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Sizinle Sizin İçin

2'de

Sirwan Muhammet:
Bölgede işsizlik 5'te
oranı, yüzde 9 azaldı

E

rbil Valisi,
özel jeneratörlerin
ses seviyesini
düşürme ve
çevre kurallarına
uyma konusunda
uyarıda
bulunarak,
jeneratörlerin
ses düzeyinin
düşürülmesi
için altı ay süre
tanındığını
belirtti.

Molla Zahir ile
Valiliğin Sessizleştirme Kararına, Mevlit Söyleşisi
Jeneratör Sahiplerinin Tepkisi
4'te

M

evlit; doğum zamanı, doğulan
yer ve zaman anlamına gelmektedir.
Peygamber Efendimizin (SAV) doğduğu
geceye Mevlid Gecesi denir. Bu gece aynı
zamanda Rebiülevvel ayının onikinci gecesidir.
Dünyanın her kesiminden Müslümanlar,
her sene bu geceyi Mevlit Kandili olarak
kutlamaktadır.

4'te

Türkçenin 13. Uluslararası
3'te Şiir Şöleni’nde Sehend
Büyük Ödülü Mehmet Ömer
Kazancı'ya verildi

T

ürk dünyasının
en önemli şiir
organizasyonu olan,
Türkiye Yazarlar
Birliği tarafından
yıllardır aksatılmadan
ve zamanında
gerçekleştirilen
Türkçenin Uluslararası
Şiir Şöleni’nin 13. 13-16
Kasım tarihleri arasında

Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı: Engelliler,
zorlu ve uygun olmayan bir yaşam geçiriyor,
ihtiyaçlarının birçoğu karşılanamadı

Edirne’de düzenlendi.
Trakya Üniversitesi
Konservatuar salonunda
konuşmalar ile başlayan
şölen, Edirne, Gümülcine
ve Kırcaali’de icra edilen şiir
fasılları ile devam ederek,
ödül töreni ile sona erdi.
Başarılı Türkmen şair Dr.
Mehmet Ömer Kazancı
şölende Türkiye Yazarlar
Birliği Sehend Büyük
Ödülü’ne layık görüldü.

Barzani, ilk
Yurtdışı Ziyaretini
Türkiye’ye Yaptı

8'te
Prof. Dr. Hüsam Davut
Erbilli: 'Türklerin ilk
olarak Erbil'de bulunması
Yakutiler ile başlıyor'

6'da

IKBY Çalışma ve Sosyal
İşleri Bakanı,
Kuvestan Muhammet

7'de

Jin Engelliler Derneği
Başkanı Mesut Enver

Dünyanın En Büyük Havalimanının
Mimarı Iraklı Kadın Mimar
Olağanüstü çizim
Dünyaca ünlü Iraklı
yeteneğini annesinden
mimar Zaha Hadid,
uyguladığı sıra dışı
projelerle, mimaride yeni
bir çığır açtı.
Zaha Hadid, 31 Ekim
1950’de Bağdat'ta
doğmuştur.

miras alan Zaha, mimar
olmaya 11 yaşında karar
vermişti. Irak'ın güneyinde
bulunan Sümer müzesini
ailecek ziyarete gittikten
sonra bu ilgi ve
isteği daha da
artmıştır.

10'da

twitter/@tbajansi

R

Karınçağa Tepesi Erbil
Kalesi’nden daha mı eski?

Haber: Ali Antar / Foto: Ali Salim

gazetede yayınlanan her bir şey yasa olarak kayda geçer
çünkü bu gazete resmi devlet gazetesidir.

esmi kaynaklarda Kalincağa olarak geçen ama
hakiki ismi Karıncağa Tepesi olan bölge, Erbil Kalesi’nin
1 kilometre güneyine düşen tarihi bir yerdir.

1957-1968-1970'lerde ondan sonra birçok kez Irak
Tarihi Eserler Müdürlüklerinden heyetler bölgeyi
keşfetmek amaçlı bu tepeye gelmişler ama kendileri
için yeterli imkanlar sağlanmadığı için işlerini iyi bir
Tarihi kaynaklara göre bu tepenin yüzölçümü 33 bin
şekilde yapamamışlardır. Bu tepede bulunan birçok
metrekare olarak geçer ve tarihi MÖ 6 bin yıla dayanır.
eser çalınmış veya kaybolmuştur çünkü bu tepe tarihi
Erbil Tarihi Eser Müdürlüğünün Tba Gazetesine aktardığı eser uzmanlarına göre Erbil de en eski yerdir, hatta Erbil
Kalesi’nden daha da eskidir.
bilgiye göre bu tepenin 3-4 bin yıllık bir ömrü vardır ve
Kalincağa adıyla kayıtlara geçen tepenin isminin anlamı
Bu tepe Erbil Kalesi’nden daha eskidir. Tepenin üzerinde
küçük tepedir ve müdürlüğün açıkladığı bilgilere göre
mabetler, mezarlıklar, tarihi eserler ve birçok şey
Kalincağa, Türkçe kökenli bir isimdir.
daha var. Zamanla bunlar kaybolmuş olabilir ama bu
tepenin tarihi Erbil Kalesi’nden çok daha eskidir. Tepe,
Erbil’in en merkezi bölgelerinden birinde olan ve
bölgenin en eski yerleşim alanı olan tarihi tepe, etrafına 33 bin metre kareydi. Erbil'in etrafında bu tepeye
benzer birçok tepe daha var. İlk önce Sümerler Erbil'in
örülen 4 duvar arasında yıllardır terkedilmiş durumda.
etrafındaki tepeleri yapmışlar, üzerinde yerleşmişler.
Erbil Kalesi’ni de şehrin tam ortası olan büyüktepe
Tba Gazetesi olarak bu konu hakkında uzun yıllar
üzerinde yapmaya başlamışlar ve bu tepenin yapımı
boyunca Erbil tarihini araştıran Hüsamettin Cevdet
Sümerler tarafından 500 ila 1000 yıl sürmüştür. Erbil
Hoca ile görüştük. Hüsamettin Cevdet konuya, bütün
Kalesi'nin bu tepelerden farkı, büyüktepe olmasıdır.
detaylarıyla birlikte siz okurlarımıza açıklık getirdi.
Diğer tepeler küçüktepe, Erbil Kalesi de büyüktepe
olarak adlandırılır. Sümerler küçük tepelerden sonra
Araştırmacı Hüsamettin Cevdet’in tarihi mirasa ilişkin
büyük tepede Erbil Kalesi’ni yapmışlar.
açıklaması şu şekildeydi:
“Erbil şehri tarihteki en eski şehirlerden biridir. Tarihi,
Hazreti Mesih’ten 6000 yıl öncesine dayanıyor. Yani eğer
Hazreti Mesih'ten sonraki 2000 yılını da sayarsak Erbil
şehrinin tarihi 8000 yılı bulmaktadır. Sümerler, Aral, Tay
ve Turan dağlarından göç edip Erbil bölgesi ve Irak’ın
kuzeyine yerleşmişler. İlk başlarda Erbil'in etrafına hayat
vermişler ve şimdi Kalincağa Tepesi olarak adlandırılan
tepede yerleşmişler. Eğer tarihe bakarsak medeniyeti
medeniyet yapan yazılardır, harflerdir, bu tür her
mükemmelliğin kökü Sümerlere dayanmaktadır. Yani
Sümerler medeniyetin kurucusudur.

Sümerler, ellerinde bulunan eserler sayesinde
500 ile 1000 yıl arasında Erbil Kalesi’ni yapmışlar
bu kalenin üzerinde de 1000 yıl yaşadıktan sonra
Irak’ın güneyine göç etmişler. Orada daha büyük bir
medeniyet kurmuşlar, bundan dolayı Sümerlerin tarihi,
Irak'ın güneyinde MÖ 3000 yıla dayanıyor. Tarihçiler
bu medeniyetten bahsederken hep güneyinden
başlamasından itibaren bahsediyorlar ve hep bu
nedenle tarihi hikayede kopuk bir halka oluyor, hikaye
hiçbir zaman tam olarak anlatılmıyor. Sümerler, Erbil'in
tarihidir ve Erbil’de 3000 yıl boyunca yaşamışlardır.

Sümerler 3000 yıl Erbil'de yaşamışlar. Bu 3000 yılın
1000 yılını Erbil'in etrafındaki tepelerde geçirmişler,
onlardan da birisi Kalincağa Tepesidir. Söylediğimiz isim
Erbil Tarihi Eser Müdürlüğü tarafından bu şekilde kayda
geçmiştir aslında bu tepenin ismi eskiden yarımtepe
olarak geçmiştir. Yarımtepe denmesinin nedeni tepenin
çok yüksek olmaması yarım tepe olmasıdır ve bunun
altında müesseseler yer almaktadır, medeniyetin
başladığı yer olarak da adlandırabiliriz. Sümerler bu
tepe üzerinden birçok işe başlamışlardır. Sümerler bu
şehri yapmak için 2000 yıl harcamışlar. İlk başlarda bu
tepenin adı ‘yarım tepe’ olarak geçmiştir daha sonra da
‘çöl tepe’ olarak geçmiştir.

Erbil'de yaşayan Sümerlerin tanrılarından biri,
boynunda büyük bir altın kolye taşırmış. Bu kolyeye
kilade adı verilmiştir tabii ki bu kolye o zamanlarda
çalınmıştır şimdi belki ya Fransa'da Louvre Müzesi’nde
ya da Almanya’daki müzelerden birinde saklanmaktadır.
Aynı zamanda bunların başka bir tanrısı da vardı
tanrının üzerinde bir göz bulunmaktaydı insanlar bunun
kendilerini nazardan saklayacağını düşünüyorlardı,
böyle bir inançla o tanrıya ibadet ediyorlardı.

Bu alanda birçok şey keşfedilmiş, çok sayıda eser
bulunmuştur. Irak resmi Vakaya gazetesinde 1946'da
resmi olarak tarihi eser adında kayda geçmiştir. Bu
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Sümerlerin bir başka geleneği ise ölen çocukları küçük
küplerin içine gömmek. Bir büyük öldüğünde onu lahıd
dedikleri sistemle defnederlerdi. Yani ölüyü yukarıdan
değil de yandan defnederlerdi yeri kazmak yerine
tepenin etrafındaki duvarları kazıp ölüleri yatay şekilde
tepenin altına sokarlardı. Bu nedenle tepenin bütün
etrafı mezarlıktı. Bizim büyüklerimiz Sümerler, böyle

büyük bir medeniyet yapmışlar ama ne yazık ki bu
büyük medeniyete yeterince önem verilmemiştir, bu
tepenin muhafaza edilmesi gerekir.
Biz çocukken bu tepenin yanından sürekli geçerdik
okulumuz tepenin yanındaydı bu tepenin üzerinde
oyunlar oynardık bazen tepenin üzerinde kemikler de
bulurduk, maalesef oraya yeterince hizmet edilmedi.

Biz çocukken oraya gittiğimizde gözümüzle orada
karıncaların olduğunu görürdük, normal boyutta
olanlara karınça, küçük karıncalara "şumşurta" ve
büyük olanlara da karınçağa derdik bu da karınçaların
ağası anlamına geliyor. Bundan dolayı Erbil lehçesinde
Türkmenler bu tepeye ‘karınçağa tepesi’ derdi.
Eğer tarihe de göz atarsak karınçağa diye bir yer
bulunmamaktadır. Ama Irak Eser Dairesi bu tepenin
adını ‘Kalincağa’ olarak kayda geçmiştir. Biz Erbilliler
kendi halk dilimizde bu tepenin adının Karınçağa Tepesi
olduğunu biliyoruz.
Bu tepenin etrafında zamanında bazı evler vardı ve bu
evlere kimse giremezdi çünkü içlerinden sürekli farklı
farklı sesler gelirdi. Bu evlerin içinde kimse yaşayamazdı.
Sürekli evler hakkında farklı farklı söylentiler meydana
gelirdi. Birçok kez 'bu evlerde her kim yaşarsa delirir'
diye konuşulurdu. Ben tarihçilerimize, çıkan yeni, temiz
kalemlerimize ve daha zehirlenmeyen kalemlerimize
sesleniyorum. Bu tarihi, temiz bir şekilde yazsınlar,
UNESCO bu tarihe çok önem vermeli, herkes Sümerlerin
Türk olduğu hakkında bilgi sahibi ve kimse bunu inkar
edemez. Sümerler Türk'tür ve Türklerin bu bölgede
büyük bir tarihi vardır. Herkes Sümerlerin bu bölgede,
bu büyük medeniyeti yaptığını biliyor.”
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Türkçenin 13. Uluslararası Şiir Şöleni’nde Sehend Büyük
Ödülü Mehmet Ömer Kazancı'ya verildi

Hazırlayan: Aydın Kerkük

T

ürk dünyasının en önemli şiir organizasyonu olan,
Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yıllardır aksatılmadan
ve zamanında gerçekleştirilen Türkçenin Uluslararası Şiir
Şöleni’nin 13'sü 13-16 Kasım tarihleri arasında Edirne’de
düzenlendi. Trakya Üniversitesi Konservatuar salonunda
konuşmalar ile başlayan şölen, Edirne, Gümülcine ve
Kırcaali’de icra edilen şiir fasılları ile devam ederek, ödül
töreni ile sona erdi. Başarılı Türkmen şair Dr. Mehmet Ömer
Kazancı şölende Türkiye Yazarlar Birliği Sehend Büyük
Ödülü’ne layık görüldü.

Mimar Sinan’ın hatırasına ithaf edilen şölen
kapsamında 24 ülkeden 56 şair, Edirne, Yunanistan’ın
Gümülcine ve Bulgaristan’ın Kırcaali şehirlerinde
düzenlenen programlara katıldı. Milli Marş ile başlayan
şölen açılış konuşmalarıyla başladı. Trakya Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer’in açılış
konuşmasından sonra, Türkiye Yazarlar Birliği Genel
Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan da şiir-felsefe
ilişkisine değindiği konuşmasında “Felsefesiz şiir olur
mu; bence olmaz. Ama şiirsiz felsefe de olamaz.” dedi.
TYB Şeref Başkanı ve Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni
Daimi Heyet Başkanı D. Mehmet Doğan ise manifesto
niteliğindeki konuşmasında “27 senedir bir dünya haritası
çiziyoruz, şiirimizin, edebiyatımızın haritası, kültür
dünyamızın, ruh dünyamızın haritasıdır bu. Siyasî haritalar
dilleri, kültürleri, tehdit edemez.” dedi. Daha sonra Trakya
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıdvan Canım,
"Edirneli Şairler ve eserleri" konulu bir konferans verdi.
Konuşma ve konferansların ardından şiir fasılları başladı.
Üç gün boyunca devam eden şiir fasıllarında şairler
şiirlerinden birer örnek okudular.
Türkiye’den, Ali Ural, Ali Sali, Âdem Turan, Aykut Nasip
Kelebek, Ahmet Aka, Ali Bal, Hayrettin Orhanoğlu, Halil
İbrahim Özdemir, Hakan Şarkdemir, Hicabi Kırlangıç, İsmail
Bingöl, İhsan Deniz, İdris Ekinci, Kâmran Tuna, Muhammet
Enes Kala, Mehmet Kurtoğlu, Mehmet Sait Uluçay,
Mahmut Bıyıklı, Meryem Kılıç, Mustafa Uçurum,Mustafa
Yıldız, Muhammet Hüküm, Osman Özbahçe, Özgür Çoban,
Selim Tunçbilek, Şafak Çelik, Şeref Akbaba, Ali Osman Kurt
adlı şairler festivale katıldı.
Diğer ülkelerden ise, Elhan Mehdi (Azerbaycan), Ârif
Buzovnalı (Azerbaycan), İbrahim Halil Tamiev (Gürcistan),
Hüsrev Sartipi (İran), Irak’tan Türkmen Şair Mehmet
Ömer Kazancı, Ahmet Demirci (Avusturya) Mustafa
Can (Almanya), Mesut Kocabaş (Belçika), Hüseyin Ece
(Hollanda), Amila Neslanoviç (Bosna Hersek), Halisya
Yangirova (Başkurdistan), Ramis Aymatov (Tataristan),
Bulat İbragimov (Tataristan), Hasiyetçe Rustemova
(Özbekistan), Bavırcan Karagızulı (Kazakistan), Şakizada
Abdikerimov (Kazakistan), Kartalas Bakırov (Kırgizistan),
Altınbek Ismailov (Kırgızistan), Arazgül Recepova
(Türkmenistan), Canan Özer (Kosova), Güllü Karanfil
(Gagauz), Habibe Hasan (Bulgaristan), Mümin Ali

(Makedonya), Rukiye Amed (Romanya), Seyyare UseinovaKökçe (Ukrayna), Arif Albayrak (Kıbrıs), İmran Sadai (Uygur
Bölgesi), Leyla Şerif (Makedonya) adlı birbirinden kıymetli
şairler şölende hazır bulundu.
Şölenin son faslında, Türk dünyasının üç büyük şair ve
yazarı adına verilen ve seçici kurul tarafından belirlenen
ödülü alacak şairlerin isimleri D. Mehmet Doğan
tarafından açıklandı.

biri gelenekselleşmesidir. İnşallah iki yıl sonra şölenin
on dördüncüsünü başka bir şehirde icra ederiz. Şölenin
Edirne’de yapılması büyük önem taşıyor. Edirne bütün
Türk Dünyasının en önemli şehirlerinden biridir. Mimarî
bakımdan büyük bir şaheseri barındırıyor, herhalde
bütün misafirlerimiz Selimiye Camiini görmüştür. Mimar
Sinan gibi büyük bir mimar İslâm tarihinde yoktur. Farklı
İslâm ülkelerinde dolaştım oraların çoğunda mimari
eserlerin mimarları belli değildir. Ama Mimar Sinan
gerçek anlamda mimarlık tarihine imza atmıştır. Biz
bu vesile ile yurt içinden yurt dışından şölene katılan
şairlere Edirne’yi tanıtmış olduk. Türk Dünyası Çin’den
Balkanlara kadar zengin bir şiir varlığına sahip. Daha
önceki yıllarda başaramadığımız bir şeyi bu sene
gerçekleştirdik; Balkanların batısındaki ülkelerden şairler
davet ettik. Bu şiir varlığımızın bir özelliği de geleneksel
şiiri devam ettiren şairler ve ülkeler var. Hem gelenek hem
geçmiş hem de bugün ve yarına dönük şiirlerin burada
seslendirildiğinden hepimizin haberi olmuştur sanırım.”

Üç büyük ödül sahibini buldu

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Salonunda, TYB
Genel Sekreteri Muhammet Enes Kala ve Kırgızistan’dan
Şair Altınbek Ismailov’un birlikte sundukları kapanış
programında bir konuşma yapan Türkçenin Uluslararası
Şiir Şöleni Daimi Heyet Başkanı D. Mehmet Doğan “Üç
günlük şiir şölenimizin sonuna geldik. Şölen için Edirne’de
güzel bir başlangıç yaptık. Aynı gün Gümülcine ve
İskece’de devam ettik Ertesi gün Kırcaali’de programımız
devam etti.” dedi.
1992 yılında ilk şölenin Bursa’da başladığını ve daha
sonra dünyanın farklı şehirlerinde bu şölenleri icra
ettiklerini belirten Doğan, “Bizden sonra da inşallah bu
şölen dünyanın her yerinde yapılmaya devam eder. Çin
ortalarından Avrupa ortalarına kadar konuşulan, yazılan
Türkçenin önümüzdeki yıllarda da şairleri bir araya gelir.
Hiçbir dil yaygın coğrafyalarda bu kadar çok yazılmıyor,
konuşulmuyor. Bu yaygınlık bir taraftan çok güzel diğer
taraftan da ciddi lehçe ve ağız farklarına yol açıyor. Şairler
birbirlerini dinlerken zaman zaman tam olarak birbirlerini
anlayamıyorlar. Buna bir çözüm bulmuş değiliz.” diye
konuştu.

Türk dünyasının üç büyük şair ve yazarı adına verilen ve
seçici kurul tarafından belirlenen ödül alacak şairlerin
isimleri Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni Daimi Heyet
Başkanı D. Mehmet Doğan tarafından açıklandı.
Ödül alan şairler; Sehend ödülü; Irak’tan Kerküklü şair
Mehmet Ömer Kazancı’ya verildi. Kazancı’nın ödülünü
Prof. Dr. Rıdvan Canım verdi. Kazakistanlı Şair Şakizade
Abdikerimov’a ise Neşatî Dede ödülüne layık görüldü.
Abdikerimov’un ödülünü ise şair Osman Özbahçe takdim
etti. Üçüncü büyük ödülün sahibi ise Makedonya’dan Leyla
Şerif Emin oldu. Ömer Nefî ödülünü alan Emin'e ödülünü
İbrahim Ulvi Yavuz verdi. Büyük Ödüllerin, hem maddi
değeri, hem de sanat değeri taşıması gözetiliyor. Bekir
Soysal tarafından hazırlanan büyük ödüller, adına ödül
verilen şair ve yazarların altın kaplama rölyefleri ile klasik
cilt ve süsleme unsurlarının bir kompozisyonu şeklinde
tasarlandı. Programda ayrıca tüm şairlere katılım beratları
takdim edildi. Şölen, toplu fotoğraf çekimleri ile sona erdi.
Farklı ülkelerden gelen şairler, yazarlar ve ilim adamları
için kültür gezisi de düzenlendi. Başta, Mimar Sinan’ın
ustalık eserim diye nitelediği Selimiye Camii olmak üzere,
konuklar Edirne’nin tarihi yerlerini ve eserlerini ziyaret
ettiler.

“Mimar Sinan gibi büyük bir mimar İslâm
tarihinde yoktur”
Konuşmasında kültürün bir gelenek olduğunu, bir
gelenek oluşturamazsa bunun kültürel bir karşılığı
olmayacağını dile getiren D. Mehmet Doğan sözlerini
şöyle sürdürdü:
“Diyelim ki çok parlak bir faaliyet düzenlediniz ama
başka da yapılmadıysa bu kaybolur gider.Türkçenin
Uluslararası Şiir Şölenlerinin en önemli özelliklerinden

Emlak sektöründeki hareketlilik normal değil

B

Haber: Ziya Uzeiry

ir süredir arazi ve diğer sektörlerdeki farklı emlak alımsatımında, gözle görülür oranla iniş ve çıkışlar kaydedildi.
Fiyatlar da bölgenin durumuna göre değişiyor.
Bölge hükümetinin 9. kabinesinin oluşturulmasının ardından,
pazarda hareketlilik başlayarak tekrar eski haline döndü ancak
son zamanlarda tekrar iniş ve çıkışlar yaşanmaya başladı.
Emlak sektörünün son durumuna ilişkin Hacı Selam Emlak Ofisi
sahibi, Hacı Selam Fake Kerim, ile görüşme gerçekleştirdik.
Suriye’de yaşanan olaylardan dolayı hareketliliğin azaldığını
belirten Hacı Selam Fake Kerim, “2019 kasım ayının başlarından
temmuz ve ağustos aylarına kadar emlak pazarında çok iyi bir
hareketlilik vardı. Bağdat ve güney bölgelerdeki gösterilerin,
pazarın kötü yönden etkilenmesi konusunda rolü oldu.” dedi.
Hacı Selam Fake Kerim, “Adil Abdulmehdi hükümetinin fesih

edilmesi korkusu vardı ancak daha sonra bu korku kalmadı
ve Kürtler ile iyi bir dostluk içerisinde olduğu belli. Özellikle
yerleşim arazilerinin pazarlamalarında hareketlilik yaşandı.”
ifadelerinde bulundu.

Hacı Selam Emlak Ofisi sahibi çarşıdaki hareketliliğe ilişkin ise
“Şu anda pazardaki hareketliliğin ana sebebi bütçedir. Bütçenin
onaylanmasına karar verildi. Her sene bütçe belirlenmeden
önce, çarşıda hareketlilik azalır. Bütçenin belirlenmesiyle de
çarşıda hareketlilik başlar. Eğer 2017-2018 yıllarına bakarsak,
ağustos, eylül, ekimden aralığa kadar, pazarda hareketlilik
azaldığını görürüz. Ancak ekimden itibaren Pazar da hareketlilik
başladı ve daha iyi oldu. Bu olay ocak, şubat ve mart aylarına
kadar sürer.” şeklinde konuştu.
Hacı Selam Fake ayrıca, “Genellikle 21 Mart’a kadar hareketlilik
olur. Bu ayda zengin ve varlıklı kişiler yurt dışına gittiği için
pazarda hareketlilik biraz azalır. Ağustos, eylül ve ekim aylarında
pazarda hareketlilik orta seviyeye varır.” diye konuştu.
Son olarak, pazardaki hareketliliğin normal olmadığını

belirten Hacı Selam, “Şu anda pazardaki hareketlilik normal
bir hareketlilik değil. Çünkü sektörde hareketliliği, kazanç elde
etmek için en çok emlak ofisleri yapar. Pazarı hareketlendiren
kişiler normal halk değil. Belli olduğu üzere bizim ülkemizde
normal alıcılardan daha çok emlak ofisleri içinde bulunan alıcılar
mevcut. Pazarla oynayanlar da bunlar zaten.” diye konuştu.
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Molla Zahir ile Mevlit Söyleşisi

M

Haber: Ali Salim & Nurhan Karhi / Foto: Muhammet Emin

evlit; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman
anlamına gelmektedir. Peygamber Efendimizin
(SAV) doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Bu gece
aynı zamanda Rebiülevvel ayının onikinci gecesidir.
Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu
geceyi Mevlit Kandili olarak kutlamaktadır.

Molla Zahir Kasap, mevlit okuma geleneği ve
günümüzde ve eski yıllarda mevlit okuma arasındaki
farklara ilişkin Tba mikrofonuna konuştu.
Erbil'de Hanaka Mahallesi'nde dünyaya geldiğini
belirten Molla Zahir Kasap, “Bizim orada bir tekkemiz
vardı, her cuma orada mevlit okunurdu. Ben de oraya

E

gidip dinlerdim. Çok güzel mevlitler, eski kitaplar
okunurdu. Orada yaşlı bir amcamız, mevlit bittiğinde
avuç avuç şeker dağıtırdı." dedi.

Mevlit okumaya nasıl başladığını anlatan Molla Zahir,
"Tekkede Halife İsmail adında mevlit okuyan biri vardı,
hasta olduğunda beni çağırırdı. Evde uzanıp bana
oku derdi. Ben de okurdum. Beni çok severdi. Böylece
yavaş yavaş mevlit okumaya başladım. Daha sonra
Nuri Molla Nadır ile mevlitlere giderdim, mevlitlerde
birlikte okurduk. Nuri Molla Nadir'in sesi güzeldi.
Böylece bende mevlit okumaya başladım. Eskiden
bizim tekkede mevlit okunduğunda ben hep onları
dinlerdim. Bu, benim de mevlit okumaya başlamamı
sağladı." ifadelerinde bulundu.
"Doğum tarihim 1943, o dönemler mevlit okunduktan
sonra şarkı söylemeye başlarlardı." diyen Molla Zahir
Kasap, "Çok güzel mevlit okunurdu. Çok bereketliydi.
Eskiden mevlitler evlerde ve tekkelerde okunurdu,
camide yapılmazdı. Benim tanıdığım mevlit
okuyucuları, Molla Sabir, Seyit İsmail, Molla Cerdis,
Seyit İbrahim ve Molla Nazım'dı. Hepsiyle de mevlit
okumuşluğum var. Ama en çok Hacı Hasib ile okudum.
Hacı Abdullah Debzen de çok güzel mevlit okurdu, o
Safi kitabına meraklıydı. Ben de aynı şekilde o kitaba
meraklıyımdır. Erbilliler de eski kitaplar okurdu. Daha
sonra Reşat Efendi'nin çok güzel bir kitabı geldi. Şimdi
hala o kitap okunuyor." şeklinde konuştu.

Günümüzdeki mevlitler ile eski mevlitler arasındaki
farka değinen Molla Zahir, "Şimdiki ve eski mevlitler
arasında büyük bir fark yok. Sadece kitaplar farklı.
Eskiden mevlit evlerde okunurdu ama şimdi camilerde
okunuyor, bu gelenek haline getirilmiştir. Eskiden
mevlit süresi çok uzundu, çok uzatırlardı. Ama şimdi
yapılan mevlitler 1 saat sürmüyor. Eskiden mevlitler,
2 saat, 2 buçuk saat sürerdi. Herkes sessizce oturup
mevlidi dinlerdi. Bazen mevlitlerde zikirler yapılırdı."
şeklinde bilgiler paylaştı.
Sanatçıların mevlitlere katılmasına da değinen Molla
Zahir, "Eskiden sanatçılar mevlide katılırdı, şimdi de
bu gelenek sürüyor. Bazzazlar, Kasaplar, Kuyumcular,
eskiden olduğu gibi aynı şekilde sürdürüyor. Eskiden
Mevlit Nebevilerde, sadece mevlit okunurdu. Şimdiki
gibi kalabalık olmazdı. Bir ay boyunca her yerde mevlit
okunurdu. " dedi.
Kadınların da mevlit okumasına ilişkin Molla Zahir
Kasap, "Eskiden kadınlar pek mevlit yapmazdı. O
zamanlar, 'kadınların sesinin çıkması ayıptır' denilirdi.
Ancak bazen evlerde okurlardı. Şimdi kadınların
yaptığı mevlitler gibi değildi. Ancak eskiden erkekler
mevlit okuduğunda, kadınlar da başka odada oturup
mevlidi dinlerdi. Bazen mevlitte kadınlar zılgıt
çekerdi." şeklinde açıklamalar yaptı.

Valiliğin Sessizleştirme Kararına, Jeneratör
Sahiplerinin Tepkisi

Haber: Abdulselam Haşim / Foto: Ali Salim

rbil Valisi, özel jeneratörlerin ses seviyesini düşürme
ve çevre kurallarına uyma konusunda uyarıda bulunarak,
jeneratörlerin ses düzeyinin düşürülmesi için altı ay süre
tanındığını belirtti.
Erbil Valisi Ferset Sofi, Vali yardımcısı Tahir Abdullah,
Erbil Kaymakamı Nebaz Abdulhamit ve bazı yetkililer,
Erbil sınırındaki özel jeneratör konseyi ile bir toplantı
gerçekleştirerek özel jeneratörlerle ilgili birkaç karar
çıkardı.
Erbil Valisi Ferset Sofi, yaptığı basın açıklamasında,
"Uzun zamandır, Erbil sınırı içerisindeki tüm özel
jeneratörlerin sessizleştirilmesi konusu görüşülüyor.
Özel jeneratör konseyi ile yaptığımız toplantıda
1 Mayıs 2020'ye kadar tüm jeneratör sahiplerinin
jeneratörlerinin ses seviyesini düşürmesine ilişkin
karar çıkardık. Erbil sınırı içerisindeki jeneratör
sahipleri, 2 Mayıs'a kadar jeneratörlerini sessizleştirmezse
ve çevre kurallarına uymazsa, biz direkt olarak 2 Mayıs
2020'den sonra Valilik kararıyla jeneratörlerini durdurarak,
başka bir kişiye, oraya jeneratör yerleştirmesini söyleriz."
dedi.
Erbil Valisi, özel jeneratör konseyine ve tüm jeneratör
sahiplerine bir an önce sesiz jeneratörler alma çalışmasına
başlamalarını talep ederek, "Kim bu kararı bir an önce
uygularsa, gösterdiği tavır dikkate alınır ve söz konusu
jeneratör kuralına uyduğu için kendisine teşekkür edilerek
gelecekte jeneratör kurma konusunda kendilerine öncelik
hakkı tanılır. Aksi takdirde 1 Mayıs 2020'ye kadar bu kurala
uyulmazsa yasal yöntemleri uygulayarak jeneratörlerini
kapatıp yerine başkasını alırız." ifadelerinde bulundu.
Jeneratörlerin değişiminin elektrik fiyatlarını
etkilemeyeceğini belirten Ferset Sofi, "Bu konuda
hiçbir vatandaştan bir dinar dahi fazla alınmamalıdır.
Elektrik fiyatları değişikliğe uğramadan aynı miktarda
kalmaktadır." dedi.
Tba Gazetesi olarak, jeneratör sahiplerinin Erbil Valisi’nin
söz konusu kararına ilişkin fikirlerini öğrenmek üzere özel
jeneratör sahipleriyle görüştük. Bu kapsamda Erbil'deki

bir mahallede özel jeneratör sahibi olan Şuvan Kemal ile
görüşme gerçekleştirdik.

Şuvan Kemal, "Bu karar bizim için kötü oldu. Çünkü bu
karar bu kış yapılabilir ancak yaz mevsimi geldiğinde
jeneratörlere sürekli su aktarılmalı. Eğer kabin
oluşturursak, jeneratörlere su gidemez bu sebeple de yaz
aylarında jeneratörler çalışamaz ve
jeneratörlere su iletilemezse
ısınarak patlayabilir.
Bunun dışında başka
sorunlarımız da var
bu da jeneratörler
için ayrılan
kabinlerin küçük
olması, hükümet
bu jeneratörlerin
kabinlere sığması
için daha büyük
alanlar temin etmeli.
Bir başka sorun da,
jeneratörler bozulduğunda
biz bulunduğu yerde tamir
ediyorduk
ama eğer bu kabinlere yerleştirirsek
bulunduğu yerde düzeltemeyiz, jeneratörü servise
götürmeliyiz." şeklinde konuştu.
Tba'nın “Jeneratörleri sessizleştirmek için yeni jeneratör
mü alınmalı yoksa eski jeneratörler mi kullanılmalı?”
şeklindeki sorusunu Şuvan Kemal, "Sanayi bölgesine,
kabinlerin yerleştirilmesine ve eski jeneratörlerimizi
bu kabinlere koyarak, sessizleştirmeye karar verdiler.
Jeneratörler için kabin koymak bize büyük
bir gidere mal olacak. En azından 4-5 bin
dolara ihtiyaç duyuluyor. Bu da bizim için
fazla. Ben bu karara iyi bakmıyorum, çünkü
ben 16 yıldır bu işteyim. Yaz sıcağında
jeneratörlere su aktarılmalı ancak kurulacak
kabinlerden dolayı jeneratörlere su iletilmez
ve yaz aylarında jeneratörlere su aktarımı
yapılmadan çalışması imkansız. Bu da
işlerimizi zorlayacak." diye yanıtladı.
Son olarak Şuvan Kemal, hükümetin
jeneratör sahiplerine söz konusu kararı

uygulanması için herhangi bir yardımda bulunup
bulunmayacağı konusunda ise "Şu ana kadar hükümetin
yardım edip, etmeyeceği belli değil. Bu kabinlerin
kurulması için yardım etmelerini umut ediyorum çünkü
yüksek bir gidere mal oluyor. Bununla birlikte jeneratör
alanının genişletilmesi gerekir çünkü bu kabinler büyük,
şu anda jeneratörlerimizi yerleştirdiğimiz alanlara sığmaz.
Son olarak bu kararın bizlere gider açısından zararı
yüzde 10'dur ancak jeneratörlere zararı yüzde 90'dır."
değerlendirmesinde bulundu.
Erbil’de diğer bir jeneratör görevlisi Ahmet Sürçi ile
görüşme gerçekleştirerek karar ilişkin fikirlerini aldık.
Ahmet Surçi, "Bu karar jeneratör çalışanları ve çevresindeki
evler için iyi oldu ancak jeneratörlerde bir sorun çıkarsa
jeneratör sahipleri için kötü olur. Biz jeneratörler
bozulduğunda hemen burada düzeltebiliyorduk ancak
kabinlere yerleştirildiğinde burada düzeltemeyiz bu
yüzden de işimiz zorlaşır. Başka bir sorunumuz da var,
o da bu kabinler çok büyük ancak bizim alanımız küçük
ve jeneratörlerin yerini kısa zaman önce düzenledik. Bu
kabinleri yerleştirmek zorunda kalırsak tekrardan duvarları
yıkıp daha geniş bir alan ayarlamalıyız. Bu da bize ağır
mal olur. Alanı geniş olanlar için sorun olmaz ancak küçük
alanları olanlar için bu iş biraz zor." ifadelerini kullandı.
Son olarak Ahmet Sürçi, "Daha önce de tüm jeneratörlerin
sessizleştirilmesine ilişkin bir karar çıkarılmıştı ancak
jeneratör sahipleri tarafından uygulamaya geçmedi. Bu
kararın da ne kadar uygulamaya geçeceğini bilmiyorum."
dedi.
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Sirwan Muhammet: Bölgede işsizlik oranı,
Haber: Muhammet Abdülcabbar / Foto: Ali Antar

şsizlik dünyadaki bütün toplumlar için büyük bir sorun
haline gelmiş durumda. Örneğin, sadece ABD'de 10
milyondan fazla kişi işsiz. Bu rakam içerisinden 4 milyondan
fazlası yüksek diplomaya, yüksek seviyeye ve eğitime sahip
kişilerdir ki bu nedenler iş olanağının bulunması için önemli.
Ayrıca işsizlik, ekonomi alanında büyük sorunlardan bir
tanesi. Tüm bunlar toplum içerisinde birçok soruna yol
açmaktadır.
IKBY’de de geçtiğimiz dönemlerde mali kriz nedeniyle işsizlik
seviyesi büyük bir oranda arttı. Ancak şu anda bu seviye
düşüş kaydediyor.
Tba gazetesi olarak, bölgedeki işsizlik, yoksulluk, aile ve
bireylerin giderinin istatistiklerini öğrenmek üzere, Irak
Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) İstatistikler Derneği
Başkanı Sirwan Muhammet ile görüşme gerçekleştirdik.

İşsizlikle alakalı olarak bir başka soruna da vurgu yapan
Sirwan Muhammet, "Bizim genel olarak, Irak'ta ve Kürdistan
Bölgesi'nde bir başka sorunumuz daha var. O da çalışma
alanına kadınların katılımının çok az olması ve aralarında
işsiz sayısının çok fazla olması. Burada da özel sektör kendi
rolünü göremedi. Bu da birkaç sosyal nedenlere dönüyor ki,
bunlardan biri kadınlara göre iş fırsatı tanımamaktır. Irak ve
Kürdistan Bölgesi’nde bulunan yasalar, kadınların çalışma
potansiyeline girmeleri yönünde değil." diye konuştu.
İstatistikler Derneği Başkanı Sirwan Muhammet, bölgedeki
illerde aile ve bireylerin gelir düzeyine ilişkin, "Aynı şekilde
2012 yılına kıyasla aile ve bireylerin gelir seviyesi de yüzde
50 oranında azaldı. Çarşıda, dövizde hareketlilik azaldı.
2012'den sonra enflasyon seviyesi yükseldi. Ancak, 2015'ten
sonra enflasyon seviyesi düşüş kaydetti. Bu sene de
enflasyon artmadı aksine geriledi. Enflasyonların ölçüldüğü
sektörler, 12 ana sektörden oluşuyor. Ancak 2016'nın

IKBY İstatistikler Derneği Başkanı Sirwan Muhammet,
bölgedeki birkaç yıl süren mali krize ve işsizlik oranına ilişkin
yaptığı açıklamada, "2015 ve üzeri yıllarda karşılaştığımız
olaylardan dolayı genel olarak vatandaşların özellikle de
memurların durumu, büyük bir etkiye maruz kaldı. Bu
nedenle de işsizlik ve yoksulluk seviyesi arttı. Özellikle
de göçmenlerin buraya gelmesinden dolayı oldu. Ayrıca
güvenlik konusu nedeniyle birçok şirketin bölgeden
ayrılması, Kürdistan Bölgesi'nde ve Irak'ın diğer bölgelerinde
genel bütçenin kalmaması, çarşıda ve özel sektörlerde
hareketliliği azalttı." dedi.
Konuşmasını işsizlik seviyesine değinerek sürdüren, Sirwan
Muhammet, "İşsizlik seviyesi, istatistik derneğinin sayıma
başladığı yıldan yani 2012'den 2014'e kadar yüzde 9.8'den
5.6'ya düştü. Ancak 2015'te işsizlik seviyesi artarak yüzde
53.13 seviyesine ulaştı. İş talebinin artması ve özellikle özel
sektörde iş olanağının olmaması nedeniyle büyük bir artış
yaşandı. 2014-2015 yılları arasında özel sektörde yaklaşık
45 bin iş olanağının kalmaması işsizlik oranının artmasında
büyük bir etki yarattı. Bizim burada anlattığımız işsizlik
seviyesi uluslararası tanımlamaya göre 15 yaş üstü kişileri
kapsıyor. Ayrıca iş arayan kişileri kapsıyor. 15 yaş üstü olup iş
aramayan kişiler sayılmıyor." bilgisini paylaştı.
IKBY İstatistikler Derneği Başkanı Sirwan Muhammet,
bölgedeki yoksulluk seviyesine ilişkin ise "2012'de yoksulluk
seviyesi yaklaşık yüzde 5.3 azaldı. Ancak, bu seviye 2014
yılında yüzde 5.12 arttı. Bu artışın büyük nedeni de DEAŞ
savaşından dolayı birçok bölgenin kontrol altına alınması
ve Irak'ın diğer bölgelerinden göçmenlerin buraya
gelmesinden dolayıdır. Bir diğer neden de göç etmek
zorunda kalan halkın çoğunun yoksul bölgelerden gelmiş
olması. Aslında buna uluslararası standartlarda önem
verilmiştir." ifadelerinde bulundu
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sonlarında işsizlik seviyesinin yüzde 53.13'ten 12.8'e düştüğü
görülüyor. Enflasyon, 2017'de yüzde 10.1 ve 2018'de düşüş
kaydederek, yüzde 9 oldu. Ayrıca yoksulluk seviyesi 2012'de
yüzde 12'ye vardı. 2018'de ise bu oran azalarak, yaklaşık
yüzde 5.45 oldu." dedi ve sözlerine şöyle devam etti:
"2018'de bir kişinin bir aylık gideri, 239 bin dinardı. Bir
ailenin aylık gideri de 1 milyon 293 bin dinar. 2012'de ise
bir ailenin aylık gideri 2 milyon dinara yaklaştı. Yani 2018’de
bir ailenin aylık gideri 1 milyon 293 bin dinara düştü. Yani,
yaklaşık yüzde 30 oranda düşüş yaşandı. Bunlar ekonomik
verilerdir. Örneğin, Kürdistan Bölgesi’ndeki ailelerin yüzde
60'ı araba ve diğer araç sahibi. Irak'ta ise bu oran yüzde
42'dir. Bunun anlamı, onlardan daha çok araba sahibi olan
kişiler var. Ayrıca güzel bir veri daha var, o da bölgedeki
kişilerin yüzde 26'sı bilgisayar sahibi ki Irak'ta bu oran yüzde
15'tir."

yüzde 9 azaldı

Sirwan Muhammet, bölgedeki, yerleşimcilere, kiracılara ve
eğitim seviyesine değinerek, "2018'de Kürdistan Bölgesi'nde
ikamet edenlerin yaklaşık yüzde 73'ü kendi yerleşim alanına
sahipti. Yani diğer yüzde 27 oranındakiler ya kiracı ya da
başka bir şekilde yaşamlarını sürdürüyorlar. Bu da Irak'ın
diğer bölgelerine göre yaklaşık yüzde 1.5 daha fazla. Ayrıca,
2018'de Kürdistan Bölgesi’ndeki eğitim seviyesi yüzde 78'di.
Ayrıca bu seviye bölgedeki diğer illerde birbirlerine yakın.
Ancak Irak'ta eğitim seviyesi yüzde 87'ye ulaşıyor. Bu oran,
burada eğitim durumunun kötü olduğu anlamına gelmiyor.
Çünkü altmışlı, yetmişli, seksenli yıllarda Kürdistan'daki
durum nedeniyle halk eğitimden mahrum kaldı. Ancak
şimdi, 10 yaş üzeri kişilerin eğitim seviyesi Irak'taki diğer
bölgelere kıyasla daha yüksek." dedi.
Muhammet, yabancı işçilerin bölgeye gelmesinin işsizlik
seviyesinin artmasında bir etkisi olup olmamasına ilişkin
soruyu şu şekilde yanıtladı:
"Evet bir seviyeye kadar etkisi oldu. Burada yaşayan biri
olarak ve gördüğüm durumlara göre, bence Kürdistan
Bölgesin'deki işsizliğin iki nedeni bulunuyor; birincisi
üniversite ve enstitü mezunlarının iyi bir iş olanağına sahip
olamaması. Çünkü eğitim sisteminde, mezun olan kişilerin
sektörde iş olanağı bulması gibi bir konu yer almıyor.
İkincisi de birçok kişi bazı işleri yapmak istemiyor. Yeni ben
evimde ya da başka bir yerde çalıştırmak istediğim birini
bulamıyorum, bu işi yapacak birini ararsam sadece yurt
dışından gelenleri ya da yabancı birini bulabilirim. Bu da
bunun için önemli bir neden. Şüphesiz, bu işi yapanlar için
bu önemli. Kendi işlerini yürütebilmek için daha az ücret
alıyorlar ve her yere uyum sağlayabiliyorlar. Diğer bir konu
da özel sektörlerin, gençlerin veya iş arayan kişilerin iş
sahibi olması için kendi rolünü görmemesi. Bunun sebebi
de genel bütçede yer alan özellikle banka, üretim ve genel
üretim proje yasasıdır. Şu anda bütçenin kalmaması da
bunu etkiliyor. Çünkü hükümet 2016'da ekonomik reform
tasarısını hazırladı. Burada sektörlerdeki eksikliklere değinildi
ki Kürdistan Bölgesi’ndeki ekonomi durumu ile ilgili yapılan
değerlendirme uluslararası bir banka ile birlikte hazırlandı.
Ancak hala reform uygulanmadığı için bu sektörlerde
eksiklikler bulunuyor."
Konuşmasının sonlarında tarım alanına değinen IKBY
İstatistikler Derneği Başkanı Sirwan Muhammet, "2012'den
beri biz, Kürdistan Bölgesinde Amerikalı Rand kuruluşunun
yardımıyla CDP ile ilgili bir rapor hazırladık yani Kürdistan
Bölgesi'ndeki yerli ürünlerle ilgili. Bu tür bir şey ilk defa
Irak'ta yapılıyor. Burada bizim için ortaya atılan şey, tarım
alanında yerel ürünlerin yaklaşık yüzde 4 oranda bulunması.
Bu da çok az bir oran. Ayrıca buna reform tasarısında yer
verilmiştir. Bu konu ile ilgili çalışma yürütülmelidir." şeklinde
açıklama yaptı.

Çocuklarımızın teknolojik cihazlara bağımlı olmaması için neler yapmalıyız?

S

Derleme: Abdülselam Hişam

okaklarda oyun oynayıp sosyal ilişkilerini güçlendiren
çocukların yerini, elinde telefon, tablet bulunan ya da
bilgisayar oyunlarından dolayı dünyadan haberi olmayan,
televizyon önünden kalkmayan çocuklar aldı. Çocuk gelişimi
uzmanları, çocukların bilgisayar oyunları oynamasını, telefon
kullanmasını veya televizyon karşısında oturmasını zararlı
olduğunu söylüyor ve eğitim konusunda birçok sorunla
karşılaşacakları konusunda hemfikirler.
21. Yüzyılın başlamasıyla teknoloji, insanların günlük
yaşamında büyük bir oranda yer almaya başladı, hem
bilimsel hem de çalışma yönünden büyük değişim yaşandı
ki günlük yaşamımızda kullandığımız birçok ürünün yerini
teknoloji aldı ve buna teknolojik devrim denildi.
Günümüzde, teknolojinin çocuklara kattığı fayda ise
bilgi edinme noktasında daha erken bir şekilde bilgilere
ulaşabiliyor olmalarıdır. Ancak zararları, faydalarından daha
fazla.
Burada, anne ve babaların, çocuklarının teknolojik aletlere
bağımlı olmalarını nasıl engelleyebilececekleri konusunda
birkaç noktaya değinmek istiyoruz.

Çocuklarımızın teknolojik cihazlara bağımlı
olmaması için neler yapmalıyız?

1. İki yaş altı çocukların televizyon izlemesine izin vermeyin.
2 yaş üstü çocuklar da günde sadece bir veya iki saat
televizyon izleyebilir.
2. Sakin ve nazik bir şekilde, çocukların anlayacağı bir dilde
teknolojinin onlara zararlarını anlatın.
3. Hiçbir zaman çocukların eline televizyon kumandasını
vermeyin. Onları tek başına ekran karşısında bırakmayın.
Çocukların ne seyredeceğini seçmesine izin vermeyin,
kendiniz seçin.
4. Üç yaşın altındaki çocukların bilgisayarla tanışmasının
daha erken olduğunu asla unutmayın.
5. Kesinlikle çocukların internet kullanması engellenmeli.
Kullanılsa bile çocukların uygun olmayan sitelere girmesi

yasaklanmalı ve aile kontrolünde kullanılmalı.
6. Tüm teknolojik aletleri tamamen yasaklamak yerine,
bunlara sınırlama koyulmalı. Bu konuda çocuklarınıza
bir takım uygun kurallar koyun. Tatlı bir dil kullanarak
çocuklarınızın bu kurallara uymasını sağlayın. Böylece
çocuklarınız kurallara uyulması gerektiğini öğrenecektir.
7. Teknolojik aletleri çocuklarınıza ödül olarak bağışlamayın.
Örneğin, ‘eğer erken görevlerini tamamlarsan bir saatliğine
telefon kullanabilirsin’ demeyin.
8. Teknolojik aletlerin, hiçbir zaman, oyun hamurlarının,
eğitici ve beyni geliştiren oyunların yerini almasına izin
vermeyin.
9. Sürekli çocukların rahat hissetmelerini sağlayın, çocukları
asla korkutmayın ve şiddet uygulamayın.
10. Devamlı olarak çocuklarınıza sosyal açıdan fayda
sağlayacak etkinlikler bulmaya çalışın. İnternete ihtiyaç
duyduğunda, bu etkinlikler sayesinde isteğini giderebilir ve
boş vakitlerini doldurabilirsiniz.
11. Çocuklar için her şeyden daha önemlisi, anne ve
babalarıdır. Ayrıca çocuklar anne ve babalarını örnek
almaktalar. Bu nedenle, anne ve babalar bu konuda çok
dikkatli ve çocuklarına iyi bir örnek olmalı.
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Türkmenler Irak'taki
Olayların Neresinde
Olmalı!?..

Prof. Dr. Hüsam Davut Erbilli: 'Türklerin ilk olarak Erbil'de
bulunması Yakutiler ile başlıyor'
Röp: Ziya Uzeiry / Foto: Ali Salim

Irak ve özellikle Bağdat her Cuma "milyonluk
gösteri" adı altında yapılan Mukteda Sadır
yanlılarının doldurduğu Tahrir Meydanı'nı
görmeye alışıktı ancak bu kez öyle olmadı.

Erbil'in en önemli tarihçilerinden birisi olan Prof. Dr.
Hüsam Davut Erbilli, Erbil'de Türk tarihi konulu üçüncü
kitabını okuyuculara sundu.

İlk başladığı gün herkes benzer gösteriler gibi
değerlendirip pek önemsememişti. Nitekim
hükümet bunu ciddiye almadıkça gösteriler
daha da büyüdü. Hükümet ciddiye aldığında ise
göstericilerin istekleri de büyümüştü çünkü artık
hükümetle göstericiler arasına kan girmişti.

Kitap 560 sayfadan oluşuyor, Erbil'in ilk kuruluşundan
başlayarak Irak devletinin kurulmasına kadar olan dönemi
anlatan kitabın yazım aşamasında 228 farklı kaynak kullanıldı.

Başta da dediğim gibi ilk önce hiç kimse
bu gösterilerin bu denli büyüyebileceğine
inanmamıştı. Hatta hep yatışacağı beklendi.
Hükümet bunun için birkaç yöntem denedi nitekim
hiçbiri şu ana kadar başarılı olmuş gözükmüyor.

''Son yayımlanan kitap, Erbil ve Türk tarihi hakkında
yazdığım üçüncü kitabım. Alanım Abbasilerin Edebiyatı
olduğu için kitaplarımı Arapça yazıyorum. Buna binayen
bana göre Arapça yazı daha fazla insana ulaşıyor, özellikle
Arap kütüphanesi, Türk kütüphanesi ve özellikle de Erbil
kütüphanesinde Erbil konusunda maalesef bilgi az, fakir bir
durumda ve bilinmiyor. Bu amaç üzerinde çalışmaya başladım
ve bu kitabı yazdım. Daha önce Erbil üzerine kitaplar yazıldı,

Peki bu gösteriler nasıl sonuçlanacak?
Herkesin asıl sorduğu soru bu bence. Çünkü burası
Irak, dün düşeceğini zannettiğin bugün iktidar,
bugün iktidar sandığın yarın yok olup gidebiliyor.
Tam da bu nedenden dolayı herkes ama herkes
temkinli davranıyor.

Kendisi ile yaptığımız röportajda kitap hakkında Tba
mikrofonuna şöyle konuştu:

erbiloglu@hotmail.com

Mehmet F. Erbiloğlu

Herkes temkinli dedik ve belkide en temkinli
davranan kesim ise Türkmenler oldu. Çünkü
Türkmenlerin buna benzer durumlarda hep ağzı
yanmıştır. Hatırlatırım, Irak'ta Cumhuriyetin
ilanına belkide en çok Türkmenler sevinmişti.
Tam Cumhuriyetin yıl dönümünde Türkmenler
kutlamalara katılmak üzere bir bayram edasıyla
hazırlandıkları günü can vererek, kan içerisinde
bitirdiler.
Evet hiç şüphesiz Türkmenlerin büyük bir
bölümünün kalbi göstericilerin yanında. Hatta
fertler olarak bazı katılımlar da görüyoruz. Üst
düzey yetkililerden hükümete uyarılar da duyduk
nitekim kalkıp hükümete karşı bir çağrıda
bulunmak, heleki Irak'ta belki intihar demektir.
Türkmenler hükümete karşı olmamasına rağmen
önceki ve mevcut hükümetlerce dışlanıp yok
sayıldılar kaldı ki şimdi gösericilerle el ele verirlerse
Allah muhafaza terörist bile ilan edilirler.
Evet halk haklıdır hem de bütün taleplerinde.
Ancak, halkın gücü bu kadar silahlı güce sahip ve
bu kadar farklı gruplara yeter mi?
Yüzlerce insanın kanı aktı, hangi ülkeden ne
duydunuz?
Dünya istediği en ufak şeyi katliam ilan eder,
istemediği en büyük şeyi ise görmezden gelir.
Çünkü önce çıkar...
Evet gönül isterdi ki tek bir sesle Türkmenler çıkıp
bu göstericilerin yanında yer alsın nitekim durum
sadece bu değil. Ertesi gün yine silah ve petrol
gücünü elinde tutan kesimler bir araya gelir, anlaşır
tarak ise Türkmenlerin başında kırılır.
Bunu ister kabul edelim ister etmeyelim,
Türkmenler günah keçisi olmamak için büyük
bir uğraş göstermektedir. Çünkü Osmanlı'nın
ardından bu toprakları yönetmeye kim soyulduysa
Türkmenleri göz ardı etti, yok saydı.
Bu algının değişeceğini de pek sanmıyorum.

fakat benim hedeflerim doğrultusunda yazılmamışlar, örnek
olarak Erbil şehrinin şekli ve düzeni hakkında yazılmış.”
Kitabında Erbil'i 9 farklı asırda inceleyen Hüsam Davut
Erbilli, “Yazdığım bu kitap Erbil'in 9 asırlık tarihi hakkında.
İçerik olarak da Erbil'in ilk dönemlerinden başlayarak İngiliz
işgaline kadarki dönemden bahsediyorum. Kitabım Erbil'in
genelini kapsayan bir kitap. Örnek olarak zamanında İbn-i
Müstevfi bir kitap yazmıştır, adı ''Erbil Tarihi''dir. Bu kitap
Erbil tarihini anlatmıyor, aslında Erbil'e gelen şairler, alimler
ve edebiyatçıların hayatını anlatıyor. Diğer bir örnek ise
rahmetli Zübeyir Bilal’in yazdığı bir kitap, bilinen bir kitap, bu
kitap beni doyurmadı. Bundan dolayı Erbil tarihi hakkında
doyurucu bir kitap yazmak istedim. Kitap, Erbil hakkında
kafalarda oluşan soruların tamamını cevaplıyor.” şeklinde
açıklama yaptı.

''İbn-i Abri'ye göre Erbil
şehrinin kuruluşu İshak
Peygamber dönemine
dayanıyor''
Yazdığı her cümleyi bir kaynağa dayandırdığını vurgulayan
Prof. Erbilli, ''Kitapta yazılan her cümle belirli bir kaynaktan
alınmıştır. Kaynaksız hiçbir şey yok kitapta, her ne yazdıysam
sahibine veya mercisine işaret ettim. Kitap iki bölümden
oluşuyor, bir bölümü Erbil'in tarihi hakkında. Böylece Erbil'in
yazı tarihi 4 500 ile 5 bin yıl öncesine dayanıyor. İbn-i Abri,
‘Muhteser et-Tarih’ adlı kitabında Erbil şehrinin kuruluşunun
İshak Peygamber dönemine dayandığını belirtiyor.” diyerek,
kitabın yazımına o dönemden başladığını belirtti.

Erbil'de bulunan kavimler hakkında konuşan
Hüsam Davut Erbilli kitabındaki sıralamayı
Tba mikrofonuna şu şekilde anlattı:
• Asurlar, İsa Mesih'in doğumundan bin 331 yıl önce
Erbil'e gelmişler. Asurlular, 600-650 sene Erbil'de hüküm
sürmüşlerdir.
• Daha sonra Farslar, ''Madiyun'' adıyla bu bölgelere gelmişler.
• MÖ 332 yılında Sulukiler Erbil'e varırlar.
• Daha sonra bu bölgede çok meşhur ve önemli bir
savaş meydana gelir, bu da “Kokamella” veya “Erbilla”. Bu

savaş III. Dara (Dariuş) ve Makedonyalı İskender arasında
yaşanmıştır. Savaş İskender'in galibiyetiyle sonuçlanır. III.
Dara'nın savaşçıları Belhliler’den oluşuyordu, Belhli’ler
de Türk’tür. Yenilgi sonrası bir grup asker Erbil'de kalırlar,
hatta söylentilere göre Dara'ya ait olan hazineler Erbil'de
saklanmıştır ve bırakılmıştır.
• Türklerin Erbil'deki ikinci bulunuşu ise III. Dara'nın Türk
askerleri Erbil’e yerleşmesiyle olur. Bu da 331 yıl MÖ’ye
dayanıyor.

“Türklerin ilk olarak Erbil'de
bulunması Yakutiler ile
başlıyor”
Prof. Dr. Hüsam Davut Erbilli, Türklerin ilk olarak Erbil
bölgesine gelmesine değinerek, “Türklerin ilk olarak Erbil'de
bulunması Yakutiler ile başlıyor. Bu da
yaklaşık olarak milattan 1000 yıl öncesine
dayanıyor. Dicle ile Fırat'ın kıyılarında
yaşarlar ve daha sonra yukarıya yani kuzeye
doğru göç ederle ve son olarak Erbil'e
yerleşirler. Elbette hepsi değil ama belirli bir
kısmı Erbil’in sakini olarak kalırlar.'' şeklinde
konuştu.
Kitabın ikinci bölümüne ilişkin konuşan
Prof. Erbilli, ''Kitabımı 9 ayrı bölüme ayırdım.
İlk bölümde Asurlulardan bahsediyorum.
Bu bölüm İslamın gelişine kadar devam
ediyor ve böylelikle hicretin 20’nci yılında
İslam Erbil’e varıyor, bu da 640 Miladi
yılına tekabül ediyor. Bu dönem 389 Hicri
yılına kadar devam ediyor. Daha sonra
‘Hezebaniler’ adında bir kavim Erbil’e geliyor. Asılları Kürttür
ve Azerbaycanlıdırlar. İlk olarak Musul çevresine geliyorlar,
orada Ukeyliler ile anlaşıyorlar ve Erbil’e gelerek hüküm
sürüyorlar. Bu hüküm sürme yüz küsür yıl sürüyor. Bu
dönemde Türkler bölgede varlar. Musul’da bulunan Türklere
‘Ğiz’ deniliyordu, onlar Türkler içerisinde bulunan çok büyük
bir kabileler.'' ifadelerinde bulundu.

''Muzaffereddin Gökbörü,
Türklerin Erbil’e gelmesini
teşvik etmiştir''
Prof. Dr. Hüsam Davut Erbilli, konuya ilişkin
açıklamasına şöyle devam etti:
“O dönemde Ğizler, asılları Arap olan Ukeyliler tarafından
saldırıya uğruyor. Saldırı sonrası Ğizler Erbil’e yerleşiyorlar.
Böylelikle Türkler üçüncü defa Erbil’de vücut buluyor. Daha
sonra 447 Hicret yılına gelindiğinde Selçuklular, Mesut
Selçuklu liderliğinde Azerbaycan’ın Marağa bölgesinden
Erbil’e geliyorlar. Mesut’un ordusunun çoğunluğu Türklerden
oluşuyor ve bu ordunun bir bölümü Erbil’de kalıyor. Daha
sonra 522 yılında Bektekinliler yani İmadettin Zengi’nin
önderliğinde Erbil’e geliyorlar. Bektekinlilerin gelişinden
3 sene önce Babekriler adında bir kavim Erbil’de varmış,
bunlar da Türkmen bir kavim. İlk olarak Musul’dan gelip
Erbil’de yaşamaya başlıyorlar. O dönem yine Hezebaniler
hüküm sürüyor, fakat Babekriler yönetimi ellerine alıyorlar.
522’den sonra Bektekinliler hüküm sürmeye başlıyorlar.
Erbil’deki Bektekin yönetiminin hükümdarı Muzaffereddin
Gökbörü’nün babası Zeyneddin Bin Ali (Küçük Ali) oluyor.
Daha sonra oğlu ve ondan sonra da Muzaffereddin hükümdar
oluyor. Bu dönem 630 senesine kadar Bektekinliler Erbil’de
hüküm sürüyorlar. Bu dönemde hükümdar Türkmen olduğu
için Türkmenistan’dan, Türkistan’dan ve hatta İran’dan
insanlar bu bölgeye akın ediyor. Erbil’e doğru gelen akım,
hükümdarın özellikle Muzaffereddin’in insanları gelmesi için
desteklediğinden dolayıdır.”
NOT: Yukarıda yer alan haber, Prof. Dr. Hüsam Davut Erbilli ile
yaptığımız röportajın ilk bölümüdür. Türkmen Basın Ajansı’nın
(Tba) Facebook ve Youtube sayfasından röportajın videolu
görüntüsünü izleyebilirsiniz.
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Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı: Engelliler, zorlu ve uygun olmayan
bir yaşam geçiriyor, ihtiyaçlarının birçoğu karşılanamadı

1

toplayarak, 2012’den bugüne kadar kayda alınmayan
ve bu nedenle de maaşları olmayan engellileri kayda
992 yılında Birleşmiş Milletler’in (BM) kararı ile 3 almak için bir rapor hazırladık ve Bakanlar Kuruluna
Aralık “Uluslararası Engelliler Günü” olarak kabul edildi. gönderdik. Yakın sürede bu konunun Bakanlar
Kuruluna taşınması ve söz konusu kişilere maaş
bağlanması bekleniyor.” ifadelerinde bulundu.
Engelliler, doğuştan veya sonradan herhangi bir
nedenle bedensel yeteneklerini çeşitli derecelerde
Sosyal İşler Bakanı, engellilerin özel çalışma ve
kaybeden kişilerdir ki, normal kişiler gibi yaşam
projelerine değinerek, “Biz, engeliler yasa tasarısında
sürdüremiyorlar. Ayrıca diğer kişilere göre, hayatın
bazı değişiklikler hazırladık ki içerisinde engelliler
zorluklarıyla daha fazla karşı karşıya kalıyorlar.
için bazı imtiyazlar belirlendi.
Ayrıca biz engellilerin eğitimi için
bir konsey belirledik, ardından iki
toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda
engellilerin istek ve sorunları ele
alındı. Konseyin kararıyla, istek ve
sorunları, ilgili bakanlıklara ilettik.
Görüşmelere devam ediyoruz.” dedi
ve şöyle devam etti:

bulunmakta. Örneğin yaşadığı çevre ve toplumun eski
düşünceleri ki şu anda toplumdaki birçok kişi eğitimli
ve düşüncelerinde değişiklikler var.” dedi ve şöyle
devam etti:

“Ayrıca Bakanlar Kurulundan, bir
bağış sandığı kurmalarını talep ettik
ki yasalarda da bağış sandığı konusu
yer alıyor. Engellilere yardım etmek
isteyen hayırseverler, zenginler,
herhangi bir şirket ya da bir kişi
bağış sandığına giderek destekte
bulunabilir. Ardından bir konsey sayesinde bağışlar
ihtiyaç sahibi engellilere dağıtılabilir. Bu sayede de
engellilere uygun bir yaşam sunulabilir."

Hükümetin yeni kabinesine ve Sosyal İşler
Bakanlığından isteklerinin ne olduğuna ilişkin soruya
Mesut Enver, "Beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci
kabineden isteklerimiz oldu ancak dediğim gibi ilgili
kişilerin engellilerin sorunlarına yönelik ilgileri yok. Bu
yüzden de çözüm arayışına girmiyorlar. Dokuzuncu
kabinede de engellilerin sorununu çözme çalışmaları
istenilen seviyeye gelmiş durumda değil." ifadelerini
kullandı.

Haber: Abdulselam Haşim / Foto: Ali Salim

Söylemeye değer ki günümüzde engelli sayısı
artış kaydetmektedir. Bunun da nedeni uzun süreli
hastalıkların artması, trafik kazaları, şiddet ve doğal
afetlerden kaynaklanıyor. Ayrıca vakaların birçoğu
kadınlarda, çocuklarda ve yaşlılarda görülüyor.
Dünya'da 1 milyardan fazla engelli bulunmaktadır ki
bu sayı dünya genelinde yaşayanların yüzde 15'ini
kapsıyor. İçlerinden 110-190 milyon civarında kişi,
çalışmalarında büyük zorluklarla karşılaşıyor.
Tba Gazetesi olarak, Irak Kürdistan Bölgesi
Yönetimi'ndeki (IKBY) engellilerin yaşamları ve
geçimlerini nasıl sürdürdüklerini öğrenmek üzere,
IKBY Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Kuvestan
Muhammet ile görüştük.
Kuvestan Muhammet, "Size çok teşekkür ederim.
Engellilerin, Dünya Engelliler Gününü kutluyorum.
Birçok sorunlarını çözmüş ve onlara yakışır bir
yaşam koşulu sunabilmiş olmayı umut ediyoruz.
Görüldüğü üzere engelliler zor bir durumdalar,
dayanılmaz ve eziyetli bir yaşam sürdürüyorlar.
Ayrıca birçok ihtiyaçları temin edilemedi. Sahip
oldukları tek şey düşük miktarlı bir maaş. Bu
nedenle de bence, Kürdistan'da engellilerin yaşam
koşulları dayanılmaz bir halde." dedi.
Hükümetin 9. kabinesinde Sosyal İşler Bakanı
olarak engellilere yönelik bir projelerinin olup
olmamasına ilişkin soruya Kuvestan Muhammet,
“İlk defa hükümet kabinesinin görev listesinde
özellikle engellilere yer verildi ve onlara iyi bir
yaşam şartı sunulması konuşuldu. Bakanlar Kurulu
toplantısında da durumları konuşuldu. Bize gelen
karara göre, engellilere güzel bir yaşam sunmamız
gerekiyor. Ayrıca ihtiyaçlarını temin etmek için çaba
göstermeliyiz.” şeklinde yanıt verdi.

Kuvestan Muhammet, Tba’nın “Engellilere verilen
maaş artırılacak mı?” şeklindeki sorusunu ise “Dediğim
gibi, biz bir yasa değişikliği hazırladık, bunu Bakanlar
Kuruluna göndereceğiz. Bakanlar Kurulundan sonra
şura meclisine gönderilecek daha sonra, Bakanlar
Kuruluna iletilecek ve Parlamentoya sunulacak.”
Son olarak, yurtdışındaki kuruluşlarla aralarındaki
ilişkilere değinen Sosyal İşler Bakanı, “Destek var
ancak, direkt olarak engellilere maddi yardımda
bulunulmuyor. Daha çok seminer gibi manevi
konularda destek var.” diye konuştu.
Engelilerin sorunlarını öğrenmek üzere Jin
Engelliler Derneği Başkanı Mesut Enver, ile görüşme
gerçekleştirdik.

"Benim burada endişe duyduğum konu, şimdiye kadar
hükümetin ya da ilgili kişiler tarafından engellilerin
sorunlarının ne olduğunun anlaşılmamasıdır.
Bunun da sebebi hükümetin toplumun sorunlarını
sahiplenmiyor olması. Bu yüzden de hiçbir zaman bu
durumları düşünmüyor."
Jin Engelliler Derneği Başkanı, Dünya Engelliler
Günü'ne ilişkin, "Yaşadığımız çevreden dolayı birçok
engellinin uzun vadeli hastalığı bulunuyor. Sorunları,
çözülmek yerine daha da derinleşmiştir. Ayrıca burada
sosyal sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Bu durum,
halkın sosyal ve ekonomik yaşamını etkilemekte. Tüm
bunlar engellilerin sorunlarıdır." şeklinde konuştu.

Mesut Enver, "İsteklerimizden biri de, hükmetin
engellilerin geçimini sürdürmesine ilişkin yasayı
uygulamaya geçirme çabasını göstermesidir. Yasada
birkaç not olduğu doğru ancak Kürdistan'da söz
konusu karar uygulanırsa engellilerin yüzde 70-80'inin
sorunu çözülecektir." dedi.
Jin Derneği Başkanı, engellilerin sorununa ilişkin,
"Engellilerin sorunu, eğitim, çevre, sosyal hayat ve
istedikleri şeylere ulaşamamaktır. Örneğin, park ve
süpermarket gibi alanlarda engelliler istediği şekilde
hareket edemiyor." dedi.
Tba muhabirinin engellilerin aldığı maaşa ilişkin
sorduğu soruyu Mesut Enver, "Ne yazık ki ben buna
maaş diyemiyorum. Bu bir yardım payıdır. Daha önce
çıkan yasada memur olmayan kişilere 150 bin dinar,
memur ve engelli olan kişilere de 100 bin verilmesi
istendi." şeklinde yanıtladı.
Mesut Enver, "Benim görüşüme göre, 150
bin dinar maaş engellilerin günlük geçim
giderlerini karşılayamaz. Ben gazeteniz
sayesinde, bu soruyu hükümete sormak
istiyorum, acaba hangi birey 150 bin
dinarla bir aylık geçimini sağlayabilir,
özellikle de engellilerin geçimleri. Ayrıca
birçok engelli kişinin ilaca ihtiyacı var,
bunlar gerçekten fiyatı zor ödenen ilaçlar."
dedi.

Son olarak Mesut Enver, "Kendi özel
fikirleri olan çok sayıda engellimiz var,
Sosyal İşler Bakanlığı yoluyla küçük bir
kredi olarak engellilere yardım etmek
Mesut Enver, “Her şeyden önce, kendim ve tüm
amacıyla projeler hazırlamasını istiyoruz. Çünkü
engelliler adına, engellilerin yaşamı ve onların
eğer küçük kredi projesi hayata geçerse, engelliler
hakkında yaptığınız incelemelerden dolayı, size
kendilerine iş fırsatı bulabilir. Bu yüzden de Çalışma
Yaptıkları çalışmalardan bahseden Kuvestan
teşekkür ediyorum. Şüphesiz ki engellilerin yaşam
Bakanının, Bakanlar Kuruluna engellilere özel bir
Muhammet, “Biz bakanlık olarak çalışmaya
şartlarında sorunlar var. Benim, hepsine değinme
bütçe ayrılmasına ilişkin bir talepte bulunmasını
başladığımızdan beri, engellilerin geçim
imkanım
yok.
Bu
yüzden
birkaç
etkili
noktalara
istiyoruz. Ben engellilerin hayır ve sadakalarla değil
şartlarını düzenlemek için bazı adımlar atabildik.
değinerek anlatabilirim. Her şeyden önce engellilerin
kendilerine özel bir işi olmasını ve bu sayede geçimini
İncelemelerden geçmeyen 11 bin engelli, karara tabi
tutularak incelemeden geçti. Söz konsu kişilere engelli hayatı sadece, biraz yardımda bulunulmasından ibaret sağlaması için onlara yardım edilmesini istiyorum.
Eğer hükümet insan haklarını savunan bir hükmet
maaşı bağlanması gerekiyordu ancak bağlanmamıştı, değildir. Engellilerin huzurlu bir yaşam sürdürmesi
için en başta gelen unsur, ilgili taraflar ve yetkililerin,
ise bu haklardan biri olan engellilerin güzel yaşama
Bakanlar Kurulu ve Maliye Bakanlığının desteğiyle
engellilerin sorununun sadece yapılan yardım
haklarını sağlamalı." değerlendirmesinde bulundu.
maaş verilmesini sağladık. Şu anda ise yaptığımız
olmadığını bilmesidir. Engellilerin birçok sorunları
detaylı incelemeler sonucu veri ve istatistikleri
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Darbeler Ülkesi Bolivya ve Doğal Kaynak Lityum

O

Hazırlayan: Ziya Uzeiry

rtadoğu ülkelerinde ard arda yapılan
gösterilerden sonra dünya birden Bolivya genelinde
düzenlenen gösterilerle karşılaştı. Nedeni de geçen sene
yapılan başkanlık seçimlerinin galibi ve 14 yıldır başkanlık
görevini yürüttüğü Evo Morales’in seçim sonuçları ile ilgili
usülsüzlüklere dayandırıldı.
Gösterilerin başlamasıyla polis ve ordu, göstericilere
destek olarak, Genelkurmay Başkanının da baskısıyla Evo
Morales, Bolivya Başkanılığı görevinden istifa etti.

Morales, Bolivya için ne yaptı?
Siyasi ve ekonomik kaynaklara göre, Evo Morales,
başarılı bir başkanlık karizmasına sahiptir. Bolivya, onun
yönetiminde olduğu sürede fakirlik dönemini atlatarak,
iyi bir ekonomiye adım attı. Bununla birlikte Morales,
yürüttüğü siyasetle, işsizlik seviyesini yüzde 65'ten yüzde
30'a düşürebildi ve yoksul sınıfındaki 3
milyon Bolivyalının orta sınıfa geçmesini
sağladı. Ayrıca enflasyonu 1,2 oranla
düşürdü.

çalıştı. Bolivya, Venezuela’dan sonra ikinci en çok
doğalgaza sahip olan ülke. Çabaların ardından, Morales'in
kararına önem verilerek petrole ilişkin araştırmalar yapıldı.
Sadece 2019 yılında, 15 özel araştırma fikri ortaya atıldı.

Teknoloji dünyasının önemli madeni lityum
Kaynaklar, Bolivya’daki darbenin nedenini iki şeye
bağlıyor; birincisi petrol, ikincisi ise lityum. Lityum
madeni, en önemli madenlerden biridir ki günümüz
teknoloji döneminde kullanılmaktadır. Bolivya, doğalgaz
sahibi olmasının dışında, aynı zamanda çok miktarda
lityum madenine sahiptir. Elektrik bataryalarının temel
hammaddesi olan lityumun dünyadaki rezervinin yüzde
60'ı Bolivya'da bulunuyor.

Lityumun nerede kullanılır?
Lityum madeninin en başta gelen faydaları pillerin
gücünü arttırması ve manik depresif tedavisinde

Gösteriler ve dünya lityum sektörü
Şüphesiz ki Bolivya'da gösterilerin başlaması, birkaç
şirket ve ülkenin yararına oldu. Örneğin, li-on pilini
üreten şirkete baktığımızda, gösterilerin amacı bizim için
daha açık hale geliyor. Güney Kore'nin LG Chem şirketi,
Volkswagen, General Motors, Ford, Volvo, Renault, Nissan,
Hyundai ve Kia şirketlerine pil satıyor.
Bolivya'daki gösterilerin başlamasıyla, uzun
zamandır yatay seyreden LG Chem hisseleri, 300
bin won seviyesinde 320 binlere yükseldi.
Bir diğer örnek Panasonic. BMW ve Toyota’nın
baş tedarikçisi olan firma da kısa süre içinde hisse
değerlerinin 900 yen seviyesinden 1000’in üzerine
çıkardı.

Evo Morales'e sorun olan şey ülkesindeki
doğal kaynaklar oldu. Göreve gelmesinden
kısa bir süre sonra 2006'da ülkenin doğalgaz
ve petrolünü millileştiren Morales, bu
süreçte birçok firmayı devletleştirdi ve bazı
yabancı şirketlerle de Bolivya lehine yeniden
pazarlığa oturdu. 2007'de İsviçrelilerin
elindeki bir maden kompleksi ve 2008'de
de İtalyanların elindeki telekomünikasyon
şirketini millileştirdi.

Buradan bakınca ortaya çıkan şey, az sayıda
ülkenin Bolivyanın ekonomik durumunun
bozulmasından fayda sağlıyor olmasıdır ya da
az sayıda şirket, gelirini Bolivya'daki gösteriler
nedeniyle yükseltiyor. Ayrıca Güney Kore
şirketlerinin hangi ülkelere yakın olduğunu ve
çıkarlarının hangi ülkeye eşdeğer olduğunu
unutmamak gerekir.

Bolivya'nın gelirinin yüzde 60'ı doğalgaz
ve petrolden oluşuyor. Morales, ülkesinin
petrolünü elde etmek için ciddi bir şekilde

B

kullanılmasıdır. Günümüzde lityum elektrikli
otomobillerde, telefonlarda, dronlarda, tablet ve diz üstü
bilgisayarlarda kullanılır. Kısaca, her sektörde kullanıldığını
söyleyebiliriz. Günümzde li-on olarak adlandırılan
pil, elektirikli otomobillerde, telefon ve dronlarda
kullanılabiliniyor. Bilim insanları, sıvı pilleri sertleştirmeye
çalışıyor. Şu ana kadar iyi bir yol katetmiş durumdalar. Bu
kapsamda katı lityum kullanımının, dönemin yeni buluşu
olduğu söyleniyor ve pilin kullanma ömrünü 100 kat daha
artırıyor. Bu da lityumun önmüzdeki zamanlarda petrolün
yerini alabileceği anlamına geliyor.

Bilim insanları dünyanın en faydalı
besinini açıkladı

ilim insanlarının yakın zamanda yapmış oldukları
çalışmalar sonucunda badem, en yüksek besin içeriği
ile birlikte dünyanın en iyi besini seçildi. Hem sağlıklı
hem de kilo vermenizi sağlayan bademin, günlük
besin gereksinimlerinizi karşıladığı sonuçlandı. Badem,
içeriğinde bulunan tekli doymamış yağ asitleri,
lif, antioksidanlar ve magnezyum, kalsiyum gibi
minerallerle sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası.

Kan şekerini düzenler

Badem karbonhidrattan fakir posadan ve yağdan zengin Kemikleri güçlendirir
olması sebebi ile tokluk süresini uzatıyor. Ayrıca meyve
gibi karbonhidrat içeren yiyeceklerin yanında badem
Kemik sağlığı için yeteri kadar kalsiyum ve magnezyum
tüketilmesi kan şekerindeki ani dalgalanmaları önlüyor. tüketimi önemli. Özellikle süt ve yoğurt tüketmeyen
ya da vegan kişilerde badem tüketimi magnezyum ve
kalsiyum içeriği ile eksikliklerin giderilmesine yardımcı
olarak kemikleri güçlendiriyor.

İşte bademin dünyanın en iyi besin olmasının nedeni ve
bademin mucizevi faydaları...
Cildi korur
Güneşten gelen ultraviyole ışınlar ile oksidatif stres
cilde hasar verip erken yaşlanmaya neden olurken,
bademde bulunan E vitamini antioksidan içeriği ile
serbest radikallerle savaşarak cildi koruyor.
Kalp hastalığı riskini azaltır
Kanda kötü kolesterol (LDL) seviyesinin yüksek olması
kalp-damar hastalıkları riski ile ilişkilendiriliyor. Her
gün yaklaşık 20 adet badem, kötü kolesterolü belirgin
şekilde düşürüyor, bu da kişilerin kalp hastalığı riskini
azaltıyor.

basıncını yükseltmemesi için tuz ile kavrulmamış çiğ
olanlarının tercih edilmesi gerekir.

Kalbiniz için badem önemlidir
Yapılan çalışmalar magnezyum eksikliğinde
Bademi kilo verme sürecinde tüketebilirsiniz
kan basıncının yükseldiğini ortaya koyuyor.
Yüksek kan basıncı ise kronik hipertansiyona
Badem karbonhidrattan fakir, yağ ve posadan zengin
olması nedeniyle tok tutma özelliğine sahip. Yağ ve posa neden olabildiği gibi, kalp krizi ve inmeye de yol
içeriği ile kan şekerini dengede tutmak, tokluk sağladığı açabiliyor. Badem içeriğindeki magnezyum ile
magnezyum eksikliğinin giderilmesine yardımcı
için kilo kontrolüne yardımcı oluyor.
olurken, bu risklere karşı koruyor. Ancak kan

Damar sertliğini önler
Kötü kolesterolün (LDL) yüksek olması damar sertliğine
neden olurken, damar sertliği ise kalp krizi ve inme gibi
durumlara yol açabiliyor. Badem E vitamini içeriği ile
damar sertliğini önlemeye yardımcı oluyor.
Kansere karşı korur
Badem kilo kontrolüne yardımcı olması, antioksidan
içeriği ve posa içeriği sayesinde kansere karşı
koruyucudur. Hayvanlarla yapılan çalışmalarda badem
tüketmenin kolon kanserine karşı koruyucu olabileceği
belirtilmiştir.
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Barzani, ilk Yurtdışı Ziyaretini Türkiye’ye Yaptı

I

AA

rak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) Başbakanı
Mesrur Barzani, geçtiğimiz hafta Türkiye’ye resmi ziyaret
gerçekleştirdi.
IKBY Başbakanı Barzani, göreve geldikten sonra ilk yurtdışı
ziyaretini Türkiye’ye yaptı. Barzani, resmi temaslarda
bulunmak için gittiği Ankara’da öncelikle Türkiye Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanlığı Resmi
Konutu’nda görüştü.
Barzani, Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin
ardından, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi.
Barzani ile Çavuşoğlu görüşme sonrası ortak basın
açıklaması yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Mesrur
Barzani ile görüşmesini değerlendirirken Barzani'nin IKBY
Başbakanı olduktan sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye
gerçekleştirdiğine işaret ederek, "Bunun sembolik anlamı
da vardır." dedi.

Bu hedefe ulaşmanın kolay olduğuna dikkati çeken
Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Yeter ki ticaretin önündeki engelleri kaldıralım. Son
zamanlarda bazı ürünlerimize yönelik yasaklar getirildi.
Bunları doğru bulmuyoruz. Hele hele başka ülkelerin
baskısıyla bu tür yasakların ilişkilerimize yakışmadığını
vurgulamak isterim. Gümrük kapı işlemlerinin
hızlandırılması gerekiyor. Daha önce Irak'tan kaynaklanan
çifte vergilendirme işlemi vardı. Bu konularda olumlu
adımlar atıldı."

Irak’ın yeniden inşası
Türkiye'nin Irak'ın yeniden inşasına önem verdiğini
belirten Çavuşoğlu, "Daha önce taahhütte bulunduğumuz
5 milyar dolar kredi firmalarımızın Irak'ta yeniden inşa için
üstleneceği projelere, aynı şekilde firmalarımızın Irak'ta
yapacağı yatırımlara ve tabii ticaretimizde kullanılacak."
dedi.

ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, ABD yönetiminin şu anda
böyle bir ikilem içinde kaldığını söyledi.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani’nin
açıklamaları:
IKBY Başbakanı Barzani, Barzani, terör örgütü PKK'nın
Irak'ın Sincar bölgesindeki varlığı hakkındaki soruyu
yanıtlarken, Sincar'ı şu anda IKBY'nin değil, Irak güvenlik
güçlerinin kontrol ettiğini söyledi.

Barzani’den PKK’nın Sincar’daki varlığına
ilişkin açıklama: Onaylamıyoruz
Barzani, "Geçmişte dediğimiz gibi genel olarak PKK'nın
Sincar ve Irak'ın diğer bölgelerinde bulunmasını
onaylamıyoruz ve buna karşıyız." ifadesini kullandı.
Barzani, Türkiye'ye ilk kez resmi ziyaret gerçekleştirdiğine
işaret ederek, IKBY'nin Türkiye ile ilişkilerinin önemli, tarihi
ve stratejik olduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, önceki hükümet dönemlerinde olduğu gibi
bundan sonra da Irak'ın birliği ve beraberliği çerçevesinde
bölgesel hükümetle de iş birliğini her alanda geliştirmek
istediklerini söyledi.
Bağdat-Erbil arası sürdürülen görüşmelerin olumlu
seyrinden memnuniyet duyulduğunu kaydeden
Çavuşoğlu, bunun zor süreçten geçen Irak'ın istikrarı,
birliği ve beraberliği için de önemli olduğunu vurguladı.
Çavuşoğlu, bugünkü görüşmede Türkiye, Irak ve bölgesel
yönetimi ilgilendiren güvenlik meselelerinin ele alındığını
belirtti. Irak merkezi hükümetiyle bu yıl gerçekleştirilen
üst düzey toplantılarda özellikle Türkiye'ye yönelik Irak'tan
kaynaklanan terör tehdidinin konuşulduğunu ve tüm bu
konuları kapsayan güvenlik anlaşması müzakerelerine
başlandığını anımsatan Çavuşoğlu, "Bugün de özellikle
PKK terör örgütünün ülkemize, Irak'a ve bölgesel
yönetime Türkiye'deki Kürtler olduğu gibi Suriye'de ve
Kuzey Irak'taki Kürt kardeşlerimize verdiği zararı ele aldık.
Terör örgütü ile ortak mücadele unsurularını birlikte
değerlendirdik." diye konuştu.
Çavuşoğlu, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya
çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış
ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı
Harekatına ilişkin de bazı bilgileri Barzani'ye aktardığını
söyledi. Çavuşoğlu, "Özellikle harekatın Kürtlere
olmadığını, sadece ve sadece PKK ve YPG teröristlerine
yönelik olduğunu burdan bir kere daha vurgulamak
isterim. Suriye'de, Irak'ta ve Türkiye'de olduğu gibi
Kürtlerin esas düşmanı da YPG-PKK'dır." dedi.
Türkiye'de 350 bin Suriyeli Kürt olduğunu belirten
Çavuşoğlu, Barzani'nin de kendisine IKBY içerisinde 250
binden fazla Suriyeli Kürt olduğunu aktardığını belirtti.
"Bugüne kadar bu Kürt kardeşlerimiz Suriye'ye geri
dönemediler, çünkü bunların çoğu zaten PYD-YPG
tarafından sürgüne gönderilmişti." diyen Çavuşoğlu,
Türkiye'nin Suriyeli Kürtlere ev sahipliği yaparken bundan
sonraki süreçte de Suriye'de evlerine dönmeleri için
gerekli desteği vereceğini söyledi.
Çavuşoğlu, Irak sınırları içerisinde terör örgütü DEAŞ'la
mücadelenin de bugünkü görüşmede ele alındığını dile
getirerek, "Ayrıca FETÖ'nün de bu ülkedeki mevcudiyeti
hakkında bilgi paylaşımında bulunduk. Beklentilerimizi
hem Bağdat hem de Erbil gayet iyi biliyor." ifadesini
kullandı.
Çavuşoğlu, her iki terör örgütünün sadece Türkiye
için değil, aynı zamanda Irak için de büyük tehdit
oluşturduğunun altını çizdi.
Görüşmede ikili ekonomik ilişkilerin de konuşulduğunu
aktaran Çavuşoğlu, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mart ayındaki
görüşmelerinde 20 milyar dolar ticaret hacmi hedefi
koyduklarını anımsattı.

Türkiye'nin 50 milyon dolarlık insani ve kalkınma hibe
taahhüdünü hatırlatan Çavuşoğlu, bunun şu an Musul'da
bir köprü yapımı için harcanmaya başlandığını söyledi.
Çavuşoğlu, özellikle Erbil ve Musul arasındaki fiziki
bağların yeniden tesis edilmesi bakımından bu köprünün
önemine işaret etti.
Türk firmalarının sadece Irak'ın genelinin değil, bölgesel
yönetimin kalkınması için de önemli roller üstlendiğini
belirten Çavuşoğlu, "Irak'ın ve bölgesel yönetimin içerisine
düştüğü ekonomik sebepten dolayı ödemelerde bazı
aksaklıkların oldu. Son zamanlarda bu konuda adımlar
atılıyor." dedi.
Çavuşoğlu, "Henüz tam olarak ekonomisi düzelmese de
firmalarımıza ödeme konusunda verdikleri destek için
teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, ABD’nin uyarılara rağmen terör örgütü
YPG/PKK’ya destek vererek yanlış adım attığını söyledi.
DEAŞ’a karşı peşmergenin Suriye’ye gitmesini ABD’nin
engellediğini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
“Başlangıçta bir terör örgütüyle angajmana girince
sonrasında geri dönmek zor oluyor. Terör örgütüyle
angajmana girmek sadece uluslararası hukuk bakımından
değil, Amerikan kanunları bakımından da çok ciddi sorun.
Şu anda Amerikan yönetimlerinin en büyük problemi bu.
YPG’ye yönelik herhangi bir adıma karşı destek olurlarsa
bu defa bu terör örgütüne karşı niye siz destek verdiniz
denir. Çünkü çok büyük destek verdiler. 30 bin tır dolusu
silah verdiler. Daha bizimle güvenli bölge çalışması
yapılırken bile o silah ve eğitim desteği devam etti.
Buna yönelik en ufak kabul Amerikan yönetimini kendi
içinde ülkesi içinde hukuki olarak çok ciddi bir duruma
düşürecek.”
Obama yönetiminin uyarılara rağmen YPG/PKK’ya destek
vererek hata yaptığını, şimdiki yönetimin buna devam

Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmelerde bölgedeki gelişmelere
ilişkin fikir teatisinde bulunduklarını belirterek, barış ve
istikrarın bölgede yaşayan herkes için önemli olduğu
konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.
Mesrur Barzani, "Kürdistan Bölgesi'nin Bağdat'la bir
anlaşmaya varmak için çok ciddi bir diyalog içinde
olduğunu ve bunun bölgenin de çıkarına olacağını
(Çavuşoğlu'na) izah ettim. IKBY, Irak'ın geri kalanıyla
ticareti geliştirmek için kapı olacak." diye konuştu.
Güvenliğin herkes için önemli bir kaygı olduğunun
farkında olduklarının altını çizen Barzani, bütün terörist
yapılara karşı mücadelenin sürdüğünü ve bu mücadelenin
birlikte yürütülmesinin önemli olduğunu vurguladı.
Barzani, Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmelerde, Suriye
konusuna ilişkin ortak kaygıların da ele alındığına
işaret ederek, "Mültecilerin gönüllü ve güvenli şekilde
ülkelerine dönmeleri konusunda, Türkiye'nin Birleşmiş
Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile
yürüttüğü iş birliğinden duyduğum memnuniyeti dile
getirmek istiyorum. Hiç kimsenin farklı bölgelere zorla
gönderilmeyeceğini duymaktan da mutluluk duyduk."
ifadelerini kullandı.

Pence'in Erbil ziyareti
Barzani, ABD Başkanı Yardımcısı Mike Pence'in Erbil
ziyaretine ilişkin değerlendirilmesinin sorulması üzerine,
"Pence'in Erbil ziyareti, genel hatlarıyla ABD'nin Irak'a ve
Kürdistan Bölgesi'ne taahhüdünü ve desteğini yineleyen
bir ziyaretti." dedi.
Öte yandan Barzani, görüşmelerde Türkiye ile IKBY
arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerekliliği üzerinde
durduklarını kaydetti.
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Dünyanın En Büyük Havalimanının
Mimarı Iraklı Kadın Mimar

D

Kendi ülkesi için yaptığı ilk proje

Zaha Hadid, 31 Ekim 1950’de Bağdat'ta doğmuştur. Olağanüstü çizim
yeteneğini annesinden miras alan Zaha, mimar olmaya 11 yaşında karar
vermişti. Irak'ın güneyinde bulunan Sümer müzesini ailecek ziyarete gittikten
sonra bu ilgi ve isteği daha da artmıştır.

Iraklı biri olarak doğduğu topraklarda bir eserinin yaşamasını hep istemiştir.
Öyleki 2012 yılında Bağdat'ta yapılması düşünülen Dünya Merkez Bankası
çizimi için teklif alır. Bu proje kendi ülkesi için yaptığı ilk proje olacaktır. Diğer
bir görevi de şubeye ait kayıt binasını, Pierres Vives ve Montpellier’deki
Hérault’u da içermektedir. Çizimi tamamlamasına rağmen 2016 yılında
projeye başlanmasın düşünülüyordu ancak o yıl Hadid geçirdiği bir kalp
krizi sonucu hayata gözlerini yumar.

İlkokulu bitirdikten sonra lise ve üniversite için Beyrut’a gönderilen Zaha
Hadid, Beyrut Amerikan Üniversitesi’nde matematik okudu.

Zaha Hadid, 30 Mart'ta bronşit tanısı konularak hastaneye kaldırılmıştı, 31
Mart 2016’da kalp krizi sonucu Miami'de hayatını kaybetti.

Hadid, 1972’de Londra Mimarlık Akademisi’ne kaydolarak, hayallerini
gerçekleştirmeye koyuldu. Mezuniyetinden sonra okulundaki hocaları ile
1977’de ortağı olduğu Office For Metropolitan Architecture'da çalışmaya
başlamıştır.

Hadid, 31 Mart 2016’daki ölümünden bir yıl önce verdiği röportajda,
babasının kendisi üzerinde bıraktığı etkiyi ve yaşadıkları o seyahatten
aklında kalanı böyle anlatmıştı. Hadid, yine aynı röportajda dile getirdiği
“İstanbul’a bir cami yapmak isterim” hayalini gerçekleştiremese de,
dünya mimarlık tarihine ismini yazdıran çok önemli bir insan olarak
hafızalardaki yerini aldı.

ünyaca ünlü Iraklı mimar Zaha Hadid, uyguladığı sıra dışı projelerle,
mimaride yeni bir çığır açtı.

Çizimleri ilk başlarda rağbet görmüyordu
Başarılı bir öğrencilik hayatı olan Hadid yaptığı çizimlerin hep farklı olmasından
dolayı ilk önceleri rağbet görmüyor, ilgi gösterilmiyordu. Çünkü kimisine göre
garip, kimisine göre zor, kimisine göre masraflı kimisine göre ise kullanışlı
alanlar çıkmıyordu nitekim öyle bir dönemdi ki mimar dendiğinde sadece
erkekler akla geliyordu. O çizmeye devam ederek dünyanın 44 ülkesinde 950
çok ender ve büyük projelerini hayata geçirmeyi başardı.

“Çocukken ailemle çok seyahat ettim. Babamla en büyük merakımız,
her gittiğimiz ülkede müze ve tarihî eserleri gezmekti. Babam beni
İspanya’da Kurtuba Camii’ne götürdü mesela. Gördüğüm yerler
arasında beni çok etkileyenlerden biri olmuştur. Tabii ki çok ihtişamlı
başka yerler de gezdik, ama bu caminin benim için yeri ayrı.”

Muhteşem Eserleri...

1980’de kendi Londra merkezli bürosunu kurmuştur. 1980'lerde Architectural
Association’da ve Dünyanın başka yerlerinde prestijli kurumlarında ders
vermiştir. Graduate School of Design’da, Harvard üniversitesinde, illinois
üniversitesinde, Hamburg’daki Hochschule für Bildende Künste’de, Knowlton
mimarlık okulunda egitmenlik yapmıştır. American Academy of Arts and
Letters’ın onur üyesi olmuştur. Vefatından önce Viyanada uygulamalı sanatlar
üniversitesinde profesörlük yapmıştır.

Mimarisi Zaha Hadid’e ait deniz yıldızı tasarımlı Pekin Daxing
Havalimanı geçtiğimiz günlerde uçuşlara açıldı. Havalimanı önce
45 milyon, 2025 ‘den sonra yılda 72 milyon yolcuya hizmet verecek.
Mükemmel yapıya bakıldığında kapasitesi 100 milyon yolcuyu ve
4 milyon ton kargonun hareketine rahatça cevap verebilecek bir
genişleme sahasına sahip.

Pek çok uluslararası yarışmanın kazananı olan Hadid’in, teorik, etkili, kalıpları
yıkıcı olan projelerinin pek çoğu başlarda inşa edilmemiştir. Özellikle Hong
Kong’daki Tepe kulübü (1983), Galler’deki Cardiff Körfezi opera binası (1994).
2005’te İsviçre’deki Basel Kumarhanesi projesiyle ödül almıştır.

Yapı aritmetik olarak bambaşka bir mantıkla kurgulanmış. Zaha
Hadid, mimarlık öncesi aldığı matematik eğitimi sayesinde
yarattığı tasarımları daha hayal kurarken aritmetik bir gerçeğin
oluşturduğu platformları üzerinde yükseltiyor.

Pritzker Mimarlık Ödülü'nü alan ilk kadın mimar

Havalimanın en büyük başarısı bütün operasyonun tek katta
toplanması. Giden gelen yolcu hareketi aynı katta. Böyle
olunca terminal daha az yorucu oluyor. Ayrıca deniz yıldızı
formu uzun mesafeleri kısaltmış tek noktadan yığılmasız
dağılmalar yolcunun konforunu arttırmış.

2004’te Pritzker Mimarlık Ödülü'nü alan ilk kadın mimar olmuştur. Daha
öncesinde mimariye olan katkılarından dolayı CBE'ye layık görülmüştür. Ayrıca
Beyrut Amerikan Üniversitesi’nden onur diploması almıştır. Zaha Hadid’in
mimarlık bürosu 350’den fazla çalışanı ile Londra da bulunmaktadır. 2008’de
Forbes dergisinin “Dünyanın En Güçlü 100 Kadını” listesinde 69’uncu olmuştur.

Kraliçe Elizabeth tarafından 2012 yılında 'dam' ünvanı verilen
Hadid’in 10 muhteşem tasarımını sizler için sıraladık. İşte
Hadid'in 10 eseri...
1. Vitra İtfaiyesi
2. Phaeno Bilim Merkezi
3. Çadır Köprü
4. Evelyn Zarafet Akademisi
5. Guangzhou Opera Binası
6. Şeyh Zayed Köprüsü
7. Riverside Müzesi
8. Londra Su Sporları Merkezi
9. Haydar Aliyev Kültür Merkezi
10. Galaxy Soho
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