama zaten ne bekleniyordu ki? Neticede bu yönelimi
engellemediğimiz noktada tüm şartları ve ortamı
şekillendirme yetkisini ve yeteneğini terör örgütüne
teslim etmiş oluyorsunuz. Biz tabii ki bu ilişkileri terör
örgütüne emanet edecek değiliz, o yüzden bu anlamda
bunun ardına da çok sığınmamak gerekiyor. Yani
normalleşmenin önüne geçmek üzerine yaptılar, kısacası
ilişkileri bu noktaya getirmemek gerekiyor.

Erbil saldırısını gerçekleştirenler ile
ilgili Türkiye'den teslim talebi var mı?
Türkiye ve Irak arasında sahada soruşturma ve istihbarat
boyutuyla bir iş birliği var. Ayrıca sahada IKBY ile

Irak'ın görevlendirmiş olduğu ekiplerle
çalışan bir Türk ekip de var. Bu sondaki

söylediğimin boyutu önemli olacak, bu söylediğimiz daha
masada değil ama bu da önemli bir boyutu. Çünkü her
iki ülke arasında suçluların iadesiyle ilgili bir anlaşma var,
ancak bu anlaşmanın en önemli hususu terör suçlularını
içermiyor. Şu da bir gerçek, katiller Iraklı vatandaşları
da katlettiler. Henüz bu aşamada konuşulmamış olsa da
önümüzdeki günlerde önemli gündem maddelerinden
biri olacaktır. Neticede Irak topraklarında Iraklı
vatandaşları da hedef alan büyük bir suç işlendi. Irak
yargısının bu konuda devrede olması beklenir. Ayrıca
Türkiye kendi diplomatını katletmiş bu canilere gerekli
cezanın verilmesini ister.

Bir süredir Erbil saldırısından hemen
sonra Mahmur Kampı'na operasyonlar
düzenleniyor. Diğer taraftan Pençe-2
operasyonu devam ediyor ve Erbil
saldırısını düzenleyenler Kandil'i işaret
ediyorlar. Daha önce de Sincar Dağı ile
ilgili ortak operasyon düzenlenmesi
açısından bazı söylentiler ortaya atıldı.
Gündemde ortak bir operasyon olasılığı
var mı?
Pençe-2 devam ediyor. Bunlar aslında belirlemiş
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olduğumuz eşiklerin geçildiği noktada hedefi
tamamlanmış olan operasyonlar. Nihai hedef terörün
kökünü kazımak. Neticede bu daha uzun vadeli bir
operasyon ve iş birliğini gerektiriyor. Dolayısıyla
önümüzdeki dönemlerde Kandil'e yönelik operasyonlar
devam edecektir. Sincar hep bizim işaret

ettiğimiz aslında geleceğin Kandil'i
dediğimiz yer, bence o gelecek çok yaklaştı ve

artık o gelecekteyiz. Sincar'daki potansiyel, Kandil'den
aşağı kalacak nitelikte değil. Orada mevcudiyet olarak
çok ciddi bir boyut var. Biz tabii ki bu süreci takip
ediyoruz, orada da zaman zaman sivil zaiyat verilmemesi
esası üzerine dikkatle yaptığımız operasyonlar var.

Arzumuz ve isteiğimiz, Kandil, Mahmur
ve Sincar ile ilgili Irak'la tam bir iş birliği
yapabilmek. Bu sadece istihbaratla sınırlı değil, biz

istiyoruz ki operasyonel olarak da iş birliği yapalım. Yani
teröre karşı tam bir iş birliği istiyoruz. Çünkü istihbaratla
sınırlandırdığınız iş birliği yetmeyecek. Ortak operasyon
yapılması hep konuşulan ve sorulan bir tema fakat şu
anda ona dair elimizde herhangi somut bir gelişme yok.
10 temmuz itibarıyla Irak'ın Dışişleri Bakanı, Savunma
Bakanı ve İstihbarat Başkanı Ankara'daydı. 3 artı 3
düzeyinde bir toplantı süreci başladı. Uzun bir süreden
beri ilk defa kurumsallaşmış bir görüşme süreci. Bunun
odaklandığı nokta, terörle ortak mücadele ve bunun
askeri ve güvenlik iş birliğine nasıl yansıtılabileceği.
Bunların hepsi ele alınıyor ve daha da olgunlaştırılması
gerekir. Her iki tarafın buna dair anlayış beklentileri
var. Bunları karşılıklı olarak oturup şekillendirmemiz
gerekiyor. Amacımız, Cumhurbaşkanımız bu senenin
sonu itibarıyla yapacağı Irak ziyareti var, bu ziyarete
kadar olgunlaştırmak.

Irak ile Türkiye arasındaki ticaret
ve DEAŞ tarafından hasara uğrayan
yeniden yapılandırma konusu
gündemden düşmüyor. Şu an bu
girişimler hangi aşamada? Yeniden imar
projeleri ne durumda?
Yeniden imar sürecine başından beri ciddiyetle
yaklaşan ülkeyiz. Yeniden imar sürecinde Kuveyt'le
ortaya koyduğumuz taahhüdümüz belli ve en

büyük taahhüdde bulunan ülkeyiz, 5
milyar dolarlık krediyi her ortamda dile
getiriyoruz, ama bu taahhüt çerçevesinde henüz

bir dolar dahi harcamış değiliz. Bu bizim kabahatimiz
değil, bu isteği ve arzuyu her seferinde yeniliyoruz,
aynı zamanda öncelik verdiğimiz konuların da altını
çiziyoruz. Bu öncelikler Türkiye'nin öncelikleri değil,
ortak öncelikler. Tüm bu önceliklerimiz Irak'ın Kuveyt
konferansında da belirlemiş olduğu belli stratejik projeler
var, onları da özenle seçerek projeleri Irak tarafına
naklettiğimiz ve bunlarda beraber çalışmaya hazırız
dediğimiz projeler. En başında ve önemli hususlardan
birisi ikinci sınır kapısı konusu. Bu konuda Bağdat'la
birilikte belli bir anlayış birliği var. Bağdat'ın da bu
konuda isteği ve arzusu var. Diğer birçok konuda olduğu
gibi Bağdat'la Erbil konusu da ele alınması gereken
konulardan biri. Çünkü böyle bir sınır kapısı yine
açılacağı yer boyutuyla IKBY'nin iş birliğini gerektiriyor.
Bu noktada Bağdat ile Erbil'in de bir anlayış birliği
oluşturması şart.

Şimdiye kadar 5 milyar dolar kredi
verilmesine rağmen tek bir doların dahi
harcanmamasının sebebi nedir?
Şu anda bizim onlara sunmuş olduğumuz projeler,
dediğim gibi Irak tarafının stratejik öncelikleri arasında
seçtiğimiz projeler. Bu projeleri seçerken öncelik
verdiğimiz konu, iki ülke arasındaki ilişkilere katkıda
bulunacak projelerin olması. Bunlardan ikinci sınır
kapısı ve ikinci sınır kapısından ve Musul üzerinden
Bağdat'a kadar olan bir yol. Bunlar Türkiye'nin projeleri
değil, Irak'ın. Yani Irak'ın Kuveyt'te sunduğu bir proje.
Fişhabur'dan Bağdat'a kadar olan bir yol. İkinci yine
önemli, Musul'a odaklanmamız bazen farklı çağrışımlar
yapsa da Musul DEAŞ’tan en fazla zarar gören vilayet,
dolayısıyla burayla ilgilenmekten daha normal bir şey
olamaz. Musul ve Kerkük havalimanlarını yenileme
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yine projelerden birisi, Kerkük Havalimanı şu anda
kendi seyrinde ilerliyor, biz de akıbetini takip ediyoruz.
Ama hala o istenen ve beklenen somut gelişme yok.
Musul Havalimanı’nı daha yakından takip ediyoruz.
14 Temmuz'da oradaydım ve Musul'un yeni valisi ile
de bu konuyu konuştum. Yakından takip ediyoruz.
Yine Musul'a ilişkin olarak orada bir organize sanayi
bölgesinin kurulması projesi var. Bu da yine bir Irak
projesidir. Su konusu genel olarak tanımladığımız bir
konu yani içme suyundan tarımsal sulamaya kadar
Irak hangi alanda isteniyorsa, Türkiye, birikimiyle katkı
vermeye hazır. Tabii ki kuzeyle sıkışmış bir vizyon değil
bu.
Türkiye’nin kuzeyle güneyi birbirine bağlayan bir
vizyonu var. Basra'daki projeler ve özellikle Fav projesi
yine aynı perspektifte yaklaştığımız büyük bir proje. Fav
Limanı ve artı olarak da bağlantı yolları, aslında bahsini
etmiş olduğumuz o yollar Basra'ya bağlanacak yollar.
Dolayısıyla o stratejik vizyon kuzeyden güneye Irak'ı
geçen bir yol. Bu yolun aslında Irak ile Türkiye'yi ve
onun ötesinde de Körfez ile Avrupayı ayrıca Türkiye'yi
birbirine bağlayacak bir yol. Bir yol projesi Irak'ın
yeniden imarına katkıda bulunur mu? Evet, bulunacaktır
elbette çünkü yol demek ticaret ve ekonomik canlılık
demek. Irak'lı yetkililere söylüyoruz, Bizim sadece
karayolu değil, demiryoluyla da iki ülkeyi bağlamamız
gerekiyor. Hala Irak ile Türkiye arasında doğrudan
bir demiryolu ağı yok. Irak'ın demiryolları Rabia'dan
sonra Suriye'ye giriyor, oradan Kamışlı daha sonra
da Nusaybin'e gidiyor yani bildiğimiz eski yol. Bizim
bu ikinci kapı ile birlikte vizyonumuzun
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vize uygulamasına başladığımızda milyondu, sonra
400 binlere düştü. Ama biz yine vize uyguladığımız
dönemde 1.2 milyona çıktık. Yani aslında Türkiye'ye
gitmek isteyen herkes bir şekilde gidiyor. Erbil'e son
ziyaretimde gündeme gelen daha çok kapılardaki
muamele veya kapılardan vizesi olmasına rağmen
geri çevirilen Irak'lı ziyaretçiler konusu konuşuldu.
Bu sadece IKBY’den gidenler için değil Irak'ın diğer
bölgelerinden gidenler de aynı şeyi yaşamışlar.
Türkiye'ye giden kişilerin sayısı milyonlar olunca,
buna karşı reddedilenlerin sayısı sadece yüzler olduğu
zaman aslında bu işin biraz da abartıldığını gösteriyor.
Bizce Türkiye Iraklı vatandaşlar açısından hem ziyaret
edilebilecek ve hem de ticaret yapabilecek ayrıca
kültürel olarak da bir numaralı destinasyon. Bu yıl da
aynı şey olacak ve 5 yıldan beri Iraklıların en fazla

mülkiyet ettiği ülke Türkiye.

Konjonktürel olarak ne zaman Türkiye
ile Irak arasında vizeler kaldırılabilir?

Bu aslında neticede güvenlik anlayışıyla başlayan
bir süreçti, bunu kolaylaştırmak adına önemli bazı
dijitalleri de daha hoşgörü ile uygulamaya başladık.
Geldiğimiz nokta itibarıyla vizesiz dönemdeki
rakamları yakaladığımızı düşünürsek aslında şu anki
uygulama gücenllik boyutuyla bir şekilde gidiş ve
gelişleri kontrol ediyor ve aynı zamanda da o vize
sürecinin vermiş olduğu yöntemle rakamsal olarak
istediğimiz noktaya getirdik. Ama şu anda bunu
parçası aynı hatta demiryolu hattıyla
rahatlıkla yürütebildiğimiz için üzerimizde çok ağır bir
Türkiye ile Irak'ın birbirine bağlanması. Bu baskıyı hisetmediğimizi söylemeliyim. Rakamsal olarak
hat haliyle stratejik bir hat ve bunun hayata geçirilmesini aynı rakamlardayız. Rakamsal olarak aynı noktaya
istemeyecek çokça çevre olur, ama neticede bizim bundan getirdiğimizde demek ki biz Irak'lılara öyle ya da böyle
çıkarı olan tüm taraflarla birlikte çalışabilmemiz ve karşı
Türkiye'ye giriş için gerekli imkanları sunuyoruz.
duracak olanların üstesinden gelebilmemiz gerekir. Bu
İnsanlardan bize niye daha kolay değil veya niye vizesiz
kadar büyük bir hat için sadece Irak ve Türkiye değil,
giremiyoruz gibi baskılar var, fakat kurduğumuz sistem
Körfez’de bulunan Kuveyt, Katar ve onun da ötesinde
o baskıyı üstümüzden kaldırdı. Dileyen, bir bedel ve
ilgi duyanlar olabilir, çünkü böyle bir hat neticede
ücret karşısında Türkiye'ye gidebiliyor, ama o para
rakiplerine baktığınızda çok avantajlı bir hat. Normal
Türkiye tarafından aracıların verdiği hizmet karşısında
bir demiryolu hattı Basra ile Türkiye
onlara veriliyor. Bunun karşılığında Türkiye'ye
arasında kurabilsek, bir tren katarının
seyahat ediliyor. Dünya'nın birçok yerine baktığınızda
Basra'dan Mersin Limanı’na varması 3
aslında bu normal gözüken bir şey ama bu her zaman
söylediğimiz gönül coğrafyasından kaynaklanıyor.
gün sürer. Siz aynı malı deniz yoluyla Süveyş üzerine
ne kadar süre ile Mersin'e varacağını gelin hesaplayın.
Buna sadece Türkmen boyutuyla değil, Araplar, Kürtler
Biz kendi ihracatçılarımızdan karayolu sıkıntılarını
ve Hristiyanlar boyutuyla da bakabiliriz.
duyuyoruz ve karayolunda sıkıntı olduğu zaman deniz
yoluna başvuruyoruz, bu süre yaklaşık olarak 35-40 gün. Irak Türkiye'nin gönül coğrafyası olarak
Ama tren hattı ile 3 gün. Dolayısıyla aslında çok ideal ve
tanımladığı bir coğrafya. O coğrafi
birleştirecek bir adım, ancak Türkiye ile Irak arasındaki
tanımda vize uygulaması insanların
ilişkilerin bu kadar ideal olmasını istemeyen çevreler de
kafasında oturmuyor, bunu ben büyükelçi
var tabii ki.
olarak teslim ediyorum, bu o yaratılan anlayışıyla
uyuşmuyor fakat bu anlamda bu uygulama güvenliği
Son dönemlerde vize konusunda
dengeleyen bir şey. Güvenlik boyutunu dengelemek,
bazı sıkıntılar yaşanıyor. Vize verme
ancak getirdiğimiz vize uygulamasıyla gerçekleşiyor.
işleminde reddedilme durumu da var. Geldiğimiz nokta itibarıyla bence rakamsal olarak
Son olarak yaşanan Erbil saldırısı ile
iyi bir noktadayız. Kimse Türkiye'ye gitmek isteyip
ilgili de akıllara “acaba vize verme
de gidemiyor değil, mesela batıdakilerle kıyaslayın.
işlemi daha da zorlaşacak mı'' sorusu Aynı hafta içerisinde almayı bırakın, aynı ay içerisinde
almak bile zor. Bizde elektronik vizeyi 24-36 saat
geliyor. Genel olarak vize hakkında
arasında alabiliyosunuz. Etiket vize keza maksimum
neler söylemek istersiniz?
3 gün içerisinde veriliyor eğer giriş yasağı veya
herhangi bir durum yoksa. Biz vize versek bile bu
Kendi bulunduğum döneme baktığımda ki o dönem
insanlar gidip kapıda bizim risk analizi ekiplerimizce
bu vize uygulaması yeni başlamıştı, 2016'nın başından
tekrardan geri gönderilecekler. Bazen bizim de
beri devam ediyor. İlk yıl bocaladık ve Türkiye'den
göremediğimiz ancak kapıda tespit edilen süreçler
Irak'a giden ziyaretçi sayısı bir anda milyonlardan 400
var. Dünyanın her yerinde random yani rastgele
bine düştü. Ama 2016 yılında ne tür düzenlemelerle
uygulanan bir şey. Yani insanlardan 3-5 kişi seçtiğiniz
kolaylaştırılır diye düşünüldü ve etiket vize konusu
rastgele kontroller aslında Türkiye’ye gelenlerde de
bir şirket üzerinden uygulanmaya başlandı. Diğer
daha ihtiyatlılığı yaratıyor. Eğer varsa sıkıntılı bir
taraftan elektronik vize diye bir yöntem geliştirdik ki
konu, rahatça Türkiye'ye giremeyeceğini anlamalı ve
dünyada da bazı ülkelerde bu işlem gerçekleştiriliyor,
kavramalı, bunlar onlara yönelik. Vize uygulaması
ama güvenlik perspektifinden vize konularına
tatil için Türkiye'ye gitmek isteyenlere değil. Onlar
yaklaştığımızda aslında en son uygulamak istediğimiz
mümkün olduğunca özellikle Kerkük'ten Erbil'den ve
yöntem elektronik vizedir, çünkü güvenlik anlamında
bütün Türkmen kardeşlerimizin ayrıca birçoğunun
çok da güvenli değil aslında, bunu kabul etmek lazım.
karayolundan gittiğini biliyoruz ve onların etiket vizeye
ihtiyaçları var. Hem Erbil'deki hem de Kerkük'teki
Şu anda 2018'in sonu itibarıyla Türkiye'ye
ofislerimizde gidermeye çalışıyoruz.

ziyaret eden Iraklıların sayısı 1.2
milyon. Bu sene daha da artıyor. 2016 yılında
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Salihi: Projemiz mezhepsel değil de milli
bir olduğu için bize karşı çıkıyorlar

E

Röp: Ali Antar / Foto: Ziya Uzeiry

rşet Salihi, “Irak Türkmen Cephesi, milli bir
proje olduğu için bu iş olmadı. Eğer Türkmen Cephesi
mezhepsel bir proje olsaydı çoktan istedikleri olmuştu.”
dedi.
Irak’ta hiçbir yetkilinin tarafsız olmadığını dile getiren
Salihi, “Bazı taraflar Türkmenlerin adayının tarafsız
olması gerektiğini dile getirdi ama bu imkansız.”
şeklinde konuştu.
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bakanlık istedik? Bizim için bakanlık
cuhurbaşkanı yardımcılığından da daha
önemli. Bunun için adayımız da vardı.
Biz bakanlık istedik çünkü bu tür konular
bakanlar kurulu toplantısında konuşuluyor.
140. Madde konuları hep orada açılıyor.
Ondan dolayı bizim bakanlığımızın olmasını
istemediler.

“Bazı Türkmen taraflar ‘sadece Irak
Türkmen Cephesi’nden olmasın
kim olursa olsun’ sinyalini verdi”

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel Başkanı Erşet Salihi
kurulan Irak Hükümeti ve Türkmenlerin bu hükümette Önceden de dediğimiz gibi sebeplerden
biri Türkmen meselesinin milli bir mesele
yer almaması hakkında Tba muhabirinin sorularını
olmasını istememeleri ve Türkmen
yanıtladı.
meselesinin bir mezhebi mesele olmasını
“Biz bakanlık istedik çünkü 140. Madde istemeleridir. İkinci sebep ise Cephe’ye karşı
olan bazı Türkmen tarafların ‘sadece Irak Türkmen
konuları bakanlar kurulu toplantısında
Cephesi’nden olmasın kim olursa olsun’ sinyalini
konuşuluyor”
vermesiydi.

bir toplantı yapılırsa ve o toplantıda Cephe’nin adı ve
katılımı olmaz ise bu toplantı geçersizdir. Buna Kürt
partilerin bazıları vakıf oldu ve şimdi Cephe’yle direkt
iletişime geçiyorlar. Bizimle hemfikirler ve hiçbir
zaman Cephe’nin içinden birinin cumhurbaşkanı
yardımcılığını yapmasını reddetmediler ve hepsi
onayladı.

Irak Türkmen Cephesi’nin kurulan yeni
“Bazı taraflar Türkmenlerin adayının
Irak Hükümeti’nde yer almamasının sebebi
tarafsız olması gerektiğini dile getirdi,
nedir?
Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafsız mı?” Cephe’den de birinin bakan olmasını, her zaman 8

Kesinlikle 2003 yılında kurulan Irak Hükümeti’nden
Irak Türkmen Cephesi’ni uzak tutmak sıradan bir
proje değildir. Kasten yapılan bir projedir. Çünkü
o zaman anayasa ve geçici anayasa yazılıyordu.
Tabii ki Cephe’nin orada olması milli projeyi en iyi
şekilde savunacağı anlamına geliyor. Orada bulunan
birçok taraf Irak Türkmen Cephesi’nin toplantılara
katılmaması için ellerinden gelen her şeyi yapıtı ve
bunda da başarılı oldular. Türkmenler adına Cephe
yerine sıradan insanlar toplantıya katıldı.

Bu sefer Irak Türkmen Cephesi’nin Bağdat’ta siyasi bir
numara olmasına rağmen son yıllarda, siyasi kitlelerin
hepsinin Irak Türkmen Cephesi’nin Türkmen milletini
temsil ettiğini vurguluyor. Artı uluslararası ülkeler,
Türkiye, İran, Körfez ülkeleri ve diğer Arap ülkeleri
Irak’ta Türkmenler konusunda Irak Türkmen Cephesi
ile teamül ediyor.

“Hükümette Türkmen’in yer alması
Türkmen haklarına sahip çıkması
anlamına gelir bundan dolayı Türkmen
Cephesi’nin katılmasını istemediler”
Ama bu defa Kerkük meselesi ortada olduğu için,
üzerine anlaşma sağlanamayan bölgeler olduğu için,
tabii ki hükümette Türkmen’in yer alması Türkmen
haklarına sahip çıkması anlamına gelir bundan dolayı
Türkmen Cephesi’nin katılmasını istemediler.

“Birileri Türkmenlerin milli bir proje
olmasını istemez, Türkmenlerin mezhepsel
bir proje olmasını ister”
Kesinlikle birileri Türkmenlerin milli bir proje olmasını
istemez, Türkmenlerin mezhepsel bir proje olmasını
ister. Irak Türkmen Cephesi Kerkük’te 3 milletvekili
kazanmasına rağmen bir bakanlık almadı. Biz neden

Bazı taraflar Türkmenlerin adayının tarafsız olması
gerektiğini dile getirdi. Ama mümkün bir talep değil.
Cumhurbaşkanı tarafsız mı? Başbakan tarafsız mı?
Diğer bakanlar tarafsız mı? Sadece Türkmenlerden
tarafsız bakan istediler. Türkmenlerden olan tarafsız
bakan, bakanlar kurulunda yapılacak toplantıda ve
bu konuların açılması durumunda konuşmasın diye.
Türkmen Cephesi’nin hem başbakanlıkta hem de
cumhurbaşkanlığında yer almamasının sebebi bu
projeydi.

“Berhem Salih, bir KYB lideridir ve tabii
ki de komisyonun içinde Irak Türkmen
Cephesi’nin yer almasını istemez”

milletvekili olarak bir imzalı kağıtla bütün taraflara
sunduk. Ama dediğim gibi proje daha büyük olduğu
için o fırsatı Irak Türkmen Cephesi’ne vermiyorlar.

Cumhurbaşkanlığı meselesinden
bahsettiniz. Bu olaya sebep olan taraflar
kimlerdi? Tam olarak karşı çıkanlar
Türkmenler mi, diğer taraflar mı?
Türkmen taraflardan bu konuya karşı çıkanlar azdı.
Ama bizim dediğimiz gibi Irak Türkmen Cephesi
milli bir proje olduğu için bu iş olmadı. Eğer Türkmen
Cephesi mezhepsel bir proje olsaydı çoktan istedikleri
olmuştu.

“Bu durum Kürt partilerin işine geliyor,
Irak Meclisi’nde bulunan Türkmen Meclis
Türkmenleri parçalamak istiyorlar”
Üyeleri, Irak Türkmen Cephesi’nin Irak
Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığı’nda yer Tabii ki bu durum Kürt partilerin de işine geliyor,
almamasına karşı bundan sonraki süreçte Türkmenleri bölmek istiyorlar. Ama kesinlikle etkili
olan Türkmen milletvekilleri buna karşı çıkmadı ve
nasıl bir duruş sergileyecek?
Cumhurbaşkanlığının gündeminde de bi Kerkük
meselesi var. O da bu konu hakkında bir komisyon
oluşturmuş ve bu konu üzerinde çalışıyor. Berhem Salih
bir KYB lideridir ve tabii ki de komisyonun içinde Irak
Türkmen Cephesi’nin yer almasını istemez. Çünkü
komisyon içerisinde eğer Irak Türkmen Cephesi olursa
belki projesine karşı gelebilir. O da Cephe’den birinin
cumhurbaşkanı yardımcısı olmasına sıcak bakmıyor.

“Bu bölgeler hakkında bir toplantı
yapılırsa ve o toplantıda Cephe’nin adı ve
katılımı olmaz ise bu toplantı geçersizdir”
Biz de buradan açıklıyoruz. Herkes bizim Türkmen
milletinin gerçek temsilcisi olduğumuzu biliyor ve
görüyor, bu nedenle bu bölgeler hakkında herhangi

hepsi onayladı. Ama dediğimiz gibi proje bizden daha
büyük. Bu da sadece bizim çözüm yolumuzla düzelmez.
Bu konunun uzantısı da var tabii ki. Biz neden illaki
Türkmenlerden bir bakan olmasını istiyorduk? Son
olarak Kuzey Irak ve Irak yetkilileri arasında yapılan
müzakerelerde, Sayın Fuat Hüseyin KDP’nin üst düzey
bir yetkilisi olarak kimin tarafında oturdu? Tabii ki Irak
hükümeti tarafında oturdu. Peki 140. Madde ve Kerkük
meselesi konuşulurken Türkmen tarafından kimler
vardı? Tabii ki kimse yoktu. Sünni Araplardan kim
vardı? Onlardan da kimse yoktu.
Kerkük konuşulurken orada kesinlikle bir Türkmen ve
bir Arap’ın bulunması gerekirdi. Dediğim gibi projen
milli bir proje değil de mezhepsel bir proje olsun,
herkes yanında olur ve destek verir.

Irak, demir yoluyla Türkiye’ye bağlanmayı planlıyor

I

AA

rak Ulaştırma Bakanı, “Irak, demir yoluyla
Türkiye’ye bağlanmayı planlıyor.” dedi.
Ulaştırma Bakanı Abdullah Laibi, özel bir televizyon
kanalına yaptığı açıklamada, Irak Demiryolu Şirketi’nin
faaliyet alanına ilişkin planlarını anlattı.
Şirketin yaşadığı krizlerden sonra iyileşme sürecine
girdiğini kaydeden Laibi, bu bağlamda, Basra-Bağdat

arası mesafenin 10 saatten 7 saate düştüğünü, Beyci
rafinerisi ve Samarra’ya demir yolu hattı açıldığını,
yakın zamanda da Musul ve Salahadin kentlerine hat
çekmeyi planladıklarını belirtti.
Demir yolu hattının yurt dışına uzatılması konusunda
da bilgi aktaran Laibi, Bakanlık olarak Türkiye ile
Irak’ın ilerleyen dönemde demir yolu hattıyla birbirine
bağlanmasını planladıklarını belirtti ancak konuyla
ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.
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Seyid İsa’nın Gözünden Tacil
Mahallesi

Haber & Foto : Ali Salim

rbil’in önde gelen isimlerinden olan Seyid
İsa Seyid Selim, 1951 yılında Erbil’in Hanaka
Mahallesi’nde dünyaya geldi, çocukluk ve gençlik
yıllarının geçtiği Tacil Mahallesi’ne 1954
yılında yerleşti.

Mevlüd Kasap, Hakim Cerdis gibi isimler Erbil’in önde
gelen şahsiyetlerindendi. Hepsi Tacil Mahallesi’nde
otururlardı, aralarında şair, şarkıcı ve yazar da vardı.”
dedi.

Seyid İsa, ilk olarak Tacil Mahallesi’ne
yerleştiklerinde, mahallenin Tacil
Yahudi ve Tacil İslam olarak ikiye
ayrılarak adlandırıldığını belirterek,
“Tacil Mahallesi’nin ismini o mahallede
bulunan İmam Tacil Türbesi’nden
alındığını söyleyenler var.” dedi.

Tacil Mahallesi'nde yaşayan sakinlerden bahseden
Seyid İsa Seyid Selim, “Tacil Mahallesi’nde de Küreciler
yaşardı, Küreciler çok iyi insanlardır. Ben ve babam
onlarla yaşadık. Herkes orada bir aile gibiydi, kimseye
karşı ayrımcılık yapılmazdı. Daha sonra Tacil İslam’ın
ismi Sadunava olarak değişti.” diye konuştu.
Tacil Mahallesinde önde gelen şahsiyetleri anlatan
Seyid İsa Seyid Selim, “Hacı Tofik Küreci, İzzettin Dayı,

B

de öyleler. Hiç kimseye karşı ayrımcılık yapmazlardı.
Herkesle aile gibiydiler, ben onları gördüğümde çok
mutlu oluyorum. Çünkü onları kendi kuzenim ve
akrabalarımdan öte görüyorum.” şeklinde açıklama
yaptı.
Tacil Mahallesi’ndeki evlerin yapısına
değinen Seyid İsa Seyid Selim, “Eskide
Tacil evlerinin hepsinin hezen tavanı ve
duvarları çamur ve tuğladan yapılmıştı.
Her yıl sonbahar aylarında bu evlerin
yeniden çamurla sıvası yapılırdı. Ayrıca
her evde hayvanlar için küçük bir ahır
vardı.” bilgisini paylaştı.

Araştırmacı kimliğiyle öne çıkan
Seyid İsa Seyid Selim Tba ile yaptığı
görüşmede hayatından kesitlerle Erbil’de
yaşama dair bilgiler paylaştı.

Eskiden her çarşamba günleri kadınların
İmam Tacil Türbesini ziyaret ettiğini
söyleyen Seyid İsa, “İmam Tacil’in asıl ismi birçok
kaynakta ‘İcil’ olarak geçiyor.” ifadelerinde bulundu.

“Maalesef, bu meslekte tarihe karıştı”
Son olarak kürecilik mesleğinin
günümüze kadar gelişimini anlatan
Seyid İsa Seyid Selim, konuşmasını şu
cümlelerle noktaladı:

Seyid İsa Seyid Selim mahallede bulunan iş
olanaklarına değinerek, “Eskiden Tacil Mahallesi’nde
küre bulunurdu. O kürelerde testi ve başka araçlar
yapılırdı. Hacı Şahap, Hacı İsmail, Hacı Mikail ve
Hamid bu kürelerin sahibiydi.” ifadelerinde bulundu.
“Eskiden petrol olmadığı için küreleri çöplerle
yakarlardı.” diyen Seyid İsa Seyid Selim, “O zamanlar
ben daha çocuktum. Haşim dayı ve Şahap dayı,
babalarının küresinde çalışırlardı. Ben de oraya
onları ziyaret etmek için giderdim. Evlerinde şarkı ve
horyatlar söylerlerdi. Küreciler çok mertlerdi, şimdi

“Zamanla kentte kamyon kullanılmaya başlandı.
Hurşit Vadi Bey kamyon sahiplerinden biriydi. Yıllar
içinde küreler Tacil’de kalmadı, Miri Suyu’na taşındı.
Küreleri Miri Suyu’nda yaptılar. Çünkü o bölgenin
hem suyu hem de toprağı çok iyiydi. Daha sonra
da Kuran Mahallesi’ne geçtiler ve ayrıca bildirmek
istedim Kuran’ın ismi de küreden gelmektedir. Bir
zaman sonra orada (Kuran’da) da kalmayarak Kataviye
taşındı. Böylece yavaş yavaş küre işi merkezden
uzaklaştı ve kalmadı. Maalesef, bu süre içerisinde
gerçekten Kürecilere büyük bir haksızlık yapıldı. Şimdi
her Küreci’nin kendine özel bir tuğla fabrikası olması
gerekirdi, ama maalesef bu meslek de tarihe karıştı.”

Dikkat... Uzmanlar Uyardı Sigara Kullananlar
Görme Kaybı Yaşayabilir

ütün dünyada yüksek kullanım oranlarına sahip
sigara tüketimi, vücutta yarattığı farklı rahatsızlıkların yanı
sıra göz sağlığını da etkiliyor.
Sigara dumanı, 4800'den fazla farklı madde içeriyor. En çok
akciğerleri etkilediği bilinen sigaranın vücudumuzda zarar
vermediği tek bir yer bile yok. Öyle ki uzmanlar, sigara
içmenin akciğerler kadar gözlere de zarar verdiği konusunda
uyarıyor.
Sigaranın zararları sayılamayacak kadar çok. 4800'den fazla
farklı madde içeren sigara dumanı, sadece sigarayı içen kişiyi
değil; dumana maruz kalan kişiyi de etkiliyor.
5 kişiden 1'i bunun farkında
Uzmanlar, akciğerler kadar gözleri de olumsuz etkileyen ve
görme kaybı riskini artıran sigaraya karşı uyarıyor.
İngiltere Kraliyet Ulusal Körler Enstitüsü (RNIB)'nden
yapılan açıklamaya göre; sigara içenlerde görme kaybı
riski, içmeyenlere göre iki kat daha fazla. Bunun sebebi ise,
tütünden çıkan dumanın gözleri olumsuz etkilemesi.
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Kurşun ve bakır gibi ağır metaller, göz bebeklerinin
arkasındaki şeffaf tabakada, göz merceğinde
toplanıyor. Bu da ışık demetini gözün odağına taşıyor
ve merceğin puslu görünmesinin sebebi katarakta
neden olabiliyor.
Sigara içmek, diyabetten kaynaklı görme
bozukluklarını da, gözün retinasını arkasındaki kan
damarlarına zarar vererek daha da kötüleştirebiliyor.
Uzmanlara göre, sigara içenlerde yaşa bağlı "makula
dejenerasyonu" (sarı nokta hastalığı) geçirme riski
de üç kat fazla. Makula dejenerasyonu, kişinin
merkezi görüşüne zarar verip detayları ayırt etmesini
zorlaştırıyor.
Sigara içenlerde ani görme kaybı riski 16 kat fazla
Sigara içenlerde ayrıca, içmeyenlere kıyasla ani görme
kaybı riski 16 kat fazla. Bu da göze kan akışının bloke
olduğu optik nöropati kaynaklı bir rahatsızlık olarak
ortaya çıkıyor.

Optometri Derneği'nin danışmanlarından optometri
uzmanı Aishah Fazlanie, "İnsanlar sigara içmek ile
kanser arasındaki bağı biliyor ama birçok sigara
Optometri Derneği'nin anketine göre; sigara içmek ve görme
içmenin gözleri de etkilediğinin farkında değil. Sigara
kaybı arasında bağlantı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış
içmek yaşa bağlı makuler dejenerasyon gibi görme
olsa da, ülkede sadece 5 kişiden 1'i bunun farkında.
kaybı riskini artırıyor. Bu da sigarayı bırakmak için
önemli bir sebep." diye konuştu.
Sigara dumanındaki zehirli kimyasallar göze zarar veriyor
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Türkmen Okullarına Teşvik Çalışmaları Başladı

T

Haber: Mehmet Ferit Erbiloğlu / Foto: Çoban Timur

ürkmen Eğitim Merkezi yeni eğitim-öğretim yılı
kapsamında teşvik programı hazırlayarak, mevcut öğrenci
sayısını arttırmayı ve iyi düzeyde olan eğitim kalitesini çok daha
iyi bir seviyeye yükseltmeyi planlıyor.
Türkmen Eğitim Merkezi Müdürü Usame Kemali, çok sayıda
projeyi içeren teşvik programına ilişkin merkezin amaçları,
Türkmen okullarının durumu ve böyle bir programa neden
ihtiyaç duyulduğuna ilişkin tüm merak edilenleri Tba’ya anlattı.
Usame Kemali konuşmasının başında kurumlarının şu anki
isminin yaptıkları başvuru sonrasında “Türkmeneli Eğitim ve
Kültür Kurumu” olarak değiştirileceğini belirterek, “Kurumumuz,
Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı’na bağlı bir merkezdir.
Faaliyetlerini bütün Türkmeneli bölgesindeki eğitime destek
vermek amaçlıdır. Merkezimiz 2 bölümden oluşmaktadır. Bir
bölümü eğitime destek, diğeri ise kurslardan oluşmaktadır.” dedi.

açıklamalarda bulundu:

Türkmenler, bütün Türkmeneli bölgesinde ilk
önce dillerine ve eğitimlerine sahip çıkmalılar
“Bir milletin ayakta durabilmesi için en önemli olgu dildir. Dil,
bir toplumun aynasıdır. O dil yoluyla kültürünü, örf ve adetini
muhafaza edecektir. Dilimiz kaybolmasın, silinmesin. Kuşaktan
kuşağa, nesilden nesile kültürel birikimi aktarmak ancak ve ancak
dil yoluyla olacaktır. O yüzden bugün Irak’ta Türkmenler, bütün
Türkmeneli bölgesinde ilk önce dillerine ve eğitimlerine sahip
çıkmalılar. Bu yıl bir seferberlik ilan edebiliriz. Milletimizin bunu
yapacağı kanaatindeyim.”

Eğitime destek bölümünün Türkmeneli Bölgesi’nideki
Türkmen okullarına maddi ve manevi destek, okulların
kırtasiye, cihaz ve araç-gereç malzemelerini karşıladığını
belirten Usame Kemali, “Aynı zamanda bu bölüm
okullarımızda eğitim alan öğrencilerimizin servis
ücretini de temin etmektedir. Bir de sözleşmeli
öğretmenlerimizin maaşlarını ödemektedir.” bilgisini
paylaştı.

“Öğrencilerin servis ücretlerinin ilkokul birinci sınıftan lise son
sınıfa kadar bizim tarafımızdan ödemesi yapılıyor. İlkokul birinci
sınıfta eğitim alan tüm öğrencilerin servis ücreti ödenirken
diğer sınıfta okuyanlardan evi uzak olanlar ile gelir seviyesi
düşük olanların karşılanıyor. Ayrıca teşvik programı kapsamında
Kerkük’te lise son sınıfta olan öğrencilerin hepsinin servis ücreti
bizim tarafımızdan karşılanmakta.”

“Kerkük, Erbil ve Telafer’de bu yıl yeni okullar
açılacak”
Yeni döneme ilişkin beklentilerini dile getiren Usame Kemali,
Türkmen okullarında kayıt sayısını arttırmak istediklerini ve
Kerkük, Erbil ve Telafer’de bu yıl yeni okullar açılacağını kaydetti.
Kemali ayrıca, Karatepe’de de bir ilkokul açmayı planladıklarını
ifade etti.
“Türkmen eğitimi olarak Irak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan
2 tür eğitimimiz var.” diyen Kemali, “Birincisi esas bir diğeri de
şmuli (yarı kapsayıcı) okullar. Esas okullarımız, Kifri, Kerkük,
Tuzhurmatu, Musul ve Erbil’de mevcut. Bağdat ve Diyale’de
sadece şmuli okullarımız var ve merkezimiz esas okullarımıza
yüzde yüz destek vermekte. Şmuli okulları için kitap ve muhazır
desteğinde bulunuyoruz.” dedi.
Hazırlanan teşvik programında bu yıl önemli projelerinin
olduğunu vurgulayan Kemali, “Hep birlikte Türkmen okullarında
öğrenci kayıt sayısını arttırmayı düşünüyoruz. İnşallah bu sayı
artar ve milletimizin bu bilinçte olduğunun kanaatindeyim,
çocuklarını hiç düşünmeden kayıt ettireceklerdir. Milletimiz
bunun bilincinde ve çocuklarının ellerinden tutup okullarımıza
getireceklerdir. Çünkü bu bizim geleceğimizdir.” şeklinde
açıklama yaparak Türkmen eğitiminin önemine ilişkin şu

Şu an Bağdat’ta 28 okulda Türkçe dersi
verilmekte
Bağdat’ta Arap öğrenciler tarafında da okullara büyük ilgi
olduğunu vurgulayan Kemali, “Bağdat’ta okullarımız şmul
olmasına rağmen büyük bir rağbet var. Şu an Bağdat’ta 28
okulda Türkçe dersi verilmekte. Halk bu okullara öğrencilerini
kaydettirmek için çok büyük ilgi göstermekte. Bu da bize
Türkmen okullarının müstakbelinin olduğunu gösteriyor.
Bence gelecek Türkmen okullarında olacaktır. Çünkü Türkmen
okullarından mezun olan öğrenci 3 dile hakim olmuş oluyor.”
diyerek, bunun öğrenci için avantajlı bir durum olduğunu
kaydetti.

Teşvik programının hazırlanmasındaki amaç ve
buna neden ihtiyaç duyulduğuna ilişkin sorumuzu
Türkmen Eğitim Merkezi Müdürü Usame Kemali
şöyle açıkladı:

“Merkezimizin vizyonlarından birisi de
güzel Türkçemizi yaymak”

Merkezin, Türkmen okullarına kitap temin ettiğini söyleyen
Usame Kemali, “Birinci sınıfa kayıt yaptıran her öğrenciye teşvik
programı kapsamında okul kıyafetleri, kırtasiye malzemeleri ile
birlikte çantası temin edilmektedir. Aynı zamanda birinci sınıf
öğrencilerinin servis ücretleri de bizim tarafımızdan ödenecektir.
Merkezimiz basit imkanlarla esas okullarımızdaki öğrencilere
servis ücretini de temin edebiliyor.” dedi ve servis ücretlerinin
ödenmesine ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

Irak Eğitim Bakanlığı’nın bu yıl aldığı bir karara değinen
Usame Kemali, Türkmen okullarında okutulan müfredata
uygun kitapları milli eğitim bakanlığının basacağını belirtti.

“Türkmen okulları Türkmen milletinin
malıdır”

Usame Kemali, kurslar bölümünde ise merkezin
farklı kurslar düzenlediğini belirterek, “Birinci olarak
Türkmen esas okullarında ortaokul ikiden üçüncü
sınıfa, lise beşinci sınıftan son sınıfa geçen öğrenciler
için yaz tatilinde bütün dersler için kurslar düzenliyoruz
ve bu kurslar ücretsiz. Öğrenci okullar başlamadan önce
bu sınavlara hazırlanmış oluyor.” ifadelerinde bulundu.

Türkmen okullarında görev alan öğretmenler için de kurs
düzenlediklerini belirten Usame Kemali, “Branş öğretmenleri için
Türkçesi iyi derecede olan öğretmenlerimiz tarafından Türkçe
kursu verilmekte. Sözleşmeli öğretmenlerimiz için de Kerkük
ve Türkmenli Bölgesi’nde Türkçe kurslar sunuluyor. Halka
yönelik de kurslarımız var. Türkmen, Arap, Kürt herkes gelip
kurslarımızda Türkçe öğreniyor. Merkezimizin vizyonlarından
birisi de güzel Türkçemizi yaymaktır.” diyerek kursların ücretsiz
olduğunu belirtti.

eğitim bakanlığına bağlı genel müdürlüğün bünyesinde,
Kerkük, Salahaddin, Diyale, Bağdat ve Musul’da bölüm
başkanlıkları var.” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Osmanlı Devleti’nin, Irak’tan çekildikten sonra Türkmenlerin
eğitim haklarını sürekli dile getirdiğini ifade eden Kemali,
“1931’de Yerel Diller Kanunu çıktı. Irak, Birleşmiş Milletler’e
üye olmak için bir deklarasyon yayınladı. Uluslararası
platformda kabul ettirmek için Irak’ta yaşayan etnik gruplara
Türkçe ve Kürtçe eğitim hakkı verildi. Kerkük, Kifri ve Erbil’de
başta olmak üzere bu haklar Türkmenlere verildi. Ama ne
yazık ki kısa bir süre sonra bu haklar hep kağıt üzerinde
kaldı. Türkmenler uzun süre ana dilde eğitim için mücadele
verdiler. 70’li yıllarda bir hak verildi. Halkımız olumlu baktı
ve okullarımıza akın ettiler. Ancak o dönemin dikte rejimi
bu hakkı tekrar elimizden aldı ta ki güvenli bölge kurulana
kadar. O dönem bu hak tekrar Türkmenlere verildi. Kısacası
biz Irak’ta Türkmenler olarak bu hakkı elde edene kadar,
yüzlerce insanımız şehit oldu, sürgüne gönderildi, köylerimiz
yerle bir edildi. Yani bu hak kolay alınmadı. Bu nedenle millet
olarak bu hakkı ciddi bir şekilde elimizde tutup, sonuna
kadar savunmamız gerekiyor. Bizden sonra gelen nesiller,
kültürümüzü devam ettirebilmeleri için okullarımıza akın
etmeli.” diye konuştu.

Türkmen okulları hakkında çıkan söylentilere değinen
Usame Kemali, “İnsanlarımız arasında bu okulların
geleceğinin olmadığı ve bu okullardan mezun olanların
iş bulamadığı yönünde söylentiler var. Kerkük veya Irak
genelinde şu dönemde işsizlik zaten var yani sadece Türkmen
okulunu bitirip iş bulamayanlar Türkmenler değil. Diğer
okullardan da mezun olanlar iş bulamıyor. Ayrıca Türkmen
okulları eğitimde hep bir adım öndedir. Bugün Türkmen
okullarındaki sözleşmeli öğretmenler kısıtlı imkanlarla iş
bulup okullarımızda çalışarak cüzi de olsa bir maaş alıyorlar.
Türkmeneli İşbirliği Vakfı, bu imkanı sağlıyor. Irak devlet
olarak da zengin ve büyük bir devlet olmasına rağmen Irak’taki
sözleşmeli öğretmenler devletten herhangi bir ücret almıyorlar,
sadece bu sene cüzi bir miktar ödeme yapıldı.” ifadelerinde
bulunarak, Türkmen okullarından mezun olanların iş bulma
noktasında avantajlı olduklarını dile getirdi.
Kemali, “Okullarımızın müstakbelinin olmadığına ilişkin
söylentilere değinecek olursak, Irak’ta ve Kuzey Bölgesi’nde
eğitim bakanlığı bünyesinde bir genel müdürlük var. Demek
ki devlet bu kurumu tanımış. Daha da mühimi devletin en
önemli belgesi olan Irak Anayasası’nın dördüncü maddesi
birinci fıkrasında da; Irak’taki Türkmenler ve diğer etnik
grupların ana dilde eğitim alma hakları var diyerek buna
değinilmiştir. Demek ki devlet bunu tanımıştır. Bağdat’ın

“Türkmen okulları Türkmen milletinin malıdır.
Bütün Türkmen milletinin bu eğitime sahip çıkması
gerekir çünkü eğitim Türkmen milletinin dili ve
malıdır. Bu programa ihtiyaç duymamızın nedeni ise
bugün Türkmen eğitimini kıskanıp vurmak isteyen
insanlar var. Bir nebze de olsa program bilinçlendirme
amaçlı olacak. Uzun süre ana dilinden mahrum kalan
insanlarımız oldu. Bugün Türkmen okulları, Türkçe bölümleri
mevcut. Burada amacımız daha fazla kişiye ulaşmak, bu
konuda insanlarımızı daha fazla bilinçlendirmek. Bu eğitimin
başarılı olmasını istemeyenler var. Biz halkımızla yüzleşip,
onlarla iç içe olup bu eğitimin ne olduğunu anlatmayı ve ayrıca
ana dilin önemli olduğunu anlatmayı amaçlıyoruz.”
Ana dilde eğitim almanın öneminden bahseden Usame
Kemali, “Bir çocuk ana dilinde eğtim görürse eğitimcilerin
de söylediği gibi daha başarılı olur. Çünkü daha kolay anlar,
zorluk çekmeden o bilgileri öğrenir. Bu konuya uzmanlar da
vurgu yapmaktadır. Çocuklarımız ana dilde eğitim görürse
okulda, hayatta, geleceklerini inşa etmekte daha başarılı
olacaklardır. Ana dilinde eğitim alan bir kişi kendi dilini
edebiyatını kültürünü de ilerletir, geliştirir. Bu nedenle teşvik
programımız bu yıl çok farklı olacak.” dedi ve programlara
ilişkin şu açıklamada bulundu:

“Farklı alanlarda çalışmalarımız var. Televizyon
programlarımız olacak. Spot video çekilecek ve bu
videolarda Türkmeneli bölgesinden önemli kişiler yer
alacak. Bu da Türkmen eğitimini Türkmen toplumunun
bütün kesimlerinin kabullenip destek verdiğini
gösterecektir. Ayrıca kısa skeçler yayınlanacak ve daha pek
çok sürprizimiz var. Tabii ki bu durumda halkımızın da
desteğine ihtiyacımız var. Biz toplumumuzun bizi yalnız
bırakmayacağından eminiz.”
Türkmen okullarının başarısız olduğu yönündeki fikirlere
ilişkin ise, “Türkmen okullarının başarısı konusunda asılsız
söylentiler var. Ancak Türkmen okulları çok başarılı. Irak
olağanüstü bir durumdan, ciddi bir süreçten geçmekte.
Türkmen eğitimi de diğer eğitimler gibi bu durumdan zarar
gördü. Örneğin bu yıl Kerkük’ü örnek alarak ilkokul altıncı
sınıfın sonuçlarına bakarsak 99.4 puan alan öğrencimiz
var. Bu bir başarıdır.'' diyerek konuşmasını şu sözlerle
sonlandırdı:
“Kerkük’te başarı oranı iyi bir seviyede. Geçen yılın lise
son sınıf sonuçlarına bakacak olursak, Irak birincisi
Türkmen okullarından olan Barış Kız Lisesi’nden İnci
Aydın adında öğrencimiz oldu. Birinciliği kazanan 2
kişiydi. Onlardan biri bizim öğrencimiz. Bildiğim kadarıyla
Türkmen okullarından mezun olup tıpta okuyan 70’e
yakın öğrencimiz var. Mühendislik, edebiyat, iktisat, fen,
eğitim, siyaset ve hukuk fakültelerinde öğrencilerimiz var.
Açıkçası Türkmen okullarında başarı seviyesi çok iyi bir yerde.
Ama bizim hedefimiz eğitim kalitesini daha da yükseltmek.
Eğitimcilerimizin desteği ile bunu yeni eğitim-öğretim yılında
yapmayı planlıyoruz.”
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Erbil İçin Ne Yaptık?

H

er köşesi Türkmen kokan Erbil
nasıl bu hale geldi? Erbil'de eskiden
çoğunluğun Türkmen olduğunu
bilmeyen yoktur. İlk önce Erbil Kalesi
sonra da diğer mahallelerin hepsi
Türkmenlerden oluşuyordu. Kayseri
Çarşısı’nda da hep Türkmenler vardı.

büyük bir hedef var. Onların yaptığı
Erbil’in demografik yapısını tamamen
değiştirmek için bir hamleydi.

Şimdiki Erbil'i bahsettiğimiz eski
dönemle karşılaştırırsak değişen birçok
şey olduğunu göreceğiz. Örneğin,
%100’ü Türkmen esnaflardan oluşan
Kayseri Çarşısı’nda şimdi çok sayıda
Türkmen olmayan esnaf mevcut. Bu da
Erbil'in tarihi yapısının ve demografik
Tarihi kaynaklar Erbil şehrini hep eski
yapısının değişmesinde büyük bir etki
bir ticaret merkezi olarak gösterir ve
yarattı. Erbil halkı sürekli yönetime sitem
tarih boyunca Türkmenler Erbil sahibi
ediyor, Erbilliler kayboldular, Erbilliler
olduğu için bu büyük ticaret de tabii
sessiz kaldılar gibi ifadeler kullanıyorlar.
ki Türkmenlerindi. 50'li 60'lı yıllarda
Erbil’in merkezine gelip yerleşen Kürtler Oysa ki başımıza gelenlerin birçoğundan
hep şunu söylerler, “eskiden Erbil'in atan kendimiz sorumluyuz. Eskiden Erbil’de
Türkmenlere özgü çok sayıda kültürel
ekonomi damarı Türkmenlerdi” çünkü
Erbil'de mülk sahibi olan ve ticaret yapan değerleri ne yazık ki artık birçoğumuz
insanların hepsi Türkmen’di. Bunların da unuttuk. Bizler kültürel ve tarihi
miraslarımızı unuttukça kaybolmaya
kanıtı, Erbilliyim dediğinde sorulan ilk
mahkûmuz.
soru “Türkmen misin?” olması.
Şimdi duruma baktığımızda eskisinden
çok farklı. Nasıl bizi zayıflattı
diye diğer milletleri eleştiriyorsak
burada kendimizi de eleştirmemiz
gerekmektedir. Erbilliler çekingen
tavırlarıyla hep belirli bir sınırda
kalmaya devam ettiler ve böylece yavaş
yavaş Erbil’in sahipliğinden azınlık bir
duruma doğru gittiler.
Erbil'in tarihine bakarsak Ahmet Çelebi
gibi çok sayıda
insan bu şehre
büyük hizmetler
sunmuştur. Bu
hizmetlerden hala
bahsedilmekte ve
bahsedilmeye de
devam edilecek.
Ama şimdi
Erbil'e hizmet
edenler maalesef
Türkmenler
değil. Çünkü
Türkmenler
genel hizmet
alanları yapmak
yerine hep mülk alıp kiraya vermeye
ve şahsi kazanç elde edebilecek işlere
girdiler. Çok az sayıda Türkmen kalkıp
sermayesi ile atölye veya şirket açtı.
Oysa ki Türkmenlerin elinde bulunan
maddi varlıklarla bunun onlarca
katı yapılabilirdi ve Erbil şehrine en
güzel hizmetler Erbil’in asil sahipleri
tarafından yapılabilirdi.

90'lı yıllara kadar Erbil’de birçok kültürel,
siyasi ve Türkmen aileler tarafından örf
ve adetlerimiz gereği hayatımızda büyük
bir yer bulan onlarca eğlence, kutlama
merasimleri yapılırdı, bu eğlencelere
Erbil halkı büyük bir coşkuyla ve
sevinçle katılırdı. Bu çerçevede yapılan
kültürel etkinliklere Türkmenlerin yanı
sıra Kürtler de katılırdı, çünkü bu tür
eğlence ortamları bizim kültürümüzün
en güzel parçasıydı ve onlar da buna
hayrandı. Ama şimdi ne
o eski eğlenceler devam
etmekte, ne de eskisi kadar
Erbil’de Türkmen ses
sanatçısı bulunmakta.

ali.salam.antar@gmail.com

Ali Antar

Bizim ticari girişimlerimiz
ve kültürel miraslarımız zayıf
kaldıkça, diğer milletlerin
ticari girişimleri ve kültürleri
gelişimleri başladı. Böylelikle
Erbil'in en varlıklı milleti
olan Türkmenler artık
diğer milletlere göre fakir
veya orta tabakaya düştü.
Oysa ki böyle bir duruma
düşmek yerine, ticari zekamızı kullanıp
Erbil'in her köşesinde çok büyük izler
bırakabilirdik. Büyüklerimiz vefat
ettiğinde arkasından birkaç ev veya
apartman bırakmak yerine, atölye ve
oradan ekmeğini kazanan onlarca
insan bırakabilirdi. Bu da Erbil’i
sahiplenmemizde çok büyük katkı
sağlayacaktı.

Bir an önce Erbilli Türkmenler içine
kapanık moddan çıkıp ticaret dünyasına
açılmalıdır. Böylece Türkmenlerin
Erbil’de var olduğunu ve hala Erbil’in
en asil sahibi olduğunu herkese
açıklayabiliriz. Ayrıca, darmadağın
hale gelen milletimizi ve kültürel
mirasımızı da dirilterek tekrar bir
araya toplayabiliriz. Yapılan bu büyük
demografik değişime rağmen, Erbil
merkezde bulunan bir milyonu aşan
nüfusun kesinlikle hala 300 bininin
Türkmen olduğunu söylemekte
Ne yazık ki böylece Erbil şehri hizmetsiz fayda var. Ama ne yazık ki Erbil’in
nüfusunun yarısı olan Türkmenler
kaldı. 1960'lardan sonra Erbil'e çevre
köylerden bir akım başladığında, Erbil'de sessiz bir durumda sadece diğer
milletleri izlemekte. Oysa ki IKBY
Türkmen nüfusuna yakın Kürt nüfusu
Parlamentosu’nda kota sistemi ile 5
oluştu. Her ne kadar Erbil'in asil yerlisi
sandalye sahibi olmak yerine, bölgenin
olmasalar da Türkmenlerin tam tersine
tamamında kotasız bir şekilde en
çok sayıda büyük restoran, yüzme
azından 8 veya 9 sandalye kazanmamız
havuzu, insanların gittiği, eğlendiği
gerekir. Milletler birlik oldukça
ve gezdiği tesisler açtılar. Böylece
güçlüdür. Kültürel ve tarihi miraslarını
bizim yıllarca Erbil'e sunamadığımız
korudukça vardır, ama elinde olan büyük
o hizmetleri Kürtler sonradan gelip
miraslara sahip çıkmazsa kaybolmaya
sundular ve kendilerini Erbil’in sahibi
mahkûmdur.
ilan ettiler. Tabii ki bunun da arkasında
Örneğin; Türkmenler sermayelerini
ev almaya harcayıp evleri kiraya
vermek yerine hizmet tesislerinde
yatırım yapsalardı, şimdi Erbil'e hizmet
eden Türkmenlere ait birçok hizmet
müesseseleri vardı, bu müesseselerde
yüzlerce veya binlerce Türkmen kazanç
elde edip geçimini sağlardı. Ama
nedense Türkmenler bunun yerine
sürekli kiraya verebilecekleri evleri,
binaları alıp kirasını toplamayı tercih
ettiler.
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Çevre Kirliliği
Ç

evre kirliliği toprak, su ve

havaya zararlı ya da kirli bir maddenin
karışması sonrasında birleşmesi sonucu
bu unsurları kapsayan canlıları olumsuz
etklemektedir ya da doğanın işlevinin
azalmasına neden olmaktadır.

Daha önceki yüz yıllarda da dünyanın
tüm bölgelerinde çevre kirliliği vardı
ve devam ediyor. Ancak hala insanları
huzursuz edecek ve korkutucu seviyeye
gelmiş değil. Çünkü doğa bu seviyedeki
çevre kirliliğinden kurtulamaması
durumunda değil. Buna da çevre
kirliliğinin göstergesi denir.
2-Riskli Kirlilik

Kur’an-ı Kerim'de ve peygamberlerin
insanlığa ilettiği bilgilerde, yeni neslin
bilimden önce çevreye önem verildiği
görülüyor. Onlarca ayette çevreye,
çevrenin dallarına, önemine ve çevre ile
ilgili eğitime değinilmiştir. İnsanların
elleriyle hayvanlara, bitkilere, insanlara
ve tarım alanlarına uğrattığı zararı
anlatılıyor ki, Allah zararı sevmez,
onarım ve kalkınmayı sever.

Bu tür kirlilik, çevrenin dengesinin
bozan etkiler yaratır ki bu seviyedeki
kirlilik, riskli bir kaynağa dönüşebilir. Bu
da kirleten maddenin çevreyi çok karışık
bir duruma sokmasına neden olabilir.
Sanayi devriminin başkaldırmasıyla
ortaya çıkan karışık kirli maddeler
dünya atmosferini kaplıyor. Riskli çevre
kirliliğinin oluşumu hava değişimi
gibi insanların ve tüm canlıların
üzerine direkt veya dolaylı yoldan etki
yaratmaktadır.

Çevre kirliliği herkes tarafından
hissedilen bir durum haline gelmektedir.
Çevre, doğal kaynakları yenileyememe
durumuna gelmiş ve insanların çokça
düzenlediği etkinliklerin sonucunda
sert bir etkiyle karşı karşıya kalmıştır.
Yeryüzünün tarih boyunca koruduğu
çevrenin kirlenmesi ve dengesinin
bozulması büyük sorun haline gelmiştir.

3-Ölümcül ve Yıkıcı Kirlilik

Kirlilik, çevreye önem veren bazı
kişilere göre, doğal çevreye zarar veren
bütün eylemleri önemsemek anlamına
geliyor ya da çevrenin etkinliklerden
kaynaklanan fiziksel, kimyasal ve
biyolojik değişimlere uğraması olarak
tanımlanıyor.

Ölümcül ve yıkıcı kirlilik, çevre
kirliliğinin en korkutucu türüdür. Bu
türde, yıkıcı felaketler meydana gelir ki
hayatın tüm görünüşünü değiştirecektir.
Bazı bölgelerde insanların ve tüm
canlıların ölümüne, doğanın tabiatını
bozma ve insanlara bu sorunu çözmesi
için hiçbir olanak sağlanmayan yıkıcı
olaylar görünmüştür. Örneğin, Halepçe,
Dolibalisan, Şeyhvasan ve Sev Senan'a
yapılan kimyasal saldırılar, diri diri
gömme, enfal ya da DEAŞ'ın saldırıları
Sincar, Koço Köyü, Musul'da büyük bir
yıkıma neden oldu ve daha birçok bölge
ölümcül yıkımlarla karşı karşıya kaldı.
Bu sorunun şimdiden kontrol edilmesi
için tüm insanlar bu çirkin ve büyük
felaket konusunda uyarılmalı.

Çevrenin tek bir unsurunun
kirlenmesini diğer unsurlardan
ayıramayız, örneğin, çevrenin bir unsuru
kirlendiğinde bu kirlenme çok hızlı bir
şekilde diğer unsurlara da geçer ve daha
sonra canlılara, bitkilere ve insanlara
ulaşır. Atıklarda bulunan kurşun
maddesi, araba egzozundan
şti Mantk,
a
D
çıkan duman, fabrika
ği Başkan
e
n
r
e
D
r
a
Avy
dumanı, sigara ve nargile
ı
Yardımcıs
dumanı gibi maddeler çok
hızlı bir şekilde ağaçların yaprakları,
su ve havaya karışarak çevreyi kirletir.
Ayrıca karınca zehirleri, kimyasal
ürünler gibi toprağı kirleten maddeler,
su kanalları ve yer altı sularına
ulaşmaktadır.
Çevre kirliliği seviyesi bir bölgeden
başka bir bölgeye veya bir
zamandan başka bir zamana
göre değişir, bu nedenle çevre
kirliliğinin seviyelerini
üç çeşide ayırabiliriz,
bunlardan:
1-Riskli olmayan
kirlilik
Riskli olmayan kirliliğin
yeryüzünde yaşayan
canlılara belirli kötü
bir etkisi yoktur. Belki
de bazen bu seviyedeki
kirlilik gerekli olabilir.
Biz, şu anda çevreyi hiç
kirletmeyen bir etkinin
olmadığını söyleyebiliriz.
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28 Temmuz 1914
Birinci Dünya Savaşı

B

4-) Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya Macaristan
İmparatorluğu, Alman İmparatorluğu ve Rus Çarlığı
Birinci
Dünya
Savaşı’nı
önceki
savaşlardan
ayıran
yıkılmıştır.
irinci Dünya Savaşı 28 Temmuz 1914'te başlayan
en
büyük
özelliklerden
birisi
sivil
kayıpların
askeri
5-) Türkiye Cumhuriyeti, Polonya, Çekoslovakya,
ayrıca II. Dünya Savaşı'na kadar (Dünya Savaşı yahut
kayıplar kadar yüksek olmasıydı.
Büyük Savaş) olarak tanımlanmış, Avrupa merkezli
Yugoslavya, Macaristan, Estonya, Letonya ve Litvanya
olan küresel bir savaştır.
Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşına Neden Girdi adlarında yeni devletler kurulmuştur.
6-) Savaş sonrasında yayınlanan Wilson Prensipleri
Avusturya Arşidükü Franz Ferdinand’ın bugünkü
gereğince dünya barışını sağlamak
Bosna Hersek’in Saraybosna kentine
ve uluslararası sorunları diplomatik
yaptığı ziyarette Sırp milliyetçi Gavrilo
yollarla çözmek adına Milletler
Princip tarafından öldürülmesi, 20.
Cemiyeti kurulmuştur. Ancak
yüzyılın en büyük felaketlerinden
biri kabul edilen 1. Dünya Savaşı'nın
Milletler Cemiyeti’nin hedeflediği
başlamasına neden oldu. Bu da eski
amaçları gerçekleştirdiği söylenemez.
Avrupa için sonun başlangıcı oldu.
Keza Cemiyet, kısa bir süre sonra
yeni bir dünya savaşının çıkmasını
Avusturya-Macaristan İmparatoru
engelleyememiştir.
Franz Joseph I. tarafından bütün silahlı
7-) Yine Wilson Prensipleri uyarınca
kuvvetlerin denetiminden sorumlu
“sömürgecilik” ortadan kalkmış, ancak
müfettiş olarak görevlendirilen
Ferdinand, 27 Haziran 1914'te
bu anlayış “manda ve himaye” adı altında
imparatorluğun Bosna'daki birliklerini
sömürgeci devletler tarafından farklı
denetlemek üzere bu ülkeye gitti. Ziyaret
biçimlerde sürdürülmüştür.
kapsamında Saraybosna'da bir törene
8) Birinci Dünya Savaşı’nın ortaya
katılmak üzere yola çıkan Ferdinand ve
çıkardığı sonuçlardan bir diğeri ise,
eşi, 28 Haziran 1914'te 19 yaşındaki lise
savaşın yarattığı topyekûn yıkım
öğrencisi Princip tarafından düzenlenen
nedeniyle sivil savunma örgütlerinin
suikastle öldürüldü.
kurulması ve bu örgütlerin önemlerinin
Veliaht Ferdinand'ın ölümünün ardından
artması olmuştur.
Avusturya, Sırbistan Krallığı’na 23
9-) Birinci Dünya Savaşı sonunda kurulan
Temmuz 1914'te kabul edilmesi zor
yeni ülkelerde “milliyet” unsurunun göz
şartlar içeren bir ültimatom verdi.
ardı edilmesi, birçok ülkede zamanla
İmparator Joseph, ültimatom şartlarını
Osmanlı
devleti
önce
tarafsızlığını
ilan
etti.
Almanya
iç sorunlara yol açmış, bu durum bu tarz sorunlar
kabul etmeyen Sırbistan'a 28 Temmuz 1914'te savaş ilan
Osmanlı'nın
jeopolitik
konumundan
yararlanarak
yeni
yaşayan geri kalmış ülkelerin sömürgeleştirilmesini
etti.
cephelerin açılmasını sağlamak ve halifelik sıfatından
kolaylaştırmıştır.
yararlanmak için savaşa girmesini istedi.
Avusturya’nın Sırbistan’a savaş ilanıyla Avrupa’da
10-) Son olarak Birinci Dünya Savaşı sonucunda
başlayan savaş Osmanlı İmparatorluğu, Almanya,
kazanan devletler, kaybeden devletlere koşulları
İtilaf devletleri Osmanlı devletinin savaşa girmemesi
Rusya, Fransa, İngiltere ve ABD’nin de katılmasıyla
için kapitülasyonların kaldıracağını ve maddi yardım
oldukça ağır olan barış antlaşmaları imzalatmışlardır.
küresel bir boyut kazandı.
yapılacağını açıkladı.
Birinci Dünya Savaşı Sonrasında Yapılan
Ayrıca Birinci Dünya Savaşının nedenlerini Avrupa
İttihat
ve
terakki
yönetimi
Almanların
savaşı
Antlaşmalar
devletlerini bu denli büyük bir savaşın eşiğine getiren
kazanacağını ve kaybedilen toprakların geri alınacağını
faktörler arasında aramak gerekir.
düşünerek kapitülasyonların tek yanlı olarak
Savaşı kazanan İtilaf Devletleri, yenilen devletlerle
kaldırıldığını ilan etti. Midilli ve yavuzlu adı verilen
Eğer özet geçerek bu savaşın sebeplerinden
yapılacak antlaşma şartlarını görüşmek ve savaş
alman gemileri Rus limanlarını bombaladılar. Bu olay
bahsedersek, İngiltere ve Almanya arasındaki
sonucunda Osmanlı savaşa girmiş oldu.
sonrası dünya düzenin planlamak için 18 Ocak 1919
ekonomik rekabet, sömürge arayışı, silahlanma
Paris Barış Konferansını topladılar. Bu konferans
yarışının hızlanması, devletlerarası bloklaşma, siyasi
Birinci
Dünya
Savaşının
Osmanlı
Açısından
kapsamında yapılan görüşmeler sonucunda barış
birliğini geç tamamlayan Almanya ve İtalya'nın siyasi
Sonuçları
antlaşmaları hazırlandı ve imzalandı.
dengeleri değiştirmesi, Fransız ihtilalinin getirdiği
milletçilik akımının etkisi ve Fransızların AlsosBirinci Dünya Savaşının sonuçları Osmanlı Devleti
Loren bölgesini Almanlardan geri almak istemesi,
Birinci Dünya Savaşının sonuçları arasında önemli
açısından çok ağır oldu. Osmanlı Devleti 1. Dünya
Avusturya'nın ve Rusya'nın balkanlar üzerindeki çıkar
bir yer tutan bu antlaşmalar kronolojik sıraya göre
Savaşı sonrasında yıkıldı. Osmanlı topraklarının bir
çatışmaları, bu savaşın başlamasında büyük bir rol
kısmı İngiltere’nin ve Fransa’nın hakimiyeti altına
şöyledir:
alıyor.
girdi. Daha sonra bu topraklarda Suriye, Ürdün, Suudi
Arabistan ve Irak gibi devletler kuruldu. 1. Dünya
Versailles (Versay) Antlaşması: Almanya – İtilaf
Savaşa katılan İttifak Devletleri: Almanya,
Savaşını
izleyen
Kurtuluş
Savaşı
sonrasında
Anadolu
Devletleri ( 28 Haziran 1919)
Avusturya-Macar imparatorluğu, İtalya {1915'e kadar},
topraklarında Türkiye Cumhuriyeti kuruldu.
Bulgaristan, Osmanlı Devleti
Saint Germain (Sen Jermen) Antlaşması: Avusturya
Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçları ise şöyle:
Savaşa katılan İtilaf Devletleri: İngiltere, Rusya,
– İtilaf Devletleri (10 Eylül 1919)
Fransa, İtalya (1915'ten sonra), Sırbistan, Japonya,
1-) İngiltere, en büyük rakibi Almanya’yı yenerek
Romanya, Portekiz, ABD, Brezilya, Yunanistan
Avrupa’da ve denizlerde kendi aleyhine oluşabilecek
Neuilly (Nöyi) Antlaşması: Bulgaristan – İtilaf
potansiyel
bir
tehlikenin
geçici
de
olsa
önüne
geçmiştir.
Devletleri (27 Kasım 1919)
1914 yılının sonuna kadar sadece 10 ülke savaşa
2-)
Birinci
Dünya
Savaşı’nın
İngiltere
açısından
bir
katılmıştı. Aralarında Osmanlı Devleti’nin de
başka önemli sonucu, Ortadoğu’daki gücünü arttırması,
bulunduğu devletlerin nüfusu ise 800 milyonu,
sömürgelerini koruması ve hatta savaş sonucunda yeni Trianon (Triyanon) Antlaşması: Macaristan – İtilaf
yani o dönemde dünya nüfusunun yaklaşık yarısını
Devletleri (4 Haziran 1920
sömürgeler elde etmesidir.
kapsıyordu.
3-) İtalya, Avusturya’dan toprak almak suretiyle
Sevres (Sevr) Antlaşması: Osmanlı Devleti- İtilaf
Yaklaşık 9,7 milyon askerin ve 10 milyon sivilin öldüğü sınırlarını genişletmiştir. Akdeniz’de elde ettiği
topraklarla
da
güçlü
bir
konuma
gelen
İtalya,
Devletleri (10 Ağustos 1920 )
Birinci Dünya Savaşı, 11 Kasım 1918'de sona erdi.
Anadolu’
d
a
kendisine
verilen
toprakları
ise
elinde
11 Kasım 1918’de ateşkes imzalandığındaysa savaşa
tutamamış ve Kurtuluş Savaşı sürecinde Anadolu’yu
taraf olmayan sadece yaklaşık yirmi ülke vardı.
terk etmiştir.
Bunların çoğu, Latin Amerika ve Kuzey Avrupa'da
Hazırlayan: Muhammet Emin

bulunuyordu.
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Bağdat Yine Eski Bağdat
Ama!..

B

zaman gerektiriyordu.

ir süredir Bağdat'a gitmek ve
orayı gezmek istiyordum, çünkü bizim
jenerasyonumuz Bağdat'ı anne ve
babalarımızın bahsettiği efsanevi şehir ve
heybetli başkent olarak biliyor. Daha sonra
2003 senesinde yıkıcı Amerikan savaşından
sonra şehir altyapı olarak çok büyük bir hasar
gördü. Savaştan sonra bazı küçük rötuşlar
yapılarak tekrardan Bağdat şehri dünyaya
açıldı.
Bağdat'ın tarihi asla inkar edilemez bir
durum, çünkü birçok yıkıcı saldırıya karşı
daha en başından beri siyasi ve kültürel
merkez olarak tarih boyunca büyük bir rol
oynamıştır. Aynı zamanda Bağdat şimdilerde
Irak'ın başkenti olmasıyla birlikte geçmişte
de birçok kez farklı hilafet, saltanat ve
ülkelerin başkenti olmuştur. Mesleğimden
dolayı Bağdat'a yolum düştü ve çok kısa zama
içerisinde uçağa binerek Bağdat Uluslararası
Havaalanı’na iniş yaptım.
Daha ilk bakışımda şehrin çok yorgun
olduğunu anlamıştım. Sonra bir minibüs
aracılığıyla havaalanından uzaklaştık. İlk
anda dikkatimi çeken Hurma ağaçlarının
sayısal olarak çokluğu oldu, kilometrelerce
ilerlediğimiz yol boyunca hurma ağaçları
bulunuyordu. Daha önceden aslında bana
Bağdat'ın yaz mevsimi hakkında bazı şeyler
söylenmişti. Hakikaten farklı bir sıcaklığı
vardı! Minibüsten iner
inmez ilk işim taksiye
binmek oldu
ve hemen
taksiciye ''Hava
kaç derece'' diye
sordum. O da
''48'' deyince hak
verdim açıkçası.
Meşhur Tahrir
Meydanı'na
vardığımızda
aslında benim
için aydınlığa
kavuşan bazı noktalar
oldu. Mesela Amerikan
savaşının Bağdat'a çok büyük bir zaiyat
verdiğini gördüm. Psikolojik olarak halk
bitkin ve celallenmiş durumda. Örnek
olarak taksideyken halkın bilinçaltında
yerleşen şiddet ve bitkinlik nedeniyle trafik
kurallarının birçoğunu es geçmiş durumda
olduklarına şahit oldum.

Şunu söylemeden geçemeyeceğim, bu
yazıda Bağdat’ın içinden geçen nazlı Dicle
ve Fırat nehrinden bahsetmemek olmaz.
Dicle Nehri her türlü hizmetten uzak kaldığı
için çöp yığınları ve atıklarla dolu, aynı
zamanda nehrin kıyısında insanların rahatça
gezebileceği bir kıyı sahil düzeni yok. Genel
olarak Bağdat yenilenme konusunda geride
kalmış durumda ve aynı zamanda çağdaş
hizmet sistemleri ile denge sağlayamamış.
Cadiriye, Mansur, Zevra, Bab Şerci, Kazimiye,
Sadun ve Zeyyune gibi bölge ve mahalleler
eski dokusunu korumuş durumda.
Gezdiğim sırada yeni inşa edilmiş evler
nadiren gözüme çarpıyordu, Bağdat'ta
bulunan evlerin en yenileri bile aslında
yetmişli ve seksenli yıllardan kalmaydı. Ayrıca
halkın misafirperverliği dikkatimi çeken
başka bir konu oldu. Taksi şoförlerinden
birisiyle sohbet etmek amacıyla sorularıma
devam ettim ve Erbil'den geldiğimi ona
söyledim. Hemen çok sevinçli bir şekilde
karşılayıp misafirperverliğini gösterdi.
Aslında halkın kırgın olduğu nokta,
siyasetçilerin halka karşı tutumları.
Halktan aldığım bilgilere göre yolsuzluk
şehri tamamıyla kaplamış durumda, buna
binayen taraflar şehrin mozayiğini göz
ardı ederek kendi gruplarını oluşturmuş,
yaptıkları yolsuzluklardan aldıkları para ile
kendi ekiplerini razı etme peşindeler. Başkent
olarak Bağdat'ta birçok siyasi parti ve
taraf bulunmakta, bu yüzden Bağdat
hiçbir şekilde ilerleme kaydetmiş
durumda değil. Çünkü her grup kendi
çıkarı ve partisi için çalışma yürütüyor
ve ayrıca halka hizmet ilkesi kulak ardı
edilmiş.

Ziya Uzeiry
ziya.m.uzeiry@outlook.com
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O an taksi şoförüne genel durumları
hakkında birkaç soru sorma fırsatım oldu,
fakat karşılığında karamsar cevaplar aldım.
Aslında şehir 2003'ten sonra hizmet açısından
çok gerilemiş ve hatta 90'lı yıllardan hiç
çıkamamış gibi. Yapıt ve binalar eski, buna
karşın yeni yapılmış herhangi bir bina
göremedim AVM'ler hariç. Ziyaretimden 2
ay önce Yeşil Bölge denilen Bağdat'ın kalbi
olan bölge, art arda gelen Irak hükümetleri
ve Amerika'nın farklı farklı bahanelerinden
dolayı 12 yıldan daha fazla bir zaman zarfının
ardından yeni yeni halka açılmıştı. Bu yüzden
halk o bölgenin açılmasından dolayı mutlu ve
sevinçli gözüküyordu fakat diğer taraftan da
eski hatıralar ve eski Bağdat'ı hatırlıyorlardı.
Hizmet sektörü aşırı derecede zayıflamış
durumda, öyle ki 2003 yılında savaştan
kalan taş yığınları, çöpler hala yerli yerinde.
Ayrıca yollar teknik olarak göz ardı edilmiş
ve yolda giderken otomobil tekerlekleri
birkaç metrede bir çukurlar ve kasislerle
karşılaşıyordu. İlgimi çeken başka bir konu
ise caddelerin kalabalıklığı oldu. En yakın
yere ulaşmak bile en az yarım saatlik bir

Bir taraftan halkı haklı buluyorum.
Çünkü 90 yılı aşkın bir süredir Bağdat
art arda gelen darbelere, savaşlara
ve zulümlere kurban edilmiş bir
şehir. Bundan dolayı bu şehirde
bir genç veya bir çocuğu kızgın
halde görürseniz, hemen toplumsal
piskolojinin ne kadar zarar gördüğünü
anlayacaksınız. Yani kısacası Bağdat halkı
psikolojik olarak aşırıcılığa kaçmış durumda.
Buna binayen şehrin durumu biraz farklı.
Eskiye nazaran başkent Bağdat değişmiş,
bazı AVM'ler açıldı ve sayıları bir iki ile sınırlı
değil. Turizm açısından da Irak'ın hemen
hemen bütün şehirlerinden misafirler geliyor.
Yani iş açısından aslında iyi bir seviyeye
gelmiş durumdalar.
Yukarıda bahsettiğim gibi ''Bağdat yine eski
Bağdat ama...''. Sokak isimleri, mahalleler
ve ziyaret edilecek mekanlar açısından
Bağdat yine eski Bağdat fakat eğitim seviyesi,
toplumsal bilinç, hizmet, temizlik ve çevre
kirliliği açısından eski Bağdat değil.
Bağdat'a varır varmaz sabah saatlerinden gece
saat 12'ye kadar sokak sokak bu şehri gezdim.
İlgimi çeken husus halkın ümitsizliği oldu. Bir
şehrin durumunu bilmek veya öğrenmek için
en ideal yol taksicilerin ağızlarını yoklamak.
Herhangi taksi şoförü araca bindiğim zaman
hemen yolsuzluk ve adaletsizliğe vurgu
yapıyordu. Haklılar, çünkü Bağdat gibi bir
şehrin göz ardı edilmesi ve halkının ümitsizlik
seviyesinde zirve yapmış olması kabul
edilebilir bir şey değil.
Aslında onların sadece emniyet, hizmet ve
refaha ihtiyaçları var. Diğer dünya başkentleri
gibi yaşayıp, diğer ülkelerin siyasetlerine
kurban gitmek istemiyorlar.

A

Kuyumculuk
Mesleğinin
İncelikleri

Haber: Abdülselam Haşim / Foto: Ali Salim

ltın, özellikle Ortadoğu
toplumunda kadınların misafirliğe
veya bir törene katıldığında süs amaçlı
kullandığı değerli takılardır.
Şüphesiz altın, Irak’ta da kadınların
günlük hayatta ve törenlerde taktıkları
önemli bir aksesuardır. Bu nedenle
ülkenin tüm şehirlerinde altın için özel
bir çarşı kurulmuştur.
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altın ithalatı altın yapma mesleğine
büyük etki yaratıyor. Halkın, Türkiye
ve Körfez bölgelerinden gelen altınlara
olan talebi daha yoğun. Alıcılar bizim
el emeği ürünlerimizin yerine daha çok
hazır altın istiyor. Bu dönemde altın
pazarında hareketlilik azaldı. Bizim
çalışmalarımızın birçoğu el emeği,
yaptığımız bazı özel altınlar makinede
yapılmıyor.” ifadelerinde bulundu.

Müşterilerin hangi takı türünü daha
çok talep ettiğine ilişkin sorumuza İmat
İbrahim, “Mıglat, Aşık Bend, Gobere ve
Erbil’deki Kayseri Çarşısı Irak’ın en
kemer gibi takılara ilgi fazla olduğu için
eski çarşılarından biridir. Bu çarşının
büyük bir alanında kuyumcu dükkanları bunları daha çok yapıyoruz. Ancak halk
tarafından bu takıları yaptırma isteği
yer almaktadır. Bu çarşıda bulunan
azaldı. Çünkü Türkiye, Körfez ülkeleri
altınlar, Kayseri Çarşısı’ndaki altın
ve Hindistan’da bunlar makineyle
yapım kurumları, Türkiye ve Körfez
modern bir şekilde yapılıyor ve toptan
bölgelerinden gönderiliyor.
satıcılar bunları buraya ithal ediyor.”
yanıtını verdi.
Çarşının en kadim esnaflrından olan
1976 doğumlu Kuyumcu İmat İbrahim
İtalya, Hindistan, Kuveyt, Birleşik Arap
usta, mesleği ve kuyumculuğun
Emirlikleri ve Türkiye gibi ülkelerden
detaylarını Tba’ya anlattı.
Erbil’e altın ithal edildiğini ve bunların
14 yaşından itibaren Kayseri Çarşısı’nda birçoğunun Türkiye ve Birleşik Arap
Emirlikleri tarafından gerçekleştiğini
çalışmaya başlayan Kuyumcu İmat
belirten Kuyumcu İmat, “Şu anda
İbrahim, ilk başlarda 15 sene boyunca
Erbil’de modern fabrikalar bulunuyor ve
bir kuyumcunun yanında çırak olarak
burada Türkiye ve Körfez bölgelerindeki
el yapımı altın yaptığını daha sonra bu
gibi çok çeşit modern altın takılar
görevi sürdürmek için kendine ait bir
üretiliyor. Fabrikalarda makinelerle
çalışma alanı kurduğunu belirterek,
üretilen aynı çeşit takı, bizim el ile
şu ana kadar da mesleğini devam
yaptığımız takıya göre daha fazla istek
ettirdiğini söyledi.
görüyor.” ifadelerini kullandı.
Küçük yaşlardan beri kuyumculuk
Konuşmasının sonlarında kırık altınları
mesleğine başladığı için bu mesleğin
düzeltmeye ilişkin ise İmat İbrahim,
onun için güzel ve anlamlı olduğunu
“Evet, altınları düzeltme işini yapıyoruz.
belirten İmat usta, altın yapma
Yeni nesil makinelerle çalışmalarımız
aşamalarına ilişkin “Biz, ilk önce
daha da kolaylaştı. Daha önce eski
kuyumculardan kırık altınları alıyoruz.
tür makinelerle çalışıyorduk. Eski
Ardından özel bir aletle bunları eritip
makinelerle kırık altınları düzeltmeye
kalıp haline getiriyoruz. Daha sonra
çalıştığımızda altının kırık olan
müşterilerimizin arzularına göre
bölgesini belirtmemiz gerekiyordu,
takı haline getiriyoruz. Ancak bazı
ancak şu anda yeni nesil makine
müşterilerimiz işi aceleye getiriyor.
ile kırık bölgeyi belirtmeden altını
Bu işin aşamalı olarak yapıldığını
bilmiyorlar. Acele yapılan iş güzel sonuç düzeltebiliyoruz. Daha önce altının
rengini fırça ve şampuanla açıyorduk.
veremez.” şeklinde açıklama yaptı.
Ancak şimdi yaldız (Heleşe) adlı
makine ile altının rengini daha sarı
Türkiye ve Körfez bölgelerinden ithal
ve parlak yapabiliyoruz.” şeklinde
edilen altınların, Erbil’de kuyumculuk
açıklamalarda bulundu.
mesleğine olumsuz etki yarattığını
vurgulayan İmat usta, “Kesinlikle,
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Antik Mısır’dan Günümüze Kadar Gelen 9 Tıbbi
Uygulama

A

ntik Mısır genellikle piramitler, hiyeroglifler
ya da mumyalarla bilinse de bu zengin kültürün
kalıntılarını hala kullanıyoruz. Bu kalıntıların
medeniyetimizi kurmamızda rol oynadığı dahi
söylenebilir. Çevirilmiş belgeler ve çizimler sayesinde
bugün Antik Mısır’da hayat hakkında çok fazla bilgimiz
var. Mısırlılar mumyalama geleneği sayesinde insan
vücuduyla ilgili bir çok bilgiye erişti ve bunları medikal
sistemleri içinde kulllandılar. Çağlarının ilerisinde olan
Antik Mısırlı doktorların kullandığı medikal teknikler
günümüz tekniklerinden çok da farklı değil. Bugün
Mısır alfabesini ve geleneklerini kullanmıyor olsak da
yaptığımız doktor ziyaretleri Mısırlıların yaptıklarından
çok da farklı olmasa gerek.

için yapılmış, Antik Mısırlıların tampon kullandığından deneme yanılma yöntemiyle veriliyordu. Bazı ilaçlar işe
yarasa da diğeri yarardan çok zarar veriyordu. Mısırlılar
bahseden reklamlar bile vardı. Genellikle tamponlar
balı yaralar için
kumaş veya pamuktan yapılıyorlardı.

kullanıyordu ki
bu hala kullanılan
bir yöntemdir.
Şeker, Mısırlıların beslenmesinde yer almadığından
Nanenin mideye
Mısırlıların dolgu ihtiyacı ya da tartar gibi sorunları
iyi geldiğini
olmamasına rağmen dişlerinin düştüğü oluyordu.
biliyorlardı.
Tahılları öğüterek ve taşlarını ayıklayarak tüketseler
Bazı maddeler
de yine
çok başarılı
ayıklayamadıkları
yöntemlere kapı
bazı taşlar
aralamıştı. Hastalar tıpkı günümüzdeki gibi reçeteyle eve
kalıyordu
gönderiliyordu. Her durum için ilaca sahiplerdi. Bakır,
ve bu bazen
kil, kurşun gibi elementler ve tuz kullanılıyordu. Bitkisel
dişlerin içinde
ilaçlar arasında rezene, soğan, keten tohumu ve nane vardı.
boşluklara ya da
Kullanılan diğer “organik” maddeler arasında hayvan
enfeksiyonlara
ve insanlardan elde edilen saç, deri, kan ve dışkı vardı.
Antik Mısır’ dan günümüze kalan 9 teknik:
sebep olabiliyordu. Bunların en iyişekilde etki etmesi için karışım olarak
Bu bazen onları
kullanılıyordu. Konstipasyon için bir çok reçete vardı.
Nabız Kontrolü
ölüme bile sürükleyebiliyordu. Tedavi için farklı
Her çeşit süt, kil ve kurşun sıkça kullanılan maddeler
dolgulamalar kullanılıyordu. Ebers Papirüsleri’ndeki bir arasındaydı. Sütten ürine hatta kana kadar çocuğu insan
Doktora
tarife göre kimyon, tütsü, reçine ve meyveleri karışıtırıp salgısı da kullanılıyordu lapa için. Örneğin anksiyete
gittiğimiz
tamamen oyulmuş diş dolduruluyordu. Diğer reçeteler için yeni erkek çocuğu doğurmuş olan bir annenin sütü
her defasında
ise antibakteriyel olarak bal, renk vermesi için aşıboyası kullanılıyordu. İşe yarayıp yaramadığını hala bilmiyoruz.
kontrol edilen
ve tahılları içeriyordu.
belli başlı şeyler
Ameliyat
vardır; tansiyon,
Protez
ateş, nabız gibi.
Antik Mısırlılar mumyalama üzerinde çalışırken insan
Nabzımız dolaşım
Mumyalarda
dünyanın
en
eski
protezleri
bulundu.
sağlığı hakkında çok fazla bilgi kazandı. Ölüleri ameliyat
sistemiyle
Uzuvlar,
parmaklar
ve
dahası…
Mısır’
d
a
ederken hastalıkların
ilgili ipuçları
protezlemenin
farklı
sebepleri
vardı.
Bunlardan
biri
oluşumu hakkında çok
verebilir.Bu ipuçlarını okumak içinse atardamarlar
Mısırlıların
fazla bilgi kazandılar.
ve toplardamarlar hakkında bilgiye sahip olmanız
ölümden
sonra
Daha sonra Orta
gerekir. Bugün bu bilgiler bizim için temel bilgiler
dirildikten
sonra
Çağ’da otopsi yasadışı
sayılsa da Antik Mısır dönemi için çığır açıcı
hayatlarına
olduğu için bu
bilgilerdi. Mumyalama yaparken Mısırlılar dolaşım
devam
bilgiler kaybedildi.
sistemi hakkında pek çok bilgi edindi.Damarlar ve
edebilmek
için
Cesetleri ikiye bölme
nabız hakkında bilgileri olsa da kalp hakkında eksik
gerekli
uzuvlara
hevesi Mısırlılar
kaldıkları düşünülüyor. Kalbi kan için bir saklama
ihtiyaçları
çağlarının ötesine
bölümü olarak görseler de nabzı tedavi ve tanı için
olduğuna
taşımıştı. Mumyalardan anladığımız kadarıyla insanlarbu
kullanmaları dolaşım sisteminin önemini anladıklarını
inanmalarıydı.
ameliyatlarla gerçekten iyileşiyordu. Neşterler bakır, fildişi
gösteriyor. Nabız saymak, o dönem için zamanının
Böylece
mumyalamayla
birlikte
protez
de
gelişti.
veya obsidiyenden yapılmaydı. Özellikle obsidiyen volkanik
ötesinde bir teknikti. Başka medeniyetler tarafından
Bununla
beraber
canlı
insanlara
da
protez
yapıldığına
bir cam olduğu için keskinliğini bugün kullandığımız
kullanılması için yüzyıllar geçmesi gerekti. Mısırlıların
dair
kanıtlara
sahibiz.
Bu
da
yaralanmalardan
sonra
metallerden bile daha iyi koruyordu. Anestezi yapılamadığı
vücudun farklı bölümlerini kanlandıran damarlar
amputasyon
yapıldığını
ve
hastaların
bazen
hayatta
için hastalara alkol ya da sakinleştirici veriliyordu.
hakkında bilgi sahibi olduklarını biliyoruz. Küçük
kaldığını
gösteriyor.
Bilinen
en
ünlü
protez
hastası
Sakinleştirici olarak adam otu, ağrı yönetimi içinse haşhaş
damarlar hakkında olmasa da büyük olanların yerini
tahta
bir
ayak
baş
parmağına
sahip
bir
kadın.
Protez
suyu kullanılıyordu. Ameliyatla ilgili asıl sorun kan transferi
bilip kanama sırasında kanın nasıl durdurulacağını
takılan
bölgenin
iyileşmiş
olması
protezi
günlük
hayatta
olmadan ameliyatların uzun sürmesi ya da kanamanın
bilmeleri tedavi için önemliydi.
da kullandığını gösteriyor. Bu protez ayrıca dünyanın
fazlalığıydı. Sıcak bıçakla damarları dağlayarak kanamayı
en
eski
protezi
olarak
biliniyor.
azaltıyorlardı. Ameliyat sonrası antibiyotik olarak bal ve
Öksürük Muayenesi
bakır kullanıyorlardı. Bu insanlar tarihin ilk ameliyatını
Devlet Kontrolünde İlaçlar
Görünüşe göre
geçiren insanlar olabilir.
Diş Dolgusu

bu garip muayene
biçimi yüzyıllardır Antik Mısır’da ilaç kullanımı devlet kontrolünde
gerçekleşiyordu. Doktorlar “Yaşam Evi” denilen ve bir
kullanılıyor. Antik
tapınağa bağlı
Mısır’ın medikal
olan bir kuruma
yönergelerinde disk
bağlıydı ve özel
hernisi yani fıtığın
bir eğitimden
başı çevirerek
geçiyorlardı.
öksürme sırasında
Herkesin gidip
teşhis edilebileceği
tedavi olabileceği
yazılı. Karın fıtıkları bağırsağın bir bölümünün
kurumlar da
karın duvarının dışına taşmasıdır. Genellikle de ağır
vardı. Daha önce
nesnelerin kaldırılmasıyla oluşur.
bahsettiğimiz
gibi Mısırlılar tedavileri Edwin Smith ve Ebers
Tamponlar
Papirüsleri’ne göre yapıyordu. Bu da sağlık
hizmetlerinin standardize bir şekilde uygulandığının
Çoğu insan
göstergesi. Doktorlar tıpkı günümüzdeki gibi kadın
tamponların
ya da erkek olabiliyordu. Çalışanların da sağlık
modern bir teknik
güvencesine sahip olduğu biliniyor. İş sırasında
olduğunu düşünse
yaralanan çalışanların sağlık masraflarını da işveren
de tamponlar Batı
karşılıyordu .
toplumlarının
hayatına yakın
Reçetelendirme
tarihte girdi.
Hatta 1980’lerde
İlaçlar medeniyetin kendisi kadar eski. Bu bizim için çok
Amerikan
kolay olsa da Mısırlılar bizim kadar şanslı değildi. İlaçlar
kadınlarını tamponların güvenli olduğuna ikna etmek
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Opioidler
Afyon günümüzde halen kullanılan güçlü bir ağrı
kesici. Konu
ağrı yönetimi
olduğunda
ilk akla gelen
yöntem. Morfin
ya da OxyContin
kadar olmasa
da döneminin
en güçlü ağrı
kesicisiydi. O
dönemde ağrı
kesiciler kolay bulunamıyordu ve ağrıyı azaltmak önemli bir
başarıydı. Afyon suyu ameliyatlarda birayla ya da şarapla
karıştırılarak kullanılıyordu. Sinir hastalarını sakinleştiriyor,
depresyon ve anksiyeteyi gideriyordu. Ağrı kesici ve
ateş düşürücü olarak da kullanılıyorsa da günümüzdeki
opioidler kadar etkili değillerdi. Mısırlıların bağımlı
olmamalarının sebebi afyonun bu kadar etkili olmaması da
olabilir. Afyon etkili bir ilaç da olsa medikal amaçlar dışında
kullanılması çok nadirdi.

Bize ulaşın : 0750 261 10 11
0773 343 10 11

Adres : 30 Metrelik Caddesi Erbil
Uluslararası Hotel karşısı

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

