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C

an kaybı sayısının 1000’i aşan koronavirüs
salgını, Çin başta olmak üzere dünyayı tehdit
etmeye devam ediyor.

Sizinle Sizin İçin

Tüm dünyaya korku salan virüsün kaynağı ise bilim

5'te

insanları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bilim
dergisi Nature'da pazartesi günü yayınlanan ve Wuhan
Viroloji Enstitüsü'nde üst düzey bir koronavirüs uzmanı
olan Zheng-Li Shi tarafından kaleme alınmış bir makale,
koronavirüsün yarasalardan geçen başka virüslerle yüzde
96 oranda benzerlik taşıdığını ortaya koydu.

Dr. Beşir Haddad: Kalede Birkaç Türkmen Ev Vardı
Molla Beşir Demirci: Kalede Oturanlar Türkmendi
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iki cümle farklı kesimlerce büyük eleştirilere maruz
kalmıştır.

ukarıdaki bu iki cümleyi kuran kişiyi belkide
hepimiz yakından tanıyor ve biliyoruz. Cümleler
ayrı ayrı zaman ve şartlarda dile getirilmiş ve her

Bu iki cümlenin sahibi, Dr. Beşir Haddad veya daha
bilindik şekli olan Molla Beşir Demirci.

de

Suphi Saatçi'nin Ağzından Erbil

Karaciğer Virüsü (Hepatit)
çeşitleri hakkında neler
biliyorsunuz?
Yaygın Ölümcül Virüs:
Karaciğer Virüsü

3'te

T

ürkmen Basın Ajansı'nda konuk ettiğimiz Prof. Dr. Suphi
Saatçi ile çok güzel bir söyleşi yaparak Erbil'i onun dilinden
dinledik.
Kendisinin uzun zamandan beri Erbil'e gelip gittiğini belirtien
Saatçi, hatırasında kalan anektotları Tba mikrofonuna anlattı.

K

Küreciler Camisi Cemaatinden
4'te
Sitem
Türkmence hutbe
veriliyor.

araciğer virüsü (hepatit), karaciğerde
iltihaba yol açan, bulaşıcı bir hastalıktır. Beş
çeşidi bulunmaktadır. İnsanlara yiyecek, içecek ve
kan yoluyla bulaşmaktadır. Kadın ve erkeklerde
hastalığa yakalanma oranı aynıdır. Ayrıca yılda
milyonlarca kişi bu hastalığa yakalanmaktadır.
Hepatit virüsü yılda yaklaşık 1 milyon 500 bin
kişinin hayatını kaybetmesine neden olmaktadır.
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015 yılının temmuz
ayından itibaren
Erbil Valisi Nevzat
Hadi'nin kararıyla
Erbil'deki Küreciler
Camisi'nde, Erbil'de
yaşayan Türkmenler
için her Cuma Kürtçe
ve Arapça'nın yanında

Ancak Türkmenlerin
hutbeye katılım oranının
yeteri kadar olmaması,
kamuoyunda tepkiye
neden olmuş durumda.
Ayrıca camide var olan
eksiklikler, park sorunu,
klima ve diğer sorunlar
cami cemaatini rahatsız
ediyor.

Çin geliştirdiği bir sistem
aracılığıyla memurlarının
beynini test ediyor

Bezzazcılığın Soyu
Tükenmeye Yüz Tuttu
2'de

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliği
Duyurdu: C Tipi Elektronik Vize
Düzenlemesi Sonlandırılacak

6'da

ABD Savunma Bakanı Esper:
Amerika Irak’a askeri eğitim ve
istişare desteği
vermeye devam
ediyor, terör örgütü
DEAŞ'ı bitirinceye
kadar devam
edecektir

Ç

5'te

Bu sistemde, çalışanlarda bulunan stres, sinir ve
halsizlik sonuçları ortaya çıkacak. Kablosuz bağla
çalışan birkaç elektronik duyudan oluşan bu
teknoloji, memurlara uygulanacak.

Gösterilerin Merkezi Tahrir
Meydanı’nı Bu Kez Kadınlar
Doldurdu

B

aşkent Bağdat’ta
son birkaç gün içerisinde
yüzlerce kadın, hükümet
karşıtı gösteri düzenledi.

7'de

in hükümeti tarafından uygulanan yeni
bir teknoloji projesiyle çalışan memurların
beyinlerinin elektrik dalgaları test ediliyor.

Bağdat’ın merkezindeki
Tahrir Meydanı’nda 13
ubatta toplanan kadınlar,
ülkenin geleceğinde söz
sahibi olmak istediklerini
ifade etti.

6'da
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Dr. Beşir Haddad: Kalede Birkaç Türkmen Ev Vardı
Molla Beşir Demirci: Kalede Oturanlar Türkmendi

Y

Mehmet Ferit Erbiloğlu

ukarıdaki bu iki cümleyi kuran kişiyi belkide hepimiz
yakından tanıyor ve biliyoruz. Cümleler ayrı ayrı zaman ve
şartlarda dile getirilmiş ve her iki cümle farklı kesimlerce
büyük eleştirilere maruz kalmıştır.

hak kazandı nitekim KDP bu dönem için elde etmek
istediği en önemli koltuklardan birisi olan Meclis Başkan
Yardımcılığı için Dr. Beşir Haddad'ı aday gösterip, o koltuğa
oturtmayı başardı.
Gel gelelim o seçim sürecinde Molla Beşir Demirci birçok
televizyon programına katılmış ve Türkmen kimliğinden
uzak bir imaj ve açıklamalarda bulunmuştu.
Her cümlesinde biz Kürtler diyerek başlayan Haddad, o
dönem bir tv kanalında siyasi programa katıldığı sırada,
Erbil Kalesi’nde Kürtlerin yaşadığını sadece birkaç Türkmen
evinin bulunduğunu dile getirmişti. Bu açıklama Erbilli
Türkmenler tarafıdan büyük bir tepkiyle karşılandığı gibi
büyük bir kırgınlık ve hayal kırıklığı yaratmıştı. Ancak her
şeye rağmen kendisine en büyük desteği Erbilli Türkmenler
vermekten geri kalmadı.
Çünkü Molla Beşir onlar için bir vazgeçilmezdi. Bir kanaat
önderi ve Erbilli Türkmenlerin sevgilisi idi.

Bu iki cümlenin sahibi, Dr. Beşir Haddad veya daha bilindik
şekli olan Molla Beşir Demirci.
Dr. Beşir veya Molla Beşir, Irak'ta gerçekleşen son
seçimlerde Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) listesinden
aday olup ciddi bir oy elde ederek parlamentoya girmeye

Diğer yandan seçimlerin hemen ardından Tba gazetesine
verdiği röportajında rahmetli annesinin vefat edinceye
kadar Türkmenceden başka bir dil konuşamadığını ve
halen evde Türkmence konuştuklarını dile getirmişti.
Gel zaman git zaman geçtiğimiz günlerde Dr. Beşir
Haddad bir uydu kanalıyla yaptığı söyleşide, "Eskiden
Erbil’de sadece kale vardı ve kalede Türkmenler yaşardı.
Bu nedenle eskiden Erbilli dediğinizde Türkmen dediğiniz
anlamına gelirdi." ifadesini kullandı.
Tabii ki bu açıklamalara karşı binlerce yorum ve
paylaşımlarda bulunuldu. Bu kez Dr. Beşir Haddad’ın
vicdanının sesini dinleyip önceki açıklamasını düzeltmesi

Bezzazcılığın Soyu
Tükenmeye Yüz Tuttu
O

Haber: Ziya Uzeiry / Foto: Ali Salim

smanlı geleneğinden kalma birçok eski zanaat veya
meslek, günümüzde ya yok olmuştur, ya da yok olmayı
bekliyor. Onlardan birisi de bezzazcılık veya bugünkü adıyla
manifaturacılıktır.
Bugünkü manifaturacıların karşılığı olarak, bez ve kumaş
satan esnafa bezzaz adı verilmişti. Ayrıca kıymetli kumaş
satanlara “üstüfeci”, “dibacı”, “kadifeci”, “atlasçı” denirdi.
Bez ticareti, 19. yüzyılda büyük ölçüde İngiliz üreticilerin
eline geçmiştir. Erbil'de de bezzazlık, Osmanlıdan sonra da
uzun yıllar devam etmiş fakat günümüzde yok olmaya yüz
tutmuştur.
Bezzazların kullandığı bezirgan ismi de Erbil'de çok yaygın
bir şekilde kullanılan lakaplardan biridir. Köken olarak
Farsçadan alınan ve tüccar anlamına gelen bezirgan,
bezzazların birçoğu tarafından kullanılan bir lakap halini
almıştır. Ayrıca Erbil'de Türkmenler bezzazlara bezirgan ismi
ile hitap ederdi.
Konuya ilişkin daha ayrıntılı bilgilere ulaşmak için
mikrofonumuzu, 50 yıllık bezzaz olan Dilaver Bezirgan'a
yönelttik.
1970 yılından beri çarşıda bezzazlık ile uğraşan Dilaver
Bezirgan, “Altı yaşında babamın yanında çalışmaya
başladım. Bu sektörde olalı 50 sene oldu. Erbil'de Şükür
Bezirgan, Hacı Şahap Ali ve Hacı Faik Bezirgan adında 3 tane
çok eski bezzaz vardı. Bunlar bu mesleğin en eskileri sayılır.
Dükkanları, şu anda bulunduğumuz Kayseri Çarşısı’ndaydı.”
şeklinde konuştu.

bazılarını adeta çıldırttı.

Peki biz Türkmenler olarak Molla Beşir'in hangi
dediğini kabul etmeliyiz?
Ne yazık ki siyaset kimi zaman buna benzer açıklamaları
gerektiriyor olabilir belkide doğasında var, nitekim bizim
milletimiz duygusal. İlk söylediğinize karşı kırgınlık yaşasa
da ikinci açıklamayla gönlü alınır ve her zamanki gibi erken
unutur.
Demem o ki bu millet bu duygusallığından vazgeçmediği
sürece, benzer açıklamaları daha çoook duyacak.

Sahi, Beşir Hocam "Biz Dr. Beşir Haddad'ın
dediğini mi, Molla Beşir Demirci'ni söylediğini
mi kabul edelim?"

Bezirgan, dedesinin hallaç (yorgancı) olduğunu belirterek,
“1960 yılından sonra babamlar pazara gelip çalışmaya
başladılar, daha öncesinde de dedem Hacı Vahap hallaçlık
yapıyordu. Daha sonra bezzazlığa başladılar. Bezzazların
birçoğu önceden terzilik yapıyordu, fakat sonra bu mesleğe
girdiler.” ifadelerini kullandı.
İşe başladığı dönemde bezzazların çoğunun Erbilli Türkmen
olduğunu söyleyen Bezirgan, “Bezzazların çoğu Erbilliydi,
fakat benim ilk dönem başladığımda Kürt manifaturacılar
da vardı. İçlerinde iyi kumaş satan vardı.” dedi.
Genellikle kumaşları Bağdat ve Musul'dan getirdiklerini
belirten Dilaver Bezirgan, sözlerinin devamında ise şu
şekilde konuştu:
“1970'lerde Urizdi Pazarı açıldı, böylelikle Japon, Çin ve
Hint menşeili kumaşlar getiriliyordu. Daha önceden de
çit ve çapan denilen Çin menşeli kumaşlar vardı, insanlar
bunları kullanırdı. 1980 yılından sonra kumaş tüccarlarına
bazı avantajlar sağlandı, Erbil'den direkt olarak kumaş ithal
edilmeye başlandı. İthal edilen kumaşların çoğunluğu
Japonya’dandı. Bu şekilde Erbil'de kumaş pazarı arttı ve
fırsatlar sağlandı. Kumaşlar genel olarak Japonya, Kore
ve Çin'den ithal ediliyordu. O zamandan itibaren pazarda
tüccarların sayısı arttı, böylelikle kumaş seçenekleri de
çoğalmış oldu.”
Dilaver Bezirgan, son olarak, bezzazcılığın şu anki
durumuna ilişkin, “Şu anda bezzazcılığın soyu tükenmeye
doğru gidiyor çünkü hazır kıyafetlerin sayısı arttı. Bu durum
terziler için de geçerli. Bezzazların işi azalırsa, terzilerin de
aynı şekilde azalacaktır.” şeklinde değerlendirme yaptı.
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Haber: Ziya Uzeiry / Foto: Çoban Timur

ürkmen Basın Ajansı'nda konuk ettiğimiz Prof. Dr.
Suphi Saatçi ile çok güzel bir söyleşi yaparak Erbil'i onun
dilinden dinledik.
Kendisinin uzun zamandan beri Erbil'e gelip gittiğini
belirtien Saatçi, hatırasında kalan anektotları Tba
mikrofonuna anlattı.

bakanlığı) talebi üzerine yazdığını belirtti, ama kitabın
basılıp basılmadığı konusunda ve ne olduğu hakkında
bilgisinin olmadığını belirtti. Ben de kendisine başka
nüshasının olup olmadığını sordum, karşılık olarakda ‘yok
vallah tek nüsha yazmıştım’ cevabını aldım.'' şeklinde
konuştu.
Na ehli oxutturma.. güreşçi hikayesi ve cinas horyat

Suphi Saatçi sözlerine şu şekilde devam
etti:
''Hoyrat ve divan edebiyatı konusunda bilgisinin olup
olmadığını sordum, o da ‘Edebiyat bizde de vardı, bizim
aileden olanlarda güzel şeyler yazanlar var.’ Daha sonra
dayısına ait olduğunu söyleyen bir hoyratı söyledi ve şu
şekildeydi:

Oxut yarı
Aç kitap oxut yarı
Na ehli oxutturma
Oxutsaw oxut yarı
Hoyratın arkasında bir hikaye olduğunu belirtmişti.
Hikayede bir güreşçi ustasından ders aldığı zaman
devamlı bir şekilde icazet istediğini ve tam bir güreşçi
olduğunu savunuyormuş. Ustadı ise ona karşı biraz
daha çalışmasını söyler. Devamlı bir şekilde aynı talepte
bulunmasından sonra ustası bıkar ve tamam git sen
tam güreşçi oldun diyerek başından salar. Güreşçi daha
sonra farklı yerlerde güreşmeye başlar. O dönemde güreş
yaygın bir spormuş. Birgün o dönemki padişah veya vali
huzuruna çıkar ve karşısına çıkacak hiçbir güreşçinin
olmadığını savunur, öyle ki kendi ustasına bile meydan
okur. Ustası da yaşlı olduğundan biraz mahçup olur ama
Erbil...
güreşmeyi kabul eder. Güreşe başladığı zaman bir taktik
Erbil’i bize anlatmasını istediğimiz Saatçi, “Erbil, Kerkük'ten uygulayan usta güreşçiyi hemen yere serer. Güreşçi kızgın
bir şekilde, ‘sen bu taktiği bana öğretmemiştin’ der, ustadı
sonra en önemli şehrimizdir. Tarih boyunca Erbil'in ne
ise karşılık olarak bu hoyratı okur. Müftü, bu olayın Erbil'de
aşamalardan geçtiğini, nüfus dağılımını, potansiyelini
gerçekleştiğini söylemişti.”
barındırdığı tarihi eserlerini, özellikle uygarlığın önemli
bir ayağı olan mimari açıdan Erbil'in konut mimarisinde
Tevatürlerden bahseden Suphi Saatçi, “Bu olayı Ata
tamamen bir Türkmen kimliği taşıdığını biliyoruz.
Kerkük'teki dört atebek evleri aynı şekilde Erbil'de de dört Terzibaşı'ya anlattım, daha sonra o bu hikayeyi bir
makalesinde anlattı. Arapça bir metnin daha olduğunu,
atebek biçiminde devam eden kent böylece bir kardeş
hatta bunun bir hoyrat atışması olduğunu, genç
şehir olarak gönlümüzde taht kurmuştur. Bu şehirde
horyatçının ustasına yenik düştükten sonra ustasının bu
yüzyıllar boyu çok köklü bir edebiyat ortamı yaşanmış
hoyratı dediğini söyledi Reşat Müftü.'' şeklinde konuştu.
ve kıymetli isimler yetişmiştir. Dolayısıyla dil ve edebiyat
yönüyle de çok derinliği olan bir şehirdir. O bakımdan
Erbil belkide Kerkük'ten sonra en kuvvetli ve büyük bir
Kale Camisi (Ulu Cami) ve yazım sanatı
merkez sayılır. Birçok entellektüel şair, yazar ve devlet
adamı yetişmiştir. Ben birkaçını tanıma şerefine erdim.''
Reşat Müftü ile yaptığı sohbetten kesitler anlatan Saatçi,
diyerek konuşmasına başladı.
''Daha sonra bana Ulu Camisi’ni (Kale Camisi) anlattı. Çok
önemli olduğunu ve ellili yıllarda tadilattan geçtiğini
söyledi, ayrıca kendisinin tamir etme kitabesinin yazdığını
Reşat Müftü hatırası
söyledi. Cami içerisinde Arapça bir cümle yazarak o
cümlenin içerisinde tamir edilme tarihini yazmış. Kendisi
Suphi Saatçi, Reşat Müftü hakkındaki hatırasını ve
bana ‘Nakastu nawmi indama araxtuha’ cümlesini söyledi.
yaşadıklarını şu şekilde anlattı:
Bu benim aklımda kalan bir hatıraydı. Ulu Cami'ye son kez
gittiğimde ‘Nakastu’ olmadığını, ‘Ferre newmi’ olduğunu
''Reşat Müftü ile tanışıp görüştüğümde gençtim ve
evlerine gitme şansım oldu. Divanhanesinde oturduğunu gördüm. Bunu da Ata Terzibaşı'na vermiştim ve üzerine
yazmıştı. Allah rahmet eylesin Reşat Müftü ile böyle bir
öğrendim, ben de evine gittim, girişten sonra evin
tanışmamız olmuştu. Bu görüşme 1974 – 1975 yıllarında
avlusuna geçtim, orada çok sayıda ayakkabı vardı. Ben
gerçekleşti.'' dedi.
ilk başta cami olduğunu sanmıştım. İçeriye girdiğimde
büyük bir divanhanesi olduğunu gördüm, bana boş bir
yer gösterdi, ben de oraya iliştim ve hemen oturdum.
Küçük Molla
Meclisinde birçok şeyh ve mollalar vardı. Kendisine rüya
tabirlerini ve bazı konularda da açıklama yapmasını talep Erbil'in meşhur şahsiyetlerinden biri olan Molla Efendi,
ediyorlardı. Tatlı bir dili vardı, açıklamaları çok vezinli,
namı diğer Küçük Molla hakkında şu şekilde konuştu:
kafiyeli ve aynı zamanda da düzgün cümlelerdi.''
“Şair Tevfik Celal Molla, Küçük Molla'yı araştırmamı ve
Sözlerinin devamında Reşat Müftü ile diyaloğunu anlatan çok önemli bir şahsiyet olduğunu söylemişti. Rahmetli
Saatçi, “Bir takım görüşmelerini yaptıktan sonra hemen
Reşat Müftü'ye Küçük Molla'yı da sormuştum, fakat çok
bana döndü ve ‘Buyrun senin sormak istediğin nedir?’ diye kalabalık bir ortamdaydı, başbaşa görüşebileceğimizi
sualde bulundu. Ve ben de Erbil'e geldiğimi, tarihi,
sanmıştım, fakat anca bu kadar bilgi alabildim
edebiyatı ve özellikle camileri hakkında bilgi almak
kendisinden.”
istediğimi söyledim. Kendisinin 'تآريخ جوامع االربيل
– Erbil'de Camilerin Tarihi' adında bir kitap yazdığını,
bunun da o dönemin vakıflar bakanının (Diyanet işleri

Erbil'in kimliği.. Tarihi dokusu
“Erbil'in kültürü ve dokusu, bu şehrin kimliğini ortaya
koyuyor aslında.” diyen Suphi Saatçi, “Dolayısıyla
Erbil'in geçmişi çok zengin, bundan vazgeçmemiz
mümkün değil. En çok hayıflandığım nokta, Kale'deki
evler. Konut mimarisi açısından mutlaka ele alınması
gerekir. İnşallah bununla ilgili TİKA'ya bir proje verdik,
destek verirlerse bunu da ele alacağız. Kale'de 10-15
tane ev belirleyip onları ‘Erbil Evleri’ diye içerisinde
ağaların adlarını ve adreslerini yazarsak kimlikleri
belli olacaktır zaten. Bunu çok güzel bir baskı ile
basıp sunacağız, Arapça ve İngilizce nüshaları da
olacak. Böyle bir tanıtım yapabiliriz.” dedi.
Ayrıca Erbil'in gelenek ve göreneklerine değinen
Prof. Saatçi, “Rahmetli Ata Terzibaşı, Erbil'in kıymetli
şairlerini yazmıştır, o çok kıymetli ve titiz bir çalışma
olmuştur. Ayrıca çocuk folkloru ve halk edebiyatı
açısından önemli derlemelerin yapılması lazım.
Gelenek, görenekler, yatırlar yani sadece şifahi
şeyler değil de bu tür işlere önem verilmeli. Bu tür
çalışmalar şehrin kimliğini tanıtmada önemli rol
oynayacaktır. Basına çok önem verilmelidir, büyük
edebiyatçı Mehmet Emin Yurdakul'un dediği gibi,
‘Şairleri haykırmayan bir millet, sevenleri toprak
olmuş öksüz çocuk gibidir’, bunu basın için de
söyleyebiliriz.” ifadelerinde bulundu.
Saatçi: Erbil ve Kerkük'te konservatuar kurulmalı

Gençlerin bu konuda öncü olmasını
söyleyen Suphi Saatçi şu şekilde
konuştu:
“Sizin gibi gençler kendi görevlerini ifa ederlerse, Erbil'in
sesi ve nefesi, kamuoyu ve medyaya ulaşır. Medyayı çok
ihmal ettik ve acemi kaldık. Bunun da sebebi uzun yıllar
boyunca Türkmenlere siyasi baskıların yapılmasından
kaynaklanıyor, bundan dolayı ilerleme gösterilemedi.
Bu diğer milliyetler için geçerli değil. Şu anda daha
demokratik bir alan içerisindeyiz. Temennimiz bu
faaliyetlerin daha özgürce yapılması. Erbil ve Kerkük'te
musiki konservatuarı kurulabilir, Erbil'de konuşulan
dil ile hoyrat, türkü ve şarkılar öğretilebilir. Bu işin bir
okulu olursa, Hollandalı bir müzikolog buraya gelip
araştırmasını yapabilir. Böylelikle hem dili hem de
folkloruna aşina olur. Böyle bir şey sağlanırsa, akademik
bir havaya girmiş oluruz.”
Prof. Dr. Suphi Saatçi, “Musikimizde yetişen kıymetli
insanlarımız kendi imkanlarıyla yetişmişlerdir. Halbuki
sadece bu musikiyi icra eden kişilerin olması ve böyle bir
okulun olması çok büyük bir önem taşıyor. Son yıllarda
meşhur olan Yunus Tütüncü'nün konservatuvar eğitimi
aldığını düşünün, nerelere gelirdi.'' ifadelerini kullanarak
sözlerine son verdi.
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Küreciler Camisi Cemaatinden
Sitem
2

Haber: Muhammet Emin / Foto: Çoban Timur

015 yılının temmuz ayından itibaren Erbil Valisi
Nevzat Hadi'nin kararıyla Erbil'deki Küreciler Camisi'nde,
Erbil'de yaşayan Türkmenler için her Cuma Kürtçe ve
Arapça'nın yanında Türkmence hutbe veriliyor.

etmeleri yönünde. Öyle olursa biz de daha büyük bir
caminin yapılması için tüm çabalarımızı göstermeye
çalışacağız ve bu sefer biz devlete emri vaki yapmış
olacağız." şeklinde açıklama yaptı.

Küreciler Camisi cemaatinden olan Fikret Terzibaşı,
Türkmence hutbe verilen caminin önemine değinerek
şunları söyledi:

Ancak Türkmenlerin hutbeye katılım oranının yeteri kadar
olmaması, kamuoyunda tepkiye neden olmuş durumda.
Ayrıca camide var olan eksiklikler, park sorunu, klima ve
diğer sorunlar cami cemaatini rahatsız ediyor.
Küreciler Camisi Hatibi Molla Vuşyar Haydar, Tba
mikrofonuna camide yaşanan sıkıntıları anlattı.
Haydar, ''Kur'an okuma bölümünde (mahfel) klimamız
olmadığından dolayı kışın ısıtma sorunumuz oluyor yazın
ise sıcak havalar nedeniyle sorun yaşıyoruz. O bölüm için
en azından 2 klimaya ihtiyaç oluyor.'' dedi.

Molla Vuşyar kendisini rahatsız eden başka bir konuya
değinerek, ''Rahatsız edici başka bir durum ise Türkmen
kardeşlerimizin camimize az ziyarette bulunmalarıdır. Bu
durumdan mütevellit isteğim onlardan camimize akın
etmeleri. Bu doğrultuda da bizim camimizi daha büyük bir
camiye değiştirmek için adım atacağız. Bazı kişiler, caminin
küçük olması nedeniyle ziyarette bulunmadıklarını
dile getiriyorlar. Aslında bizim baştan bu camiyi kabul
etmememiz gerekirdi, ama emri vaki bir durumdayız ve
camiyi biz teslim almış vaziyetteyiz."
Türkmen kamuoyunda sık sık camiyi değiştirme
tartışmalarına değinen Molla Vuşyar, ''Camiyi değiştirmek
istiyorsak Türkmen kardeşlerimizin bu camiyi doldurmaları
lazım ki biz daha büyük bir cami talebinde bulunabilelim.
Ayrıca caminin küçük olması bir yana, araba park etme
sıkıntısı da bulunuyor ve buna da çözüm aramak lazım.
Aynı zamanda önemli sorunlardan biri de, camide resmi
olarak imam, müezzin ve hademe bulunmamasıdır.''
ifadelerinde bulundu.
5 yıldır gönüllü olarak imamlık yapan Molla Saddam
Zeki'ye maaş bağlanmadığını aktaran Vuşyar Haydar,
''Şimdiye kadar tayin edilmedi ve bir maaşı yok. Kendi
imkanlarıyla camiye ziyarette bulunuyor ve kendi
masraflarını karşılıyor. Tüm işlerini bir kenara atıp bu
caminin boş kalmaması için elinden geleni yapıyor. Küçük
bir süre yardım amaçlı bir miktar kendisi için temin edildi
ama o da şimdi yok. Bu yardımı tekrardan yapmaları
için adımlar attık ama bir cevap alamadık. Maalesef
müezzinimiz de yok, cuma günleri ezan veren ve Kur'an-ı
Kerim okuyanlar gönüllü olarak bu işi yapıyorlar. Ayrıca
hademe de bulunmamakta, sadece Hacı İdris hayır adına
bu cami için bir şeyler yapmaya çalışıyor." diye konuştu.
Türkmenlerden şikayeti olduğunu belirten Molla Vuşyar
Haydar, sözlerinin devamında, ''Türkmen kardeşlerimizden
de şikayetimiz var. Bu cami onlar için açıldı. Türkmen
dilinde hutbe verilmesi için. Ama Türkmen kardeşlerimiz
haftada bir gün bu camiyi ziyaret etmek ve burada Cuma
hutbesini dinleme gayretinde bulunmuyorlar. Bizim
amacımız onları bir araya toplamak. Çok sayıda Türkmen
kardeşimiz var, imamımızı ve kardeşlerimizi burada bir
ardada görmek bizi mutlu eder ve birbirlerini de teşvik
etmiş olurlar. Kardeşlerimizden isteğim camiyi ziyaret

kısaltması Tba olan Türkmen Basın Ajansı'na çok teşekkür
ederiz çünkü kuruluşlarından bu yana her dini törende bizi
ziyarette bulunuyorlar ve sesimizi Türkmenlere ve bölgeye
duyuruyorlar. Ramazan'da program yaptık, teravihlere ve
bayram namazlarına gelip yayın yapıyorlardı. Teşekkür
ederiz." şeklinde dileklerde bulundu.

Camide imamlık vazifesini gönüllü olarak üstlenen Molla
Saddam Zeki, ise mevcut duruma ilişkin Tba mikrofonuna
şu şekilde konuştu:
"İsteğimiz, imkan çerçevesinde başka bir caminin daha iyi
bir yerde yapılması. Bu da varlıklı olan kişilerin veya yetkili
makamların yolundan yapılır. Bu işe kalkan her kim olursa,
Allah'ın izniyle çok büyük bir sevaba girecektir. Ama yeni
bir caminin inşa edilmesi için imkan bulunmadığı takdirde
biz de mecburen bu caminin eksiklerinin tamamlanması
için bazı isteklerde bulunacağız. Birçok kişi Türkmenlerin
camiye gelmediğine dair vurgu yapıyor. Tamam bu söz
doğru ama aynı zamanda da araba park etmek için uygun
bir yer bulunmuyor. İkinci bir sebep de ziyaretçilerin
de bildiği üzere caminin alanı çok küçük. Sağ olsun
hayırseverler son zamanlarda yardım toplayarak caminin 2.
katının yapımında para toplayıp biraz da olsa alanın daha
büyük olmasında katkıda bulundular."

''Erbilde Türkmen varlığı bir gerçektir. Türkmenler Erbil’in
ana unsurudur. Bu yüzden her türlü hak ve hukuka sahip
olmak en basit ve doğal hakkımız. Bu hakların başında
kültürel haklar ve dilimiz ile ilgili haklar yer alıyor. Söz
konusu Küreciler Camisi olunca, bazı arkadaşların çalışma
ve çabaları sonucunda, yetkili taraflardan ve valilikten
cuma günü hutbe verilme hakkı elde edilmiştir. Buradan
da bu konuda emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür
ediyoruz."
Verilen hakka sahip çıkılmasının önemini vurgulayan
Terzibaşı, ''Küreciler Camisi konumu itibariyle Erbil şehrinin
merkezinde sayılır. Erbil’de Türkmenlere tanılan bu hakka
sahip çıkmak, bütün Türkmenlerin ana görevidir. Aynı
zamanda kültürümüze ve dilimize sahip çıkmaktır. Biz
Türkmenler için Erbil’de Cuma namazı bir dini vacip
olmasının yanı sıra, milli bir görevdir. Ama ne yazık ki
gördüğümüz üzere çok az sayıda Türkmen kardeşlerimiz
devamlı ve düzenli bir şekilde Cuma namazı için camiye
geliyorlar.'' diyerek önemli konulara değindi.
Son olarak Türkmenlere camiye gelmeleri konusunda
seslenen Fikret Terzibaşı, ''Buradan bütün aziz Türkmen

Türkmen yetkililere sitemde bulunan Molla Saddam,
''Herhangi bir yetkiliden ‘Türkmenlere ne verdiniz?’ diye
sorulduğunda, belkide onların ilk cevabı ‘onlara cami
verdik ve kendi dillerinde hutbe okutuyorlar’ diyebilirler.
Belkide ilk cevapları bu olmasına rağmen, sanki fazladan
bize hak tanımışlar gibi minnet bile ederler ama şu anda
ikinci millet olamamıza ve Türkmenlerin tarihi ortada
olmasına rağmen, bize böyle küçük bir camiyi layık
görüyorlar." şeklinde ifadelerde bulundu.
Camiye yapılan dış müdahalelere değinen Küreciler Camisi
İmamı Molla Saddam Zeki, ''Bu camide Türkmenlere
herhangi bir taraftan herhangi bir müdahale yapılmaması
gerekir. Örneğin dini bir tören düzenlendiğinde veya
camiyle ilgili herhangi bir durum olduğunda. Burada Bir
zamanlar ikindi namazından sonra Türkmence ve ardından
Kürtçe dillerinde fetva veriliyordu, bazı kişiler ve taraflar
bu gayet sıradan hakkı garip bulup şikayette bulunup bu
vaazları ortadan kaldırdılar."
Kısaca caminin eksikliklerini sıralayan Molla Saddam,
''Camide eksiklerden biri iyi bir hoparlör ve ses sisteminin
bulunmaması. Örneğin Cuma günleri veya ramazan
aylarında vaaz verildiğinde yakında olan
dükkanlar ve civardaki evlere bile sesimizi
duyuramıyoruz. Sonuçta biz burada sadece
Allah'ın kelamını dile getirip Allah'ın yolunda
çağrıda bulunuyoruz. Hiçbir siyaset burada söz
konusu bile olamaz. O yüzen yeni ve güçlü bir
hoparlör bizim çok işimize yarayacak. Bunun yanı
sıra Kur'an-ı Kerim'leri üzerine yerleştirmek için
yeni raflara ve caminin ikinci katı için klimalara
ihtiyaç var. Ayrıca imam ve hatip için de herhangi
özel bir oda bulunmamaktadır. Onun için de bir
şeyler yapılmalı çünkü hocalarımızı ziyarette
bulunanları veya sorusu olanları güzel bir şekilde
ağırlayamıyoruz." diyerek sorunlara tek tek
değindi.
Molla Saddam son olarak, "Biz buradan da

kardeşlerimize sesleniyorum. Elde edilen bu hakka sahip
çıkalım. Dilimize, kültürümüze ve hocalarımıza sahip
çıkalım. Caminin saflarını dolduralım ki ilgili makamlara bir
mesajımız olsun. Aynı zamanda böyle olursa Türkmenler
arasında dostluk ve arkadaşlık bağları daha da güçlenir
ve öz güvenimiz artar. Gelecekte diğer haklarımızı talep
etmek için de daha güçlü ve azimli oluruz. Tüm Türkmen
halkımızın camimize sahip çıkmasını umuyorum.'' şeklinde
ifadeler kullanarak sözlerine son verdi.
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Koronavirüs ile Gündeme Gelen
Yarasa ve Erbil'deki Yarasa Ritüeli

C

Haber: Ziya Uzeiry

an kaybı sayısının 1000’i aşan koronavirüs salgını,
Çin başta olmak üzere dünyayı tehdit etmeye devam
ediyor.
Tüm dünyaya korku salan virüsün kaynağı ise bilim
insanları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bilim
dergisi Nature'da pazartesi günü yayınlanan ve Wuhan
Viroloji Enstitüsü'nde üst düzey bir koronavirüs uzmanı
olan Zheng-Li Shi tarafından kaleme alınmış bir makale,
koronavirüsün yarasalardan geçen başka virüslerle yüzde
96 oranda benzerlik taşıdığını ortaya koydu.
Çin'de bir yerlerde, belki de Yunnan eyaletinin güneyinde
bir yerde, binlerce kişiyi enfekte eden, milyonlarca Çinliyi
işlerinden ve ailelerinden çekip alarak küresel finansal
piyasalarda tahribat oluşturan ölümcül koronavirüsün
gizemli kökenlerine ev sahipliği yapan bir mağara
bulunuyor.

Kâr amacı gütmeyen EcoHealth Alliance adlı şirkette
hastalıklar üzerine uzman çevrebilimci Peter Daszak tam
da bu konu üzerinde çalışıyor. O ve ekibi, yarasaları ve
taşıdıkları patojenleri araştırmak için hem Çin'deki hem de
dünyanın dört bir yanındaki mağaralara girdiler.
Peter Daszak, "İnsan nüfusu arttıkça, bu yayılma olaylarının
sayısı katlanarak artıyor. Bu durum, insan faaliyetinin
doğrudan bir ürünü." diyor. Peter Daszak ayrıca, gelecekte
yeni koronavirüs gibi daha fazla salgın olacağını "basit bir
matematiksel kesinlik" olarak nitelendiriyor.
Yarasa Çorbası
Birçok Asya ülkesinde sık tüketilen bir çorba olan yarasa
çorbası, tarifi itibarıyla ülkemiz için hiç çekici ve yenilebilir
bir şey değil.
Çorbanın yapılışı yarasaların pişirilmesini ve ardından
suyunun ayrılmasını içeriyor.
“Başlıkla şimdiye kadar okuduklarımız ne alaka”
diyebilirsiniz. Çünkü daha Erbil'de gelenek haline
gelen ''yarasa kanatlarından su içirtme'' ritüelini
sizinle paylaşmış değiliz.
''Nasıl yani?'' demeden Seyit İsa Seyit Selim’in bize
yarasalar hakkında Erbil'de uygulanan eski ritüele
ilişkin söylediklerini sizlerle paylaşıyoruz;
“Eskiden Erbil şehrinde ilginç gelenek ve görenekler
vardı. Onlardan birisi, yarasa kanatlarından su içmekti.
Zamanında Kale'de bulunan evlerin çatıları ağaçtan
yapılırdı, o ağaçların arasında yarasalar yaşardı. Yatsı
namazına yakın evlerin çatısında bulunan yarasalar
dışarıya çıkıp uçmaya başlarlardır.

Bazen
bir tanesi
yolunu
kaybederek
duvara
çarpıp yere
düşerdi.”

Sözlerini devamında Seyit İsa, “Annelerimiz bu yarasayı
hemen yakalayıp, kanatlarını açarak su doldururdu, daha
sonra da teker teker bizlere içirirdi. Bu işlemin amacı,
öğrencilerin ve çocukların okula gittiği zaman zihin
açıklığına kavuşmasıydı. Erbil’de bunu benim gibi içen
birçok kişi var. Bunu kendi sayfamda paylaştığım zaman
birçok kişinin benim gibi bu sudan içtiğini gördüm. Bu
gelenek muhtemelen 500 yıl veya daha fazla bir zaman
diliminden önce kullanılmış.” şeklinde konuştu.
Seyit İsa Seyit Selim son olarak o dönemde hijyen
kurallarının ihmal edildiği ritüel hakkında şöyle konuştu:
“Suyu, yarasanın kanadını yıkamaksızın veya dezenfekte
etmeksizin bize içirirlerdi. O sene okulda başarılı puanlar
alan öğrenciler, tekrardan yarasanın yolunu yitirip
düşmesini beklerlerdi.”
Eskiye nazaran günümüzde hastalıkların çoğalması,
tesadüf bir durum değil, yarasa ritüeli bunun en bariz
örneği sayılabilir. Özellikle üzerinde durulan nokta o
dönem hastalığa neden olmaması, aksine günümüz
teknolojisinde böyle bir durumun hastalığa sebebiyet
vermesi!

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliği
Duyurdu: C Tipi Elektronik Vize
Düzenlemesi Sonlandırılacak

T

kapsamında, Irak vatandaşlarının Türkiye
tarfından yetkilendirilmiş olan vize aracı hizmeti
ürkiye’nin Bağdat Büyükelçiliği’nden, umuma veren kurumlar üzerinden Irak’ta yapabilecekleri C
tipi elektronik vize başvuruları için her elektronik
mahsus pasaport hamili Irak vatandaşlarına
vizenin aracı hizmet bedeli 50 ABD doları olarak
yönelik olarak uygulamada olan C tipi elektronik
belirlenmiştir.
vize düzenlemesine ilişkin bildiri paylaşıldı.
Haber merkezi

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliği’nden yapılan
bir açıklamada, “Türkiye’ye seyahat etmek
isteyen umuma mahsus pasaport hamili Irak
vatandaşlarına yönelik olarak uygulamada olan C
tipi elektronik vize düzenlemesi sonlandırılması
öngörülmektedir.” şeklinde ifadelere yer verildi.

Irak vatandaşlarına 14 Nisan 2020 tarihine
kadar ita edilmeye devam edecek olan C tipi
elektronik vizeler, 30 gün geçerli ve 30 gün
ikamete izin verir şekilde
düzenlenecektir.

C tipi elektronik vize
uygulamasının sona
Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliği tarafından
ereceği 15 Nisan 2020
yapılan açıklamada şu şekilde:
tarihinden itibaren
ise, umuma mahsus
“Türkiye’ye seyahat etmek isteyen umuma
pasaport hamili Irak
mahsus pasaport hamili Irak vatandaşlarına
vatandaşları şimdi
yönelik olarak uygulamada olan C tipi elektronik
vize düzenlemesinin 15 Nisan 2020 tarihine kadar olduğu üzere Türkiye’ye
etiket vize almak
sonlandırılması ön görülmektir.
süretiyle seyahat etmeye
Bu çerçevede, 14 Nisan 2020 tarihine kadar devam devam edebileceklerdir.
Irak vatandaşları bu
edecek olan C tipi elektronik vize uygulaması

tarihten itibaren etiket vize başvurularını,
halihazırda olduğu üzere, Türkiye tarafından
yetkilendirilmiş olan özel şirket tarafından
işletilen Irak’ın muhtelif şehirlerindeki (Bağdat,
Basra, Kerkük, Erbil, Süleymeniye) vize başvuru
merkezleri aracıyla yapmayı sürdürebileceklerdir."

6

+964 750 261 10 11

Paralel güç ve
korkunç sonuçlar

H

ükümetlerin yanı sıra tehdit yaratan ve
korku salan oluşumların en başında başka bir gücün
olması ve sorgulanmaksızın olaylara müdahele
etmesi, aynı zamanda hükümet ve halkın genel
çıkarlarını bertaraf etmesi, bütün güç dinamiklerini
kendine ayarlaması yer alıyor. Bu tür oluşum veya
grupların yarattığı hasarlar, siyasal, demokratik
rejim, eğitimsel ve ülkelerin gelişimini geriye
götürmesidir. Bu mihvalde bu tür oluşumların
olduğu ülkelerde bulunan hükümetlerin, güçsüz ve
zayıf düşmesini, dış gündem ve iç işlerinde ayrıca
hizmet sektöründe zayıf bir işleve sahip olmalarını
tetikler.
Paralel güce en uygun örneklerden birisi, 15
Temmuz 2016'da Türkiye'de yaşanan olaylardır.
Darbe girişiminde bulunmak isteyen bir grup, halkın
ayaklanmasına
ve sonuç
olarak 250
kişinin
hayatını
kaybetmesine
neden
olmasıyla
birlikte girişim
başarısız oldu.
Bir ülkede
darbe yapmak,
bir-iki günlük
bir durum
değildir, asıl
olarak yıllar
süren bir arka plan hazırlığı gerektirir. Hükümeti
kontrol etme, kendi yandaşlarını öne çıkarma gibi
eylemler yıllar süren bir şey ve sonuç olarak halkın
iradesini ve isteklerini askıya almak anlamına gelir.

ziya.m.uzeiry@outlook.com
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ABD Savunma Bakanı Esper: Amerika
Irak’a askeri eğitim ve istişare desteği
vermeye devam ediyor, terör örgütü DEAŞ'ı
bitirinceye kadar devam edecektir

M

Irak güçlerinin teröre karşı savaşabilmesini sağlamak
olduğunu belirtti.

AA

ünih Güvenlik Konferansı (MSC 2020) zirvesinde
Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer
ile ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Savunma
Bakanı Mark Esper, "Amerika, Irak’a askeri eğitim ve
istişare desteği vermeye devam ediyor, terör örgütü
DEAŞ'ı bitirinceye kadar devam edecektir." şeklinde
açıklama yaptı.

Karrenbauer konuşmasının devamında şu ifadelerde
bulundu:
"Almanya uluslararası koalisyonun bir ortağı, üzerine
düşen görevi de yerine getirmede geride kalmayacaktır."

3 Ocak 2020’de ABD’nin düzenlediği hava saldırısında
Ayrıca Esper DEAŞ’a karşı uluslararası koalisyona üye olan İran’a bağlı olan Kudüs Gücü Komutanı Kasım
Süleymani ve Irak Haşdi Şabi Başkanı Yardımcısı Ebu
ülkelerin toplantısından hemen sonra, "Şu anda Irak’ın
Mehdi Mühendis, Bağdat Havalimanı yakınlarında
durumu karışık. Yaptığımız toplantıda Nato’nun Irak’taki
öldürülmüştü. Bu olayın ardından uluslararası koalisyon
rolünün DEAŞ’a karşı mücadelede genişletilmesini
gücü tüm faaliyetlerini askıya almıştı.
konuştuk." dedi.
Diğer taraftan ülkesinin DEAŞ’a karşı uluslararası
koalisyonda bulunan ülkeler ve Irak hükümeti arasında
koordinasyon sağladığını belirten ABD Savunma Bakanı
Esper, "Koalisyonun işleri sona ermiş değil, Irak’ta kalmayı
kararlaştırdık." ifadelerinde bulundu.

Daha sonra Irak Temsilciler Meclisinde yapılan bir
oturumda ülkede bulunan yabancı güçlerin kovulması
yönünde karar alınmıştı, gerekçe olarak da Irak’ın savaş
sahası ve Amerika ile İran arasında güç gösterisi sahası
olmamasını göstermişti.

Esper’in bu sözleri üzerine konuşan Karrenbauer,
ülkesinin amacının Iraklı güçlere yardım olmak ve
destek vermek ayrıca buna bağlı olarak da gelecekte

ABD, uluslararası koalisyon gücü kapsamında Irak'ta 5
bin askerini konuşlandırmış durumda.

Bizimle ilgili olan bazı spesifik konular var,
özellikle tüp sıkıntısı ve Erbil ile Duhok şehirlerine
gönderilmesi husunda aksilikler çıkartılması. Bu
konu ile alakalı birçok yorum ve durum ortaya
atıldı. Örneğin belirli bir gücün bu bahsi geçen iki
ile tüp aktarımını engellemesi gibi. Bu tür eylemler,
tam tamına paralel hükümet eylemleri olmasa da
hükümet dışında başka bir gücün bu tür eylemlere
girişmesi ve hükümet ile alakalı olan, halka hizmet
sunan bir prosedürün engellenmesinin kabul edilir
bir tarafı yok.
Siyasilerin ağzında güçlerin birleştirilmesi ve resmi
kurumların bir arada işlevsel olarak çalışması adeta
bir slogan halini almıştır. Geçmişte ve günümüzde
de bu hususta farklı çabalar gösterilmiş ve her
zaman hükümetin ana gündemlerinden biri
haline gelmiştir, fakat bunun pratikte yüzde yüz
gerçekleştiği de söylenemez.
Kürdistan Bölgesi idari olarak başkanlık, başbakanlık
ve parlamento olarak idari sisteme sahiptir. Bu
saydığımız kurumlar idari işlemler ve kendilerine ait
planları yürürlüğe koymakla mükelleftir. Başka bir
gücün, hükümetin hizmet planları karşısında hendek
kazması, kaos yaratması ve halkın isteklerini kulak
ardı etmesi kabul edilemeyen bir durum.
Vücut bulan her 3 idari kurumun ortaya çıkacak
krizler ve sorunlar karşısında sorumluluk alması
lazım, bu yüzden kaos yaratıcı durumlar karşısında
önlem alınmalı. Bütün güçlerin tek mihverde
toplanması lazım ki o da halka hizmettir.
İyi veya kötü, hükümet haricinde bulunan paralel
güçlere onay verilmemeli, aynı zamanda güç mercii
olarak bakılmamalıdır. Nitekim bahsi geçen üç
resmi kurumun halkı koruma ve hizmet sağlamada
bir numaralı mercii olmalıdır. Bu yüzden yasama
ve yürütmeyi zayıf düşüren bütün paralel güçlerin
önü kesilmeli. Aksi takdirde ileride hükümet büyük
sorunlarla karşılaşabilir, halk arasında kutuplaşmaya
neden olabilir.

Gösterilerin Merkezi Tahrir Meydanı’nı
Bu Kez Kadınlar Doldurdu

B

AA

aşkent Bağdat’ta son birkaç
gün içerisinde yüzlerce kadın,
hükümet karşıtı gösteri düzenledi.
Bağdat’ın merkezindeki Tahrir
Meydanı’nda 13 ubatta toplanan
kadınlar, ülkenin
geleceğinde söz sahibi
olmak istediklerini ifade
etti.
“Ne Mukteda ne Hadi,
ülkem özgür kalacak”
şeklinde slogan atarak Sadr
Hareketi lideri Mukteda esSadr ve Şii Bedir Tugayları
lideri Hadi el-Amiri’yi
protesto eden kadınlar,
ülkede artık kronikleşen

yolsuzluk sorununa da tepki
gösterdi.

milyonlar nerede?” şeklinde
sloganlar atıldı.

Üniversite öğrencilerinin de destek
verdiği Tahrir Meydanı’ndaki
gösteride, “canımız ve kanımız
Irak’a feda olsun”, “bugün gazı
(göz yaşartıcı gaz) yarın özgürlüğü
tadarız” ve “Hüseyin’e ağlayan

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr
yanlısı kadınlar da 14 şubatta gösteri
düzenledi.
Başkentin doğusundaki Sadr
Bölgesinde cuma namazı sonrası
toplanan kadınlar,
ellerinde Irak
bayrakları ve Şii liderin
posterlerini taşıyarak
yürüyüşe geçti.
Temsili kefen giyen
kadınlar, sık sık
"Amerika'ya hayır"
sloganları attı ve
liderleri Sadr'a
bağlılıklarını ifade etti.
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Çin geliştirdiği bir sistem aracılığıyla
memurlarının beynini test ediyor

Hazırlayan: Abdulselam Hişam

in hükümeti tarafından uygulanan
yeni bir teknoloji projesiyle çalışan
memurların beyinlerinin elektrik
dalgaları test ediliyor.
Bu sistemde, çalışanlarda bulunan
stres, sinir ve halsizlik sonuçları ortaya
çıkacak. Kablosuz bağla çalışan birkaç
elektronik duyudan oluşan bu teknoloji,
memurlara uygulanacak.
Beyinden alınan elektrik dalgalarının
verileri bu sistem için özel tasarlanan
bilgisayarlara aktarılacak, bu bilgiler
test edilerek çalışanlarda bulunan sinir
bozukluğu ve stresi ortaya çıkaracak.

Birçok şirket ve fabrikalar günlük
gelirlerini arttırmak, psikolojik baskı ve
halsizlikten korunmak için çalışanlarını
gözlemlemek amaçlı bu sistemi
kullanıyor.
Bu sistem aracılığıyla şirketler
çalışanlarında oluşacak psikolojik
sıkıntıların önüne geçip çalışanlarının
motivasyonlarını yüksek kalmasını
sağlayacak.
Çalışanlarda oluşan psikolojik sıkıntılar
belirtildiğinde şirketler çalışanlarına
düzelmeleri için izin ya da daha kolay
bir görev verecek.

Cep telefonunun ısınma nedenleri….

C

Hazırlayan: Abdulselam Hişam

ep telefonunun ısınması cep telefonunu
kullanıcılarını rahatsız eden başlıca sıkıntılardan biridir.
Teknoloji ve kamuoyuna hizmetin ilerlemesiyle birlikte
insanlar bu cihazı daha fazla kullanmaya başladı bunun da
sonucunda telefonlarda ısınma sorunu arttı.
Cep telefonumuzun neden ısındığını birçok kez
kendimize sormuşuzdur. Özellikle oyun oynadığımızda
ya da herhangi bir işlem gerçekleştirdiğimizde cep
telefonumuzun neden ısındığı sorusu aklımıza geliyor.

İşte cep telefonlarının ısınma nedenleri:
1. Sürekli cep telefonumuzun pilini ve şarj kablosunu
kontrol etmeliyiz, çünkü pilin eskimesi ve kullanılan şarj
kablosunun kötü kalitede olması telefonların ısınmasına
yol açar.
2. Telefonun kamerasının güçlü bir çözünürlükle
kullanılması ve uzun süre kameranın açık kalması.
3. Virüsün bulunması: Cep telefonundaki virüsler belirlidir
ve bu virüslerden korunmanın en önemli yolu indirilen
aplikasyonun kaynağının güvenilir olmasıdır.
4. Wi-fi’nin uzun süre açık tutulması.
5. Kılıf, cep telefonlarını kırılma ve çiziklerden korunmak
için kullanılır. Bazı telefon kılıfları cep telefonun ısınmasına
yol açar.
6. Şarj kablosunu değiştirme: Cep telefonlarının kabloları
birbirinden farklı olarak tasarlanmıştır bu nedenden
dolayı telefonun kendi şarj kablosunu kullanmaya özen

göstermeliyiz çünkü başka bir şarj aleti
kullanılırsa pile fazla elektrik akımı geçiş
yaparak telefonun ısınmasına yol açar, şarjdan
çıkarıldıktan sonra da şarjın erken bitmesine
yol açar.
7. Şarj üzerindeyken cep telefonu kullanımı.
İç sorunların dışında cep telefonunun güneş
önüne ve sıcak eşyaların yanına koymak gibi
bazı dış etkiler de telefonların ısınmasını sağlar.
Bunların dışında eğer cep telefonunuz
ısınıyorsa bu ısınmanın başında gelen
nedenlerden biri de arka planda açık kalan
uygulamalardır, bu nedenden dolayı arka planda açık
kalan uygulamaları kapatmamız gerekir.
Cep telefonunun ısınmasının başka bir nedeni karşısında
ise en kısa zamanda bir ustaya gösterilmesi gerekir, çünkü
birçok ısınma sorunu olan telefonların uyarma ve işlemciyi
yavaşlatma yetenekleri yok olup pil ve telefon için büyük
zararlar yaratıp bazı zamanlarda ise telefonun patlamasına
yol açar.
Cep telefonlarının ısınma sorunlarını nasıl önleyebiliriz?

Telefon pilinin ısınmasını önlemek için telefonunuzu ağır
çözünürlüklü oyunlardan ve video izlemekten uzak tutun.
Birden fazla uygulamayı aynı anda kullanmayın ve arka
planda olan uygulamaları kapatn.

Gerekmediği durumlarda bluetooth, Nfc ve Hotspot gibi
ağları kullanmayın.
Otomatik parlaklığı aktif halde tutmayın çünkü parlaklık
sensörünü sürekli aktif halde bırakmış olursunuz. Bu
da güç kullanımını arttırır, pile zarar verir ve telefonun
ısınmasına yol açar.
Hücresel veriyi kullanmak yerine wi-fi kullanılması daha
uygun görülür çünkü hücresel veri kullanımı fazla enerji
sarfına yol açar.
Telefonunuzun ısındığını hissederseniz telefonunuzun
koruyucu kılıfını çıkarın.
Cep telefonunuzun fazla enerji kullanımını ve ısınmasını
engellemeniz için düşük enerji gücü kullanım modunu
açık tutun.

Avustralya'da yangınlar 6 ayın
ardından
kontrol
edildi
A
Hazırlayan: Muhammet Abdulcabbar

vustralya itfaiye birimlerinin yaptığı açıklamada
6 ay süren yangının başarılı bir şekilde kontrol edildiği
duyuruldu. Ayrıca yaptıkları hava durumu tahminlerinde
yangının oluştuğu yerlerde sağanak yağmurlar bekleniyor.

NSW Kırsal İtfaiye Servisinden (NSWRFS) yapılan açıklamada
ilk kez yangınların tamamının kontrol altına alındığını
duyurdu.
Ayrıca paylaşılan verilere göre yangın sırasında 1 milyardan
fazla canlı yandı, bazı bölgelerde ise hayvanlar ve ormanlar
tamamen yok oldu.
Diğer taraftan Avustralya hizmet kurumunun paylaşmış
olduğu bildiride yangında yanan arazilerin, Londra’nın üç
katı olduğu belirtildi.
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Yaygın Ölümcül Virüs: Karaciğer Virüsü

Haber: Muhammet Abdülcabbar / Foto: Ali Salim

araciğer virüsü (hepatit), karaciğerde iltihaba yol
açan, bulaşıcı bir hastalıktır. Beş çeşidi bulunmaktadır.
İnsanlara yiyecek, içecek ve kan yoluyla bulaşmaktadır.
Kadın ve erkeklerde hastalığa yakalanma oranı aynıdır.
Ayrıca yılda milyonlarca kişi bu hastalığa yakalanmaktadır.
Hepatit virüsü yılda yaklaşık 1 milyon 500 bin kişinin
hayatını kaybetmesine neden olmaktadır.

sürebilir, öyle ki tedavisi yapılmazsa virüs geliştirerek
kansere neden olabilir, bazen sonuç ölüm de olabilir.
Bu konuda bilgi sahibi kişiler tarafından çeşitlendirilen
virüsün, A, B, C, D, E olmak üzere beş çeşidi bulunmaktadır.
Bu beş çeşit ise insanlarda hastalıklara neden olmaktadır.”
dedi.
Virüsün bulaşma yollarına ilişkin Ali, “Bulaşma yolları,
virüsün çeşidine göre farklılık göstermektedir. Örneğin,
A ve E virüsü ağız yoluyla, yiyeceklerin hijyenik
olmamasından yayılmaktadır. Ancak, diğer üç virüs B, C,
D ise kan yoluyla taşınmaktadır. Yani virüse yakalanan bir
kişinin kanının sağlıklı bir kişiye geçmesiyle bulaşmaktadır
ya da cinsel ilişki veya doğum yoluyla taşınabilir. Özellikle
de B ve C türü bu yollarla bulaşmaktadır.” ifadelerinde
bulundu.
Dr. Kasım Aziz Ali, söz konusu hastalığın belirtilerine ilişkin
şu ifadelerde bulundu:

Tba gazetesi olarak, söz konusu virüsün çeşidi, tehlikeleri
ve merak edilen birçok konu hakkında bilgi almak üzere
Sağlıklı Hayat Teşkilatı Başkanı Dr. Kasım Aziz Ali ile
görüşme gerçekleştirdik.
Konuşmasına hepatit virüsünün çeşitlerine değinerek
başlayan Dr. Kasım Aziz Ali, “Bilim insanlarının
aktardıklarına göre, bu virüse yakalanan hastanın
hiçbir tedavi almaksızın kendiliğinden düzelme ihtimali
bulunuyor. Virüse yaklanan bazı hastaların, tedavisi uzun

“Bu hastalığın belirtileri virüs türüne göre değişmektedir.
Örneğin, grip ve karaciğer iltihabında A türü virüsün
E ile benzer bir yanı bulunmkatadır. Genel olarak bu
hastalığın belirtileri, güçsüzlük, iştahsızlık ve vücut sıcaklık
derecesinin artışıdır. Bazı belirtiler ise ciltte görülmektedir.
Örneğin, kaşıntı ve deride lekelerin oluşması. Ayrıca bazen,
iştahsızlık nedeniyle hastanın zayıfladığı görülmektedir.
Hastalığa yakalananlar özelliklede A ve B türünde,
hastalığa yakalanan kişide iki hafta sonra, idrar renginin
koyulaştığı ve dışkı renginin değiştiği görülür.”
Dr. Kasım Aziz Ali, “Halk arasında hangi çeşit hepatit virüsü

daha yaygındır?” sorusuna, “En tehlikeli olanları B ve C
türleridir. Bazı kişilere göre, vürüsün tüm çeşidi yaygın
ve tehlikelidir. Ancak bu hastalıkta uzman kişilere göre,
B ve C türü çok tehlikelidir. Özellikle de B türü. Çünkü,
bunun tedavisi zordur. C türü virüs karışık yapıya sahip
olduğu için aşısı azdır. Ancak B ve diğer türlerde gerekli
tedavi alındığında hastalığa karşı mücadele verilebiliyor.
C türü bunlardan farklı olarak aşısı hastalığı önlemede
daha az etki göstermektedir. Ancak bunun da tedavisi
bulunmuştur.” diye yanıt verdi.
Son olarak, hastalıktan veya hepatit virüsünden nasıl
korunacağımızı anlatan Sağlıklı Hayat Teşkilatı Başkanı Dr.
Kasım Aziz Ali şu bilgileri paylaştı:
“Bu hastalığa yakalanmamanın en önemli noktası,
temizliğe önem verilmesidir. Ayrıca bu hastalığın yaygın
olduğu bir ülkeye gidildiğinde dikkat edilmesi gerekir.
Özellikle de Batı Asya bölgelerinde, balık ve et ürünleri
az pişiriliyor bu virüs az pişirilen yiyeceklerden de
taşınabiliyor. Ayrıca karşı tarafın virüs taşıma ihtimaline
karşı cinsel ilişkiden uzak durulmalı. Bunun dışında
operasyonlarda, kan naklinde veya kan bağışlarken,
kanda virüsün olup olmamasına bakılmalı. Tıraş olurken
kullanılan, cilt veya kana temas eden ürünler bir kere
kullanılmalı, farklı kişiler üzerinde kullanılmamalı.
Uyuşturucular da bu hastalığın yayılma nedeni olarak
bilinmektedir. Çünkü burada şırınga birkaç kişi tarafından
kullanılıyor. Farklı kişiler aynı şeyi kullandığı için bu
virüs bir kişiden başka kişiye taşınıyor. Bu hastalıktan
korunmanın en iyi yolu, sık sık elimizi yıkamak ve temizliğe
önem vermektir.”

Kalp Krizinin Nedenleri

D

Hazırlayan: Abdulselam Hişam

3- Düşük sıcaklık derecesi: Sıcaklık derecesinin düşük
ünya genelinde yılda milyonlarca kişi, kalp krizi olduğu bir ortamda çalışmak ani kan basıncının
yükselmesine neden olabilir. Ani değişimler kalp krizi
nedeniyle yaşamını yitiriyor. Özellikle de kalp atışının
ile sonuçlanabiliyor.
yavaş olduğu kişilerde daha sık görülüyor. Kalp krizi,
erkeklere nazaran kadınlarda daha çok yaşanıyor.
4- Şeker ve karbohidratlar: Tatlı ürünleri şişmanlamaya
yol açmaktadır, Bu da kalp krizi olasılığını
Kalp krizi, kalp kasının bir bölümünün o bölgeye
arttırmaktadır.
yetersiz kan akışından dolayı ölmesi (kalıcı hasara
uğraması) sonucu meydana gelir. Bunun nedeni
çoğu zaman kalp atardamar yolunun tıkanmasından
oluşmaktadır.

Dünyada ani önümlerin nedeninden biri de kalp krizi
olarak bilinir. Bu olay günümüzde gençler arasında
çok yaygın. Ayrıca, şişmanlık ve kan kolesterol
düzeyinin yüksek olması kalp krizine yakalanma
nedenlerindendir.
Hepimizin bildiği üzere, sigara içmek, şişmanlık, spor
yapmama kalp krizine yakalanma riskini arttırıyor.
Ancak birçoğumuzun bilmediği, kalp krizini tetikleyen
başka nedenler de var.
Dünya Sağlık Dergisinde yayınlanan son sağlık
raporunda, kalp krizine yakalanmanın birkaç nedeni
yer almaktadır. Bu nedenlerden bazıları şunlardır:
1.Aşırı yorgunluk: Programsız spor ve kısa bir zaman
diliminde yoğun çalışma kalp sağlığını olumsuz
etkiliyor. Özellikle aile üyeleri arasında şeker, kalp
ve tansiyon hastalıkları olan kişilerde daha sık
görülmekte.
2.Kanda kolesterol oranının yükselmesi: En yaygın
nedeni, kalpteki atardamarların sertleşmesidir. Bu
da kişinin kalp krizi geçirmesine yol açıyor. Kanda
kolesterol bulunmasına neden olan şey besinlerdir.
Birçok besin içerisinde yüksek seviyede yağ
bulunmaktadır. Bu besinlerde bulunan yağ, kanda
kolesterol oranın artmasına neden oluyor. Bu da kalp
krizini beraberinde getirmektedir.

5- Stres: Uzun vadeli stresler, kalp ve damar
rahatsızlığına neden olmaktadır. Sonuç olarak, kalp
krizine yol açmaktadır.
6- Beklenmedik durumlar: Beklenmedik acı olayların
yaşanması ölümü beraberinde getirebiliyor. Özellikle
de aile arasında yaşanan üzücü olaylar. ABD’li
“umutsuz yaş” topluluğuna göre, hayatında 3 defadan
daha fazla acılı bir olayla karşılaşan bir kadının,
bunlarla karşılaşmayan birine oranla damarlarının
işlevi daha azdır.
7- Bir başka İngiliz dergisi, sosyal ilişkisi az olan
kişilerin kalp hastalığına yakalanma olasılığının
yüzde 29’dan daha fazla olduğunu, ayrıca kalp krizine
yakalanma olasılığının da yüzde 32 olduğunu ortaya
koydu.
8- Yanlızlık hissi: Yanlızlık hissi, rahatsız edici bir
duygu olabilir, fakat insanların duygu düzenine iyi
gelmektedir.Bu nedenle hayatımızda sıkıntılarımızın
gidermesine yardımcı olan biri olmalı.
9- Hızlı yemek tüketimi: Hızlı yemek tüketimi
kalp krizine yakalanma olasılığını arttırmaktadır.
Çünkü yüksek oranda Norepinefrin hormonunun
salgılanmasına yol açarak, kan basınıcının
yükselmesine neden olmaktadır.
10- İçki ve kafein ağırlıklı içecekeler kullanmak, kalp
krizine yakalanma ihtimalini arttırmaktadır.

11- Besin piramidi: Kalp krizine yol açan bir diğer
neden de yağ, tuz, şeker ve kolesterolle zengin besin
sistemini uygulamaktır.
Kalp krizinin belirtileri
Göğüs ağrısı en yaygın kalp krizi belirtisidir. Göğüs
ağrısı, göğüste yaşanan baskı, doluluk ve göğüs sanki
eziliyormuş gibi his olarak tanımlanır. Çoğu zaman
göğüs ağrısıyla birlikte sol kaslarda da acı hissedilir
ancak bu ağrılar çene, boyun, sağ kaslar, karın ve bele
de geçebilir.
Kalp krizinin bir başka belirtisi ise, nefes darlığı. Bu
da kalbin sol kulakcığının tıkanmasına neden olması
sonucu ortaya çıkmaktadır.
Bir diğer belirti ise aşırı terleme, güçsüzlük, baş ağrısı,
kusma ve kalp atışlarınızı hissetmektir. Kalp hastalığı
geçiren hastaların yaklaşık yarısı ilk başta göğüs
ağrısını hissetmekteler.
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Sümerlere ait çivi yazısı ile
yazılan ilk bilmece!

nsanlar bilmecelerle birbirlerini yenmeye çalışmayı
severler. Bilmece soruları sinir bozucu bir şekilde zordur
ancak cevabı da bunun tam aksine bir o kadar kolaydır.

İnsanlığın başlangıcından beri bu kafa karıştırıcı şeyleri
dilden dile aktardık. Bu bilmecelerden bilinen en eskileri
M.Ö. 18. yüzyıla kadar uzanıyor.

Bu bilmecenin cevabı güzel bir düşünce biçimini içerir;
Okul.

E.I. Gordon 1960 yılında Sümer çivi yazısı tabletlerinden
çevrilen 25 bilmece yayınladı. Sümerler Mezopotamya’nın
güney bölgesinde bulunuyordu ve genellikle
medeniyetin beşiği olarak kabul edilir.

Sümer bilgini Miguel Civil, 1987’deki “Sümer Riddles: a
Corpus” çalışmasındaki bilmecelerden bazılarını anlatıyor.
Civil bilmece hakkındaki yorumlarında, bu yazıları bilmece
olarak tanımlayabiliriz.

Kullandıkları çivi yazısı dünyadaki en eski kalıcı yazı
sistemi. Bu yüzden insanların bir şeyleri kaydetmeye
başladığından beri bilmecelerin buralarda olduğunu
söylediğimizde şaka yapmıyorduk.

Çünkü çivi yazılarında bulunan “ki-búr-bi” kelimesi çözüm
anlamına geliyor. Ancak bilmecenin çivi yazısı kelimesi
bilinmiyor.

İlk bilmece!
Bir ev var. Buraya kör girersiniz ancak görerek çıkarsınız.
Bu nedir?

Bu bilmeceleri anlamak bize eski uygarlık hakkında
bilgi verebilir. Örneğin, yukarıdaki bilmece Sümerlerin
öğrenmeye değer verdiğini ve dünyayı anlamlandırmak
için gerekli olan bilgiyi edinmeye değer verdiğini bize
bildirir.

Sevgililer Günü Ve Birkaç Farklı Hikaye

S

Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün,
Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir
bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. İsmi ise Valentine
adında bir din adamından alınmıştır. Bu nedenle bazı
kişiler tarafından Aziz Valentine günü (St. Valentine's Day)
olarak bilinir.

Hazırlayan: Ziya Uzeiry

evgililer Gününün tarihçesi 3. yüzyılda
Aziz Valentine’nin gizlice kıydığı nikahlara
dayanıyor. 3. yüzyılda Roma İmparatoru Claudius
II, ordusunu güçlendirmek için askerlerin
evlenmesini yasaklamıştır.

Valentine kelimesi, batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi
veya sevgili anlamlarında da kullanılır.

Rivayete göre bu yasağa karşı gelen Aziz
Valentine, gizli nikahlar düzenleyerek gençleri
evlendirmeye devam etmiştir. Sonuç itibariyle
Roma İmparatoru olaydan haberdar olmuştur
ve Aziz Valentine 270 yılında 14 Şubat’ta
idam edilmiştir. Bu nedenle her yıl 14 Şubat’ta
Sevgililer Günü kutlanmaktadır.

14 ve 15 Şubat tarihinin önemine ilişkin başka bir hikaye
de Roma İmparatorluğu dönemine aittir. 14 ve 15 Şubat
tarihleri eski Roma halkının hayatında önemli bir yere
sahipti.
Bu günde Roma tanrı ve tanrıçalarının kraliçesi olan
Juno'ya duyulan saygıdan ötürü tatil yapılırdı. Juno ayrıca
Roma halkı tarafından kadınlık ve evlilik tanrıçası olarak da
biliniyordu.

Sevgililer Günü’nün başlangıcı olarak varsayılan
bir diğer olay ise, şu şekildedir:

Şubat Ayının Hikayesi

Ş

sonraki yıl 366 gün olacaktı. Daha sonra tekrardan 365
oluyor.

Hazırlayan: Ziya Uzeiry

imdiye kadar Şubat ayının neden 28 gün olduğunu
kendinize sordunuz mu? Bu haberimizde bu sorunun
cevabını siz okurlarımız için hazırladık.
Kayzer Julius MÖ 46 yılında Roma’ya gelip bir şekilde
döndüğünde karar vermesi gereken konuların en başında
yıllık takvimin tekrardan düzenlenmesi gerektiği yer
alıyordu. O zamana kadar 12 aylık takvim kullandıkları
doğruydu, fakat o dönem takvimi düzenleme konusu
Hristiyan din adamlarının elinde olduğundan dolayı keyfi
bir şekilde aylara gün ekliyorlardı.
Öyle ki MÖ 46’da bir yılın gün sayısı 445’e kadar çıkmıştır.
Bu yüzden Roma İmparatoru Julius bu yıla "Utimus
annus confusionis" yani karışıklığa uğramış son yıl adını
vermiştir. İlk aşamada o dönemin en iyi matematikçi ve
filozoflarını bir araya toplar ve yeni bir takvim çıkarmalarını
ister. Toplanan filozoflar ve gökbilimciler arasında ünlü
gökbilimci Sosigenes of Alexandria da vardı ve daha
önce Roma İmparatoru ile yeni bir takvim düzenlemesini
konuşmuştu.
Sosigenes of Alexandria’nın açıklamalarından sonra
üçüncü Bitlimus’un takviminin kullanılmasına karar verildi.
Buna göre 3 yıl üst üste yıl 365 gün olacaktı ve daha

Buna göre herhangi bir problemin kalmadığını sandılar,
fakat ayların isimlendirilmesinde farklı fikir ayrılıklarına
düştüler. Örneğin yılın ilk ayının adı savaş tanrısına saygı
olarak marttı, çünkü mart gücü ve doğayı simgeliyordu.
Ayrıca bu ay içerisinde türlü türlü eğlenceler tertip
ediliyordu. Bundan dolayı ilk ayın gün sayısı 31 olmalıydı.
İkinci ayın adı Aprileous olarak tayin edildi, bu ismin
kökeni ise İtalyanca da ekinlerin baş vermesi anlamına
gelen Aperire’den geliyordu, sıkı bir tartışmanın ardından
30 gün olarak belirlendi ve Afrodit’e ithaf edildi. Daha
sonra 30 ve 31 günleri diğer aylar için kullanıldı. Altıncı
aya ulaştıklarında ismini Augustus (ilk roma imparatoru)
olarak belirlediler, bu yüzden gün sayısını 31’den daha az
yapamazlardı. Bundan dolayı üst üste iki ay 31 günden
oluşuyor.
Şubat ayı neden 28 gündür?
Augustus'tan sonra tekrardan aylar 30 ve 31 gün art
arda gelmeye başladı. Daha sonra Januaroeos ayına
geldiklerinde ise bu ismi Etroya koruyucusu Jano’ya
ithaf ettiler. Yine bu ayın 31 günden daha az olmasını
kabul edemezlerdi. Bu yüzden 365 günden geriye yılın
son ayı Februare’ye sadece 28 gün kaldı. Bu ayın adının

anlamı "pişmanlık" anlamına geliyor. Bu durum açısından
İtalyanlar tarafından herhangi bir sıkıntı yoktu, çünkü onlar
bu ayın geçen aylarda ne yaptıklarına göz gezdirmek için
özel olduğunu düşündüler. Ayrıca yaptıkları kötü işlerden
pişmanlık duymalarını sağlıyordu. Romalılar bu ayın çabuk
bitmesini istiyorlardı, şubatın bazı yıllarda 29 gün olmasına
karşıydılar, bundan dolayı şubatın altıncı gününü iki defa
tekrarlıyorlardı.
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Dünya’nın En Kalabalık 20 Şehri
Hazırlayan: Ali Antar

Hepimizin bildiği üzere, Newyork, Pekin ve Tokyo gibi şehirler en kalabalık kentlerdir. Söz konusu şehirlerde çekilen tüm görüntü ve
fotoğraflar da bu durumu yansıtmaktadır. Dünyanın en kalabalık şehirleri, dünya üzerinde nüfus bakımından en büyük şehirlerdir.
Bu şehirler, gerek ekonomik gerekse kültürel anlamda bağlı olduğu ülkelerin en önemli şehirleri arasında yer alır.
Belki hepimiz Hollywood filmlerinde, insanların bir caddeden başka bir caddeye geçerken ya da Çin ve Japonya’da halkın metroya
binmeye çalıştığı sırada büyük bir kalabalığın olduğunu görmüşüzdür. Bu görüntülerden bize malum olan şey, bu ülkelerde
yaşayanların sayıca çok olmalarıdır.
Bu haberde, sizin için dünyanın en kalabalık 20 şehrin nüfusunu derledik.
Söz konusu 20 en kalabalık şehrin 5’i Çin’de, 3’ü Hindistan, 2’si Japonya, 2’si ise Brezilya’da bulunmakla berabar diğer şehirler 8 farklı
ülkede yer almaktadır.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ya
Tokyo-Japon

37,435,191

8.
9.
10.
11.
12.
13.

distan
Bombay-Hin

n
elhi-Hindista

D

29,399,141

Pekin-Çin

Şanghay-Çin

26,317,104

ya
Osaka-Japon

rezilya
Sao Paulo-B

21,846,507

tan
Karaçi-Pakis

ksika
Meksiko-Me

21,671,908

kiye
İstanbul-Tür

Kahire-Mısır

20,484,965

in
Chongqing-Ç

20,283,552
ş
e
d
la
g
n
a
-B
aka

Dh

İmtiyaz Sahibi: Türkmen Basın Ajansı

Editör: Eymen ERBİLOĞLU

Yayın Yönetmeni: Mehmet F. ERBİLOĞLU

Tasarım: Çoban Timur

20,185,064

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

s-Arjantin
Buenos Aire
15,057,273

istan
Kolkata-Hind

20,035,455

a
Lagos-Nijery

19,222,665

inler
Manila-Filip

15,741,406

Çin-Tientsin

15, 519,267

14,755,186

13,903,620

13,698,889

13, 396, 402

ya

o-Brezil
Rio de Janeir
13,374,275

15,354,067

in
Guangzhou-Ç

Bize ulaşın : 0750 261 10 11
0773 343 10 11

12,967,862

Adres : 30 Metrelik Caddesi Erbil
Uluslararası Hotel karşısı

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

