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‘Kürtlerin iyi niyetlerini ispat
etmeleri için olumlu adımlar
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rak’ta 3 ayı aşkın süredir devam eden gösteriler Irak
Başbakanı Adil Abdulmehdi’nin istifasıyla son bulmadı.
Göstericiler yeni tarafsız bir başbakan, yeni bir anayasa,
iş imkanları, istihdam ve yeni bir Yüksek Bağımsız Seçim
Komisyonu taleplerine devam ediyor.

e

de

ltın Hızma Mülayim Seni Haktan Dileyim,
Yaz Günü Temmuzda, Sen Terle Ben Sileyim’’
dedi rahmetli Abdurrahman Kızılay ve Türk
dünyasının medarı iftiharı oldu. Rahmetli
Abdurrahman Kızılay aramızdan ayrılalı 9
sene oldu. Kızılay’ın yakinen tanıdığı ve
dostu olan kadim sanatçı Mehmet Özbek’e
uzattık mikrofonumuzu.
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3'te

eçmişi Osmanlı’ya dayanan
Kifri’deki tarihi Kayseri Çarşısı’nda yağışlar
nedeniyle göçük meydana geldi.
En eski çarşılardan biri olup uzun
zamandan beri halka ticari bir olanak
sağlayan Kifri’deki Kayseri Çarşısı, Irak
Kürdistan Bölgesindeki şehirlerin ve
Bağdat'taki tüccarların bir araya geldikleri
ticari bir merkez haline gelmiştir.
Geçtiğimiz günlerde aşırı yağışlar
nedeniyle, Kifri’deki Kayseri Çarşısı’nda
tekrardan göçük meydana geldi. Birkaç
dükkan ve çarşının üst bölümü yıkıldı.

Ferhad Kadir: Organ
bağışlayan kişilerin sayısı
artıyor
‘Şu ana kadar organ nakli için
bir hastanemiz yok’
da

O

Parlamentoda
Türkmenlerin
özel
6'
günlere ilişkin taleplerinin ilk
okuması yapıldı

rgan bağışı kişinin hayatta iken kendi
özgür iradesiyle, organlarının bir kısmını veya
tamamını ölümünden sonra başka hastaların
tedavisinde kullanılmak üzere vasiyet etmesidir.

5'te

8'de Günümüz Teknolojisine
Teslim Olan Posta

D

ünyadaki nüfus büyüme oranı artış gösterdikçe, insanlar arasında
haberleşme zorlaşmaya başlamıştır. Diğerlerinden haberdar olmak,
iletişimi kurmak adına posta sistemi, çağlar boyunca kullanılmış ve
son olarak da sosyal medyanın gücüne yenik düşmüştür.

Erbil Huzurevi'ndeki
Yaşlıların Durumu

Marangoz Rakip ile Erbil
Șehri ve Mesleğine İlişkin
Görüşme
3'te
Erbil'in en önemli tarihçilerinden birisi
olan Prof. Dr. Hüsam Davut Erbilli, Erbil'de
Türk tarihi konulu üçüncü kitabını
okuyuculara sundu
te
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‘Kürtlerin iyi niyetlerini ispat etmeleri
için olumlu adımlar atmalarını bekleriz’
Röp: Ali Antar

rak’ta 3 ayı aşkın süredir devam eden gösteriler
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’nin istifasıyla son
bulmadı. Göstericiler yeni tarafsız bir başbakan, yeni
bir anayasa, iş imkanları, istihdam ve yeni bir Yüksek
Bağımsız Seçim Komisyonu taleplerine devam ediyor.
Irak Meclisi, Anayasa Değişiklik Komisyonunu
oluşturduktan sonra, yeni anayasa hakkında
toplantılar yapılmaya başlandı. Irak’ın 3. ana unsuru
olan Türkmen milleti temsilcileri de Türkmen
haklarının yeni anayasada tespit edilmesi için bütün
taraflarla görüşmeler sürdürüyor.

“Kürtlerin iyi niyetlerini ispat
etmeleri için olumlu adımlar
atmalarını bekleriz”
Bu konu hakkında Kürt partiler
ile hiçbir görüşmeniz oldu mu? Bu
maddeye destek olacaklar mı?

Konuya ilişkin Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve
Kerkük Milletvekili Erşet Salihi, Irak Anayasasındaki
değişiklikler, kurulacak yeni seçim komisyonu
ve ITC’nin Irak sorunları için çizdiği yol haritası
hakkında Tba Gazetesinin sorularını yanıtladı.

Türkmenlerin anayasada adlarının nasıl
geçmesi gerektiği hakkında Salihi, “Bağdat’ta
olan partiler, gerek Şiiler, gerek Sünniler olsun
Türkmenlerin adının azınlık olarak geçmesinden
yana değiller.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Irak Anayasasında değişiklikler
yapılması hakkında çalışmalar
başlamış durumda. Türkmen
tarafları olarak Türkmen milleti
için anayasada hangi maddelerin
eklenmesini talep ettiniz?
Prensip olarak Türkmence dili 3. dil olarak
anayasanın 4. Maddesinde zikredilmiştir, özellikle
Türkmen bölgelerinde ama aynı zamanda
anayasa, milli, kültürel ve idari haklarımızı
azınlıklarla zikretmiştir. Anayasanın 125.
Maddesi sadece Yezidi, Şebek ve Hristiyanlar için
yazılmıştır ve Türkmenler de onlarla beraber yer
almıştır. Talebimizi bu oturumlarda sunduk ve
Türkmenlerin haklarının azınlıklarla değil de ana
unsur olarak ayrı bir maddede yazılmasını talep
ettik. Aynı zamanda onların da milli, idari, kültürel
ve sosyal haklarını da ilave etmelerini istedik.
Tabii ki bu hususta her kim bize destek verirse biz
şükranlarımızı sunarız. Bu konuda özellikle Kürt
partilerinden destek bekliyoruz. Çünkü Kürtler
kendi haklarını bir millet olarak isteyeceklerse,
kendi haklarının yanında başkalarının da haklarını
savunmaları ve destek vermeleri gerekir ve
bunu yapmaları daha uygun olur. Bu nedenle
bu hususta Kürtlerin de Türkmenlerin yanında
durmasını ve bu kanuna destek vermesini isteriz.

Irak’ta kurulacak Bağımsız Yüksek
Seçim Komisyonu’nda Türkmen
temsilcileri yer alacak mı?
Burada Kuzey Irak Bölgesi’nin 2 savcı verme hakkı var.
Benim bildiğim kadarıyla Erbil’de çok sayıda Türkmen
savcımız var. Bunlar da başvuruda bulunabilirler.
Çünkü bu yasada hangi milletten olması gerektiğini
belirlememişler. Belki giden savcılardan biri Türkmen
de olabilir. Aynı zamanda, bölge dağıtımında 1
savcı da Kerkük’ten olabilir. Bu da Yüksek Mahkeme
Komisyonu tarafından çekilişle yapılır. Yani Irak’tan
seçilecek 9 kişi arada bölmek yerine bütün Irak
halkının temsilcisi olarak seçilecektir.
Bu üyeler milletler arasında bölünebilir ama
mezhepler ve siyasi partiler arasında bölünemez.
Irak 3 ana milletten oluşuyor (Arap, Kürt,
Türkmen), bu üyeler de bu 3 millet arasında
dağıtılabilir. Böylece Irak’ın güney ve orta
kesiminden bir Arap gelir, Kerkük’ten bir
Türkmen, Erbil ve Süleymaniye’den bir Kürt
gelir. Belki Erbil’den bir Türkmen de gelebilir. Bu
konudan herkesin yararlanması lazım.

Kerkük Milletvekili Erşet Salihi, “Türkmenlerin
haklarının azınlıklarla değil de ana unsur
olarak ayrı bir maddede yazılmasını talep
ettik.” dedi.

“Türkmenlerin haklarının
azınlıklarla değil de ana unsur
olarak ayrı bir maddede yazılmasını
talep ettik”

önerilerimiz var. Yeri ve zamanı geldiğinde bu önerileri
de açıklayıp sunacağız.

“Irak Türkmen Cephesi olarak
siyasilerin zenginleşip, halkın
ezilmesine hep karşı duracağız”
Bilindiği gibi Irak Başbakanı Adil
Abdulmehdi geçtiğimiz günlerde
Biz tabii ki teker teker bu maddeleri kendilerine
istifasını meclise sundu ve istifası
okuyacağız ve kesinlikle okuduktan sonra
kendilerinden destek talep edeceğiz. Böylece
Irak Meclisi tarafından kabul edildi.
Türkmen konusunda Kürtlerin iyi niyetini görmüş
Buna rağmen gösteriler hala devam
oluruz. Bu konuda iyi niyetlerini ispat etmeleri için
olumlu adımlar atmalarını bekleriz.
ediyor. Siz Irak Türkmen Cephesi
olarak bu konu için nasıl bir çözüm
yolunu olumlu buluyorsunuz?
“Bağdat’ta olan partiler, gerek Şiiler,
gerek Sünniler olsun, Türkmenlerin Biz Irak Türkmen Cephesi olarak 16 yıldan beri,
adının azınlık olarak geçmesinden 2003’ten sonra kurulan bütün hükümetlerin içinde
rolümüz yoktu, siyasi operasyonlar içinde hiçbir
yana değiller”
zaman yeterince yer almadık. Sadece parlamento
Sunduğunuz Türkmen hakları
taleplerine Irak tarafları nasıl
yaklaşıyor?
Bağdat’ta olan partiler, gerek Şiiler, gerek
Sünniler olsun, Türkmenlerin adının azınlık olarak
geçmesinden yana değiller. Çünkü Türkmenler
seçimlere kota yoluyla girmiyorlar. Kendi seçim
bölgelerinden giriyorlar. Ama dini azınlıklar kendileri
için belirlenen kotalar yoluyla seçimlere katılıyorlar.
Bundan dolayı Şii ve Sünniler Türkmen milletinin bu
talebinin yanındalar. Geriye sadece Kürtler kalıyor.
Kürtlerin de desteği diğerlerinin desteği üzerine ilave
edilirse daha güçlü olur.

içinde muhalif dönemlerden geçtik. Eylemcilerin
attığı adımları doğru bulup teyit ediyoruz. Çünkü 16
yıl boyunca bir millet hizmet görmüyorsa, ekonomik
açıdan garanti altına alınmıyorsa, hem de gençlerin
işsiz olması ve bunlara ilaveten yolsuzlukların
aşırı bir şekilde dağılması kesinlikle bizim kabul
edeceğimiz bir durum değil. Biz Irak Türkmen
Cephesi olarak siyasilerin zenginleşip, halkın
ezilmesine hep karşı duracağız.

Bu yüzden Irak Türkmen Cephesi eylemlerin
başladığı ilk günden itibaren belli bir yol haritası
izlemiştir. Bu yol haritasını da 2 ekimde yayımladık.
Irak Türkmen Cephesi olarak barışçı eylemcilerin
her zaman yanında olduğunu duyurduk ve bunun
yanında da seçim yasası ve seçim komisyonu yasası
çıktı, biz buna destek vermiştik. Ayrıca Başbakanın
istifa etmesi, 30-45 gün içerisinde yeni başbakan
Bunların yanında Kürtlerle aramızda soru işareti
atanması, erken seçime gidilmesi ve meclisin
olan konular var. Bu konulardan biri de 140. Madde.
çözülmesini çözüm yolu olarak sunmuştuk. Bu
140. Madde anayasanın maddelerinin içindedir
bizim yol haritamızdır, bütün toplantılarda da bunu
ama şu ana kadar bu madde, üzerine anlaşma
savunduk. Kürt, Arap, Sünni ve Şii taraflara karşı da
sağlanmayan bölgelere veya Kerkük’e hiçbir çözüm
getirmedi. Bunun yerine bu bölgeler için başka çözüm sürekli bunu dile getirdik.
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Haber: Ziya Uzeiry

eçmişi Osmanlı’ya dayanan Kifri’deki tarihi Kayseri
Çarşısı’nda yağışlar nedeniyle göçük meydana geldi.

En eski çarşılardan biri olup uzun zamandan beri halka
ticari bir olanak sağlayan Kifri’deki Kayseri Çarşısı, Irak
Kürdistan Bölgesindeki şehirlerin ve Bağdat'taki tüccarların
bir araya geldikleri ticari bir merkez haline gelmiştir.
Geçtiğimiz günlerde aşırı yağışlar nedeniyle, Kifri’deki
Kayseri Çarşısı’nda tekrardan göçük meydana geldi. Birkaç
dükkan ve çarşının üst bölümü yıkıldı.
Germiyan Arkeoloji Müdürü Şükür Muhammet Haydar,
çarşıda bulunan 21 dükkandan sadece 17'sinin sağlam
kaldığını diğer bölümünün yağmur nedeniyle hasar görüp,
yıkıldığını söyledi.
Çarşı hakkında bilgi edinmek üzere, Kifri'de Yazar Rıfat
Muhammet Raşit ile görüşme gerçekleştirdik. Raşit,
çarşının tarihine ilişkin, "Kifri Kayseri Çarşısı'nın tarihi,
1875'teki fikir demektir. Kifri, Osmanlı Dönemi'nde Baban
ve Karadağ Emirliklerinin Bağdat vilayeti arasındaki
yolcular için bir istasyondu. Gelen kafileler ve kervancılar,
Kifri'de kalıyorlardı. Ancak, eski Kifri Çarşısı'nın ihtiyaçları
karşılama konusunda sınırlı olduğunu gördüler. Büyük bir
çarşı yapmayı düşündüler." dedi.
Bina inşa etme alanında uzman bir ustayı anlatan Raşit,
"Kerkük şehrinden, Samet Usta adında bir usta gönderirler.
O, Kayseri Çarşısı’nı daha farklı ve güzel bir tasarımla
yapmaya başlamıştır. Bu Osmanlılar döneminde oldu."
ifadelerinde bulundu.
Raşit, "Kayseri Çarşısı, iki aşamayla yapıldı. Birincisi
1875'ten 1880'e kadar devam etti. Bu arada birinci aşama

tamamlandı ve bu da 120 dükkan ve 5 büyük evden
oluşuyordu. Bunun dışında hayvan ve atlar için daha
büyük iki alan yapıldı." dedi ve şöyle devam etti:

"1880'den sonra Kayseri Çarşısı'nın yapımının ikinci
aşamasına geçildi. Yaklaşık 80 dükkandan oluşuyordu
ancak tasarım daha güzeldi ve daha büyüktü. Ayrıca
yolcular için çayhane vardı ve otele benzer bir yer
bulunuyordu. O zamanlar Kifri'ye yalnız gelen tüccarlar
orada kalıyordu."

Raşit, "İkinci aşama tamamlandığında, bir merasim ile
dükkanlar tüccarlara dağıtıldı ki buğday, arpa, şeker ve çay
ticareti yapılıyordu. Her bir dükkan özel bir tahıl ve ürünle
ilgili şeyler satıyordu. Daha sonra işleri kolaylaştırmak
amacıyla ziraat için kullanılan gereçleri üreten bir grup
dükkan kuruldu. Bu 1992'ye kadar devam etti. 1993'ten
sonra yavaş yavaş halk,
Kifri'nin dışına çıkmaya
başladı. Bu şekilde
1994'e kadar dükkanlar
boşalmaya başladı."
şeklinde açıklama yaptı.

Ahmet Salih döneminde tekrardan bir talepte bulunduk.
2003'te sonra da tekrar Bölge hükümetinden talepte
bulunduk ancak bu da yanıtsız kaldı. Son olarak 2006-2007
yıllarında çarşının daha güzel bir tasarımla restore edilmesi
için bir onay geldi. Ancak rutin işler bu projenin durmasına
neden oldu. Daha sonra yağışlar nedeniyle yavaş yavaş
çarşı yıkılmaya başladı. Ardından restore edilecek alanı
yoktu. Yaklaşık 4-5 gündür çarşının son kısımları çöktü.
Şimdi diğer tarafta sadece 4-5 dükkan sağlam kaldı.
diğerlerinin hepsi yıkıldı." dedi.
Diğer yandan, 11 Aralık'ta, Belediye ve Turizm Bakanlığı,
Germiyan Belediyeler Genel Müdürünü, yıllardır yıkılan ve
kötü halde olan eski Kifri Kayseri Çarşısı'nı yeniden restore
etmek üzere bir komisyon oluşturması için görevlendirdi.

Kifrili Yazar, Kifri Kayseri
Çarşısı'nın restore
projesine ilişkin,
"1998'de Süleymeniye
idaresinde Kosret Resul
Başbakan olduğu
sıralarda, iç kısımda
restore projesine
gidecek maliyeti de
belirttiğimiz talebi
Kosret Resul'e verdik.
Ancak bu söz boşuna
gitti. Daha sonra Berhem

Marangoz Rakip ile Erbil Șehri ve
Mesleğine İlişkin Görüşme
M
Haber: Ali Antar / Foto: Çoban Timur & Ali Salim

arangozluk (Neccar) mesleği Erbil şehrinin en
eski mesleklerindendir. Bu meslekten bahsedilirken akla
hemen evimizin kapıları, dolapları ve yemek masaları gelir.
Ama bu mesleğin en ince ve zor taraflarından biri olan
nakışlarda gösterilen ustalıktır.
Tarihi Erbil Kalesi'nde doğup büyüyen marangoz Rakip
Ali Kardeş, Tba Gazetesi ile yaptığı bir sohbette mesleği
hakkında bilgiler vererek bizi kalede yaşadığı yıllara
götürüp, Erbil Kalesi'nde yaşadıkları dönemi anlattı.
Sohbete kendini tanıtarak başlayan Rakip Ali, “Öncelikle
ben Erbil çocuğuyum. Benim adım Rakip Ali Muhammed
Kardeş. Bizim soyadımız Kardeş'tir. Erbil Kayseri Çarşısı'nda
her kime sorarsanız babam Ali Kardeş'i tanırlar. Sonradan
Erbil'e gelenler de babamı Derviş Ali olarak tanırlar. 1945
yılında Erbil Kalesi'nde dünyaya gözümü açtım.” diyerek
sözlerine şöyle devam etti:
“Biz büyük bir ailedeniz, çocukluktan beri bir karıncayı
incitmedik ve kimsenin bizden darılmasına sebep
olmadık. Bütün kardeşler sessizce işimizi yaparız. Doktor
Hayri benim kardeşim onu da herkes tanır, insanlara
ne kadar yardımcı olduğunu herkes bilir. Ben de 14 yıl
boyunca Türkmen milletine hizmet sundum. Eğer siyasete
girseydim başka yerlerde olabilirdim ama karışmak
istemem. Şu anda bir yerim var, insanlar beni seviyor ve
sürekli ziyaretime geliyor. Bu da benim için dünyalara
değer.”
Rakip Kardeş, kaledeki evleri ve komşularından
bahsederek, "Evimiz Kale Camisi'nin yanındaydı. Birbirini
tanıyan birkaç evdik orada, aramızda yabancı yoktu.
Komşularımız hepsi belliydi; babamın teyze çocukları,

İhsan Şerzat, Vedat Arslan'ın babası Hacı Hurşit, Hacı Latif,
Hacı Abbas, Süleyman Kreç gibi kişiler ve aileleri vardı.
İşte dediğim gibi hepsi bizdendi, aramızda yabancı ve
ayrımcılık yapan insanlar yoktu.” dedi.

Eskiden insanların birbirine bağlı olduğunu söyleyen
Kardeş, “Eskiden hayat böyle karmaşık değildi, insanlar
birbirine sahip çıkıyordu. Birinin acı bir günü olsaydı veya
birinin bizlere ihtiyacı olsaydı bütün mahalle toplanıp
giderdik. Şimdi başımıza bir iş gelse kimse gelmez, herkes
'boşver' der.” ifadelerini kullanarak şimdiki düzene karşı
sitemde bulundu.
Marangozluğa başladığı yıllara değinen Rakip Ali, “Ben
1965 yılında Orman Müdürlüğünde şoför olarak atandım.
Ama resmi işimden sonra marangozluk mesleğine
başladım. Aslında marangozluk ağabeyimin mesleği ve
benim oğlum da çok iyi bir marangoz. O da amcasından
yani benim ağabeyimden
öğrendi.” diye konuştu.
Mesleğinin farklı branşlarını
örneklerle anlatan Rakip Ali,
“Marangozlukta branşlar
var, nasıl oto tamircilerinde
makine ustası, boyacı ve
birçok farklı branş varsa
marangozluk da birkaç
branştan oluşuyor. Bazı
marangozlar kapı yapar,
bazıları kanepe, bazıları dolap
yapar, az sayıda marangoz da
benim gibi nakış ve sanatsal
işler yaparlar.” diyerek kendi
ilgi alanını anlatmaya şöyle
devam etti:

“Ben bu küçük dükkanda el işleri yapıyorum. Ahşap araba,
tren, ev yapıyorum. Kısacası süs eşyaları yapıyorum. Bu
eşyaların yanıda ayrıca hediyelik kalem ve kalem kutuları
yapıyorum. Ağaçları alıp kesiyorum, üzerine şahısların
isteğine bağlı isimler yazıyorum. Daha sonra kutusunu da
yapıp kutu üzerine de isim ve tarih yapıyorum ve bunların
hepsini ahşap üzerinde kesim ve oymayla yapıyorum.”
Marangoz Rakip Ali Kardeş sözlerinin sonuna gelirken Tba
Gazetesine görüşmeden dolayı teşekkür ederek, “Yaşım
gereği pek fazla uğraşamıyorum, işleri tutup oğluma
veriyorum. Oğlumla beraber iş yapıyoruz. Biz eski yıllardan
beri dışarı çıkmayız. Pek ortalarda gezmeyiz. Çocukluktan
beri ağabeyimin Şeyhallah çarşısında marangozluk
dükkanı var. Ben hep oraya gidip işi öğrenmeye
çalışırdım. Geriye kalan ağaç parçalarını toplayıp bu iş için
kullanırdım.” ifadelerine yer verdi.
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Erbil Huzurevi'ndeki
Yaşlıların Durumu
E

Haber: Abdulselam Hişam

rbil Huzurevine girdiğiniz zaman bahçede ellerinde
bastonlarıyla birbirleriyle sohbet eden tek başına veya
ikişer, üçer yaşlıyla karşılaşırsınız.
Erbil Genel Sosyal Gelişim ve Gözetim Müdürlüğüne bağlı
olan Erbil Huzurevi, şu anda 79 yaşlıya ev sahipliği yapıyor.

Burada birçok farklı hikaye bulunuyor. Aileleri tarafından
kovulan, kötü muamele gören ya da herhangi bir
nedenden dolayı gelenler için huzurevi yaşam alanı haline
gelmiş durumda. Huzurevi sakinlerinin aktardığına göre,
iyi hizmet görüyorlar ve ihtiyaçlarının birçoğu karşılanıyor.
Tba Gazetesi olarak huzurevindeki yaşlıların durumunu
öğrenmek üzere, Erbil Huzurevi Müdürü Kamaran Tofik ile
röportaj gerçekleştirdik.
Huzerevindeki yaşlıların durumuna ilişkin Tofik, "Erbil'deki
huzurevi normal kişilere ait ve sakatlıkları olanların
bulunduğu kısım olarak iki bölümden oluşmaktadır.
Normal bölümde olan yaşlılar kendileri hareket edip, dışarı
çıkabiliyorlar. Sakatlıkları olanların olduğu bölümünde,
hem bedenlerinde hem de akıl sağlığı bakımından
problemi olanlar kalıyor. Şu anda 79 yaşlı burada yaşam
sürdürüyor." dedi.
Tofik ayrıca, "Burada sosyal gözlemciler bölümümüz
bulunuyor. Buraya bir yaşlı alındığında bu bölüm sayesinde
niye buraya gelmek istediği, buraya gelme nedeninin ne
olduğu inceleniyor. Ayrıca burada normal bir ferdin günlük

T

olarak ihtiyaç duyduğu tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Eğer
burayı genel bir şekilde anlatırsak, huzurevi yaşlılar için
büyük bir evdir." ifadelerinde bulundu.

Huzurevine yerleşen yaşlıların sokaktan mı, yoksa aileleri
tarafından mı buraya getirildiğine ilişkin Tofik, Tba
mikrofonuna şu ifadelerde bulundu:
"Kişiden kişiye değişiyor. Bazıları ne yazık ki çocukları
tarafından eve alınmıyor ve bu nedenle de mecburen
buraya geliyorlar. Bazıları da Alzheimer hastalığı nedeniyle
kayıp olduğu için burada. Biz de şu ana kadar nereli
olduklarını ve nereden geldiklerini bilmiyoruz. Polis ve
mahkemeler yoluyla caddelerde bulunan yaşlılar bize
gönderiliyor. Halen ailesini bulamadığımız kişiler var.
Üçüncü bir durum ise buraya kendi isteğiyle gelen yaşlılar.
Buraya gelmeyi seviyorlar, 'istediğim zaman evime giderim
ya da onlar beni ziyarete gelir' diyorlar."

sorumlular. Ayrıca buradaki kişilerin sağlık durumunu
kontrol etmek için sağlık bölümümüz mevcut. Bunun
dışında buradakilere kıyafet değiştirme ve banyo
yapma konusunda yardımcı olacak hizmet bölümümüz
bulunuyor." şeklinde konuştu.

Erbil Huzurevi Müdürü, "Buradaki yaşlılara aynı evdeki
gibi üç öğün yemek veriliyor. Ayrıca ana yemeğin yanında
meyve suyu ve kek gibi hafif yiyecekler de veriliyor. Ayrıca
her gün farklı yemekler yapılıyor. Örneğin, pilav, çorba,
bulgur, köfte, dolma gibi farklı ev yemekleri sunuluyor.
Yemekler de burada hazırlanıyor." dedi.
Huzurevindeki yaşlıların durumuna ilişkin yaptığımız
röportaj sırasında huzurevinde bulunan Hama Sait isimli
kişi ile görüşme gerçekleştirdik. Hama Sait, Tba'ya, "11
senedir burada yaşam sürdürüyorum. Hiçbir sorunum yok
ve çok rahatım." ifadelerini kullandı.

Tofik, "Bizim amacımız ve üzerine çalıştığımız temel
husus, yaşlıların dış dünyadan koparılmamasıdır. Onların
da bu toplumun bir ferdi olduklarını ve toplumda
önemsendiklerini hissetmelerini sağlıyoruz. Bu yüzden bu
kuruluş kapalı değildir. Buradaki yaşlıları hapsetmiyoruz.
Aksine bizden izin alarak dışarı çıkabilirler akraba
ziyaretlerine gidebilirler ya da tam tersi başkaları onları
ziyarete gelebilir. Burası büyük bir ev, normal bir yaşam
sürdürülebilir." şeklinde konuştu.
Huzurevindeki yaşlıların sağlık durumlarına ilişkin Erbil
Huzurevi Müdürü Kamaran Tofik, "Evet bizim, 24 saat
burada bulunan doktorlarımız var. Küçük bir sağlık evimiz
var ki burada yapılabilecek tedavileri karşılıyor. Ayrıca,
uzun vadeli hastalıkları olan yaşlıların kontrolü günlük
olarak burada yapılıyor ve tedavi ediliyor. Hastaları acil
durumlarda hastaneye götürmek için özel ambulansımız
var. " ifadelerini kullandı.
Huzurevinde yaşlılara sundukları hizmetlere değinen
Tofik, "Burada sunduğumuz hizmetlerden biri, sosyal
incelemeler bölümüdür ki buradaki görevliler direkt olarak
yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak ve vakit geçirmelerinden

Hama Sait ayrıca "Bizim buradaki yaşamımız güzel. Buraya
uyum sağlıyoruz hiçbir sorunumuz yok. Ben 11 senedir
buradayım hiçbir eksiğim yok. Yerimiz çok iyi, burada
rahatız." şeklinde açıklamada bulundu.
Son olarak, huzurevinde nasıl vakit geçirdiklerini anlatan
Hama Sait, "Vakit geçirme şekli, burada yaşayan kişinin
gücüne bağlı. Sadece yemek yiyip, yatanlar var. Bazıları da
çarşıya çıkıyor, diğer yaşlılarla oturuyor ya da bizim burada
oturup televizyon seyredebileceğimiz bir oda var. Oraya
gidip televizyon izleyerek vakit geçirebiliyoruz." dedi.

Adnan Kasapoğlu'nun DUYU adlı
Kitabı Tba Yayınları'ndan ÇIKTI

Tba

ürkmeneli'nin büyük şairi Adnan Kasapoğlu'nun
DUYU adlı kitabı Türkmen Basın Ajansı (Tba)
tarafından basıldı.
292 sayfadan oluşan kitapta şairin Gel, Sitem ve
Üçüncü Simge adlı eserlerinde bulunan şiirleri yer
almaktadır.
Bu nedenle Kasapoğlu'nun DUYU adı verdiği kitap
pağa biçilmez eserlerin birleştiği bir kitap olmuştur.

idaresine atanmış ve buradan emekliye
ayrılmıştır.
Irak Türkmenleri arasında kalemi güçlü
bir şair olarak kabul edilen Kasapoğlu,
hece ve serbest ölçüde yazdığı
şiirlerinde milli meseleler, yurt ve
toprak sevgisi, kardeşlik ve dostluk gibi
temalara önem vermiştir.

Farklı dergi ve gazetelerde yer alan
şiirlerinin yanı sıra, Kasapoğlu’nun
Türkmen şair Adnan Kasapoğlu, 26 Aralık “Gel”, “Sitem” ve “Üçüncü Simge” adında
1952 tarihinde Kerkük’e bağlı Altunköprü yayımlanan üç eseri vardır. 2004 yılında
kasabasında dünyaya gelmiştir. İlkokulu geçirdiği beyin krizinin ardından bir
daha şiir yazmayan Kasapoğlu’nun tüm
Altunköprü’de, ortaokulu Hılla’da
şiirleri “Duyu” adlı eserinde toplanmıştır.
bitiren şair, Erbil Ticaret Lisesi’nden
mezun olduktan sonra şehrin elektrik

Adanan Kasapoğlu
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Parlamentoda Türkmenlerin özel günlere ilişkin
taleplerinin ilk okuması yapıldı
Haber: Ziya Uzeiry

rak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) Parlamentosunda
10 Aralık 2019’da Parlamento Başkan Yardımcısı Hemın
Hawrami başkanlığında yapılan olağan oturumda,
Türkmenlerin özel günlerinin resmi statüye alınması
talebinin ilk okunması gerçekleştirildi.
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Millet Listesi, Ermeni Listesi ve Azadi Listesi önergenin
kabul edilmesine yönelik oy kullandı.
Daha sonra IKBY Parlamentosunda Millet Fraksiyonu
Başkanı Azat Küreci, önergeye "acil sıfatı" verilmesini
talep etti. Ardından istek Parlamento Başkanı tarafından

Yapılan oturumda, Türkmen Kalkınma Partisi
Parlamenteri Sara Dılşat'ın talebi üzerine,
Parlamento Başkanı, önergeyi parlamenterlerin
oylamasına sundu, istek 58 oy ile onaylandı.
Bu şekilde oturumun ilk aşaması gerçekleşti ve
yasa komisyonuna verildi.

milletvekillerin oylamasına sunuldu ve 55 oy ile onaylandı.
IKBY Parlamentosunun iç tüzüğüne göre bir proje, önerge
veya karara acil sıfatı verilirse bu talebin, yasa komisyonu
tarafından 5 gün içerisinde incelemeye alınması gerekir.
Ayrıca ikinci okumanın gerçekleşmesi için, Parlamento
Başkan Yardımcısı ikinci okumanın yapılmasından 48
saat önce üyeler için özel komisyon görevlendirerek
raporu hazırlamaya başlamalı.
Önerge veya projenin ikinci okumasının
başlamasının ardından ilgili komisyon konu ile
alakalı raporu sunacaktır. Bu hafta içerisinde
ikinci okumanın yapılması bekleniyor. Eğer ilgili
komisyonun raporunda önergeye eklemelerin
yapılması önerisi olursa, bu konu hakkında
konuşulması için ve karara varmak üzere oylama
yapılacaktır.

Oylamada, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP),
Ulusal Birlik Koalisyonu, Türkmen Kalkınma
Partisi, Irak Türkmen Cephesi (ITC), Kıldani,
Süryani, Asuri Halk Meclisi, Rafideyin Listesi,
Türkmen Reform Partisi, Serdem (modern),

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

K

57. sayıdaki haberin devamı

Haber: Ziya Uzeiry

itap 560 sayfadan oluşuyor ve Erbil'in ilk
kuruluşundan başlayarak Irak devletinin kurulmasına
kadar olan dönemi anlatan kitabın yazım aşamasında 228
farklı kaynak kullanıldı.
Kendisi ile yaptığımız röportajda kitap hakkında Tba
mikrofonuna konuşmuştu. Gazetemizin 57. sayısında
haberimizin ilk bölümünü sizlerle paylaşmıştık. Bu kısımda
haberimizin ikinci bölümü yer almakta.
Erbil'in Abbasiler dönemine ilişkin bilgi aktaran Erbilli,
''Bektekinlilerden sonra Abbasiler Erbil’i yönetme adına o
dönem gelirler ve Erbil’deki Abbasi yönetimi 655’e kadar
devam ediyor. Abbasiler geldiğinde toplu olarak Türklerin
Erbil’de yerleşimi olmaz, bu tek tük dağınık şekilde olur.
617 senesinden itibaren şimdiki Irak topraklarına Moğollar
tarafından akınlar başlıyor. Daha sonra Erbil’e geliyorlar.
Tabii ki Moğolların ordusu da Türklerden oluşuyor.
Moğollar asıl olarak Türklerden bir kavim. Zamanında
ordular geldiğinde yalnız gelmezdi, ailesini ve her şeyini
alıp gelirdi. Böylelikle o dönem geldikleri zaman Erbil’e
yerleşmişlerdir.'' dedi.
Halk arasında Erbil'in Hülagü'ya karşı zafer kazandığı
ve Moğol ordularının geçemediği söylentileri hep var.
Bu konu hakkında tarihsel belgeler ışığında soruyu
cevaplayan Dr. Hüsam Davut Erbilli, ''Moğol istilasında Erbil
6 ay direnmiştir, fakat daha sonra kale, Moğollar tarafından
kontrol edilir.” yanıtını verdi.
Dr. Hüsam Davut Erbilli, Orta Asya’dan Erbil'e doğru akın
eden Türkler hakkında ise şöyle konuştu:
“Moğollardan önce Harzemşahlar vardır ve Türklere
karşı saldırıda bulunurlar. Bu akınlar Türkistan bölgesinin
Marva bölgesine Türklere karşı akınlar ve saldırılar
gerçekleştirirler. Orada bulunan Türkler Harzemşahların
elinden kaçıp Erbil’e gelirler. Bu olaylar olduğu zaman
tarihler 568 yılını göstermektedir. Bu olayı bir şiir ile tasvir
ettim ve kitabımda bulunuyor. Daha sonra bireysel
olarak insanlar bu yöne ve Erbil şehrine doğru gelmeye
başlarlar. Moğollar 656 yılından itibaren 814 yılına kadar
Erbil’de hükmetmişlerdir. Moğolların iki yönetimleri var, o
da İlhanlılar ve Celayirlilerdir. İlhanlılar 656’dan 738 yılına
kadar, daha sonra da Celayirliler 738’den 814’e kadar
hüküm sürdüler.”
İlhanlı ve Celayirlilerden sonra Türkmenlerin Erbil'de
hüküm sürdüklerini belirten Prof. Hüsam Davut Erbilli
sözlerine şunları ekledi:

''Daha sonra Türkmenler hükmü ellerine alırlar, bu
dönemde hükmü eline alanlar Karakoyunlular ve
Akkoyunlulardır. Hatta ondan sonra Safeviler ki onlar
da Türkler ve Kızılbaşlar. Onlar Erbil’e geldiklerinde yine
ordudan bir bölüm asker Erbil’de kalmıştır. Bu dönemden
sonra Timurleng Erbil’i alır ve kontrol eder. Bundan önce
Ankara Savaşında Osmanlıyı yıkar. Binden fazla kişiyi esir
alır ve İran’a getirtir. Daha sonra İran’da Şeyh Erdebilli
aracılığıyla esirler serbest bırakılır ve onlardan da bazı
kişiler Erbil’e yerleşirler.”
En son aşamaya gelerek Osmanlılardan
bahseden Prof. Dr. Hüsam Davut Erbilli,
''Timur’dan sonra Osmanlılar Erbil’i 4
aşamayla alırlar. 1418 Miladi yılında Erbil’i,
Kerkük’ü, Musul’u hatta Süleymaniye’yi
de alırlar. Bağdat’a varıncaya kadar yolda
ordugahlar yerleştirirler. Böylelikle Erbil’de
de ordugahlarını kurarlar ve bir bölümü
de Erbil’e yerleşirler. Sonra Kanuni Sultan
Süleyman 1534’te Bağdat’ı aldığında
aynı ordugahları kurar. Buradaki hedef
yolu hidayet etmek, ulak ulaştırmak ve
haberleşmek. Dördüncü Murat tekrardan
yeni bir sefer hazırlar ve Safevileri
Bağdat’tan kovmak için tekrardan gelir
ve aynı şekilde askerleri yerleştirir.''
ifadelerinde bulundu.
Kitabın başlığında Musul meselesinden söz eden Hüsam
Davut Erbilli, o dönemi şu şekilde tasvir etti:
''Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Osmanlı Devleti
İngilizlere karşı yenildiği zaman, Irak'ta bir hüküm
kurulmasını ve bu hükmün Osmanlılardan uzak bir
yapıya sahip olmasını ister. Buna karşı Türkler bunu kabul
etmezler ve bu bölgelerin kendi toprakları olduğunu
savunurlar ve Erbil, Süleymaniye, Kerkük ve genel olarak
Musul vilayetinin kendilerine ait olduğunu söylerler.
Buna karşı İngilizler bunu reddeder ve bu bölgelerde
Arap hükümdarlığının kurulmasını isterler. Sonuç olarak
Musul meselesini o dönemki Birleşmiş Milletlere taşırlar,
bu sorunun orada çözülmesini isterler. Meselenin
taşınmasından sonra cemiyet bir komisyon teşkil eder ve
bu bölgelere, Erbil'e Musul'a gönderir, halkın isteklerini
ve düşüncesini almaya çalışırlar. Sonuç olarak insanların
çoğunun Osmanlı yönetimi doğrultusunda olduğunu
görürler.”
İngiliz hegemonyasında olan Milletler Cemiyeti'nin
bölgedeki siyaseti hakkında bilgi veren Erbilli, ''İngilizlerin
meşhur bir siyasi taktiği vardır, ağalar ve büyük adamların

içine sızarak düşüncelerini değiştirir ve sonuç olarak
Arap hükümdarlığı kabul edilirdi. Osmanlı döneminde
bu bölgelerde herkes ‘Biz Türküz’ diyorlardı, fakat daha
sonra içlerine İngilizlerin girmesiyle birlikte bu düşünce
geriledi ve referandum sonucunda halk milli hükümetin
kurulmasını istedi.'' şeklinde konuştu.
Kurulan komisyonun Erbil'deki gözleminden bahseden
Prof. Dr. Erbilli şöyle devam etti:
“Bahsi geçen komisyon Erbil'e geldiği zaman bu şehirde

7 tane mahalle olduğunu gözlemler, her mahallenin de
kendine özel muhtarı vardır. Bu 7 muhtardan çoğunluğu
Türk, bir tanesi Musevi ve birkaçı da Kürttür. Diğer taraftan
o dönemde Milletler Cemiyeti İngilizlerin hegemonyası
altındadır, tıpkı şimdiki Birleşmiş Milletler’in Amerika
tarafından kontrol edilmesi gibi. Sonuç olarak milli devlet
kuruldu ve Irak'ı Osmanlının rahminden çıkardılar, 1921'de
milli hüküm başladı. Türkiye de Türkmen ve Türklerin azap
ve sıkıntı yaşamamaları kaydıyla bu toprakları bırakmıştır,
aksi halde tekrardan dönecektir. Bu mesele 100 sene
öncesine ait bir mesele.”

Son olarak meslektaşlarına ve Erbil'de bulunan yazar, şair
ve düşünce adamlarına bir mesaj ileten Prof. Dr. Hüsam
Davut Erbilli, “Erbil'de elit kişilerin sayısı çok. Alim, tarihçi
ve birçok iyi şahsiyetler var. Kitap yazdıkları zaman sadece
bir dönemi baz alarak yazıyorlar. Şunu söylemek istiyorum;
bırakın bu bölük işleri, gelin tarihi yazın. Önceden de
söyledim, Züheyir Hoca bir kitap yazdı Erbil ile ilgili fakat
bu seni doyurmuyor, rahat olamıyorsun çünkü yazılanların
bazıları doğru değil maalesef. Allah ömür verirse daha fazla
tarih yazmak istiyorum. Erbil’de çok kaliteli kişiler var, onlar
devamını getirebilirler.” diyerek sözlerini sonlandırdı.
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Ferhad Kadir: Organ bağışlayan kişilerin sayısı artıyor
‘Şu ana kadar organ nakli için bir hastanemiz yok’

O

Haber: Muhammet Abdulcabbar

rgan bağışı kişinin hayatta iken kendi özgür
iradesiyle, organlarının bir kısmını veya tamamını
ölümünden sonra başka hastaların tedavisinde kullanılmak
üzere vasiyet etmesidir.
Uluslararası bir çalışma olan organ bağışına ilişkin
çalışmalar yapan kuruluşların merkezi İspanya'dır. Bir aralık
2013'te Irak Kürdistan Bölgesi'ndeki organ bağışçıları
bölgedeki özel kuruluş ofislerinden resmi izin alarak,
bölgede resmi bir kuruluş haline geldi.
Tba Gazetesi olarak, Kürdistan Organ Bağışçıları Teşkilatı
ve üyelerine ilişkin sorular için Kürdistan Organ Bağışçıları
Teşkilatı Başkanı Ferhad Kadir ile röportaj gerçekleştirdik.
Kürdistan Organ Bağışçıları Teşkilatı Başkanı Ferhad
Kadir kuruluşlarına ilişkin, "Teşkilatımız, bir aralık 2013'te
kuruldu. Ana merkezimiz Süleymaniye şehrindedir. Bu
teşkilat, yaşanan trafik kazaları, savaşlar ve şu anda çok
yaygın olan hastalıklar nedeniyle kuruldu. Bu olaylar birçok
kişinin başkalarının organına ihtiyaç duymasına neden
oluyor. Özellikle de öldükten sonra. Bu teşkilatı oluşturma
fikri de bu nedenlerden kaynaklanmıştır." dedi.
Bu teşkilatın üye sayısına değinen Organ Bağışçıları
Teşkilatı Başkanı, "Şu anda bizim genel olarak yaklaşık bin
üyemiz var. Ne yazık ki sadece Süleymaniye merkezde bir
ofis açabildik. Diğer bölgelerde şube açamadık. Ranya,
Çamçamal ve Erbil'de şube başkanımız var ancak ofisimiz
yok. Bu şehir ve bölgelerde üyelerimiz de var." ifadelerinde
bulundu.
Çalışmalarını nasıl yürüttüklerine ilişkin Kadir, şu ifadelerde
bulundu:
"Çalışmalarımızı yürütme biçimimiz, şu şekilde; bizim iki
formumuz var. Birinci form, teşkilatımıza üye olmak isteyen
ve hayattayken veya öldüğünde organını bağışlamak
isteyenler için, ikinci form ise yakınlarının yani anne, baba,
kız kardeş, erkek kardeş ve eşi ya da 18 yaş üst çocuklarının
kabulü alınması için hazırlanıyor. Bizim yanımızda üye
olmak isteyenler 18 yaşın üstünde olmalıdır."
Dini açıdan organ bağışlamanın nasıl değerlendirildiğine
ilişkin soruya Kürdistan Organ Bağışçıları Teşkilatı
Başkanı Kadir, "Biz bu konuya din bakımından çok
önem verdik. Teşkilatın oluşumundan beri, Vakıflar

Bakanlığı, Fetva Komisyonu ve alimler birliği ile görüşme
gerçekleştirdik. Görüşmelerin sonucunda şu karara
vardık; iki durumda organ bağışı yapılması yasak. Eğer
ölen kişi vasiyet etmediyse veya razı olmadıysa ya da
vücudu deformasyona uğramışsa yasak. İki vaka da
bize yakışmıyor. Çünkü kişiler kendi rızalarıyla bize
üye oluyorlar. Böbrek, kalp, akciğer, pankreas, göz gibi
organların bağışı yapılıyor. Burada vücuda saygısızlık
yapılmıyor ve zarar verilmiyor. Dediğimiz gibi, sadece iki
durumda bağış yapılmaz. Biz alimler birliğinden resmi
yazı da aldık. Yasal yönden de çalışma yürüttük ve bir
önceki dönemdeki parlamento başkanlığı ile toplantı
gerçekleştirdik. Sonuç olarak organ bağışının yasal yolla
olmasını sağladık. 2017'de parlamentoda yasal proje
çıkarıldı ki 31 maddeden oluşuyor ve tüm maddeler için
onay alındı. Ayrıca içerisinde organ ticaretindeki suç ve
cezaların ne olduğuna vurgu yapılıyor. Ayrıca yasal olarak
organ bağışının nasıl yapıldığı ve birkaç konu üzerine
çalıştık." diye yanıtladı.
Kürdistan Organ Bağışçıları Teşkilatı Başkanı, sosyal açıdan
halkın buna nasıl baktığına ilişkin soruyu şu şekilde
yanıtladı:
"Sosyal açıdan bu yönden çalışma yürütmek için çok
çaba gösterdik. Mali yardımda bulunulmadı ancak çok
yardım ve destekler oldu. Bu da sadece medya ve basın
tarafından ya da halk ile kaynaşma konusunda oldu. Ayrıca
çok sayıda kişi bu çalışmadan mutlu. Bu sözümün bir
belgesi de bizim yanımızda üye olmak isteyen kişilere 5
bin form dağıtmamızdır. İkinci tür formu dağıttığımızda
aileleri tarafından onay alınması gerekiyor. Ancak onay
alamadığımızdan yanımızda üye olamadılar. Genel olarak
halk güzel karşılıyor ancak halkı bilgilendirme konusunda
halen yetersiz durumdayız. Halka bunun ne kadar kutlu
ve hayırlı bir görev olduğunu ve öldükten sonra insanın
vücudundan yararlanılabilineceğini bildirmek
için seminerlere ihtiyacımız var. Bu yüzden
sosyal yönden daha mesafe katedemedik. Ancak
Kürdistan halkı sosyal bir toplum olup bağış
yapmayı sever. Halk bunu iyi karşılıyor ancak aileler
korkuyorlar, bu formu doldurup vasiyet ettiğinde
yarın öleceklerini sanıyorlar. Ancak Allah’a çok
şükür, halk bu konuda bilgi sahibi oluyor.”

yasak. Çünkü organ parayla verilemez ve dini yönden
de bu bir suçtur, yasal yönden ise yasaktır. Bu nedenle
yasal yönden parlamento ile yaptığımız 31 maddeli yasa
ile organ ticareti yapan kişilerin ağır bir ceza verilmesini
sağladık. Ayrıca eğer bir kişi 18 yaşını tamamladıysa ve
organ bağışı yapmaya karar verdiyse, aile engeli olmamalı.
Parlamento sayfasından da 2017 yılında 31 maddeden
oluşan ve yasal olarak düzenlenen projeye bakabilirsiniz.”
ifadelerini kullandı.
Kürdistan Organ Bağışçıları Teşkilatı Başkanı, teşkilatları
yolu ile şu ana kadar 3 böbrek nakli gerçekleştirildiğini
vurgulayarak, “Teşkilatımız yoluyla şu ana kadar
hayatta olan 3 kişinin böbreği, ihtiyacı olan başka
kişilere nakledildi. Ayrıca biz sadece böbrek bağışı için
çalışmıyoruz, her türlü organa ihtiyaç duyan kişilere
bağış yapılabilir. Ancak hayatta olduğumuz sürece
bağışlayabileceğimiz organlar, böbrek, ciğer, ilik ve
kandır. Ayrıca insan hayattayken göz de bağışlayabilir.
Toplumumuzda en yaygın olan böbrek bağışıdır. Eğer
organ nakli için özel bir hastanemiz olursa, insanların
ölümünden ya da beyin ölümünden sonra altı organı
başka kişilere bağışlanabilir. Ancak ne yazık ki organların
naklinin yapılması için organ bağışına özel bir hastanemiz
yok.” diye konuştu.
Bağışlanabilen organlara değinen Kadir, "Şu anda
sağlık bilimi vücut içerisinde bulunan tüm organların
bağışlanabildiğini ortaya koydu. Kalp, böbrek, ciğer,
pankreas, bağırsak, göz bebeği ve diğer organlar
bağışlanabilir. Bu nakiller diğer ülkelerde yapılıyor ancak
bizim ülkemizde değil. Çünkü bizim, şu ana kadar organ
nakli için bir hastanemiz yok ya da uzman doktor ve
ekibimiz yok. Ne yazık ki bölgemizde buna özel bir
hastanemiz olmadığı için hiçbir şey yapılmıyor." diyerek
konuşmasını sonlandırdı.

Yasal olarak organ ticaretinin yasak olduğunu
belirten Kadir, “Yasal yönden, sadece organ ticareti
yapmak veya buna biri aracı olduğunda yani maddi
bakımdan bundan faydalanması gibi durumlarda

ABD Senatosu, sözde ‘Ermeni soykırımı’ tasarısını kabul etti

A

AA

BD Senatosu Dış ilişkiler Komitesi, Türkiye'ye, Rusya'dan
S-400 alması ve Suriye'deki adımlarından dolayı yaptırım
öngören yasa tasarısını kabul etti.
Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının
eleştirildiği ve Suriye'deki askeri adımlarının "kabul edilemez"
olarak nitelendirildiği tasarı, 11 aralıkta 4'e karşı 18 "evet" oyu ile
kabul edildi.
Türkiye'nin birçok uyarıya rağmen Rusya'dan S-400
hava savunma sistemi almasının ABD'yi uluslararası
arenada zayıf göstereceğini savunan Senatör
Menendez, "ABD, Türkiye tarafından rehin alındı ve
Senato, Türkleri gücendirmemek için Ermeni tasarısını
oylamaktan bile çekiniyor." ifadesini kullandı.
Senato, bu kararının hemen ardından 1915 Ermeni
olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını
da kabul etti.
Demokrat New Jersey Senatörü Bob Menendez ve
Cumhuriyetçi Texas Senatörü Ted Cruz tarafından
sunulan söz konusu tasarı 12 aralıkta oylandı.
Tasarıya ilişkin Senato Genel Kurulunda yapılan
oturumda, kurulda hazır bulunan senatörlerden
oylamaya karşı çıkan olmadı.

Senatonun bu konudaki görüşünü yansıtan bir düzenleme
olan karar tasarısının, yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı
bulunmuyor.
Çavuşoğlu'ndan ABD Senatosunun kararına tepki
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Senatosunun
1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar
tasarısını kabul etmesine ilişkin, "Tarihi siyasi amaçlar için
kullananlar gerçeklerle yüzleşmek istemeyen korkaklardır."
ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu mesajında, "ABD Senatosu'nun kararı siyasi bir
gösteriden ibarettir. Hukuki bağlayıcılığı ve geçerliliği yoktur.
Tarihi siyasi amaçlar için kullananlar gerçeklerle yüzleşmek
istemeyen korkaklardır." değerlendirmesinde bulundu.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden Ermeni tasarısı açıklaması
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, ABD Senatosunda kabul edilen
Ermeni tasarısına ilişkin "Amerikan yönetiminin pozisyonunun
değişmediğini" bildirdi.
Bir büyükelçilik sözcüsü, ABD Senatosunun 1915 Ermeni
olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısına ilişkin
yaptığı açıklamada, "Yönetimin pozisyonu değişmemiştir.
Görüşlerimiz Başkan'ın geçen nisan ayında yaptığı son
açıklamasında yansıtılmıştır." ifadesi yer aldı.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield, Dışişleri Bakanlığına
çağrıldı
ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, ABD
Senatosu'nun 1915 olaylarıyla ilgili aldığı karara ilişkin
Türkiye Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri
Bakan Yardımcısı Sedat Önal, ABD Senatosunda dün kabul
edilen Ermeni tasarısı ile ilgili Bakanlığa çağrılan ABD
Büyükelçisi Satterfield'e, Türkiye'nin karara karşı tepkisini
iletti.
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Özbek'in Yol Dostu Kızılay

"A

Röp: Abdullah Erfani

ltın Hızma Mülayim Seni Haktan Dileyim,
Yaz Günü Temmuzda, Sen Terle Ben Sileyim’’ dedi
rahmetli Abdurrahman Kızılay ve Türk dünyasının
medarı iftiharı oldu. Rahmetli Abdurrahman Kızılay
aramızdan ayrılalı 9 sene oldu. Kızılay’ın yakinen
tanıdığı ve dostu olan kadim sanatçı Mehmet Özbek’e
uzattık mikrofonumuzu.
Özbek, Kızılay hakkında sorduğumuz sorulara yanıt
vermeden önce duraksadı, hafif gözleri doldu ‘’YOL
DOSTUM KIZILAY’’ diyerek soruları cevaplamaya
koyuldu:

"Türkmen havalarını, adeta resmediyordu
yüreklere"
Abdurrahman Kızılay dersek ne dersiniz? Onun
için Kerkük türkülerinin elçisi derler, sizce bu
lakabı hak etmiş mi?
Altmışlı yılların başında, Bağdat Radyosu Türkmence
Bölümü yayınlarında ilk defa dinlemiştim onu. Sade,
tatlı bir sesle insanın yalnız kulağına değil gönlüne de
hitap ediyordu. Türkmen havalarını, insana zevk veren
bir dille adeta resmediyordu yüreklere. Anadolu’da
çoğu kimse bundan haberdar değildi. O yalnız
hoyrat, beste okumuyor, Türkmenlerin dertlerini dile
getiriyordu. Sesi Türkmenlerin çektiği felaketlerin
elemiyle titriyordu. Onu dinlerken eğlenmekten çok
düşünmeye yönlenir, matem durgunluğu içinde
kalırdık.

Yakın dostu olduğunuz herkesçe bellidir.
Rahmetlinin Türkmen sanatında yapmak
istediği fakat ömrünün yetmediği herhangi bir
şey var mı?
Kızılay öncelikle
hayatını Türkmen
müziğine müzikal bir
okuyuş getirmeye;
Türkmenlerin dert
ve ıstırabını dile
getirmek için besteler
yapmaya adamış
bir sanatçıydı. Bu
manada bulduğu
şiirleri hemen
besteler, topluma
sunardı. Yaşadıkça
bunların sayısını
arttırmaya çalışmıştı.
Eksik kalan bu olabilir.

Şu an rahmetli Kızılay aramızda olsaydı,
günümüz Türkmen sanatıyla ilgili ne derdi?
“Ey Türkmenler! ey gençler! hoyratuvuzu,
bestelerivuzu ve ustatlarıvuzu unutmayın. Bunlar
bizim tapularımız ve rehberlerimizdir” derdi.
Abdurrahman Kızılay’ın hayalindeki Türkmen sanatını
sorduğumuzda, Özbek şöyle devam etti:
Çok zengin bir orkestrayla asil Türkmen havalarını
yeniden seslendirmek ve ahfada yadigâr olarak
bırakmak isterdi.
Kızılay’ı ve bugün aramızda olmayan nice üstatları
rahmet ve şükranla anarken, yaşamakta olan ve
halen Türkmen müziğine hizmet eden Kerim Osman

"Türkmenlerin Elçisi demek yakışır ona"
Türkmenlerin hayatında ve efkârındaki değişmeden
kendini mes’ul tutuyordu sanki. “Kerküklülıx
Kerküklü” bestesini söylerken bu ıstırabın yankısını
duyarız sesinde. Kırk yılı aşkın bir süre Anadolu’da,
Avrupa’nın birçok şehrinde, Bakü’de, Kahire’de,
İskenderiye’de onunla verdiğimiz konserlerde hep
“Kerkük” dedi, Türkmenler için ağladı. O yalnız
sanatçı değil bir dava adamıydı. Bu münasebetle
“Türkmenlerin Elçisi” demek yakışır ona.

Uzun yıllar beraber sahne aldınız, albüm
yaptınız hoyrat çağırdınız, o ebediyete intikal
ettikten sonra sizde nasıl bir etki bıraktı?
Bir kuş düşünün ki belli bir menzile uçmak için
havalanmış. Bu menzil Türkmenlerin kendi vatanlarında
hak, hukuk ve adalet içinde yaşayacakları bir dünya
düşüncesi idi. Bir kanadı kırık kuş nasılsa ben de öyle işte.

Bezirgân, Tahsin Comart, Ekrem Duzlu, Mehemet
Ahmet Erbilli, Mehemed Rauf, İbrahim Rauf gibi ve
daha nice şu anda aklıma gelmeyen yaşayan değerli
sanatçılarımıza da takdirlerimi arz eder, sağlıklı ve
huzurlu bir hayat dilerim.

Abdurrahman
Kızılay-Biyografi
1940 yılında Kerkük'te doğdu. İlk ve orta
öğrenimini Kerkük'te tamamladı.
Ortaokul çağlarında, Kerkük'ün usta sanatçıları
Reşit Küle Rıza, Mustafa Kalayı, İzzeddin Nimet,
Mehmet Gülboy ve Abdulvahit Kuzecioğlu ile
musiki toplantılarına katıldı.
1958 yılında Abdulvahit Kuzecioğlu ile
birlikte Türkiye'ye gelerek Ankara ve İstanbul
Radyolarına ilk türkülerini verdi.
1959'da açılan Bağdat Radyosu Türkmence
kısmında ses sanatçısı olarak programlar
yapmaya başladı. 1960 yılında musiki
öğrenimi için Türkiye'ye gelen Kızılay,
Ankara Devlet Konservatuvarı Kontrbas
bölümüne girdi ve altı yıl eğitim gördü.
Bu arada iki sene kadar da rahmetli Fahri
Kopuz'dan Klasik Türk Musikisi dersleri aldı.
1966 yılında Kerkük'e döndü.
1967 yılında yerleşmek üzere Türkiye'ye
geldi. Abdurrahman Kızılay, Türk Halk
Musikisi dalında Kerkük ağzını en iyi
temsil eden sanatçılarımızdan birisidir.
Halk Musikisi repertuvarına "Altun Hızmav
Mülayim", "Degirmançı", "Ağlama Ceylan
Balası", "Cerrevın Kulpu Burma", "Elinde
Ayağında Ecem Kınası", "Hanım Hanım Ne
Gözel Hanımsan", "Altun Tabakta Bal Var"
gibi türküler ve birçok hoyrat kazandıran
Kızılay, aynı zamanda bir ud sanatçısı ve
besteci olarak da tanınır.
Usta sanatçı Abdurrahman Kızılay, 12 Aralık
2010 yılında vefat etmiştir.
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Birlikte yaşam
anlayışınıza selam olsun!

G

eçen hafta Irak Kürdistan
Parlamentosunda yaşanan olaylar,
sosyal medya ve Türkmenler
tarafından şiddetli tepkiye neden
oldu. Hatırlatmak amacıyla size
kısaca özet geçmek istiyorum; geçen
hafta Türkmeneler için resmi gün
belirleme önerisinin parlamentoda
birinci okuması mutalaa edildi, birkaç
gün sonra ikinci okuma yapılması
bekleniyor. Tepkilerin sebebi,
parlamento programında ikinci
bölümde yer alan önergenin birinci
bölüme alınması ve önergeye 'Acil
Sıfatı' verilmesine karşı çıkan ve oy
vermeyen bazı grup ve fraksiyonlar
ki kendileri her zaman bilikte yaşam,
kardeşlik gibi türlü türlü sloganlar atan
taraflar.
Oylamada KDP fraksiyonu, kota
fraksiyonları, Serdem Listesi fraksiyonu
ile Azadi Fraksiyonu hariç diğer
fraksiyonlar oylamada kendilerini
sessize aldılar. Değinmeye değer diğer
başka bir konu ise oturum programına
parlamento başkanının
imza atmaması.
Türkmenlere ait öneri,
programın ikinci
bölümündeydi
fakat parlamento
başkanı ani
bir şekilde
oturuma imzayı
atmadı, bence
bunun sebebini
kamuoyuna
açıklamalı.

Türkmen kotaların belirli bir partiye
müntesibiyetleri var ve onlar için
çalışıyorlar, yine de bu durum bahsi
geçen tarafların oy vermemesi için
bir bahane olamaz. Diğer taraftan bu
insani bir hak olup çok doğal bir istek,
siyasetle yakından uzaktan bir alakası
yok ve bu ülkenin asil bir oluşumunu
ilgilendiren özel bir durum. Diyelim ki
Kürdistan Yurtseverler Birliği şu anda
kongre hazırlığında, bundan dolayı
parlamentodaki fraksiyonları herhangi
bir adım atmak istemiyorlar veya karar
mekanizmalarını bekletiyorlar, peki ya
Goran Hareketi? Ya Yeni Nesil? Hiçbir
zaman inanmadığım ve dilinizden
düşürmediğiniz sloganlarınız nerede?
Peki ya İslami partiler? Tutumunuzun
sebebini neden kamuoyu ile
paylaşmıyorsunuz?

Parlamento oturumundan sonra
onlarca kişi şahsımı aradılar
ve sordukları tek soru, "Bugün
parlamentoda ne oldu?". Ben
bildiklerimi ve analizimi kendilerine
anlattım ve olayları naklettim.
Genel olarak halk, önerinin
birinci okunmasının yapılmasına
sevinmelerinden ziyade, bazı
fraksiyonların tutumu ve kulak ardı
ederek oy vermemeleri onları üzmüş.
Özel olarak İslami fraksiyonlar,
KYB ve Goran Hareketi her zaman
Türkmen parlamenterlerin ve
makamlarının belirli bir parti
tarafından kullanıldığını savunan
taraflar. Buna binayen oluşumların
haklarını koruma ve birlikte yaşam
gibi sloganları oldukça çok, fakat
böylesi bir durumda dediklerinin
arkasında duramadılar. Diyelim
ki parlamentoda bulunan bütün
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ünyadaki nüfus büyüme oranı artış
gösterdikçe, insanlar arasında haberleşme
zorlaşmaya başlamıştır. Diğerlerinden
haberdar olmak, iletişimi kurmak adına
posta sistemi, çağlar boyunca kullanılmış
ve son olarak da sosyal medyanın gücüne
yenik düşmüştür.
Şu anda devam etmesine rağmen popüler
kültüre boyun eğen posta artık bir ticari
araç olarak kullanılmaktadır.

Postacıların getireceği kartpostallar, resimli
yazılar, postacının getireceği el yazmalı
Diğer yandan bu olayı, Suriye ve
oradaki Kürtlerin durumuna bağlamayı mektuplar insanları uzun bir dönem
mantıksız bir adım ve çirkin siyasi
heyecanlandırmış ve bu nostaljik durum
müzayede olarak görüyorum. Siyasi
sosyal medyanın ve telefonların hemen
açıdan böyle bir tutum sergilenmemeli, hemen her eve ulaşması ile son bulmuştur.
Türkmenler Kürdistan ve Irak'ta resmi
bir oluşum olmakla birlikte siyasi,
sosyolojik ve kültürel etkinliklere
iştirak etme haklarına
sahip. Farklı sloganlar
eşliğinde bu hakkı
azaltma veya zayıflatma
gibi adımları atarak
kendi milliyetine mensup
milliyetçi duyguları elde
edip bunu bu toprakların
asil bir oluşuma karşı
kullanılmaması gerekiyor.

ziya.m.uzeiry@outlook.com

Ziya Uzeiry

Olaydan
sonra sosyal medyada
yaşananlara göz atmak, tarafların sessiz
kalmalarına ilişkin Türkmenlerin
düşüncelerine değinmek istiyorum
açıkçası. Genel olarak Türkmenler iki
bölüme ayrılmış durumda, bir bölümü
konuya herhangi bir ehemmiyet
vermeksizin aslında olayın normal bir
hadise olduğunu, resmi günün olup
olmamasının herhangi bir farklılık
yaratmayacağını düşünüyorlar.
Buna karşın, diğer bölüm bu günün
olmasının en temel hak olduğunu,
aslında bu kararın çok geciktiğini ve
daha önceden adım atılması gerektiğini
düşünüyorlar. Her iki görüşe de saygım
sonsuz, fakat benim görüşüm ikinciden
yana.

Günümüz Teknolojisine
Teslim Olan Posta

Yeni nesil, bahsettiğimiz bu duygular ve
postanelerin işleyişi konusuna yabancı
durumda.
Şu anki posta durumunu ve işlevi hakkında
konuşmak amacıyla Erbil Mahabat Bölgesi
Posta Müdürü Muştak Abdullah Tevfik ile
bir röportaj yaptık.

dedi.
İnternet üzerinden alışverişin ve özel posta
firmalarının devlete ait postanelere etkisine
ilişkin soruya Muştak Abdullah Tevfik, şu
şekilde yanıt verdi:
''Hükümete bağlı olan postaneler ve
taşımacılar daha güvenilir. Biliyorsunuz ki
devlette sahtekarlık veya vurgun olmaz.
Kargo araçlarının sayı olarak artması olumlu
bir şey elbette. Bizim aldığımız ücret, özel
şirketlere göre daha az, öyle ki özel posta
şirketleri bizimle fiyat konusunda yarışa
giremez. Bu bahsettiğimiz Erbil'den posta
edilenler. Genel olarak bize herhangi bir
etkisi olmadı.
Geçtiğimiz yüzyıl içerisinde insanların
postaya itimat ettiğini görüyoruz. Şu
anda internetin yayılmasından sonra
posta sadece resmi evrakların yerine
ulaşmasında kullanılıyor. Sosyolojik olarak
posta zayıflamış olabilir ama diğer taraftan
pazara ve ticarete girildiği için önemli ve
başarılı adımlar atmıştır.”

Postanın kazanç gütmeyen bir iş olduğunu
söyleyen Tevfik, ''Postada herhangi
bir kazanç elde etmiyoruz çünkü biz
Muştak Abdullah Tevfik, toplumda postanın hizmet veren bir bakanlığa bağlıyız.
Kazanç güdümlü değil de insanların işini
önemine değinerek, “Posta öteden beri
insanlığın işini kolaylaştıran bir araç. Mesela kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Posta
Benim önerim, birlikte
işlerinin çoğunluğu resmi evrak ulaştırma,
20 ayrı adrese yetişmen gerekebilir, böyle
yaşam kelimeleri
ayrıca ticari postalar da mevcut.” şeklinde
parlamentoda bulunan
bir durumda bu işin altından kalkmak
konuştu.
fraksiyonlar için derin ve
zor ama posta ile az bir vakit ve para ile
anlamlı bir şekilde analiz
halledebilirsiniz. Postanın toplumda önemli
edilmeli ki uygun kişiler
bir mevkisi var. Posta dairesi devletin elinde Günümüzde posta müdürlüğünün
ve uygun yerlerde kullanılabilsin, ta
günlük işlemleriyle ilgili bilgi paylaşan
olan bir kurum.” şeklinde konuştu.
ki parlamentodaki gibi güzel olmayan
Tevfik, ''Üç tür postamız bulunuyor. Birisi
durumlara düşülmesin!
mektup posta, gram olarak hesaplıyoruz
Eskiye nazaran günümüzde postanın
ve pulluyoruz. Mektuptan daha büyük
işlevine değinen Muştak Abdullah, “Posta
Türkmenlerin resmi günleri için
işleri mektup ile başlar, resmi evraklar veya olana rüzme diyoruz, kapasitesi iki kilo
önerilen iki tane gün var. Birincisi 17
altında olanlardan oluşuyor. Onun da
kasım tarihi ki bu da ilk Türkmen okulu hükümet kurumları arasında yazı alış verişi
olan Doğuş okulunun bölgede açılış
posta ile yapılır. Ayrıca eşya da taşınabiliyor, ayrı tarifesi var. İki kilodan fazla olana
tarihi (bahsi geçen 'ilk okul' ibaresi
ise tarıd diyoruz. Tarıd, 40 kiloya kadar
örneğin Avrupa’ya Erbil'den türlü türlü
tartışmalı, aldığım bilgilere göre ilk
gönderilebilir. Postalarımızı bütün dünyaya
materyal gönderiliyor veya tam tersi.”
okul Karaoğlan adında ve ilk olarak
yollayabiliyoruz.” ifadelerinde bulundu.
ifadelerini kullandı.
Kifri'de açılmıştır).

Diğer taraftan postanın belediyelere
benzediğini söyleyen Mahabat Bölgesi
Posta Müdürü, “Erbil'de posta müdürlüğü
Ulaştırma Bakanlığına bağlı bir müdürlük.
Müdürlüğümüzün aşağı kademesi Erbil içi
ve dışı olmak üzere bölgelere ayrılmıştır.
Önerinin kabul edilmesi ve tarafların
Erbil'de birkaç merkez bulunuyor, bu
oylamalarını bekliyoruz, bekleme
merkezler bölge olarak ayrılmıştır yani her
esnasında tarafların tutumunun değişip
bölge ve birkaç semtin bir merkezi var.
değişmeyeceğini takip edeceğiz.
Diğerleri ise köy ve ilçelerden sorumlu.”
Önerilen ikinci gün ise 25 şubat,
bu da Türkmen Basın Günü olarak
kutlanılması talep ediliyor, 25 şubat 1911
tarihi ilk defa yayımlanan Türkmen
gazetesi Havadis'in basım günü.

Diğer bir noktadan bahsetmek
istiyorum, o da KYB'nin tutumu ve
Kerkük sorunu. "Kerkük'ün bu konu
ile ne alakası var?" demeyin çünkü var.
Kısa bir süre önce KYB'ye yakın bir
yazar Kerkük'te yüzyıllık anlaşma gibi
bir meseleye değinerek, Kerkük'ün
geleceği için Türkmenler ile güçlü bir
ittifak kurulmasının gerekli olduğunu
söylemişti. Buradan soruyorum, siz ki
Türkmenler ile ilgili olan bir öneriyi
ikinci sıradan birinci sıraya getirerek
oturumda konuşulmasını dahi
istemezken, gelecekte Kerkük idaresini
elinizde tutmak amacıyla Türkmenler
ile nasıl anlaşma sağlayacaksınız?

Son olarak halkın posta hakkında
bilgisizliğine değinen Muştak Abdullah
Tevfik, “Posta çok önemli bir araç ama
halkımızın posta ile ilgili bilgisi az, hatta
bazıları postanın var olup olmadığını dahi
bilmiyor. Sebebi, posta ile ilgili herhangi bir
işlerinin olmaması.” dedi.
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Kemiklerinizden Gelen Ağrı İle
Fırtınayı Hissedebilir miyiz?

K

emiklerinizde bir şey hissettiğinizi söylediğinizde
bunu sezgisel olarak biliyorsunuzdur. Başta eklem ağrısı
çekenler olmak üzere bazı insanlar bu tabirin doğru olduğunu
düşünmektedir. Bu insanlar eklemlerindeki ağrılardan fırtınanın
geleceğini anlayabilirler. Peki, bilim bu insanlarla aynı fikirde
mi?
Araştırmacılar bu konuyla ilgili ilk çalışmayı 1990’da
gerçekleştirdiler. Çalışma basit ve yetersizdi. Dört eklem
hastasını barometrik bir odaya koydular ve hava değişikliğiyle
gelen benzer basınç değişikliklerine maruz bıraktılar.
Odadaki basınç düştüğünde, dört hastadan üçünün ağrıları
arttı. Dört katılımcının oldukça küçük bir örnekleme boyutu
oluşturmasına rağmen çalışma eklem ağrısı ve barometrik
basınç arasında bir çeşit bağlantı ortaya çıkardı.
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Barometrik basınç ve eklem ağrısı ile ilgili son çalışmalar, basınç
çemberi fikrinden vazgeçti. 2007 yılında yapılan bir çalışmada,
200 eklem hastasından alınan eklem ağrısı raporları incelenmiş
ve kendiliğinden bildirilen ağrıdaki sivri uçların, barometrik
basınç ve sıcaklıktaki değişikliklerle güçlü bir şekilde ilişkili
olduğu ortaya çıkmıştır.

yol açtığını iddia
etmektedirler.
Belki de, basınçtaki
düşüşlerin,
eklemlerimizi yağlayan
sıvı da dahil olmak üzere

Ancak bu ilişki her çalışmada ortaya çıkmamaktadır; 2017
yılında yapılan bir çalışmada, eklem ağrısına ilişkin yağış ve
sigorta talepleri arasında bir ilişki bulunamamıştır.

vücudun “yumuşak” bölgelerinin genişlemesine olanak
tanıdığını iddia ediyorlar

Ancak bu durum, bu ilişkinin hayali bir ilişki olduğu anlamına
gelmez. Bu aynı zamanda fırtınaların getirdiği ağrının doktor
ziyareti için yeterince şiddetli olmadığı ya da doktorlara
önceden randevu alınmasının bu ilişkiyi anlaşılması zor bir hale
getirdiği anlamına gelebilir.

Bu da, yük taşıyıcı bağlantılarda bulunan baro-reseptörleri adı
verilen basınç değişikliklerine duyarlı sinirleri açarak

Neden Kemikler Havaya Tepki Veriyor Olabilir?

Diğer uzmanlar barometrik basınçtaki değişikliklerin halihazırda
mevcut olan acıyı ortaya çıkardığını iddia ediyorlar. Vücudumuz
gün içerisinde doğal olarak kortizolü ve adrenalini, bize enerji
veren ve ağrıyı bastıran hormonları üretir.

Daha fazla çalışmaya başlamadan önce, barometrik basıncı
tanımlayalım. Atmosfer basıncı olarak da bilinen barometrik
basıç, temel olarak havanın üzerimizde ne kadar ağır olduğunun
bir ölçüsüdür.

Bir şeyden eminiz ki herkesin kemikleri geleceği tahmin
edemez. Mevcut çalışmalar kemiklerin ve eklemlerin,
barometrik basınçtaki değişikliklere karşı duyarlılığı artmış
olan yaşlanma, kemik erimesi ve incinme ile zayıfladığını
desteklemektedir.

Bu, hava koşularına ve yüksekliğe göre değişir. (Örneğin yağmur
fırtınasından hemen önce basınç düşer). Bir dağın zirvesinde
barometrik basınç, deniz seviyesinde olduğundan daha
düşüktür; yani, üzerinizde size ağırlık yapan daha az hava var.

Bundan dolayı veriler biraz belirsizleşiyor. Kimse bu kemiklerin
neden atmosferik değişikliklere tepki verdiğinden tam emin
değil, ancak etrafta dolaşan bazı varsayımlar var.
Bazı uzmanlar, barometrik basınçtaki değişikliklerin sancıya

eklemlerdeki ya da hasarlı eklemlerdeki iltihaplanmayı
tetikleyebilir.

Geceleri uyumamıza yardımcı olmak için her iki hormonun
üretimi azalır; bu da kronik ağrının daha belirgin hale geldiği
anlamına gelir. Bunların hepsi iyi bir şekilde yapılandırılmıştır.
Ancak, ilginç bir şekilde, barometrik basınç düştüğünde kortizol
ve adrenalin üretimi de düşer.
Sonuç olarak, eklem ağrısı ve hava değişikliklerinin nasıl (ve ne
ölçüde) bağlantılı olduğu belli değildir.

En Sağlıksız Besinler Listesi Açıklandı

B

ilmeden lezzetli veya pratik olduğu için tüketilen
bu besinler sizi yavaş yavaş ölüme götürüyor. Amerika'da
sağlıklı yaşam alanında tüyolar veren bir kuruluş o ürünleri
ve içindeki zararlı maddeleri sıraladı. İşte sağlıksız besinler
listesi...

Kahve kreması

Zararlı içerik: Titanyum dioksit, trans yağlar ve şeker

Cips

Zararlı içerik: Monosodyum glutamat

Hindi

Zararlı içerik: Arsenik

Konserve çorba

Zararlı içerik: Monosodyum glutamat

Yapay çikolatayla kaplanmış gıdalar

Zararlı içerik: Polisorbat 60

Mikrodalga patlamış
mısırı

Zararlı içerik: Potasyum sorbat, trans yağ, soya yağı, gıda
boyası

Zararlı içerik: İşlenmiş karbonhidrat ve şeker

Sosisli sandviç

Zararlı içerik: Yüksek tuz, Orange B (gıda boyası)

Zararlı içerik: Sukraloz

Dondurma

Zararlı içerik: Soya yağı, titanyum dioksit, yapay
renklendirici

Beyaz un

Zararlı içerik: Klor dioksit

Şekerlemeler

Kurutulmuş meyve

Zararlı içerik: Yapay boya, fazla şeker, doymuş yağ

Zararlı içerik: Sülfit

Dondurulmuş balık ve deniz ürünleri
Zararlı içerik: Tert-bütilhidrokinon

Zararlı içerik: Yüksek tuz ve potasyum benzoat (koruyucu
katkı madde(

Zararlı içerik: Digliserid, Red

Bulyon küpleri

Zararlı içerik: Nitrat, aşırı tuz

Paketlenmiş smoothie

Zararlı içerik: Fruktoz, ksantan sakızı

Zararlı içerik: PCB
(Poliklorlu bifenil)

Margarin

Zararlı içerik: Yapay boya, ağaç reçinesi

İşlenmiş et

İşlenmiş somon

Zararlı içerik: Soya yağı, yüksek fruktozlu mısır şurubu ve
trans yağlar

Zararlı içerik: Hidrojenize yağ

Zararlı içerik: Monosodyum glutamat

Tuz

Beyaz şeker

Muffin

Aşırı yağda kızartılmış yiyecekler
Sporcu içeceği

Turşu

Zararlı içerik: Trans
yağlar

Salata sosu

Zararlı içerik: Sodyum karboksimetil selüloz

Tatlandırıcı

Tavuk nugget

Şekerli kahvaltılık gevrek

#40 (gıda boyası),
karajenan

Tofu

Zararlı içerik: Magnezyum sülfat
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Dünyanın En Büyük Dördüncü
Gölüydü-Tamamen Kurudu

B

ir zamanlar dünyanın en büyük dördüncü
gölü olan Aral Gölü tamamen kurumuş durumda.
Şu an yalnızca kum ve tuz olan yerde kocaman bir
su birikintisi vardı. Bu devasa gölün 14 yıllık bir süre
içerisinde kuruyup yok olması, bizlere geleceğimiz
hakkında ciddi kaygılar yaşatıyor. İnsanlık kendisine
hayat veren doğa ile birlikte yaşamayı ne zaman
öğrenebilecek?

Kum ve tuz birikintisi Aral

yıllarda Sovyetler Birliği tarafından tersine çevrilmişti.
Bu sayede Özbekistan ve Türkmenistan'da bulunan
pamuk tarlaları için sulama imkanı yaratılmış oldu.
Fakat bu tarihten itibaren Aral Gölü küçülmeye
başladı. Yağış yetersizliği de üstüne
eklenince Aral Gölü 14 yıl içerisinde
tamamen kurudu.

Aral Gölü, yıl 2011

Bir göl nasıl yok edilir?
Sovyetler'in uygulamasından sonra
Aral Gölü sularında seviye düşüşü
yaşanmaya başladı. Bu nedenle göl
içerisinde bulunan tuz/su oranında
tuz gittikçe yükselmekteydi. Göl
küçüldükçe sulardan arta kalan tuzlar
etraftaki toprağa yayılmaya başladı ve
toprak, sağlıklı kalabilmek için daha
fazla neme ihtiyaç duydu.
Aral'ın su seviyesindeki düşüş bölge
iklimini de etkiledi. Artık yazlar daha
sıcak hale gelmişti ve eskiden bölgede
yetişen bazı bitkiler artık yetişmiyordu.

2011 yılında gölün yok olmak üzere olduğu anlaşıldı
fakat iş işten geçmişti.

Doğaya edilen müdahaleler

Artık yok

Uydu
görüntülerinin
gösterdiğine göre Aral
Gölü modern tarih boyunca ilk kez
tamamen kurudu. Konuyla ilgilenen bilim
insanları, Aral Gölü'nün en az 600 yıl boyunca kuru
kalacağına inandıklarını söylediler.

1987 yılında Aral Gölü kuzey Aral ve güney Aral
olmak üzere ikiye bölündü. 1995 yılında inşa edilen
bir barajla iki bölümün ayrı kalması sağlandı. Seyhun
Nehri üzerinde bir takım çalışmalar yürütülerek, kuzey
Aral'a su akışında bir sorun yaşanmasının önüne
geçilmeye çalışıldı. Çalışmalar başarıya ulaşmıştı,
kuzey Aral'ın sularında yükselme meydana gelmişti.

Balıkçılık bitti, insanlar çaresiz

İki gölün hikayesi

Aral Gölü'nün gemileri

Aral Gölü'nün havzası çevresinde 60 milyondan fazla
insan yaşıyor. Aral Gölü'nde yürütülen balıkçılık zaten
geçtiğimiz yıllarda gölün küçülmesiyle büyük bir
darbe almıştı. Günümüzde Aral Gölü ölü gemilerin
yattığı bir mezarlık gibi görünüyor.

Fakat güney Aral Gölü kaybolmuştu. 2014 yılında
uydudan çekilen görüntüler bu acı gerçeği gözler
önüne seriyor.

Ekolojistlerin söylediğine göre, Aral Gölü'nün başına
gelenler insanlık tarihinde doğaya yapılmış en büyük
zararlardan bir tanesi ve sonuçları ilerleyen yıllarda
daha da ağır olacak. Aral Gölü'nün gemileri artık
yalnızca toprak üzerinde oturabiliyor.

Gölün ardından kalan tuz yığınları

14 yıl önce bu göl işte böyle görünüyordu. Siyah çizgi
gölün 1960 yılındaki seviyesini gösteriyor.

Eskiden suyun olduğu yerde şu anda tuz yığınları
bulunuyor. Tahminlere göre ekmeğini bu gölden elde
eden 60.000 insan işsiz kalmış durumda.

2000 ve 2014 yıllarında Aral Gölü

Aral Gölü, yıl 2000

Gölden geriye kalan yüksek tuz oranına sahip toprak
çevre insanları için bir tehdit oluşturuyordu. Artan
hava kirliliği bölgede ciddi bir sorun haline geliyor.
Aral havzasında yaşayan insanlarda kanser, anemi,
böbrek hastalığı ve solunum hastalıkları oranı artmış
durumda.

Aral Gölü, yıl 2010
2010 yılına gelindiğinde gölün suları artık neredeyse
kaybolmak üzereydi.

Bölgede bulunan iki nehir, Seyhun ve Ceyhun, 1950'li
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