Sayı:61
Tiraj: 2000
500 I.D.
31 Ocak 2020

Sizinle Sizin İçin

Tba'dan Yekgırtu'ya: Neden
Türkmenlerin resmi
günlerine ilişkin yasa
tasarısını
3'te
desteklemediniz
Aji Çato Hasan,
bölgenin deprem
haritasını Tba'ya
değerlendirdi4'te

Yasa Var Pratik
2'
Yok
de

2015 Tarihli 5
Numaralı Yasa
Irak
Kürdistan’da
Oluşumların
Haklarını
Koruma Yasası

Trump’ın Orta Doğu planı,
Yüzyılın anlaşması mı, işgalin
meşrulaştırılması mı? 5'te
Ankara’da Telaferli
Irak Tadında
Türkmenler

T

erör örgütü DEAŞ, Musul kent
merkezinin 63 kilometre batısında yer
alan, Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı
Telafer’i 16 Haziran 2014'te ele geçirmişti.
Terör örgütü DEAŞ, Irak’ın diğer kentlerinde
yaptığı katliamların aynısını Telafer
Türkmenlerine de yaptı.

4'te

Avusturya
Sideresi

10'da

Türkmen Radyocu Geylan
Bakkal: Eksİklİğİmİz,
Erbİl'de tek Türkmence
radyonun olması 6'da
B
Duyu Edebiyatçıları
Bir Araya Topladı
ir süredir Erbil Radyosu'nda
önemli işlere imza atan başarılı
radyocu Geylan Bakkal,

ABD'li Sanatçı Jennifer Grout:
Müslüman Olduktan Sonra Çok
Daha Güçlüyüm

A

BD'li sanatçı Jennifer
Grout sosyal medyada Kur’an-ı
Kerim'i muazzam bir şekilde
okumasının ardından İslam

dünyasında büyük ün kazandı.
Grout, Kur’an-ı Kerim'in
'Huzur verici, gönül fethedici
ve tanımlanamayan bir şey'
olduğunu söyledi.

9'da

yaptığı çalışmalar, etkinlikler
ve faaliyetler hakkında Tba
mikrofonuna konuştu.

T

ürkmen Edebiyatına büyük katkılar sağlayan
ve Türkmeneli’nin usta kalemlerinden biri olan
Adnan Kasapoğlu’nun Duyu adlı şiir kitabı Tba
Yayınları tarafından yayımlandı.
Değerli şair Adnan Kasapoğlu’nun Gel, Sitem ve
Üçüncü Simge adlı eserlerinden alınan 154 şiir ile çok
sayıda dörtlüğüne yer verilmiş olan Duyu adlı eser,
Tba tarafından düzenlenen organizasyon ile tanıtıldı.

7'de
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şekilde:

Haber: Ziya Uzeiry

015'te çıkarılan 5 numaralı “Irak-Kürdistan'da
Oluşumları Koruma Yasası” görünüş olarak çok iyi ve
önemli olmasına karşın, Türkmenler veya diğer oluşumlar
tarafından istenilen değeri görmemiş durumda.

“Bu yasa, oluşumların siyasal, sosyal medeni kanunları,
kültürel ve ekonomik haklarını koruma ve kullanma amaçlı,
iç ve uluslararası yasalara göre saygınlığı ve bağışlayıcılığı
temin etme açısından, Irak Kürdistanı vatandaşlarının
arasında birlikte yaşamı koruma adına kurulmuştur.”

Yasa, 3 ayrı bölümden oluşuyor, oluşumlara bir grup hak
ve gereklilikleri sunuyor. Bu hak ve imtiyazların bir belgesi
olarak “gerekçe sebepleri” bölümünde belirtiliyor ve şu

Diğer taraftan çıkarılan yasada 9 madde bulunuyor, içeriği
şu şekilde belirlenmiştir:

“Koruyucu ve rahmet sahibi Allah’ın adıyla
Yüce Allah adıyla
Kürdistan Parlamentosu-Irak

1 numaralı onarılmış 1992 Kürdistan Parlamentosu Seçim
Yasasının 56. Maddesinin birinci fıkrasına dayanarak,
parlamenterlerin yasal olarak tescillenen sayısının
önerisine göre, Irak-Kürdistan Parlamentosunun
21.04.2015 tarihli 9 numaralı olağan oturumunda aşağıda
yer alan yasa çıkarılmıştır:

2015 Tarihli 5 Numaralı Yasa
Irak Kürdistan’da Oluşumların Haklarını Koruma Yasası
Birinci Bölüm

Madde (1):

Yasada yer alan kavramların anlamı aşağıda verilmiştir:
Birinci: Hükümet: Irak-Kürdistan Bölgesi Hükümeti
İkinci: Oluşumlar: Irak Kürdistan vatandaşı olan etnik
oluşumlar (Türkmen, Kildani-Süryani-Asuri ve Ermeni), dini
oluşumlar (Hristiyan, Yezidi, Sabia Mendai, Kakeyi, Şebek,
Feyli, Zerdüşt ve diğerleri).

Madde (2):
Bu yasanın hükümleri Irak-Kürdistan vatandaşı olan
ve bu oluşumlara mensup olan bütün vatandaşları
kapsamaktadır.

İkinci Bölüm
Madde (3)
Irak-Kürdistan’ın yetkileri, eşitliği etkin ve tam bir şekilde
oluşumlar için garanti etmektedir:

Birinci: Hükümet siyasal, kültürel, sosyal ve ekonomik

olarak eşitliği ve eşitlik fırsatlarını oluşumlar için garanti
etmektedir, ayrıca kendilerine ait kararların alınmasında
oluşumların söz sahibi olmasını garanti etmektedir.

İkinci: Oluşumlara karşı alınacak her türlü ayrımcılığı
yasaklayacak ve yapılan ihlaller çalışır yasalarla
cezalandıracaktır.

Üçüncü: Korkutma, kin, şiddet veya uzaklaştırıcı gibi

tutumları etnik, dini veya dil kaynakları olarak dini, siyasi,
medyatik propagandaları tekil veya grup, direkt veya
dolaylı yollarla yapılan propagandaları yasaklıyor.
Dördüncü: Temel olarak bir oluşumun yerleşik olduğu
bölgelerin olağan durumunu bozma amaçlı her tutum ve
siyasete engel olmak, herhangi bir sebep veya gerekçeli
sahiplenme adında belirli bir bölgenin demografik yapısını
değiştirmek, amaç olarak da o bölgenin medeniyeti ve
tarihsel açıdan farkındalığını değiştime tutumu veya
siyasetine engel olunacaktır.

Beşinci: Oluşumların bölgelerinde uygulanan aşırılığı

ve bu aşırılığın uygulanmadan önceki olağan durumuna
döndürülmesi, demografik değişikliğe neden olacak
kalıntı veya eserlerin kaldırılması, ayrıca olağan durumuna
geri döndürülmesinin zor olduğu durumlarda tazminat
ödenmesi.

Altıncı: Hizmet birimleri ve seçim halkası belirlenmesi,

ekonomik kalkınma ve yerleşik toplumların yöre ve köylere
göre planlanması, doğayı koruma, yerel idari durum,
sosyal ilişkiler, ekonomik yararlanmalar ve bölgelerde
oluşumların kalıp haline gelen gelenekleri göz önünde
tutulacaktır.

Yedinci: Hükümet, oluşumlara mensup kişilerin

dönmesini teşvik etmek, Irak Kürdistan’da yerleşik olup
zorla yerlerinden edilenleri kendi bölgelerine dönmek için
çalışacak ve yasal haklarla garanti altına alacaktır.

Sekizinci:

1. Hükümet, anadili korumaya mükelleftir, bu da anadili
öğrenmeyi garanti altına alarak, kültürlü olmaları ve
kendilerine mutahassıs medya kanallarını yönetmeleri ile
olacaktır.
2. Hükümet, Kürdistan üniversitelerinde etnisiteye özel
anadillerine ait bölümlerin açmasını ve ihtiyaç dahilinde
dil kaynaklı bilimsel akademilere atamaların yapmasını
garanti altına alıyor.

Madde (4):
Birinci: Her birey kendi dini kimliğini açıklayabilir, etnik
kimliği belirli bir etnisiteye bağlayarak koruyabilir. Bu
haklar kişiye özel olup hiçbir kesim veya kişiler bu hakkı
alma hakkına sahip değildir.

İkinci: Her oluşum eşit bir şekilde çoğunluğu bulunan

taraf ile birlikte hak ve temel özgürlüklerini, özgür
fikirlerini, düşüncelerini, medya kuruluşları, özgürce
yapılan toplantıları, topluluk ve kuruluşlarında, dini
düşüncelerini özgürce beyan edebilir, bu hususta hükümet
yürürlükte olan yasalarla bu özgürlükleri dile getirmede
oluşumlar arasında eşit bir şekilde destekleyecek ve
gözetecektir.

Üçüncü: Her oluşumun kendi kültürel değerlerini ve

ananelerini tabir etme hakkı vardır, hükümet oluşumlara
ait olan kültürel ve dini görenekleri koruma ile mükelleftir.

Dördüncü: Belirli bir oluşuma bağlı olan bireyler, kendi

isimlerini kendi isteklerine göre seçebilir, sembolik isimleri,
önemli tarihi şahsiyetleri veya yaşanan önemli olayları
kullanabilir, önemli şahsiyet isimlerini sokak, mahalle,
meydan veya diğer yerlerde yürürlükte olan yasalar ile
kendi bölgelerinde kullanabilir.

Beşinci: Oluşumlar, kendilerine özel etnik veya dini
münasebetlerde tatil haklarına sahiptir. Bu tatiller
oluşumlar için yasal olacaktır.

Madde (5)

Birinci: Yürürlükte olan yasalar nezdinde, yasama ve
yürütme yetkilerine katılım hakları bulunuyor.

İkinci: Yürürlükte olan yasalar nezdinde, yoğun olarak
yerleşik olan bölgelerde hükümet kurumlarında yetki
sahibi olma ve idari müesseselere katılım haklarına
sahipler.

Üçüncü Bölüm
Madde (7):
Bu yasada yer alan hükümlerle bağdaşmayan hiçbir yasal
metin, kullanılamaz.

Madde (8):
Bu yasada yer alan hükümler, ilgili taraflarca uygulanmaya
tabi tutulmalıdır.

Madde (9):
Bu yasa, resmi gazete (Waqayi Kurdistan)’da yayımlandığı
gün yürürlüğe geçecektir.

Gerekçe Sebepleri

Bu yasa, oluşumların siyasal, sosyal medeni kanunları,
kültürel ve ekonomik haklarını koruma ve kullanma
amaçlı, iç ve uluslararası yasalara göre saygınlığı ve
bağışlayıcılığı temin etme açısından, Irak Kürdistanı
vatandaşlarının arasında birlikte yaşamı koruma adına
kurulmuştur.

Yusuf Muhammed Sadık
Irak-Kürdistan Parlamentosu Başkanı
Yasanın tamamını okuduktan sonra görünen o
ki oluşumların tümü için, tam tamına bir yasa
hazırlanmış durumda, fakat praktiksel anlamda ve
yasaların ugulanması bakımından oluşumlara mensup
sorumlu ve yetkililerce kulak ardı edilmiş gözüküyor.
Genel anlamda yasada geçen tüm maddeler pratiğe
dökülmemiş denilemez, fakat parlamento ve kanunlar
daha fazla hak verdiği zaman neden bu yasayı
takip etmiyorsunuz? Neden pratik olarak hepsinin
uygulanmasını sağlamıyorsunuz?

Heyet, kuruluş, oluşum temsilcilikleri, ibadet amaçlı ve
buna ilişkili yerler, kültürel ilişkilerin ulaşımı, sosyolojik ve
öğretisel gelişimleri bulunmak kaydıyla, etnik veya dini
özellikler ile özdeşik hal içerisindeler, hükümetin oluşumlar Etnik ve dini oluşumlara ait marşlar
ile ilgili uluslararası veya bölgesel protokoller imzalaması
halinde oluşumların katılması adına garanti vermektedir.
Bu toprakların asil bir oluşumu olan Türkmenler

Madde (6):
Oluşumların haklarını garanti altına almak için:

sıralama olarak bölgede yaşayan diğer etnik ve dini
oluşumlar arasında ikinci sırada. Hak ve imtiyazlar
konusunda da birkaç resmi kuruma sahipler ki
bunların hepsi Irak Kürdistan Hükümetine bağlıdır.

Fakat yine de Türkmenlerin hak ve imtiyazlarının
tamamı alınmış denilebilmesi güç.
Örneğin: Türkmen Basın Ajansı (Tba) Gazetesinin
12'nci ve 14'üncü sayılarında milli marş konusuna
yer verdikten sonra IKBY Eğitim Bakanlığı Türkmen
okullarında ''Ey Rakip'' marşından sonra bir Türkmence
marşın okunmasına karar vermişti, bu karar Türkmen
Eğitimi Genel Müdürlüğüne gönderilmişti.
Yukarıdaki yasada birinci bölümün üçüncü
maddesinde oluşumların bu konuyla bağlantılı bir
hakkına değiniyor ve metin şu şekilde:
“Her oluşumun kendi kültürel değerlerini ve
ananelerini tabir etme hakkı vardır, hükümet
oluşumlara ait olan kültürel ve dini görenekleri
koruma ile mükelleftir''.
Eğitim Bakanlığının izni ve uğraşısına rağmen şimdiye
kadar Türkmence bir marş belirlenip öğrenciler
tarafından ''Ey rakip'' marşından sonra söylenemiyor.
Diğer taraftan Erbil ve Duhok'ta bulunan Süryani
okullarında kendilerine ait eğitimsel veya milli marş
okuyorlar, bu da Tba portalının bir haberinde videolu
olarak kaydedilmiş durumda.
Bu konuya ilişkin mikrofonumuzu Eğitim Bakanlığına
mensup Temel Süryani Dili Eğitim Müdürü Sabah
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Anton’a uzattık. Anton, ''Süryani
Dili Eğitim Müdürlüğü olarak
1992 yılında alınan azınlıkların
ana dillerinde okuması yasası, biz
Süryaniler ve aynı zamanda da
Türkmen kardeşlerimizi kapsadı.
Buna binayen 1993 yılında ilk
Süryani dili bölümü Diyane ve
Duhok'ta açıldı. Bu yasa 2004-2005
yılına kadar devam etti, öğrenciler
ortaokul, lise ve üniversite
aşamalarına geldiler, öyle ki 4-5
yıldır öğrencilerimiz üniversiteden
mezun oluyorlar ve Kürsitan
Bölgesi'nin en iyi üniversite ve
enstitülerinden mezun oldular.”
şeklinde ifadelerde bulundu.
Anton, öğrenci ve okulların sayısına değinerek
geçen senenin istatistiğine ilişkin şöyle konuştu:
“Bakanlığın ve müdürlüğümüzün son istatistiklerine
göre Erbil ve Duhok'ta 50 okulumuz bulunuyor.
Süleymaniye'de de açmaya çalışıyoruz fakat orada
Süryaniler yerleşke olarak dağınık şekilde yaşıyorlar.
50 okuldan biri anaokul ve adı da Ninova. Hepsi
Süryani dilinde eğitim görüyor. 19 okul temel, 8'i
ortaokul. 17 okulumuz sadece Süryani dilini okuyorlar,
buna Süryani din eğitimi de dahil, diğerleri de
lise. Geçen yılın istatistiğine göre 7 bin 500'e yakın
öğrencimiz bulunuyor, bunlardan 3 bin 700'ü Erbil'de''.

Türkmen Milli Bayrağı

Diğer bütün milliyetler gibi Türkmenlerin de
kendilerine ait bayrakları var. İlginç olan konu ise
bu bayrağın, Irak Türkmen Cephesi bayrağı ile
karıştırılması ki her ikisinin arasında büyük bir fark
bulunuyor. Türkmen bayrağı mavi renkte ve üzerinde
enine gelecek şekilde 2 düz beyaz çizgi bulunuyor.
Ortasında da ay ve yıldız bulunuyor.
Türkmen bayrağının tanınmamasına karşı, tanınması
için hiçbir adım atılmamış gibi görülüyor.
Yukarıda verilen iki örnek, yasal olarak tanınmış ama
pratikte uygulanmayan konulardan sadece iki tanesini
temsil ediyor. Yasal anlamda hiçbir engeli yok, fakat
praktiğe dökülme konusunda sıkıntıları bulunuyor.
Buradan şu soru sorulabilir: Yasa hazırlanmış
durumda, peki kim bu yasayı kurumsal ve resmi
makamlarla uygulamaya koyacak?

Milli marş konusuna değinen Sabah Anton, “İki
marşımız var ve her ikisi de okullarda okunuyor.
Birisi eğitimsel bir marş ve aynı zamanda resmiyeti
bulunuyor. Yani eğitim bakanlığı tarafından
resmileştirilmiş durumda, diğeri de milli bir marş.”
bilgisini paylaştı.
Anton eğitimsel Süryani marşının içeriğine ilişkin ise,
“Eğitimsel ve milli marşlarımız bulunuyor ki bunlar
resmileşmiş durumda. Resmi marşımızın içerik olarak
eğitimsel anlamı daha fazla, adı da 'Simşet Hayrutha.''
şeklinde açıklamalarda bulundu.

Tba'dan Yekgırtu'ya: Neden Türkmenlerin
resmi günlerine ilişkin yasa tasarısını
desteklemediniz

İ

Haber: Ali Antar / Foto: Muhammet Emin

ki ayrı günden oluşan Türkmenlerin resmi günleri
yasa tasarısı Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY)
Parlamentosu tarafından olnaylandı ancak tasarının ilk
okumasının yapılması birçok tartışmayı beraberinde
getirdi.
Yasa tasarısının ilk okuması 10 Aralık 2019’da
IKBY Parlamentosu’nun 9. olağan oturumunda
gerçekleşti. Oturumun çalışma programı
Parlamento Başkanı Rewaz Fayık’ın katılımı ve
imzası dışında gerçekleşti. İlk okuma sadece
oluşumların ve Kürdistan Demokrat Partisi’nin
(KDP) oyuyla desteklendi.
Siyasi tarafların bu tavrı toplumdaki Türkmen
bireylerin tepkisine yol açtı ancak İslami
Birlik Partisi’nin (Yekgırtu) söz konusu
tasarıyı desteklememesi Türkmenleri daha
fazla etkiledi. Çünkü Türkmen halkı, dini
bağlılıklarından dolayı özellikle Erbil’deki
seçimlerde en çok Yekgırtu’yu desteklemişti.

Tba olarak mikrofonumuzu Yekgırtu Partisi Yürütme Kurulu
üyesi Halil İbrahim’e uzatarak kendisine Irak Türkmen
Cephesi ile Yekgırtu arasındaki ilişkilerin iyi olduğu bir
dönemde ve Türkmenlerin seçimlerde Yekgırtu’ya verdiği
güçlü desteğe rağmen partilerinin, Türkmenlerin resmi
günlerine ilişkin yasa tasarısını neden desteklemediğini
sorduk.

Halil İbrahim soruya, “Ben tasarının Yekgırtu tarafından
desteklenmediğinden haberdar değilim. Bu konuda hiçbir
bilgim yok. Bizim bir ilkemiz vardır, bu da oluşumların
hakkı ve çıkarına olan her konuyu destekmektir. Bu şekilde
bir şey yaşanmışsa bunu tamamıyla çözümleyeceğiz.”
diyerek yanıt verdi.
İbrahim, “Ben referandum zamanında oluşumların
hakları komisyonundaydım. Bu komisyonda
siyasi bir kimlik oluşturduk. Ben bizzat kendim bu
komisyonda yer aldım ve kendi ellerimle bu hakları
belirledim. Kürdistan Anayasası komisyonlarının
ikisine de katıldık ve Türkmenlerin, siyasi, kültürel,
sosyal ve ekonomik haklarını veto etmedik. Tam
aksine biz her zaman tüm oluşumların özellikle
de Türkmen kardeşlerimizin haklarının güçlü
savunucularından olduk.” dedi.
17 Kasım, Erbil ve Kifri’de Türkmen okullarının açılış
yıl dönümü, Türkmenlerin Dil ve Kültür Günü olarak
belirlenmiştir, 25 Şubat ise Türkmen Basın Günü
olarak ilan edilmiştir.

facebook.com/tbajansi
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Aji Çato Hasan, bölgenin deprem
haritasını Tba'ya değerlendirdi

Haber: Ziya Uzeiry

ürkiye’de Elazığ ve Malatya şehirerinde meydana
gelen şiddetli depremin ardından gözler Irak Kürdistan
Bölgesi’nde de depremin meydana gelebilme ihtimali
olup olmamasına çevrildi.
Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) Deprem ve
Meteoroloji Müdürlüğü Basın Sorumlusu Aji Çeto
Hasan, Türkiye’deki deprem, depremin meydana gelme
mekanizmasını ve müdürlüklerine ilişkin Tba’ya konuştu.
Konuşmasının başında Türkiye’nin topografyasına ve
coğrafyasında oluşan büyük çatlaklara değinen Aji Çato,
“Irak Kürdistan Bölgesi, direkt deprem çizgisi üzerinde
değildir, ancak iki tarafımızda yani batı ve kuzeyimizdeki
ayrıca Toros sıradağları gibi bölgelerde sürekli depremler
meydana gelmektedir. Jeoloji uzmanının sözlerine göre,
milyonlarca yıl önce Irak ve İran arasındaki bölgede ‘Tethys’
adında çok büyük bir bir deniz varmış. Arap yarımadasında
olan Arap levhası, yukarıya yani bizim Kürdistan dediğimiz
bölgeye doğru çekiliyor. Eskiden bunun altı denizdi.
Ayrıca bu hareketler bu levhaların üst üste gelmesine
neden oldu. Ardından Tethys denizi levhalar nedeniyle yok
oldu. Şimdi de bu hareket devam ediyor ve sonuç olarak
da Zagros ve Toros sıradağları oluştu.” dedi.
Ajo Çato Hasan, “Türkiye bu büyük denizin ortasında
küçük bir levhadır. Ardından birbirine bağlanarak yerin
altından büyük çatlakların oluşmasına neden olmuştur.
Buna Arapça da 'Falk' deniliyor. Levhalar sürekli olarak
hareket halindedir. Bazıları ise üst üste ya da yan yana
gelebiliyor. Selahaddin Üniversitesi’nde Öğretmen ve
Jeoloji Uzmanı Ali Surdaşi, Facebook hesabından yaptığı
bir paylaşımda şunlara değiniyor; ‘Türkiye’nin güney
bölgesi çok zayıf bir yer olmakla beraber bir takım çok
büyük çatlaklar bulunuyor. Bunlardan biri de Doğu
Anadolu fayıdır ki İskenderun Körfezi'nden başlayarak
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Van Gölü’ne kadar devam ediyor.
Bu alan da Diyarbakır ve çevresini
kaplıyor. Burası çok zayıf bir bölge
olup devamlı olarak depremler
meydana geliyor. Ayrıca sürekli
hareket halinde olmasından dolayı
çok büyük depremler meydana
geliyor. Daha sonra bu dönerek,
Zagros sıradağlarına doğru hareket
etmektedir. Ardından Kürdistan
Bölgeisi'nin doğusuna gelmektedir.”
şeklinde açıklama yaptı.

“Depremin tahmin
edilmesi olanaksız bir şey”
Çato, “Tüm bu bölgelerde deprem olma olasılığı
bulunuyor. Ancak Allah’a şükür Irak Kürdistan
Bölgesi'nde böyle bir deprem meydana gelmedi. Çünkü
büyük çatlaklar Kürdistan topraklarına kadar varmıyor.
Bu, bizim depremden uzak olduğumuz anlamına
gelmiyor. Depremin tahmin edilmesi olanaksız bir şey.”
dedi.
Aji Çato, IKBY Meteoroloji ve Deprem Müdürlüğü’ne
ilişkin ise “Müdürlüğümüzde deprem bölümümüz yer
alıyor. Bunun dışında da 8-9 istasyonumuz bulunuyor.
Bazıları ise halen yapım aşamasında. Devamlı olarak
bilgi ve dataları kayıt altına almaktayız. Bununla ilgili
de ‘Kürdistan Bölgesi Deprem Ağı’ adında bir ağımız
bulunuyor ki bunun merkezi Süleymeniye’de.Bu sayede
tüm veriler toplanmaktadır. Aynı zamanda diğer ülkeler
arasında ilişkilerimiz bulunuyor ve bilgi alışverişinde
bulunuyoruz.” diye konuştu.
Bilgi aktarma işlemlerine ilişkin Aji Çato, “Kürdistan
Meteoroloji ve Deprem Müdürlüğü olarak, sesli,

görüntülü ve yazılı yayın yoluyla halkı uyarıyoruz.
Aynı zamanda Fecebook’ta aktif olarak hizmet sunan
sayfamızdan deprem ve benzeri olaylar ile ilgili sevgili
vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Vatandaşlarımızı
deprem ve ondan sonraki anlarda nasıl hayatlarını
koruyacaklarını ayrıca olay anında nasıl davranmaları
gerektiğine ilişkin bilgilendiriyoruz.” diyerek yaptıkları
işlemlere ilişkin açıklamalar yaptı.
Son olarak IKBY Deprem ve Meteoroloji Müdürlüğü
Basın Birimi Sorumlusu Aji Çeto Hasan, “bu alanda
çalışanların hepsi kendine has bilgileri aktarıyor ancak
halen yetersiz ve Kürdistan bölgesindeki depremleri
algılamak için uzman kurum ve birimlerin kurulması
gerekmektedir. Ayrıca depremin bir sorunu da zaman
ve anının belli olmamasıdır. Yüce Allah’tan başka kimse
bunu tahmin edemez. Ancak bizim buna karşı bir
önlem almamız gerekmektedir. Öğrencileri, deprem
anında neler yapmalarına ilişkin bilgilendirmeliyiz, yaya
olan veya binalarda bulunan kişilerin olay anında ne
yapması gerektiği hakkında bilgi vermeliyiz.” ifadelerini
kullandı.

Ankara’da Telaferli Türkmenler

T

Foto & Haber: Abdullah Erfani

erör örgütü DEAŞ, Musul kent merkezinin 63
kilometre batısında yer alan, Türkmenlerin çoğunlukta
yaşadığı Telafer’i 16 Haziran 2014'te ele geçirmişti. Terör
örgütü DEAŞ, Irak’ın diğer kentlerinde yaptığı katliamların
aynısını Telafer Türkmenlerine de yaptı.
Terör örgütü zulmünden canını kurtarmak isteyen
Telaferliler Irak’ın güney kentlerine, Kerkük’e ayrıca büyük
bir kısmı da Türkiye’ye göç etti. Eski Başbakan Haydar
el-Abadi, stratejik olarak önemli bir bölge olan ve 2014
yılında DEAŞ militanlarının eline geçmeden önce 750 bin
kişinin yaşadığı Telafer’in 31 Ağustos 2017 tarihinde terör
örgütünden kurtarıldığını ilan etmişti.
DEAŞ işgalinde Türkiye’ye göç eden yaklaşık 100 bine
yakın Telaferlinin durumunu, Ankara Irak Türkmenleri
Yardım Merkezi İdari Sorumlusu Galip Reşit Kaplan ile
görüştük. Tba muhabirine konuşan Kaplan, öncelikle
Telafer’in durumunu anlattı. Kaplan, Telafer’de
durumun çok sakin olduğunu belirterek, kurtarma
operasyonlarından etkilenen şehirde imar işlerinin
başladığını söyledi.
Kaplan, işgalden sonra kentten yaklaşık 120-130 bin
ailenin Türkiye’ye göç ettiğini ancak şimdi 100 bin ailenin
bulunduğunu belirtti.
Şehrin hasar gören altyapısının tekrar imar edilme
işleminin başladığını ve en kısa zamanda büyük oranda
tamamlanacağını ifade eden Kaplan, harabeye dönüşen
evlerin tazminatının evin değerinden çok daha az
olduğunu vurgulayarak, “Yıkılıp ve yakılan evlerimiz için
tazminat başvurusunda bulunduk. Fakat bir evin değeri
200 milyon ise hükümet tazminat olarak ev sahibine 40

milyon ödüyor. Bu da büyük bir soruna yol açıyor.” dedi.

Türkiye’de bulunan Telaferlilerin genel durumu hakkında
bilgi veren Galip Reşit Kaplan, Türkiye’de yaklaşık 100
bin Telaferli ailenin bulunduğunu ayrıca Telaferlilerin
Türkiye’de 17 ile dağıtıldıklarını, sayıca da en
fazla Ankara’da ikamet ettiklerini kaydetti.

Kaplan ayrıca “Telafer’de çok sıkı bir aile yapısı var. Herkes
birbiriyle akraba. Her ailede mutlaka hem Sünni hem de
Şii bireyler vardır. O yüzden ayrımcılık orada işe yaramadı.
Şimdi de Allah’a şükür orada böyle bir sorun yok. Hükümet

Telaferlilerin, Türkiye’de illere göre
dağılımı şöyle:
“Denizli 55, Bursa 265, Yalova 35, İstanbul
170, Adapazarı 200, Eskişehir 530, Konya 298,
Karabük 25, Ankara 8916, 2800 kişi de kayıtsız,
Kırşehir 60, Mersin 211, Yozgat 30, Adana
393, Samsun 250 ve Adıyaman’da ise 150 aile
bulunuyor.
Türkiye’de bulunan 100 bin Telaferli ailenin
yüzde 25-30’unun Irak’a döndüğünü aktaran
Kaplan, “Dönenler Türkiye’de kurdukları
evlerini dağıtmadan gittiler. Orada her an
her şey olabilir, o yüzden tekrar geri dönme
ihtimaline karşı buradaki evleri duruyor.” diye konuştu.
Çoğunlukla Irak’ta devlet dairesinde memur olan kişilerin
döndüğünü ifade eden Kaplan, mevcut durumun
iyileşmesi halinde bütün Telaferlilerin kendi topraklarına
döneceklerini, orada kendi işlerini icra edeceklerini
söyledi.
Terör örgütü DEAŞ’ın Türkmenlere karşı yaptığı zulmü
anlatan Kaplan, örgütün Sünni-Şii demeden bütün
Türkmenlere zarar verdiğini, mezhep ayrımcılığı yapmak
istediklerini ancak bunu başaramadıklarını vurguladı.

imar işlemini bitirdiğinde herkes kendi toprağına
dönecek.” dedi.
Son olarak, Irak’ta hükümet karşıtı gösterilerin Telafer’in
durumunu nasıl etkilediği yöndeki sorumuzu yanıtlayan
Galip Reşit Kaplan şu açıklamada bulundu:
“Ekim 2019’da başlayan ve hala devam eden hükümet
karşıtı gösteriler, Telafer’in durumunu elbette etkiledi.
Orada başlayan imar işleri ister istemez yavaşladı.
Türkiye’de yaşayan aileleri geri getirme işlemi de etkilendi.
Irak devleti orada güvenliği sağladığı andan itibaren her
şey yoluna girecek.”
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Trump’ın Orta Doğu planı, Yüzyılın anlaşması
mı, işgalin meşrulaştırılması mı?

A

Hazırlayan: Eymen Erbiloğlu

BD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması"
olarak nitelediği sözde Orta Doğu barış planını açıkladı.
Trump, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında
Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul
edileceğini açıkladı.
Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz
Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı
Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıkladı. Sözde barış
planının 80 sayfa olduğunu belirten Trump, planın hem
İsrail hem de Filistin tarafı için çok değerli maddeler
içerdiğini savundu.
Trump, konuşmasının başında, sözde Orta Doğu barış

dile getirdi.
Trump, Ürdün'ün bu konuda bugüne kadar olduğu gibi
özel durumunun korunacağını ve bu ülkenin İsrail ile
çalışmaya devam edeceğini ekledi.
Ortadoğu Planı'nı açıklamasının ardından peş peşe
açıklamalar geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrailFilistin sorununa yönelik tek taraflı olarak hazırladığı plana
tepkiler gecikmedi. Filistin lideri Mahmud Abbas, Trump’ın
açıklamasından sonra kameraların karşısına geçti. Abbas,
"Kudüs'ün olmadığı bir devleti kabul eder miyiz? Hiçbir
Filistinli Müslüman veya Hristiyan'ın bu planı kabul etmesi
mümkün değil. Onlara en baştan söyledik, hayır!" şeklinde
konuştu.
Trump'ın Yüzyılın Anlaşması'na, "Bin kere hayır diyoruz"
diyen Filistin lideri Mahmud Abbas, planı reddettiklerini,
“Kudüs satılık değildir” sözleriyle aktardı.
Filistin halkının bu planı tarihin çöplüğüne atacağını
söyleyen Abbas, "Netanyahu yüzyılın tokatından
bahsediyor, tokatlar olarak geri dönecek." dedi.
Irak Meclis Başkanı Birinci Yardımcısı Hasan el-Kaabi,
ABD’nin “Yüzyılın Anlaşması” olarak adlandırdığı sözde
barış planına karşı Müslüman ülkelere “kararlı duruş
sergilemeleri” çağrısında bulundu.
Kaabi, yaptığı yazılı açıklamada, “(ABD Başkanı Donald)
Trump’ın şüpheli bir zamanda duyurduğu bu plan,
bölgede yeni bir gerginliğe ve tüm barış emarelerinin yok
olmasına neden olacaktır.” ifadelerine yer verdi.

planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti
olarak kabul edileceğini duyurdu.
Donald Trump, planının, Filistin'e başkenti Kudüs'ün
doğusunda bir bölgede yer alan bağımsız bir devlet
öngördüğünü ifade etti ve anlaşmanın uygulanması
halinde Filistinlilerin bugünkünden 2 kat daha fazla
toprağa sahip olacağını savundu.
Plan kapsamında İsrail'in "gelecekte kurulacak Filistin
devleti"nin koşullarını müzakere etmeye hazır olduğunu
ifade eden Trump, amaçlarının birer ulus devlet olarak
İsrail ve Filistin devletlerinin tanınması olduğunu
vurguladı.

Filistin'e 4 yıl süre
Sözde Orta Doğu barış planına göre Trump, Filistin'e,
bağımsız bir devlet
olabilmesinde gerekli koşulları
yerine getirebilmesi amacıyla
4 yıllık bir süre öngördüklerini
belirtti.
Trump ayrıca, sözde Orta Doğu
barış planının bağımsız bir
Filistin devleti ve Filistinliler için
"son şans" olduğunu söyledi.

Mescid-i
Aksa'nın statüsü
değişmeyecek
Öte yandan, Trump, Mescid-i
Aksa'nın statüsünün
değişmeyeceğini, İsrail'in bu
bölgenin güvenliğini sağlamaya
ve Müslümanların Mescid-i
Aksa'daki ibadetlerini yapmasını
temin etmeye devam edeceğini

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin
sözde barış planına ilişkin, “Kudüs Müslümanların
kutsalıdır. Kudüs’ün İsrail’e verilme planı asla kabul
edilemez. Açıklanan plan, barışa ve çözüme hizmet
etmeyecektir. Bu plan Filistin ve Kudüs için yeni
oldubittiler oluşturma gayretidir. Bu, Filistinlilerin haklarını
yok sayma ve İsrail’in işgalini meşrulaştırma planıdır. Hangi
girişim olursa olsun, bazı Arap ülkeleri sırtını dönse de
biz Filistin’in ve Kudüs-ü Şerif’in hukukunu korumak için

uluslararası kurumları harekete geçirmeye ve dünyaya
bu meseleyi anlatmaya devam edeceğiz.” şeklinde
açıklamalarda bulundu.
Arap Birliği de, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın
katılımıyla bakanlar düzeyinde olağanüstü toplantı kararı
aldı.
Birleşmiş Milletler, İsrail-Filistin sorununa iki devletli
çözüm konusundaki pozisyonunun yıllardır BM Güvenlik
Konseyi ve Genel Kurul kararlarıyla tanımlandığını açıkladı.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi
Josep Borrell, iki devletli çözümü işaret etti. Planın AB
tarafından inceleneceğini belirtti. Borrell, AB'nin bütün
statü ve kalıcı barış sorunlarının çözümü için çalışmaya
hazır olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu Planı'na İran da
tepki gösterdiİran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Twitter
hesabından paylaştığı mesajında, “Bu aptalca girişimler,
yetti. Yüzyılın en alçak planı.” ifadelerini kullandı.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass da, Trump'ın
Ortadoğu planının sorulara yol açtığını belirtti. Almanya
Dışişleri Bakanı Mass sadece her iki taraf için kabul
edilebilir, müzakere edilen iki devletli çözümün, İsrail ve
Filistin arasında kalıcı barışı getirebileceğini söyledi.
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic
Raab planın açıklanmasını
memnuniyetle karşıladıklarını
söyledi.

Suudi Arabistan
ve Katar ise, İsrailFilistin sorununa
yönelik ABD'nin attığı
adımı takdir ettiklerini
açıkladı.
Suudi Arabistan, "ABD Başkanı Donald
Trump'ın Filistin-İsrail barış planına ilişkin
çabalarını takdir ettiğini" açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı
açıklamada, Suudi Arabistan Krallığı'nın,
ABD yönetimi tarafından açıklanan planı
inceledikten sonra Filistin meselesine
ilişkin adil ve kapsayıcı her türlü çabayı
destekleyeceği teyit edildi.
Katar yönetimi, işgal altındaki Filistin
topraklarında sürdürülebilir ve adil
barışın tesisini hedefleyen tüm çabaları
desteklediğini belirterek, "Başkenti Doğu
Kudüs olan, 1967 sınırlarında bağımsız
Filistin Devleti'ni kurma hakkı korunmadığı
sürece barışın kalıcı olmayacağını"
vurguladı.

+964 750 261 10 11

Kişisel değerini ve
özgürlüğünü koruyabildin mi?
Her ne kadar içinde bulunduğumuz
toplum çok milletli bir yapıya sahip olsa
da çoğunluğu Müslüman olan bireyleri
barındıran bir toplum olduğumuz aşikar.
Bu nedenle de büyük bir bölümümüz
İslam dininin temellerine, Allah'ın
şeriatlarına ve Peygamber Efendimize
bağlıyızdır.
Yüce Allah, insanları yarattığını ve
hepimize saygınlık değerini verdiğini
belirtiyor. Allah tarafında, her insanının
bir değeri ve saygınlığı vardır. Biz
insanlara düşen ise yüce Allah tarafından
bize bağışlanan değeri ve saygınlığı
korumaktır.
Çoğu zaman insanlar çok küçük ve
değersiz bir şey için kişisel değerlerini
azaltıyorlar veya yok ediyorlar. Örneğin,
daha çok siyasi fikirlere sahip kişiler bu
durumla karşılaşıyor. Kendi kişiliklerini
bir parti veya çıkarları uğruna kurban
veriyor.
Örneğin, bazı kişiler yüksek bir mevki
veya makama
gelebiliyolar ancak
kendi kişiliklerini
koruyamıyorlar.
Çünkü mevki
ve makamlarına
kendi haklarıyla
geçmemişlerdir.
Her zaman
görevinin elinden
alınması ve maddi
gelir kaynağını
kaybetmek
gibi korkular
içerisindedirler.
Sürekli başkalarının
gölgesinde kalmayı ve başka amaçlara
hizmet etme zorunluluğunu taşımaktalar.
Kendilerine güven sağlayan ve
görevlendiren kişilerin yerine güçlü
taraflara hizmet sunmaktalar.

Bu tür insanlar, radikal siyasi fikirlerinden
dolayı oturumlarda sorun yaşanmasına
neden olan kişilerdir. Belki de bazen
partisel gerginliklerin oluşmasına neden
olmaktalar. Şüphesiz bu gerginlik ve
sorunlar sadece partiler arasında olan
bir şey değil. Çoğu zaman radikal dini
fikirler nedeniyle radikalizm meydana
gelmektedir. Öyle ki bazı anlarda toplum
arasında sadedece bir futbol oyunu
nedeniyle gerginlik yaşanmaktadır. Bazı
kişilerin bıçakla birbirlerine saldırdıklarını
duymuşuzdur ki koruduğu ve hayatını
kurban verdiği konu, kendisine bir fayda
getirmemektedir.
Tüm bu halkın radikal düşünceleri, bir
kişiye bağımlılığı, partisel veya herhangi
bir ideolojiye mahkum olması, bana
bir hikayeyi hatırlatıyor. O hikaye de şu
şekildedir:
“Bir köpek ot yediği sırada yanından
başka bir köpek geçer. Diğer köpeğin
ot yediğini görünce olduğu yerde kalır
(çünkü daha önce hiç bir
köpeğin bitki yediğini
görmemişti ve bu durum
onu şaşırtmıştı) ve büyük
şaşkınlıkla ot yiyen köpeğe
şu soruyu sorar: ‘Hey!
Sen kimsin? Neden ot
yiyorsun?’

Anlattığımız kişilerden daha ilginç olan
kişiler de vardır. Bu kişiler çoğu zaman
kişiliklerini kaybediyor ancak bunu
yaparken hiçbir kazanç elde etmiyor
ve kendilerini sadece faydasız şeylerle
oyalıyorlar.
İnsanların birçoğu kötü ekonomi
şartlar altında yaşam sürdürüyor. Ancak
günlük geçimlerini sağlayacak bir gelir
elde edebilmek yerine siyasi bir fikir
peşinde koşarak, bunun uğruna zaman
ve çalışmalarını boşa harcamaktadırlar.
Yaptıkları çalışma ve fikirlerin hiçbiri
onlar için bir fayda ifade etmemektedir.
Bu şekilde sadece kendilerine zarar
vermekteler.

ali.salam.antar@gmail.com

Ali Antar

Peki neden bir insan çıkarlarını, yüce
Allah'ın ona bağışladığı sıfatların önüne
koyar. İnsan özgürce dünyaya geliyor
ve kendi kendine ayakta durana dek
anne ve babası tarafından öğüt alıyor.
Ardından tek başına kalıyor, gördüğü
eğitime göre davranışını ve kişiliğini
sergiliyor. Sonuç itibarıyla davranış ve
ahlak güzelliğine göre toplum içerisinde
bir ağırlık kazanıyor. İnsanlar neden
çıkarları ve geçici birkaç gelir için toplum
içerisindeki ağırlığını kaybeder? Eğer bir
insan çaba gösterirse tüm bu kazanımları
elde edebilir. Ancak bu onu zorlayacaktır.
Burada ilginç olan, insanların kazançlarını
daha kolay elde etmek için kişiliklerini
kurban vermesidir. Bence, bu şekilde
yaşayan insanlar çok değişik kişilerdir.
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Ot yiyen köpek, başını
yerden kaldırarararak
gururla şunu söyler:
‘Ben! Ben Kasım Han'ın
köpeğiyim.’

Diğer köpek gülerek,
‘İyi köpek! Sen ot yediğin halde neden
Kasım Han'ın köpeğisin? Eğer sana bir
parça kemik verseydi o ayrı bir şey ancak
madem ki sana bir şey vermiyor ve bu
nedenle de ot yiyorsan neden kendi
köpeğin değil de Kasım Han'ın köpeği
oluyorsun?’ der.”
Bu hikaye ne kadar da doğru
ve anlamlarla dolu. Hiçbir fayda
kazanmadığı halde onu koruyor ve
birnevi avukatı oluyor. Neden onu
savunuyorsunuz? Neden vaktinizi boşa
harcıyorsunuz? Zamanımızı, faydalı şeyler
için ayırmalıyız ki harcamaya değer olsun.
İnsan, özgür bir varlıktır. Özgür oludukça
da güzeldir, özgürlüğünü koruduğu
sürece daha değerli ve güzel olur. Her
insan özgürlüğünü yitirip, bir düşünceye
veya bir kişiye bağlı kaldığı sürece,
hergün lüks bir otomobille gezen ve
yüksek makama sahip olan ancak normal
bir kişinin yarattığı etkiyi yaratamayanlar
gibi kendi değerini kaybeder ve kötü bir
profile sahip olur. Bu nedenle insanlar her
zaman özgürce ve gururla yaşamalı.
İnsanlar özgürlüğün gerçek manasını
anlmalı ve özgürlüğün ne olduğunu
bilmeli. Sen özgür müsün? Özgürlük
senin sorunsuzca iş yerine gidip gelmen
midir? Özgürlük, sadece kendi istediğin
kıyafeti giymek midir? Bu gibi birçok
sade şey insan hakları içerisinde yer
almaktadır ki bütün insanların bunu
yapabilmesi gerekmektedir. Ancak biz
insanlar tüm bu zeamete rağmen çoğu
zaman bazı kişilerin veya belirli bir tarafın
yönetiminde kendimizi özgür sanıyoruz.

Bakkal: Eksİklİğİmİz,
Erbİl'de tek Türkmence
radyonun olması

B

ir süredir Erbil Radyosu'nda önemli
işlere imza atan başarılı radyocu Geylan
Bakkal, yaptığı çalışmalar, etkinlikler ve
faaliyetler hakkında Tba mikrofonuna
konuştu.
Radyoculuk tecrübesinin doksanlara
dayandığını ve ilk olarak Türkmen Reform
Radyosunda işe başladığını aktaran
Bakkal, “Radyoculuk hayatım aslında 10-12
yaşlarından itibaren başlıyor. O zamandan
beri içimde radyoculuk vardı ve radyocu
olacağımı biliyordum." dedi.
Türkmen radyocu Geylan Bakkal ile
yaptığımız röportajın tamamı şu şekilde:

Geylan Bakkal kimdir, kendinizi
bize tanıtabilir misiniz?
Erbil'de 1988 yılında dünyaya
geldim. Babamın
Erbil'in Kayseri
Çarşısında dükkanı
vardı, bakkaldı,
soyadımızı da
oradan alıyoruz.
Küçük yaşlardan
itibaren bakkallık
yaptım, babamla
birlikte çarşıya
giderdim. O yaşlardan
itibaren içimde müzik
ve radyoculuk sevgisi
vardı. Küçük yaştan itibaren
iş hayatına atıldım, meslek lisesi terkim.
Geylan Bakkal, bu kadar.

Radyo hayatınız ne zaman
başladı?
1998-2000 yılları arasında o dönem 10-12
yaşlarındaydım, Türkmen Cephesi'nin 98.00
frekanslı radyosu vardı. O dönem ablam
radyocuydu, kutlama günleri ve bayramlarda
beni radyoya götürürdü. O zamandan beri
radyo işini kurcalamaya başladım, mesela
mikser nedir ne değildir? Kasetler nasıl
çalışır? Nasıl kayda geçilir gibi şeyleri sorup
öğrenmeye çalışıyordum. Yani radyoculuk
hayatım aslında 10-12 yaşlarından itibaren
başlıyor. O zamandan beri içimde radyoculuk
vardı ve radyocu olacağımı biliyordum.

Türkmen radyoculuğunda
son zamanlarda bir ilki
gerçekleştiriyorsunuz, o da
ünlü Türk sanatçıları radyoya
bağlıyorsunuz. Bu ağı nasıl
oluşturdunuz?
Daha önce dediğim gibi 10-12 yaşından
itibaren radyoya gelip gidiyordum. Daha
sonra 2004'ten yani 16 yaşından itibaren
Reform Radyosunda yayına başladım. O
zamandan beri birkaç senelik bir periyod
içerisinde kendimi geliştirme şansım oldu.
Sonra kısa bir ara verdim, daha sonra
Erbil Radyosundan bana bir teklif geldi.
Daha önceden onlara gitmiştim ve boş bir
pozisyon olursa çalışabileceğimi söylemiştim
ve işin maddiyat kısmını hiçbir şekilde
düşünmedim, çünkü radyoculuk benim için

bir hobi.
2004-2005 yıllarında zaten bunu bir defa
gerçekleştirdim ve o dönem Küçük İbo

adıyla ünlenen şarkıcıyı arkadaşlarım
sayesinde yayına konuk almıştım, o
dönem bu olay patlamıştı. İmkanlar kısıtlı
olduğu için daha fazla ilerleyemedim.
Fakat şu anki radyoda müdürümüz
Songül hanım bana çok büyük bir
destekte bulunuyor.
Sanatçılarla kurduğum ağ aslında sadece
bana özel bir durum, başkasının bunu
yapması çok zor. Bana, “özgüvenin çok iyi
veya sempatin var, insanlarla konuştuğun
zaman senden güzel bir enerji alıyor”
gibi şeyler diyorlar. İşimi de o kadar çok
seviyorum ki mesela sosyal medyayı çok
aktif bir şekilde kullanıyorum, herhangi
bir hikaye paylaştığım zaman sanatçımı

etiketliyorum, karşımdaki bunları
görünce bu işi çok sevdiğimi ve severek
de yaptığımı görüyor ve kendisi bana
dönüş yapıyor. Mustafa Ceceli, Çağatay
Akman, Davut Güloğlu ve Sinan Özen'le
birebir ilişki kurdum. İnstagram'da
herhangi ünlü birisiyle konuştuğum
zaman bana direk dönüş yapıyor,
örnek olarak Feride Hilal Akın. Şu anda
Türkiye'de zirvede, hem oyuncu hem de
şarkıcı. Yayına aldığım zaman öyle bir
sohbet gerçekleşiyor ki sanki kırk yıllık
arkadaşım.

Tecrübeli bir radyocu olarak
Türkmen radyoculuğunda en
büyük eksiğin ne olduğunu
görüyorsunuz?
Her şeyimiz eksik. Şu ana kadar plaket,
tebrik mesajı veya herhangi bir Türkmen
kurumundan destek hiçbir şekilde olmadı.

Belkide benim ismimi bile bilmeyen Türkmen
insanlar var Erbil'de sadece Türkmen kurum
veya siyasi partiler değil. Erbil'de Türkmence
yayın yapan tek radyoyuz. Bize bir rakip
radyo olmasını istiyoruz, böyle bir durumda
radyoculuğumuz daha da ilerleyecektir.
Bence bu da bir eksiklik, radyoculuğa biraz
daha özen gösterilmemesi, Erbil'de birçok
Kürtçe yayın yapan radyo bulunuyor, fakat
Türkmen radyoculuğu açısından bunu

söyleyemem. Eğer ki karşı rakip bir radyo
açılırsa şüphesiz ki bu durum bizim için
de iyi olacaktır çünkü rekabet ortamı
doğacaktır.
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Haber: Eymen Erbiloğlu

ürkmen Edebiyatına büyük katkılar sağlayan ve
Türkmeneli’nin usta kalemlerinden biri olan Adnan
Kasapoğlu’nun Duyu adlı şiir kitabı Tba Yayınları tarafından
yayımlandı.

Değerli şair Adnan Kasapoğlu’nun Gel, Sitem ve Üçüncü
Simge adlı eserlerinden alınan 154 şiir ile çok sayıda
dörtlüğüne yer verilmiş olan Duyu adlı eser, Tba tarafından
düzenlenen organizasyon ile tanıtıldı.
Tanıtıma Türkmeneli’nin farklı bölgelerinden çok sayıda
şair yazar ve okur katıldı. Program, değerli şair Adnan
Kasapoğlu’nun hayatının ele alındığı bir sinevizyon
gösterimi ile başladı.
Video gösteriminin ardından, Duyu adlı eserin basımında
çok büyük emeği olan Diyar Erbil konuşma gerçekleştirdi.
Programa katılmaktan dolayı duyduğu mutluluğunu
ifade eden Diyar Erbil, Adnan Kasapoğlu’nun Türkmen
Edebiyatına çok kıymetli bir eser bıraktığını belirtti.
Şair Kasapoğlu’nu 1980’den beri tanıdığını ifade eden
Diyar Erbil, kendisiyle olan yol arkadaşlığından çok mutlu
ve gururlu olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:
“Şükürler olsun ki Adnan abi gibi bir abim, bir dostum,
ülküdaşım var. Şiirden çok şey öğrendim ama milli davada
da ondan çok şey öğrendim.”

Programda, kıymetli şair Hüsam Hasret, Adnan Kasapoğlu
için kendisinin yazdığı şiiri konuklar için okudu. Hüsam
Hasret'in şiirini okumasının ardından salonda duygusal
anlar yaşandı.
Türkmen Marşı’nın yazarı aynı zamanda Adnan
Kasapoğlu’nun kardeşi Mahmut Kasapoğlu, ağabeyinin
Altunköprü üzerine yazdığı şiiri konuklar için seslendirdi.
Türkmenelinin farklı bölgelerini temsilen konuşma
yapan Türkmeneli Gazatesi Başyazarı Necat Kevseroğlu,
gerçekleştirilen organizasyondan dolayı Tba’ya
teşekkürlerini sunarak şu ifadelerde bulundu:

“Türkmen basın tarihine kısaca göz atacak olursak, ben bir
tarihçi olarak bu gibi bilgi şöleni bizim tarihimizde ikincisi
düzenlenedi diyebilirim. Tba bunu Türkmen toplumu
içinde yaymıştır. Önceden Türkmen toplumunun içinde
değerli bir yazarımızı, şairimizi, kitabı anlatmak, şiirlerini
anlatmak önemliydi bu nedenle bu büyük müessesemize
teşekkürlerimi sunuyorum. Adnan Kasapoğlu’nun ömür
boyu Türkmen toplumuna sunduğu güzel edebi şiirlerle
tarihimizi, geleneğimizi, göreneğimizi, duygularını anlatan
büyük şairimizin anlatıldığı güzel bir program oldu.”
Necat Kevseroğlu, “Bu gibi bilgi şölenlerinin, oturumların
devamını temenni ederim, Gökbörü diyarında başladı.
Kerküklüler adına tekrar teşekkür ederim.” şeklinde
dileklerde bulunarak konuşmasını sonlandırdı.
Günün anlam ve önemine ilişkin Esat Erbil de konuşma

gerçekleştirdi. Esat Erbil, Adnan Kasapoğlu ile çok eski
yıllardan itibaren beraber mücadele ettiklerini, beraber
yürüttükleri faaliyetleri dile getirerek, Erbil’in Türkmen
davasında öncü olduğunu kaydetti.

Altunköprü’den programa katılan Sadun Köprülü, Adnan
Kasapoğlu’nun Erbilli bir şair olduğu kadar, doğduğu kent
Altunköprü’nün de şairi olduğunu belirtti. Sadun Köprülü,
usta şair Adanan Kasapoğlu’nun yıllar içinde kendisini
sürekli geliştirerek çok başarılı bir seviyeye geldiğini ve
kıymetli eserler ortaya koyduğunu kaydetti.
Günün asıl ismi olan Duyu adlı kıymetli eserin sahibi
Adanan Kasapoğlu ile kızı Erbil Radyosu Genel Müdürü
Songül Kasapoğlu beraber sahneye çıkarak, usta şairin
kıymetli eserlerini konuklar için seslendirdiler.
Adnan Kasapoğlu ve Songül Kasapoğlu, organizasyon
sebebiyle Tba’ya ve gelen tüm misafilere teşekkür
dileklerinde bulundu.
Konuşmaların ardından Şair Adnan Kasapoğlu, ailesi ve
yakın dostları beraber pasta kesti.
Program, Tba Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ferit
Erbiloğlu’nun, Türkmen Edebiyatına katkılarından dolayı
Adanan Kasapoğlu’na ayrıca Tba ve Duyu kitabının
basımında emeği geçen Diyar
Erbil’e teşekkür plaketlerini
takdim etmesiyle
sonlandırıldı.

Tütüncü, Şehit ve Arais
İstanbul'da Buluştu
T

ürkmen halk sanatçılarından sevilen üç
isim Yunus Tütüncü, Sinan Şehit ve Erkan Arais
İstanbul'da bir araya geldi.
Her üç isim özel bir düğün daveti üzerine
İstanbul'a gitti. Bir Türkmen düğününde

şarkılarını seslendiren sanatçılar, davete katılan
herkesi coşturdu.
Sevilen sanatçıarın Türkiye'de ikamet
eden Türkmenler tarafından büyük bir
ilgiyle karşılandığı gibi büyük bir sevgiyle
uğurlandıkları aktarıldı.
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Milyonlarca insan karantinaya alındı, birçok bölge kapatıldı
Çin'de ortaya çıkan Koronavirüs (2019-nCoV) nedir?

Ç

Hazırlayan: Eymen Erbiloğlu

in haftalardır koronavirüsü ile mücadele ediyor.
Çin genelinde 213 kişinin ölümüne neden olan ve 9 bin
692 kişiye bulaşan virüs, çıkış yerinden dolayı "Vuhan
virüsü" diye de adlandırılıyor. Peki, korona virüsü ile ilgili
ne biliyoruz? Korona virüsü nasıl bulaşır, virüs bulaşmadan
önce korunmak için neler yapılabilir? Koronavirüs
belirtileri neler? Nereden yayıldı? Koronavirüs hakkında
merak edilen tüm bilgileri sizler için derledik.

Koronavirüsler, büyük bir virüs ailesinin bir alt türü. Ancak
yeni virüs dahil sadece yedisi insanlara bulaşabiliyor.
Başta virüsün sadece hayvandan insana bulaşabildiği
açıklanmıştı. Ancak eldeki vakalar, insandan insana
bulaştığını da gösteriyor.
Oxford Üniversitesi'nden Profesör Peter Horby, "İnsandan
insana bulaştığı açıkça ortada. Asıl soru, bunun ne yolla
olduğu." diyor. Yeni virüsün de SARS gibi insandan insana
bulaşabildiği teyit edilmiş durumda.

Çin'in Vuhan kentinde yeni bir tür virüs ortaya çıktı. İlk kez
Aralık ayında görülen ve '2019-nCoV' olarak adlandırılan
virüs, koronavirüs ya da corona virüsü adıyla biliniyor.

Ne kadar ölümcül?
Bazı uzmanlar bu yeni tip koronavirüsünün akrabası SARS
kadar ölümcül olmadığını iddia ediyor. SARS 2002-2003
yılları arasında yine Çin'den dünyaya yayılmış ve 800'e
yakın insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştu.
Geniş kitlelere yayılmayan MERS ise daha ölümcüldü,
enfekte olanların üçtü berini öldürdü.

10 kent karantinaya alındı

Virüs şimdiye kadar, Çin dahil toplam 21 ülkede görüldü.
Virüsün Çin'in doğu bölgelerinin yanı sıra Japonya,
Tayland, Güney Kore, ABD, Singapur, Vietnam ve Tayvan'a
da yayıldığı biliniyor.

Çinli yetkililer Hubei bölgesinde toplam 20 milyon kişinin
yaşadığı 10 kenti karantinaya almış durumda. Şehirlere
giriş ve çıkışlar önleniyor, kent sakinlerinden seyahat
etmemeleri isteniyor.

Yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den giden kişiler
yoluyla Nepal, Fransa, Kanada, ABD, Avustralya, Almanya,
İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İtalya ve
Finlandiya'ya da sıçradı.

Vuhan'a gitmeyi planlayanlara ise şehirden uzak durmaları
ve planlarını gözden geçirmeleri çağrıları yapılıyor.
Vuhan'daki şehirlerarası toplu taşıma hizmetleri de geçici
süreyle askıya alınmış durumda. Vuhan Havalimanı'ndan
uçuşlar da durduruldu.

Çin'de ortaya çıkan virüsün özellikleri
neler?
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsünü soğuk algınlığı
semptomlarıyla başlayan ve çok tehlikeli sağlık sorunlarına
neden olan MERS ve SARS virüsleri ile aynı aileden
tanımlıyor.

Çin'de bazı hastaların hastanede uzun süreli tedavi
altına alınması gerekti. Ancak şu an eldeki bilgiler sadece
hastaneye kaldırılan ağır hastaların yaşadıklarıyla sınırlı.

Neden Çin?
Virüse yakalananlarda hangi belirtilere
rastlanıyor?

Koronavirüsü, MERS ve SARS tipi virüsler hayvanlar
ve insanlar arasında bulaşıyor. Örneğin SARS'ın misk
kedisinden insana, MERS virüsünün ise deveden insana
bulaştığı tahmin ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsü belirtilerini, öksürük,
nefes darlığı, ateş, nefes almada zorlanma olarak belirledi.
Birçok vakada ise koronavirüsü; zatürreye, şiddetli akut
solunum sendromuna, böbrek yetmezliğine ve ölümlere
neden oldu.

Hastalardan alınan örneklerin laboratuvarlarda test
edilmesi sonucu Çinli yetkililer ve Dünya Sağlık Örgütü,
enfeksiyonun koronavirüs (corona virus) olduğu sonucuna
vardı.

Virüse yakalananlarda önce yüksek ateş başlıyor. Ardından
kuru öksürük şikayetleri gözleniyor. Bir haftanın sonunda
ise nefes darlığı sorunları ortaya çıkıyor.

K

vücuttaki sistem bozukluğu, kırmızı kan hücrelerinde
meydana gelen bozukluklar ya da diğer nedenlerden
kaynaklanabilir.

Profesör Woolhouse, nüfusun çokluğu ve yoğunluğu ile
virüsleri taşıyan hayvanlarla insanların yakın temasının
neden olduğunu söylüyor:
Koronavirüsler, önce hayvandan insana bulaşıyor.
Ancak virüsleri kitlesel bir salgın tehdidi haline getiren,
mutasyona uğrayıp insandan insana bulaşmaya
başlamaları. 2019-nCoV virüsünün ilk olarak Vuhan'daki
bir balık pazarında ortaya çıkmış olabileceği üzerinde
duruluyor.

Neden sürekli üşüdüğünüzü hissediyorsunuz?
Hazırlayan: Abdulselam Hişam

ış mevsiminde üşüdüğümüzü hissetmek normal
bir şey olup, vücudumuzdaki organların doğru bir
şekilde işlev gördüğünün işaretidir. Ancak bazı kişiler
kış mevsiminde devamlı olarak üşüdüğünü hisseder, bu
haberde bu kişilerin neden sürekli üşüdüğünü hissetme
nedenlerinden bazılarını anlatacağız.
İnsanların vücut sıcaklık derecesi sabit olup, ortalama
36.5-37.5 derecedir. İnsanların yaşamı vücut sıcaklığına
bağlı olmakla beraber bu düzen hormonlar yardımıyla
sağlanmaktadır, özellikle de tiroit, tiroit bezi, adrenalin
ve kortizon hormonlarının yardımıyla. Vücut ayrıca,
soğuktan korunmak için özel hormonlar salgılamaktadır
ki bu da el ve ayakta bulunan damarların kasılmasına
bu nedenle de vücutta bulunan kanın kalp, ciğer, beyin
vb. organlara daha fazla gitmesini sağlamaktadır. Bu
da el ve ayaklarımızın soğuk olmasına ayrıca vücudun
sıcaklık oranın artması için de el, ayak ve diğer bölgelerin
titremesine yol açmaktadır.
İnsan vücudunun sıcaklık derecesi birkaç farklı sistemle
kontrol edilip, düzenlenmektedir. Beyinde Hipotalamus
adı verilen bir damar sistemi vardır. Bu da vücuttaki sıcaklık
derecesini düzenlemek, eşit tutmak ayrıca sıcaklık ve
soğukluk ile ilgili iletileri vücuda aktarmaktadır.
Diğer yandan vücutta kan dolaşımı sıcaklık derecesinin
artmasına yol açmaktadır. Eğe bu sistemde de sorun varsa,
üşüdüğünüzü hissedebilirsiniz.
Bazı insanlar, normal kişilerden daha fazla üşüdüğünü
hissetmektedir. Aynı zamanda çevresindeki insanlar
tarafından, hava durumu normal veya sıcak olarak
algılansa da o üşüdüğünü hissetmektedir. Bu da

Devamlı olarak veya anormal bir şekilde üşüdüğümüzü
hissetmemizin en belirgin nedenleri şunlardır:
1. Kan oranının düşük olması: Kırmızı kan hücrelerinin
azalması ve yeterli oranda vücuda oksijen iletilmemesi,
insanın yorgun, zayıf ve sersemlediğini hissetmesine
neden olmaktadır. Ayrıca anormal bir şekilde üşüdüğünü
hissetmesine yol açmaktadır.
2. Tiroit bezinin etkisinin azalması: Tiroide bağlı olan
bezlerin yeterli olan hormonu üretemediği sırada insanın
soğuğa olan duyarlılığı artmaktadır. Normal bir insana
göre daha çok üşüdüğünü hissetmektedir.
3. Böbrek hastalıkları: Böbrekler sağlıksız bir durumla
karşılaştığında, doğru bir şekilde işlev göremez. Bu
da insanlarda birçok hastalıklara neden olur, örneğin,
vücut sıcaklık oranın düşmesi ve daha fazla üşüdüğünü
hissetmek.
4. Şeker hastalığı: Bazı kişiler şeker hastalığıyla birlikte
birçok hastalığa yakalanabilir, örneğin, vücutta kan
seviyesinin düşük olması, kan dolaşımında düzensizlik. Bu
nedenlerden dolayı soğuğa olan duyarlılık artmaktadır.
5. Atardamar hastalığı: Bir veya bazı atardamarlarda sorun
yaşandığında, örneğin daraldıklarında vücuda gerekli
kanın iletilmemesine neden olmaktadır. Böylece vücutta
sıcaklık seviyesi düşmektedir.
6. İştahın kapanması: Eğer bir insan gerektiğinden daha az

yemek yiyorsa, vücudunda kalori oranı düştüğü için sağlık
durumu tehlikeye girmektedir. Ayrıca vücudunda besin
seviyesinin düşmesine, özellikle de yağ oranın azalmasına
neden olmaktadır. Bu nedenle de sürekli üşüdüğünü
hissetmektedir.
7. Grip: Bu hastalığa yakalanan kişinin vücut sıcaklık
derecesi düzensizleşir ve sürekli üşüme hissine kapılır.
8. Vitamin oranının az olması: Vücut için önemli olan B12
vitamininin azalması sağlık durumunu kötü etkilemekle
beraber üşüme hissini uyandırmaktadır.
9. Demir oranının düşüklüğü: Kanda demir oranı
azaldığında kan eksikliği hastalığına yakalanma olasılığı
artar. Bu hastalığa yakalanan kişi de anormal bir şekilde
üşüdüğünü hisseder.
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A

Röp: Ali Antar

BD'li sanatçı Jennifer Grout sosyal medyada
Kur’an-ı Kerim'i muazzam bir şekilde okumasının ardından
İslam dünyasında büyük ün kazandı. Grout, Kur’an-ı
Kerim'in 'Huzur verici, gönül fethedici ve tanımlanamayan
bir şey' olduğunu söyledi.
ABD'li sanatçı Jennifer Grout, 2013 yılından beri İslam
dinini seçtiğini belirterek, bu dinin kendisine güç
kazandırdığını vurguladı. Ayrıca hiçbir zaman kendisine
karşı yapılan İslamafobik davranışlara kulak asmadığını
belirtti.
Grout, hayatı ve Müslüman olduğu sürece ilişkin Tba’nın
sorularını e-posta yoluyla yanıtladı.

Jennifer kimdir? Kendinizi tanıtıp,
hayatınızı bize anlatabilir misiniz?
Ben Jennifer Grout, 29 yaşındayım ve evliyim. Eşim
Faslı ve bir kızım var. ABD’nin
Boston şehrinde dünyaya geldim.
Müzisyen ve sanatçı bir ailenin
üyesiyim. Kanada’da Montreal McGill
Üniversitesi Müzik Bölümünden
mezun oldum. Ayrıca şu anda Arap
dili ve Arap müziği ile ilgili dersler
alıyorum.

İslam dini ile nasıl tanıştınız ve Müslüman
olma kararını nasıl aldınız?

2013 yılında Fas'ta Müslüman oldum. Bazı yakınlık ve
ilişkilerim oldu. Müslüman olmama ve bu yolu doğru bir
yol olarak kabul etmeme iten bir takım mucizeler vardı.

Müslüman olduktan sonra hayatınızda
neleri değiştirmeye karar verdiniz?
Müslüman olduktan sonra hayatımdaki değişikler çok
yavaş ve sakin bir şekilde gerçekleşti. Bu dini seçtiğim
sırada namaz kılmak, oruç tutumak... gibi İslam dininin
saygı anlayışını ve temellerini öğrenmeye çalıştım.

Müslüman olduktan sonra nasıl hislere
kapıldınız? Müslüman olmak nasıl bir his?
Müslüman olduktan sonra kurduğum hayallerden çok
daha güçlü olduğumu hissediyorum. Hayallerimden daha
fazla güçlüyüm. Çok güzel bir duygu içerisindeyim.

Nasıl Kur’an okumayı öğrendiniz? Hangi
mücevvidin hayranısınız?
Ben Kur’an okumayı çok seviyorum. Kur’an-ı Kerim huzur
verici, gönül fethedici ve tanımlanamayacak bir şey. Ben
Kur'an’ı mücevvidlerin yolundan giderek ve dinleyerek
öğrendim. Muhammed Sıddık el-Minşavi, benim hayranlık
duyduğum ve devamlı dinlediğim kâridir. Bu yüzden onun
Kur’an okuyuşundan çok şey öğrendim ve onun yolundan
gidiyorum. Ancak şu anda akademik olarak Kur’an
okumaya başladım ve bu alanda özel hocalarım var.

Müslüman olduktan sonra çevrenizden
nasıl tepkiler geldi? Bu kararınızı nasıl
karşıladılar? Hiçbir sorun yaşadınız mı?
Şüphesiz ki Fas ve İslam ülkeleri tarafından çok güzel
karşılandım ve İslam dinine geçtiğimde hepsi daha fazla
cesaretli olmamı ve güçlenmemi sağladılar. Ancak zor
olan şey bunun, genel olarak İslam olmayan bir ülkede
gerçekleşmesidir. Ben kapandığımda İslamfobik
tavırlarla karşılaştım. Ancak bu beklenilen bir
şeydi. Allah’a şükür korundum. Ailem de bu
kararımı saygıyla karşıladı ve kutladı.

İslam ülkelerini ziyaret etme gibi
bir planınız var mı? Daha önce
Müslüman bir ülkeyi ziyaret ettiniz
mi?

Arap sanatının hayranıyım ve ben
bir sanatçıyım. Ud çalıyorum. Klasik
Arapça şarkılar söylüyorum ve
öğretmenlerimin aracılığıyla iyi bir
Arapça öğrenmeye çalışıyorum.

Şüphesiz ki birkaç ülkeyi ziyaret ettim. Fas, Tunus,
Kuveyt, Arap Emirlikleri, Katar ve Lübnan’ı ziyaret
ettim. Gelecek günlerde İran, Afganistan, Türkiye,
Endonezya ve Malezya’yı ziyaret etmeyi umut
ediyorum. Ne kadar çok ülkeyi ziyaret edebilirsem
benim için daha iyi olacak.

Beşinci Nesil Teknoloji (5G) Nedir?
D
Hazırlayan: Abdülselam Hişam

ünyanın büyük bir gelişme içerisinde olmasıyla
birlikte internet, iletişim ve aramalar hayatımızda önemli
ve büyük bir yere sahip. Bu nedenle televizyon, oyun,
video ve diğer hizmetler için daha geniş ve gelişmiş bir
teknolojiye ihtiyacımız var.
Beşinci nesil teknoloji (5G), “the 5th Generation
Networks”ın kısaltmasıdır.

yüksektir. Bununla birlikte iyi ve kötü tarafları bulunuyor. İyi
tarafı, veri gönderme işleminin çok güçlü ve hızlı olmasıdır.
Ancak bu yüksek titreşimde duvarı geçme durumu
azalmaktadır. Bu da soruna yol açıyor.

5G teknolojisi, sağlık alanına da birçok fayda sağlayacaktır.
5G yoluyla doktorlar bir ülkeden başka bir ülkede aynı
anda robotları yöneterek ameliyat gerçekleştirebilir. Bu da
birçok kişinin hayatını kurtarmaya yol açacaktır.

Diğer nesillerin birinci nesil (1G), ikinci nesil (2G), üçüncü
nesil (3G), dördüncü nesil (4G) gibi her birinin farklı
tarihlerde kendine has etkileri vardır. Bunlar, kendisinden
önceki nesillerden birkaç özellikle farklılık göstermiştir.
Beşinci nesil (5G), kendisinden bir önceki 4G olarak

Bunun dışında fabrikalarda da fayda sağlanabilir.
Beşinci nesil teknolojiyi robotlara bağlayarak, kendini
yöneten robotlar yapılabilir ve yapılan çalışmalara hız
kazandırılabilir.

İletişim ağının bir diğer nesli olan 5G
teknolojisinin gelecek birkaç yıl içerisinde
de resmi bir şekilde işlev görmesi ve günlük
yaşamımıza büyük bir etkisinin olması
bekleniyor. Dünyayı özellikle de teknoloji
alanında başka bir yöne götürmesi hedefleniyor.
Doksanlı yıllara kadar süren iletişimin
ilk neslinde, sadece sesli iletişim
gerçekleştirilebiliyordu. İkinci nesilde kısa
mesajlar, sınırlı internet ağı ve kötü kalitede
görüntülü iletişim başladı. Üçüncü nesilde, sesli,
görüntülü iletişimin ayrıca internetin daha hızlı
ve kaliteli olması üzerine çalışıldı. 4G olarak adlandırılan
dördüncü nesilde ise saniyede 550-800 megabaytlık
veriyi iletebilme olanağı sağlandı. Bu nesilde çoğu zaman
iletişimin artması nedeniyle belirli bir bölgede internetin
yavaşladığı görüldü.
5G olarak tanınan beşinci nesil teknoloji, normal olan 6
GHz frekans bandından daha fazladır. 10 GB veri gönderme
kapasitesine sahiptir. Bir saniyede 20 GB’lık veri indirme
hızına sahiptir.
5G, titreşimi Wİ-Fİ dalgasında kullanılan titreşimden daha

5G teknolojinin tehlikeleri
5G’nin insanlığa kattığı çok sayıda faydanın aksine insan
sağlığını riske atması da söz konusu. Çünkü yeni teknoloji
akıllı telefonlarda kullanılmaktadır bu sebeple de uzun ve
kısa dalgaları oluşturmak için çok sayıda antene ihtiyaç
duyuyor. Bilim insanları kısa dalgalar ve çok sayıda antenin
bulunmasının insanların hayatını tehlikeye attığını ve
kansere yakalanma olasılığını arttırdığını belirtiyor. Birçok
bilim insanı ise bunun insan vücuduna zararlı olduğunu
belirtiyor.

adlandırılan dördüncü nesilden 10 kat daha hızlıdır. Beşinci
neslin hızı saniyede 10 GB’a varıyor. Yani yüksek kalitede
izlediğiniz bir filmi birkaç saniye içerisinde indirebiliyor.
1 km² alanda 1 milyon kullanıcıya iletişim hizmeti
sağlayabiliyor.

5G’nin faydaları
Beşinci nesil teknolojiyi kullanarak, otomobiliniz kendini
kontrol edebilir ve yolculuk yapabilir. 5G yoluyla,
otomobiliniz trafik lambalarını algılama özelliğine sahip
olabilir.

5G alıcılarının, su buharında mikrodalga sinyalleri gibi
bir sinyal verdiği ve bunun da meteoroloji istasyonlarını
hangisinin gerçek, hangisinin yapay olduğu konusunda
zorlayacağını belirtiliyor. Böylece hava durumunun
belirlenmesinde zorluk çekilmesine yol açmaktadır.
5G teknolojisi insan sağlığına tehlike arz etmesi dışında, iş
alanında insanların yerini alabilme olanağı da tanıyor. Bilim
insanları, robotların 5G teknolojisiyle donandığında sadece
insanların yerini almak dışında daha ayrıntılı ve iyi çalışma
yürütmesini bekliyor. Bu da milyonlarca kişinin işlerinden
ayrılmasına ve robotların onların yerlerini almasına neden
olacaktır.
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Irak Tadında Avusturya
Sideresi

I

Haber: Ziya Uzeiry

rak sideresi veya Faysali sideresi, Irak’ta paşalık
sistemi ve ondan sonraki dönemin en önemli
aksesuarlarından biridir.

Her ne kadar sidere, şu anda yaygın olmayıp yeni nesil
tarafından tanınmasa da eski hatıraları kendisinde
barındırıyor ve halk tarafından unutulmamıştır.
Tba olarak sidere hakkında daha fazla konuşmak,
Irak’a nasıl yayıldığını ve kökeninin neresi olduğunu
öğrenmek için Sosyolog Yusuf Kemal ile görüştük.
Kemal, “Bağdat sideresi, kavisli bir şapkadır, önde
bulunan kavis arkaya göre daha fazladır. Yukarıdan iki
bölüme ayrılmıştır. İçerisinde de bir parça deri kumaş
bulunuyor, bu da şapkanın başta durmasını sağlıyor.
Genel olarak Irak’ta krallık sistemi döneminde
kullanılmıştır. Ancak seksenli yıllara kadar halk
arasında etkisi görülmüştür. Çünkü birçok kişi bu
şapkayı başına takıyordu.” dedi.

geçen bir olayı anlatarak sürdüren Kemal, “Bir gün
Kral Faysal Nuri Sait’in evini ziyaret eder. Kendisine bir
hediye getirdiğini ve bunu kabul edip etmeyeceğini
sorar. Nuri Sait ise yanıt olarak, ‘evet tabii ki baş
üstüne’ der. Bunun üzerine ona sidere hediye
eder. Nuri Sait ise sidereyi takmak zorunda kalır. I.
Faysal’ın isteği siderenin Irak’taki memurlar için
resmi bir şapka olmasıdır. Kralın bu isteiğinin
gerçekleşmesine iki kişi çok mutlu oldu. Biri, büyük
şair Maruf Rassafi idi. Her ne kadar Irak’ın siyasi ve
ekonomik durumu hakkında şiirleri olup Irak krallık
sistemi ile uyumlu olmasa da Kralın bu kararını
destekliyordu, bu kararın Iraklıların aynı safta yer
almasını öngördüğünü savunuyordu. İkincisi ise
Irak Meclisinde üye olan Maruf Cıyauk, herkesten
daha çok Kralın isteğini destekliyordu. Bu sebeple
de parlamentoya sunmak üzere, tüm memurların
sidereyi takması ve resmileşmesi için bir proje
hazırlamıştır.” ifadelerinde bulundu.
Sosyolog Kemal, “Sidere, Almanca bir isim. Ancak
Irak’ta Kral Faysal ilk defa taktığı için sidere için daha
çok ‘faysali’ ismi kullanılmıştır. Ortadoğu toplumlarının
örf ve adetlerine göre, başına bir şey takmamak ayıptı.
Ayrıca Ali Verdi, bir kitabında ‘kültürlü kişiler her
zaman diğer sınıftaki kişilerden konuşma, kıyafet ve
özellikle şapkada farklı olmayı istemişlerdir’ şeklinde
ifadelere yer vermiştir.” dedi.
Kemal, sidere ile ilgili iki kişi arasında geçen gerçek bir
evlilik hikayesini şöyle anlattı:

“Çok tekararlanan söz ve hikayelerden biridir ki
ben bu olayı yaşayan şahısların torununu gördüm.
Olayı yaşayan kişinin dedesi (annesinin babası)
Hanekin kaymakamı olduğu dönemde babası ile
“Sidere Büyükelçisi” lakaplı Kemal, “Siderenin, kökeni
aynı yerde çalışmışlar. Dedesi sideresini masa üzerine
Avusturya’dır. İtalya ordusu tarafından Birinci Dünya
Savaşı sırasında Irak’a aktarıldı. Ancak Kralı 1. Faysal’ın bırakıp ihtiyacını gidermeye gittiği sırada, babası o
kararı, siderenin daha da yaygınlaşmasına neden oldu. kişinin güzel bir kızı olduğunu ancak dönemin örf
Faysal, bölgedeki bazı kişilerin cemedani( özel bir baş ve adetlerinden dolayı kimsenin kızı göremediğini
bilmiştir. Bu nedenle de babası dedesinin
sargısı) bağladığını, bazı kişilerin fes taktığını ve bazı
sideresine bir mesaj bırakmış. Sabah dedesi işe geri
kişilerin kefiye bağladığını görünce, herkesin tek bir
döndüğünde, babasını bir korku sarmış. İkinci gün
şeye bağlı kalmasını istedi.” şeklide bilgiler paylaştı.
ise babası mesajın kalmadığını görmüş. Dördüncü
gün de ise dedesinin sideresinin içine baktığında
Yusuf Kemal, “Sosyal bakımdan, bu dönemde
kendisine bir mektubun geldiğini görmüş. Bir soruna
bazı kültürlü kişiler ve memurlar bulunuyordu ki
yol verilmemesi için direkt istemeye gitmiştir.”
Süleymanice onlara ‘cilxwaran (düşük kıyafetli)
kesimi’ deniliyordu, onlar Osmanlı hükmüne geri
Kemal, siderenin renklerine değinerek “Gri renk
dönmek istiyorlardı. Diğer bir bölüm ise bağımsızlığı
Kral Faysal ve oğullarına özeldi. Kimse gri renk
talep ediyordu, diğer yandan da İngilizlerle olmak
kullanamazdı. Siyah, daha çok halk ve memurlar
istiyorlardı çünkü İngilizler bu dönemde çok gelişmiş
şeyler ortaya koydu. Örneğin, okul, ofis ve basımevleri. arasında yaygındı. Nuri Sait de aynı şekilde.
Kahverengi sidere, bir grup içerisinde belirgin bir
Sınıf bakımından kültürlü kişiler ve memurlar sosyal
kişi tarafından kullanılırdı. Örneğin, ünlü ve tüccar
bir sınıflardı. Ancak gelişmeleriyle birçoğu toplumun
kişiler. Hükümetin resmi etkinlikleri veya balolarında
önemli bir parçası oldular. Bu yüzden Kral Faysal,
ise beyaz sidere giyilirdi. Yani sidere bir şapka olarak
sidere şapkasını başına taktı. Fes takanlar ve sidere
Irak’ın hükümet protokolüne girdi.” ifadelerine
takanlar arasında bir çekişme ortaya çıktı. Bazıları
bulundu.
ise başlarına bir şey takmak istemediler. Örneğin,
Başbakan Nuri Sait başına bir şey takmak istemedi.
Diğer bir bölüm de Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Sidere kullanılmasının son bulmasına ilişkin Kemal,
“Krallık sisteminin son bulmasıyla ve Abdulkerim
Mustafa Kemal Atatürk’ün yeni fikri olan şapkadan
Kasım döneminin başlamasıyla her ne kadar kendisi
etkilenmiştir.” dedi.
de sidere kullanıyor olsa da yavaş yavaş sidere yok
oldu. Sidere
Konuşmasını Kral birinci Faysal ve Nuri Sait arasında
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kültürünün yok olmasının sebebi ise krallık sisteminin
kalmamasından kaynaklanmıyor. Halk arasında,
başa bir şey takmama isteği artınca şapka, fes ve
sidereyi bıraktılar. Maruf Cıyauk’ın sidereye ilişkin
çalışmaları sistemi desteklediği için değildi, siderinin
Bağdat’a gelmesiyle Süleymaniye’de bir sidere
fabrikası açmışlardı ki çuha kumaşıyla yapıyorlardı
ve sermayesi de 5 rupiyeydi. Sülemaniye’de sidereye
balsir deniliryomuş. Bu, Marıf Cıyauk’ın torunlarından
birinin sözüydü.” dedi.
Sidere ile ilgili etkinliklerine de değinen Kemal,
“Bölgede bir takım sorunlar oluştuğu sırada genel
olarak doğu ülkeleri özellikle de Irak’ta geçmişe sevgi
hissimiz oluyor. Dr. Ali Wardi’nin dediği gibi, geçmişe
olan sevgimiz geçmişimizin güzel olduğundan
değil de günümüzün acılarla dolu olduğundan
kaynaklanıyor. 6 sene önce Bağdat sideresi adında
bir festival düzenlenmesini düşündük. Bağdat’taki
Mutenebi Caddesinde dört senedir Bağdat sideresi
festivali adında etkinlik düzenleniyor. Ben başından
beri festivalin içerisindeyim bu nedenle de bana
‘Bağdat sideresinin elçisi’ lakabını verdiler. Irak’ta
bu lakabı alan ilk kişi benim. İki senedir Erbil’de de
düzenleniyor. Bu sene Erbil ve Bağdat dışında, Kakai
oluşumundan bir grup genç, Yunus Berber’in attığı
saçlardan Bağdat sideresi büyükelçisi olarak benim
resmimi yaptılar. Bu şekilde festival Habat’a taşındı.”
ifadelerini kullandı.
Son olarak siderenin, bu kadar önemsenmesi gereken
bir şey mi yönündeki sorumuzu yanıtlayan Sosyolog
Yusuf Kemal, şu ifadelerde bulundu:
“Yüca Allah Kur’an-ı Kerim’de Adem ve Havva'ya
mahrem yerlerini örtmeleri için elbise indirdiğini
belirtiyor. Alexis Kalel'in belirtiği gibi, kıyafetin
oluşum, renk ve hacim bakımından kendine özel
bir felsefesi vardır. Biz Irak sideresini bütün Irak’ı
tüm oluşumlarıyla birleştiren özel bir simge olarak
görüyoruz. Bugün her dönemden daha fazla sevgiye
ihtiyacımız var. Bir milyar insan futboldan dolayı
birlik oluyor ve birleşiyorlar. Biz de siderenin Iraklılar
içerisinde birlik olma sembolü olmasını istiyoruz. Biz
gerçek Erbil halkı, sidereyi takmış ailelerin üyeleriyiz.
Arşivler de bunların hepsi için bir belgedir. Bizim
halkımız, sidereyi kullanmış ve almıştır, çünkü kültür,
fikir ve kalem insanıydılar, var olduğumuzu ve kültürel
etiketlere sahip olduğumuzu göstermek istiyorlardı.
Kültürümüzü canlandıran herkese teşekkür ediyorum,
özellikle de aslımız Kale olan ancak sonradan dağılmış
biz eski Erbilli aileler olarak.”

Bize ulaşın : 0750 261 10 11
0773 343 10 11

Adres : 30 Metrelik Caddesi Erbil
Uluslararası Hotel karşısı
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