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Üniversiteliler eğitime neden 
gereken önemi vermiyor?

Toplumun ana bireylerinden olan 
gençler, toplumun ilerlemesi için 

önemli role sahiptirler. Çoğu zaman 
bir toplumun veya bir milletin 
etkin olması gençlere bağlıdır. 
Çünkü gençler toplumun gerçek 
güçleridir. Ancak yaşadığımız 
topluma baktığımızda 

gençlerimizin eğitimi göz ardı 
ettiği ve çok önemsemediği 

gerçeğiyle karşılaşırız. 

25 Şubat Türkmen Basın Günü
Türkmen Basın Günü’nün 109’uncu 
yılı, çok sayıda medya mensubu, yazar ve 
siyasetçinin katılımı ile kutlandı.

IKBY Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı 
Aydın Maruf gözetiminde Türkmen 
basınının 109'uncu yılı Erbil’de geniş bir 
katılım eşliğinde kutlandı.

Dünya Ekonomisine 
Koronavirüs Darbesi

İhsan Doğramacı Vefatının 
10. Yıl Dönümünde Anıldı

Erbil'in ikinci minaresi.. 
Hacı Cemil Kapkapçı

Ç
in’de ortaya çıkan koronavirüs giderek tüm 

dünyaya yayılırken gözler bu sağlık krizinin küresel 
ekonomiyi nasıl etkileyeceğine çevrildi. 
 

Türkmen bilim insanı Prof. Dr. İhsan 
Doğramacı, vefatının 10. yıl dönümünde anıldı.

Tiz bir sesle ''Ey ağalar '' diyerek kulakların zarını 
titretirdi. Erbil'in gür sesi, Kerem ustası ve üst düzey 
takunya sanatçısı Hacı Cemil Kapkapçı...
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs 
(Kovid-19) vakalarının İran'da görülmesi ve can 
kayıplarının yaşanmasının ardından Irak, hızla tedbir 
almaya başladı. Bağdat hükümeti, koronavirüs 
nedeniyle İran vatandaşlarına 21 Şubat'ta tüm sınır 
kapılarını kapatma kararı aldı.

Ülkede ilk yeni tip koronavirüs vakası 24 Şubat'ta 
Necef kentindeki İranlı bir öğrencide görüldü. Sağlık 
Bakanlığı, ayrıca 25 Şubat'ta İran’dan Kerkük’e gelen 
dört kişide koronavirüs şüphesi olduğunu ve 4 kişinin 
karantinaya alındığını açıkladı. İlerleyen günlerde 
koronavirüs vaka sayısı Bağdat ve Kerkük'te değişti. 
Aynı gün içerisinde Kerkük Valisi Rekan Sait Cuburi, 
belediye, elektrik dairesi, sağlık kurumları ve bankalar 
hariç tüm eğitim alanlarında ve resmi kuruluşlarda 
tatil ilan etti.

Kerkük’te 2 hastane özel olarak yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) vakalarına tahsis edildi. Kentte 4 kişide 
koronavirüs tespit edilen semt, karantina altına alındı. 
Ayrıca kentteki internet kafeler, parklar başta olmak 
üzere eğlence merkezleri kapatıldı.

Kerkük'te tüm bu tedbirlerin ardından son duruma 
ilişkin ayrıntılı bilgi almak için Kerkük Hilal Sağlık 
Derneği Başkanı İstibrak Yazaroğlu ile röportaj 
gerçekleştirdik.

Hilal Sağlık Derneği Başkanı İstibrak Yazaroğlu, 
Kerkük'te tespit edilen vakaların şehir dışına sevk 
edileceğini belirterek, "Tehlike büyük, Kerkük halkının 
kendisini koruması gerekiyor." dedi.

Kerkük'te 4 kişinin 
koronavirüs taşıdığı 

açıklanmıştı, bu sayı arttı mı?
Kerkük’te ilk önce Sabah Hayrulla ailesine mensup 
olan 4 kişide koronavirüs görüldü. Bu dört kişinin 
ardından aynı aileye üye bir kişide de aynı hastalık 
belirtileri görüldü ve o da kendisini teslim etti, 
bunların yanı sıra Ali Tume adında Diyale'den bir kişi 
ve Tezehurmatu'da da Abbas Bayiz ve eşinde aynı 
hastalık tespit edildi. Bu hastalığa yakalanan kişi sayısı 
sekize yükseldi.

Şu an Kerkük, salgın konusunda çok tedirgin, önlemler 
alınıyor İnşallah sayıları artmaz ama bu hastalar 
hastalık tespitinden önce birçok yeri gezdikleri için 

ve birçok kişiyle görüştükleri için olayın boyutu 
çok korkunç. Umarım başka kişiler bu hastalığa 
yakalanmaz ve İnşallah bu meseleyi bu sayı ile 
kapatırız.

Hastalar Kerkük'ün dışına 
sevk edilecek

Koronavirüse yakalanan 
kişiler nerede tutuluyor ve 

durumları nedir?

Tabii ki Kerkük Hastanesi'nde veba bölümü var ve 
veba bölümü sadece bu hastalara özel bir bölüm. Biz 
de şüpheli olan hastaları tahlil sonuçları çıkana kadar 
bu bölümde karantina altına aldık, tahlil sonuçları 
çıktı. Kerkük'ün dışında Kerkük Sanayi Bölgesine yakın 
kullanmadığımız bir sağlık ocağımız vardı, orayı bu 
hastalık için hazır hale getirdik. Bu 8 hasta o sağlık 
ocağına sevk edilecek ve bu virüsü taşıyan kişiler bu 
hastaneye alınacak ayrıca şüpheli ve bu hastalarla 
temasta bulunan kişilere  Keyvan Hastanesi'nde 50 
kişilik bir yer ayarladık. Orada da aynı karantinaya 
alınacak bir yer var. Virüs taşıdığına yönelik şüpheli 
durumda olanlar tahlil sonuçları çıkana kadar orada 
karantina altına alınacaklar.

Kerkük’ün giriş çıkışlarında 
insanlar kontrol edilecek

Kerkük'e giriş çıkışlarda 
herhangi bir önlem alınıyor 

mu?

Evet, kriz masası kuruldu ve bu kriz masasının dışında 
birçok ekip hazırlandı. Bütün kontrol noktalarında 
sağlık personelleri ve doktorlar bir ekip halinde giriş 
çıkışlarda insanları kontrol edecekler.

Koronavirüs nedeniyle 
gelen hastalar Cumhuriyet 
Hastanesine alınmayacak

Hastalar Cumhuriyet 
Hastanesine kaldırılmıştı, 

peki o hastane boşaltıldı mı?
Hayır, bahsettiğim veba bölümü hastanenin dışında 
olduğu için Cumhuriyet Hastanesi boşaltılmadı. 
Acil olduğu için Sağlık Müdürü Dr. Kerim Veli ve 
Cumhuriyet Hastanesindeki doktorların yardımıyla 
ilk önce hastalar Cumhuriyet Hastanesine alındı ama 
sevkiyatın ardından bu bölüm dezenfekte edilecek. 
Yukarıda bahsettiğim gibi koronavirüs nedeniyle 
gelen hastalar Cumhuriyet Hastanesine alınmayacak 
ve bu virüs için tahsis edilen iki hastaneye alınacaklar.

Tehlike büyük

Tehlikenin boyutu nedir ve 
Kerkük halkı ne yapmalı?

Tehlike büyük, Kerkük halkının da kendisini 
koruması gerekiyor. Halkın virüs şüphesi bulunan 
bölgelere gitmemeleri gerekmektedir. Kişilerle fazla 
temasta bulunmamaları lazım ve kendilerini sağlık 
malzemeleri kullanarak korumaları gerekiyor.

Kerkük Hilal Sağlık Derneği 
Başkanı İstibrak Yazaroğlu: 

Tehlike Büyük
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Musul'un tarihi mekanlarından olan büyük Nuri 
Camisi ve Hadba (eğik-kambur) Minaresi’nin UNESCO 
gözetiminde ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin  (BAE) sağladığı 
finansal destekle imarı ve onarımı yapılacak. 

DEAŞ terör örgütü 
tarafında 

21 Haziran 
2017’de 
düzenlenen 
bombalı 
saldırı ile 
büyük bir 
tahribata 

maruz 
kalan cami ve 

minarenin 
tekrardan aynı 

taşlarla imarı yapılması planlanan 
çalışma titizlikle yürütülüyor. Bu çerçevede patlamadan 
dolayı çevreye dağılan minare ve camiye ait parçalar tespit 
edilerek toplatıldı. 

Nuri Camisi ve Hadba Minaresi için planlanan çalışmalar 
hakkında detaylı bilgi almak için Tba mikrofonunu sahada 
aktif çalışmalarıyla dikkat çeken Türkmeneli Telafer İlçe 
Başkanı Riyaz Muhsin'e uzattık. 

Türkmeneli Telafer İlçe Başkanı Riyaz Muhsin sözlerine 
başlarken caminin tarihçesine kısaca değinerek “Nuri 
Camisi, Türkmen Komutan Nurettin Zengi döneminde 
Cami Kebir (Büyük Cami) olarak geçiyor. Caminin, 
Nurettin Zengi döneminde yaklaşık olarak 8 buçuk asır 
önce yani 566 Hicri yılında yapımına başlanmıştır. Cami 
yapımı yaklaşık olarak 3 sene sürmüştür ve 568 Hicri 
yılında bitirilmiştir. Bu takvim Miladi takvimde 1172-
1174 yıllarına denk geliyor. O dönemde Nurettin Zengi 
Musul'a gelmiş ve 1 aya yakın bir süre bu şehirde kalmıştır, 
Musul'da bulunduğu esnada cami yapımı için ferman 
çıkarmıştır. 3 sene sonra tekrardan camiye gelerek açılışını 
yapmıştır. Cami, Musul'un sağ tarafında yer alıyor.” şeklinde 
açıklamalar yaptı. 

Tarihi yapılar için daha önceden yapılan onarım ve 
tadilatlar hakkında ise Riyaz Muhsin, “İnşasından sonra 
cami bazı tadilatlar görmüştür, örnek olarak Moğol 
istilasından sonra tadilata tabi tutuldu. Son tadilat 1944 
senesinde yapıldı.” bilgisini paylaştı. 

Cami etrafında DEAŞ döneminde yoğun çatışmaların 
yaşandığını söyleyen Riyaz Muhsin, “Musul şehri DEAŞ 
tarafından işgal edildiğinde bu terör örgütünün elebaşı 
olan Ebubekir el-Bağdadi ilk görüntüsünü 2014 yılının 
temmuz ayında ve Ramazan ayının ikinci gününde bu 
camide vermişti. Daha sonra aynı ay içerisinde Musul 
şehrinde bulunan Yunus Peygamberin mezarı terör örgütü 
DEAŞ tarafından patlatıldı. Çatışmalar bu şehirde yoğun bir 
şekilde devam etti, son çatışmalar Nuri Camisi’nin olduğu 
bölgede yapıldı ve burası çok büyük bir hasar gördü. 
Böylelikle Irak'ta DEAŞ’ın bitiş noktası burası olmuştu. 
Buradan çıkıp İyaziye bölgesine geçtiler ve orada tam 
olarak bitirildiler.” ifadelerini kullandı. 

Caminin tadilatı ve onarımına başlanmasına 
ilişkin aktivist Riyaz Muhsin şu bilgileri aktardı: 

“DEAŞ, 21 Haziran 2017’de cami ve minareyi patlattı. 
Evlerde bulunan halk bu olaya şahit oldu. Daha sonra 2018 
yılının son çeyreğinde, UNESCO gözetimi altında Fransa'da 
bir toplantı yapıldı, bu toplantıda caminin tekrardan imar 
edilmesine karar verildi. Cami civarındaki evlerde bulunan 
bombalar temizlenmeye başlandı. Daha sonra 2019 yılında 
tam olarak işe başlanıldı, şu ana kadar devam ediyor. 
İmarın yapılması için planlanan süre 5 yıl. Bu imar projesi 
UNESCO'nun gözetiminde ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin 
sunduğu 50 milyon dolarlık destek ile gerçekleştiriliyor.” 

Çalışmaların zor olduğunu vurgulayan Riyaz Muhsin, 
“Yaklaşık 850 yıllık olan bu caminin yapımı normal ve 
kolay bir iş değil, çünkü o dönemde cami kireç, kiremit 
ve taşlarla yapılmış. İlk aşamada temizleme işlemi 
gerçekleştiriliyor, daha sonra aynı taşlarla inşa edecekler. 
Bunun da sebebi camiye ait taşların tarihi eser niteliği 
taşıyor olması.” dedi. 

Sürekli bir şekilde çalışmalara devam etmelerini 
umduklarını dile getiren Muhsin, “Cami ve minaresi çok 
hasar görmüş durumda. Minarenin bir özelliği ise iki girişi 
olması ve içerideki bölümde minareye giren ile çıkanın 
birbirlerini görmemesi. Bunların hepsinin dikkat edilerek 
yapılması lazım, minarenin boyunun tutturulması lazım, 
tabandan sonraki bölümün 45 metre olması lazım. 
Tabanının ise 8-10 metre arası olacak şekilde imar edilmeli. 
Sonuç olarak asıl 53-55 metre olan minare boyunun 
tutturulması gerekiyor.” diyerek çalışmalarda dikkat 
edilmesi gereken noktaları söyledi. 

Ayrıca caminin alanına değinen Riyaz Muhsin, “Nuri 

Camisi’nin alanı tam olarak 5 bin 850 m2’dir. Nuri camisinin 
yapılmasından 20 yıl önce aynı alanda bir cami varmış, 
fakat daha sonra caminin yetersiz olmasından dolayı 
yerine Nuri Camisi’ni inşa etmişler. Namaz kılınan yer 143 
m2’lik  (7.15 x 20) alandan oluşuyor.” şeklinde açıklama 
yaptı. 

Hadba (kambur) Minare

Riyaz Muhsin, tarihsel açıdan birçok tevatür ve efsanelere 
konu olan Hadba Minaresi’ne ilişkin “Nuri Camisi 
minaresinin eğik bir yapısı vardı, hadba ‘eğilmiş’ olarak 
tanımlanır. Eski Muslaviler (Irak'ta Musullulara verilen 
Arapça kökenli isim) Hazreti Hızır'ın buradan geçtiğini, 
minarenin ise bu yüzden ona saygı göstermek adına 
eğildiğini söylerler. Farklı söylentiler ve tevatürler 
de mevcut, örneğin Hazreti Ali'nin oğlunun yanına 
gittiğinde buradan geçtiğini ve onun hürmetine eğildiğini 
söyleyenler de var.” şeklinde bilgiler paylaşarak efsanevi 
hikayelere konu olan minare hakkındaki konuşmasına 
şöyle devam etti:

“Hristiyanlarda da farklı tevatürler var, örnek olarak 
minarenin Hazreti Meryem'in mezarına doğru eğildiğini 
söylerler. Bir diğer efsane ise Peygamber Efendimiz Miraç'a 
çıktığında buradan geçmiş ve minare ona hürmeten 
eğilmiştir. Esasa baktığımız zaman Peygamber Efendimiz 
döneminde zaten bu minare inşa edilmemişti.” 

Sözlerinin devamında yaklaşık olarak 850 yıl önce İbrahim 
Muslavi tarafından yapılan minarenin, bilimsel açıdan eğri 
olma sebebine değinen Riyaz Muhsin, “Minarenin eğri 
olma sebebi, nehre çok yakın olmasından kaynaklanıyor, 
yeraltında yoğun miktarda su bulunuyor, günbe gün 
eğriliği artmıştı. En son Irak-İran savaşı esnasında bu 
bölgede bulunan su boruları patlamıştı, bu hadiseden 
dolayı minare büyük bir hasar almıştı. Bu olaydan sonra 
minare 40 cm'ye yakın bir eğiklik kazandı. Bu durumu 
çözüme kavuşturmak adına İtalyan bir şirket getirildi, 
fakat ağaç dikmekten başka bir çözüm bulamadılar. Köklü 
ağaçlar dikerek minarenin altında bulunan suların emilimi 
sağlanmak istendi.” şeklinde konuştu. 

Son olarak tarihi kitaplarda eğriliği hakkında 
verilen bilgilere değinen Riyaz Muhsin, 
sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Tevatüre göre bilerek eğri yapılmıştır, bunun 
sebebi, minarenin düşme olasılığının göz önünde 
bulundurulmasıdır. Eğer minare düşerse, cami üzerine 
değil de diğer tarafına düşecektir ve can kaybı 
yaşanmayacaktır. Bu söz Musullu tarihçiler tarafından 
kitaplarda da yazılmıştır. Eğer bilerek eğri yapmış ise de 
az bir açı vermiştir, fakat bahsettiğimiz tabandaki su ve 
rüzgardan dolayı zaman geçtikçe bu açı artış göstermiştir.” 

Nuri Camisi Ve Hadba 
Minaresi UNESCO Gözetiminde 

Yeniden İnşa Ediliyor Kerkük Hilal Sağlık Derneği 
Başkanı İstibrak Yazaroğlu: 

Tehlike Büyük
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Yıllarca farklı medeniyetlere, dinlere, milletlere 
ev sahipliği yapan, ticaretin can damarı Musul, DEAŞ 
saldırılarıyla büyük bir yıkıma uğradı. Kentte terör örgütü 
DEAŞ’ın saldırılarına maruz kalan sadece cami veya yatırlar 
değil, kiliseler ve Hristiyanlar tarafından kutsal sayılan 
mekanlara yönelik çok büyük kayıplar yaşanmış durumda.

Musul'un sağ tarafında bulunan Medine El Kadime 
semtindeki Saat Kilisesi, DEAŞ saldırılarına maruz kalan 
tarihi mekanlardan biri. 

Tba Muhabiri ve kameramanı olarak Nuri Camisi'nde 
yaptığımız gözlemlerin ardından hemen bitişiğinde 
bulunan Saat Kilisesi'ne geçtik. Kapıları kapalı olan 
kilisede yaşam ve hareketliliği simgeleyen herhangi bir 
emare bulamadık. Terk edilmişti, ayrıca içerisinde DEAŞ'a 
karşı yaşanan çatışmaların yoğun ve belirgin eserleri 
bulunuyordu. 

Kiliseye giremesek de son durumunu siz okuyucularımız 
için tasvir edip gazetemizde yer vermeye çalıştık. Hemen 
kilisenin yanında bulunan yüksek bir evin kapısını çaldık, 
çatılarına çıkma isteğimizi ilettik. Durumun ciddiyetini 
anlayan ev sahibi hanım efendi izin verip çatıya çıkmamıza 
yardımcı oldu. 

Çekimlerimizi yaptıktan hemen sonra kilise görevlisi, 
Hristiyan din adamı aramaya başladık fakat bulamadık, 

çünkü birçoğu yurt dışına göç etmek zorunda kalmış. 
Edindiğimiz bilgilere göre kilisenin yakınında tek bir 
Hristiyan aile yaşıyor. Onlar da konuşmadılar ve önceden 
gelen bütün medya mensuplarını reddetmişler, adeta 
içlerine kapanık bir şekilde Musul'da yaşıyorlar. 

Saat Kilisesi'nin tarihçesi

Latin Kilisesi veya Saat Kilisesi olarak da bilinen Dominik 
Babaları Kilisesi, Musul'un Medine El Kadime semtinde 
bulunan bir Katolik kilisesidir. Musul'un en ünlü 
kiliselerinden biridir. 

9 Nisan 1866 yılında inşasına başlanan kilise 6 yıl sonra 
4 Ağustos 1873'te tamamlanmıştır. Kilisenin açılışı, 
papalık temsilcisi Nicolas El-Kabbouchi, 
Süryani Katolik Kilisesi Başpiskoposu ve 
Kildani Kilisesi Başpiskoposu Abdişu Khayat ve 
Hanam Bani'nin hazır bulunduğu bir tören ile 
yapılmıştır. 

Açılışının yapılmasına rağmen ünlü kulesi 
Temmuz 1882'ye kadar tamamlanamamıştır. 
Kentteki hizmetlerinin bir göstergesi olarak 
Fransız İmparatoru Üçüncü Napolyon'un karısı, 
Dominik Babalarına hediye olarak sunulan bir 
anıt saati hediye etmiştir.

Yapısal mimari olarak kilise eşit büyüklükte iki 
kubbeden oluşuyor. Ayrıca içerisindeki ibadet 
bölümü de 100 kişilik bir kapasiteye sahip. 

Burçta yer alan saat seksenli yıllarda elektronik olanla 
değiştirilene kadar yüz yıldan fazla bir süredir çalışmıştır, 4 
ayrı yüze sahip. Saat, komşu köylerde 15 km'den fazla bir 
mesafe boyunca duyulan çanları ile ünlüydü. 

2 Şubat 2015 tarihine gelindiğinde terör örgütü 
DEAŞ üyeleri kilise içerisinde büyük bir yağmalama 
gerçekleştirdi ve etrafında bulunan civar evleri boşaltarak 
bubi bombalar yerleştirmişti. 

Şu anda Musul'un birlikte yaşam sembolü haline gelen 
Saat Kilisesi, tekrardan canlanmayı ve tadilata tabi 
tutulmayı bekliyor.

Musul'da Birlikte Yaşamı 
Simgeleyen Saat Kilisesi

İdlib’de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına yönelik 
saldırı düzenledi. Saldırıda 33 asker şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, İdlib’de rejim unsurlarının saldırısı 
sonrasında Esed rejimine ait unsurlar gece boyunca vuruldu. 
Milli Savunma Bakanı Akar, “Hain saldırı sonrasında uçak, 
SİHA ve kara ateş destek vasıtalarımızla 200’ü aşkın rejim 
hedefi ağır ateş altına alındı. Atışlar sonucu 5 helikopter, 
23 tank, 23 top ve obüs, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma 
sistemi, 309 rejim askeri etkisiz hale getirildi. Birliklerimizin 
bulunduğu yerler önceden Rusya’nın sahadaki yetkilileri ile 
koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiştir. 
İlk atışa müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına 
rağmen saldırı devam etmiş, bu hava saldırıları sırasında 
ambulanslar dahi vurulmuştur.” şeklinde açıklama yaptı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel 
Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı 
.Görüşmeden yaklaşık iki saat sonra NATO Genel Sekreteri 
Jens Stoltenberg, Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın 
İdlib'deki saldırılarını kınadı, saldırılara son vermeleri 
çağrısında bulundu.

İdlib'deki rejim saldırılarını kınayan Fransa 
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Esed rejimi ve 
destekçilerinin düzenlediği saldırılar, terörle mücadeleye 
yönelik değil bu aynı zamanda insani bir skandal. Sağlık 
merkezlerinin yıkılması, uluslararası insani hukukun ihlal 
edilmesi ve sivillere yönelik saldırılar kabul edilemez. BMGK 
bu konuda sorumluluğunu almalı." İfadelerinde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 
Güvenlik Zirvesi gerçekleştirildi. Basına kapalı yapılan zirve, 
yaklaşık 6 saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ise şu 
açıklamada bulundu:

"Zirvede, Esed rejiminin yüz binlerce Suriyeli'nin ölümünden 
sorumlu olduğu vurgulanarak, namlusunu, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerini korumak üzere görev 
yapan askerlerimize doğrultan gayrı meşru rejime misliyle 
mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu kapsamda hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin 
bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam 
etmektedir. Bu vesileyle rejimin işlediği insanlığa karşı 
suçların durdurulması amacıyla Astana Süreci'nin tarafları 
başta olmak üzere tüm uluslararası toplumu üzerine düşen 
sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz.

Geçmişte Ruanda'da, Bosna Hersek'te yaşananların bugün 
İdlib'de tekrarlanmasına seyirci kalınamaz; kalınmayacaktır. 
Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacaktır. Suriye 
sahasında devam eden faaliyetlerimiz, bayrağımıza uzatılan 
eller kırılana dek sürecektir."

ABD Dışişleri Bakanlığı, NATO müttefiki Türkiye'nin yanında 
olduğunu duyurdu. Resmi açıklamada, İdlib'de Türk 
askerlerini hedef alan saldırıdan derin endişe duyulduğu 
belirtilerek "Türkiye'yi bu krizde en iyi şekilde nasıl 
destekleyebileceğimize ilişkin seçenekleri değerlendiriyoruz. 
Esed rejimi, Rusya ve İran destekli kuvvetlerin bu aşağılık 

saldırılarına derhal son vermeleri çağrısı yapmaya devam 
ediyoruz" denildi.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde 
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava 
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Suriye 
sınırının sıfır noktasına geldi.

Türkiye Avrupa’ya kara ve deniz sınırlarından kapıları açtı

Türkiye’ye Suriyeli mültecilerin artık karadan ve denizden 
Avrupa’ya ulaşmasını durdurmamaya karar verdi. Türk polisi, 
sahil güvenlik ve sınır güvenlik görevlilerinin geri çekilmesi 
emredildiğini de sözlerine ekledi.

İdlib saldırısıyla ilgili Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan 
ilk açıklamada, "Hava saldırısında Rus uçağı görev almadı. 
Rusya ateşkesin sürmesi için elinden geleni yaptı" denildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin telefon 
görüşmesi gerçekleştirdi. Moskova, hayatını kaybeden 
askerler nedeniyle Ankara'ya başsağlığı diliyor. Rusya ve 
Türkiye, Suriye'de koordinasyonun devam etmesi için hazır. 
Suriye konusunda Astana sürecinin devamı için üstesinden 
gelinmez engeler yok." şeklinde açıklama yaptı.

NATO'da Türkiye’nin talebinin ardından düzenlenen 
olağanüstü Suriye toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası 
Stoltenberg, "Saldırıların durdurulmasını ve BM destekli 
barış sürecine dönülmesi gerektiğini ifade ediyorum. 
2018'deki ateşkese geri dönülmelidir. NATO Türkiye'nin 
yanındadır. Türkiye'yi çok kıymetli bir müttefik olarak 
görmektedir. Milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapmaktadır. 
Hava savunması dahil Türkiye'ye destek veriyoruz. 
Bugünkü toplantı Türkiye'ye çok net bir dayanışma mesajı 
vermektedir." şeklinde açıklama yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası topluma Suriyeli 
mülteciler konusunda Türkiye'ye verilen desteğin 
sürdürülmesi ve artırılması çağrısında bulundu.

İdlib'de 33 asker şehit oldu-309 rejim askeri 
etkisiz hale getirildi
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Musul'da Birlikte Yaşamı 
Simgeleyen Saat Kilisesi Türkmen Basın Günü’nün 109’uncu yılı, çok sayıda 

medya mensubu, yazar ve siyasetçinin katılımı ile kutlandı.

IKBY Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf 
gözetiminde Türkmen basınının 109'uncu yılı Erbil’de 
geniş bir katılım eşliğinde kutlandı.

Etkinliğe Irak ve IKBY'den üst düzey protokol katılımı 
gerçekleşti. Törenin ilk bölümünde katılımcılar günün 
anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştirdi. 

Konuşmaların ardından 25 Şubat 1911 yılında ilk 
olarak Türkmence basılan Havadis Gazetesi hakkında 
hazırlanan sinevizyon konuklara sunuldu. Sinevizyonda 
Türkmen Basın tarihinde devrim niteliği taşıyan Havadis 
Gazetesi’nin tarihçesine ve bu yolda emek veren kişiler 
hakkında bilgilere yer verildi. 

Sinevizyonun ardından ödül törenine geçildi. Ödüller iki 
ayrı isim ve kurum adına verildi. İlk olarak Oluşumlardan 
Sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf, basın, medya, sanat 
ve birçok alanda başarılı işlere imza atan 18 kişiye kendi 
adına plaket ve takdirname sundu. 

Bakan Aydın Maruf daha sonra, Türkmen Basın Ajansı, Erbil 
Radyosu ve Türkmen Edebiyatçı ve Yazarlar birliğine plaket 
ve taktirname verdi. 

Son olarak yılın en iyileri seçilerek,en iyi gazeteci, en iyi 
kameraman, en iyi kadın sunucu, en iyi erkek sunucu 
olmak üzere Ali Antar, Ali Salim, Pınar Çelebi ve Ziya 
Uzeiry’e takdirname ve plaketleri takdim edildi. Ayrıca 
Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf Tba’ya 

takdirname ve plaket sundu.

Törende Türkmen Edebiyatçı ve Yazarlar Birliği (TEYB) 
Başkanı Esat Erbil de çok sayıda önemli isme TEYB adına 
plaketlerini takdim etti. 

Ödül töreninin ardından program toplu fotoğraf çekilerek 
sonlandırıldı. Program sonunda hazırlanan sergi salonu 
davetliler tarafından ziyaret edildi.

Türkmen Basın Günü 

109 yıl önce yani 25 Şubat 1911'de Ahmet Medeni 
Kutsizade, Havadis adında ilk Türkmence gazeteyi 
çıkarmaya başlamıştır. Gazete kısa bir süre içerisinde 
geniş kitlelerce tanınmış ve Türkmenler tarafından 
benimsenmiştir. 

Havadis Gazetesinin son sayısı 25 Ekim 1918 yılında 
basılmış ve daha sonra 
kapatılmıştır. Kapatılma 
sebebinin ise İngilizlerin 
baskılarından kaynaklandığı 
tarihçiler tarafından 
söylenmekte. 

Türkmen Basın Günü 
Parlamento tarafından 
resmi gün olarak ilan 
edilmişti

IKBY Parlamentosunun 12 
Ocak 2020 tarihinde yaptığı 
oturumunda Türkmenlerin 
resmi günleri yasa tasarısının 
üçüncü okuması yapıldıktan 

sonra tasarı oylamaya sunulmuştu.

Tasarı 73 oy ile kabul edildi
 
IKBY Parlamento Başkanı Revaz Faik, özel komisyona 
üçüncü okumanın yapılmasını talep etmesinin ardından 
söz konusu yasa tasarısı parlamento üyelerinin oylamasına 
sunuldu. 

Türkmenlerin özel günlerine ilişkin tasarı 73 oy ile kabul 
edilmişti. 

Türkmenlerin özel günleri

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.

25 Şubat Türkmen Basın Günü

İhsan Doğramacı Vefatının 
10. Yıl Dönümünde Anıldı

Foto & Haber: Abdullah ErfaniTürkmen bilim insanı Prof. Dr. İhsan Doğramacı, 
vefatının 10. yıl dönümünde anıldı.

Türkiye’nin Başkenti Ankara’da yer alan Bilkent 
Üniversitesi’nde 25 Şubat'ta Türkmen bilim insanı, 
Hacettepe ve Bilkent Üniversitesi’nin kurucusu İhsan 
Doğramacı’nın vefatının 10. yıl dönümü münasebetiyle 
anma töreni düzenlendi.

Törene, çok sayıda bilim insanı, bakan ve öğrenci 
katıldı.

Anma töreninin oturum başkanı Bölge Ülkeleri 
Kurs Programları Direktörü Rasim Özyürek 
konuşmasında şunları dile getirdi:

“Doğramacı’nın, en büyük yatırımı eğitimdi. 
Hayatını, çocuklara, gençlere, tüm insanlığa 
hizmet aşkıyla geçirdi. Sadece Türkiye’de değil 
dünyanın pek çok ülkesinde sağlık, eğitim ve bilim 
için sunduğu katkı ve oluşturduğu kurumlarla 
daima minnetle hatırlanacak olan Prof. Dr. İhsan 
Doğramacı’yı aramızdan ayrılışının onuncu yılında 
rahmet ve saygıyla anıyorum.”

Öte yandan anma törenine katılanlara Prof. Dr. 
İhsan Doğramacı’nın geçmişte insanlığa yönelik attığı 
adımlar anlatılırken, Doğramacı’nın bir yurt sevdalısı 
olduğunu, her zaman evinde Abdurrahman Kızılay gibi 
tanınmış Türkmen sanatçıları çağırarak Türkmen dilinde 
türkü gecesi yaptığını ve her zaman kalbinin Erbil’de 
attığını katılımcılara söylendi.

Aynı zaman Doğramacı’nın Türkiye'de ve dünyanın birçok 
ülkesinde eğitim ve sağlığa alanına sağladığı katkıları 
anlatılırken, üniversitelerin vakıflara bağlı olması ve 
siyasetten uzak kalmasını savunduğu dile getirildi.

İhsan Doğramacı’nın Osmanlı döneminde ailesinin Erbil 
olmak üzere bölgedeki etkin rolleri olduğu hatırlatıldı. 
Aynı zamanda Erbil Kalesi’nde doğan Prof. Dr. İhsan 
Doğramacı’nın Erbil, Kerkük, Musul olmak üzere Irak’ın 
birçok kentinde sağlık ve eğitim alanında hayata geçirdiği 
projelerden bahsedildi.

Doğramacı’nın bilim adına attığı büyük adımlar 
zikredilirken, vefatından kısa süre önce Afganistan’daki 
Taliban saldırısında Afganistan’da savaş mağduru insanlar 
için bizzat oraya giderek yardımda bulunduğu vurgulandı.

Daha sonra Doğramacı’yla ilgili sinevizyon videosu 
katılımcılara sunularak törenin sonunda  saygı duruşu 

yapıldı.

İHSAN DOĞRAMACI KİMDİR?

3 Nisan 1915 tarihinde Erbil’de Kale Mahallesi’nde dünyaya 
geldi. 1938’de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 
ABD’de Boston Çocuk Hastanesi’nde ve Washington 
Üniversitesi’nde çocuk hastalıkları üzerine ihtisas yaptı. 
1949’da doçent, 1954’te profesör oldu. 1963’te Ankara 
Üniversitesi rektörlüğüne seçildi. 1967’de ise Hacettepe 
Üniversitesi rektörü oldu. 1976-1981 arasında Dünya Sağlık 
Örgütü’nde (WHO) Türkiye temsilcisi olarak bulundu. 

Doğramacı, 1978’de TÜBİTAK Hizmet Ödülü ve 
Dünya Sağlık Örgütü’nün Leon Bernard Ödülü’nü 
kazandı.

1976-1981 döneminde Paris Üniversitesi’nde 
pediatri profesörü olarak çalıştı. 1981’de yurda 
dönen Doğramacı, Millî Güvenlik Konseyi’nce 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na atandı 
(1982-1992). Bu alandaki yasal düzenlemelerin 
yapılmasında etkili oldu.

Profesör Doğramacı eğitim camiasına Türkiye’nin 
ilk özel üniversitesi olan Bilkent Üniversitesi’ni 
kazandırmanın yanı sıra, 1993 yılının Eylül 
ayında Özel Bilkent Lisesi’ni, 1994 yılında da Özel 
Bilkent İlköğretim Okulu’nu, 1994 yılında Bilkent 

Üniversitesi Müzik Hazırlık Okulu’nu (Şimdiki adıyla 
İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Ankara Laboratuar 
İlköğretim Okul ve Lisesi, 2008 İhsan Doğramacı Vakfı Özel 
Bilkent Erzurum Laboratuarı İhsan Doğramacı Vakfı Özel 
Bilkent Erbil İlköğretim Okulu’nu açarak eğitim alanında 
gerçekleştirmiştir.
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Haber: Ziya Uzeiry 

Nahide Babaşlı: Erbil'de bu kadar 
sevenimin olduğunu bilmiyordum

Haber: Abdulselam Haşim  / Foto: Ali SalimToplumun ana bireylerinden olan gençler, 
toplumun ilerlemesi için önemli role sahiptirler. 
Çoğu zaman bir toplumun veya bir milletin etkin 
olması gençlere bağlıdır. Çünkü gençler toplumun 
gerçek güçleridir. Ancak yaşadığımız topluma 
baktığımızda gençlerimizin eğitimi göz ardı ettiği 
ve çok önemsemediği gerçeğiyle karşılaşırız. Bir 
millette eğer gençler eğitime önem verirse o millet 
aktif ve dünya çapında önemli bir yere sahip olur. 
Aksi takdirde herhangi bir milletin gençleri eğitime 
önem vermezse o millet geride kalarak gelişmiş diğer 
milletler arasında yer alamaz.
 
Irak Kürdistan Bölgesi’ndeki üniversitelere 
bakıldığında, gençlerin kılık, kıyafet ve gösterişe 
önem verdiği kadar bilgisini arttırmaya ve eğitime 
önem vermediği görülür. Tba olarak, gençlerin neden 
eğitime önem vermediğini ve onların nasıl eğitime 
teşvik edileceğine ilişkin Erbil Selahaddin Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Seyda ile görüşme 
gerçekleştirdik.
 
Konuşmasına gençlerin neden eğitime önem 
vermediğine değinerek başlayan Dr. Ahmet Seyda, 
“Öncellikle bana bu fırsatı tanıdığınız için Tba’ya 
teşekkür ederim. Bu görüşme vasıtasıyla gençlerimize 
onların ana görevinin eğitim olduğunu ve bu 
alanların başarı ayrıca başarı için  başlangıç noktası 
olarak görmeleri gerektiği söyleyebiliriz. Sorunuz 
yerinde bir soru oldu, eğitim alanlarında öğrenciler 
özellikle de üniversite veya enstitü öğrencileri, 
okumak için çok az vakit ayırıyorlar. Vakitlerinin 
çoğunu boş işlerle uğraşarak geçiriyorlar. Bu da 
birkaç nedenden kaynaklanıyor. Bunlardan biri de 
eğitim için birden fazla çevrenin olması. Örneğin, 
ev çevresi, okul çevresi ve toplum. Bazı kişiler okul 
hayatını sevebilirler ancak edindiği bazı arkadaşlar 
eğitime olan isteğinin azalmasına neden olmaktadır. 
Ya da bazen evde onu eğitime tetikleyen birileri 
olmaz. Okul konusunda öğrenciler pek kontrol 
edilmiyor, çocuğunun eğitim seviyesini öğrenmek 
için okula gelen bazı velilere, çocuğunun hangi sınıfta 
olduğunu sorunca bilmediğini söylüyor.”  şeklinde 
açıklamalarda bulundu.
 
Dr. Seyda,  “Biz öğretmenlerde de gerçekten 
eksiklikler bulunuyor, çünkü okullarımızda eğitim 
kavramını gerektiği gibi uygulayamadık. İlk önce 
öğrencilere neden eğitim gördüğünü, neden okula 
geldiğini, okumanın ne olduğunu, eğitim yoluyla 
hayatta neleri öğrendiğimizi anlatmamız gerekir ki, 
okumanın sadece gelecekte bir yerde tayin olup para 
kazanmak olmadığını anlatmak gerekir. Eğitim ayrıca 
insanlara başarılı bir kişilik kazandırıyor. Toplum 
içerisinde değerli bir kişiliğe sahip olmamızı sağlıyor. 
Okuma yoluyla biz bilgi ve dataları toplayabilir daha 
sonra kendimizce inceleyip, daha fazla anlayarak, 
gelecekte günlük konuşmalarımızda bu bilgileri 
kullanarak toplum içerisinde yer kazanabiliriz. 
Günümüzde gençler bunlara önem vermiyor ve ön 
plana atmıyorlar. Öğrenciler, sınıfta öğretmenleri 
dinlemiyor, her gün üniversiteye geliyor ancak ikinci 
dönemde birkaç dersten geçemediğini görüyoruz. 
Gençlerin bu yaşta yenilgiyi kabul etmesi ve başarıya 
varmak için bir planının olmaması yazık değil mi?” 
diye konuştu.
 
Gençlerin eğitime gereken önemi vermeleri ve 
bu yolda doğru adım atmaları için planlamanın 
önemine vurgu yapan Dr. Ahmet Seyda, “Bizim 

planlamalarımızda birkaç ana noktalar var. 
Bunlardan birincisi, ben kimim? sorusudur, kendinizi 
tanımalısınız. İlk önce anne, baba ve öğretmenler, 
gençlere nasıl bir plan hazırlayacakları konusunda 
yardımcı olmalılar ve gençlere kendilerini tanımayı 
öğretmeliler. İkinci nokta ise, ben ne istiyorum? 
Yani benim iletmek istediğim 
şey nedir? Ne yapmayı 
düşünüyorum? Toplumumuzda 
şu ana kadar gençlerimizin 
birçoğunun yazılı bir eseri 
olmadığını görüyoruz. 18 
yaşında yazacağım, olmadı 20 
yaşında diyerek kendilerine 
bir plan çizmiyorlar. Üçüncü 
nokta ise, amaçlarıma ulaşmak 
için gideceğim yol nedir? Bu 
amaçlara ulaşmak için bazen 
maddi, bazen manevi desteğe 
ihtiyaç olabilir, bazen de başka 
kişiler amaçlarınıza ulaşmak için 
yardımcı olmaktadır.” dedi ve 
şöyle devam etti:
 
“Gençler, eğitim aşamalarında kendi temellerini 
oluşturamadığı, kendilerini iyi bir kişiliğe sahip 
etmedikleri ve güzel bir amaç belirlemedikleri için 
üniversiteye gittiklerinde ellerinde bulunan ders 
notlarını çalışarak, 50 puana bile razı gelmekteler. 
Ardından da çalıştıkları tüm bilgileri unutuyorlar.  
Buradan gençlere seslenerek; neden seninle aynı 
sınıfta olan 90-100 puan alan öğrenciler varken 
siz neden 50 puan alarak veya yardımlarla sınıfı 
geçiyorsunuz. Üniversite ve enstitüde öğrenci 
olup başarılı olmayan ancak moda ve kıyafet 
stilleriyle ilgilenen gençlerimize, ben tamamen 
kıyafet konusunda özensiz olun demiyorum ancak 
bununla bilikte fikirlerimiz ve davranışlarımızı da 
güzelleştirelim diyorum.” ifadelerinde bulundu.
  
Eğitim seviyesi yüksek olan bir milletin gelişimine 
dikkat çeken Dr. Ahmet Seyda, “Eğitimli olan bir millet 
ya da eğitimle öğrenenler, toplumu aydınlatmalı. 
Çünkü tüm eğitimler, bilgi kazandırmayabilir. 
Üniversite ve enstitülerde özel eğitimler alınmaktadır. 
Eğer biz, gençlere ve öğrencilere yol gösterirsek, 
doğru yolda ilerleyen bu gençler kendi alanında 
toplumu aydınlatabilir. Böylece toplum başarıya ve 
daha iyi gelirler elde etmeye başlar. Günümüzde 
üniversite sayısı artmış durumda. Şu anda enstitüler 
hariç üniversite sayısı 30. Yani eğitim alma olanağı 
artmış vaziyette." şeklinde açıklama yaparak 
konuşmasını şöyle sürdürdü:
 
“Gençler gelip sınıfta oturduklarında biz onlara, anne 
ve babalarının onlardan  yüksek puan beklediklerini 
söylüyoruz. Anne ve babalarına yapacakları en iyi 
şeyin eğitimde başarıya sahip olmaları olduğunu 
kaydediyoruz. Eğer gençler eğitim alanında başarılı 
olursa inanın ki çalışma imkanları olur ve kendilerine 
has projeler yaratabilir. Sadece kendilerine değil 
topluma da hizmet sunabilir. Ancak bunun için doğru 
bir planlarının olması lazım.”

Sözlerine üniversite başkalığının öğrencileri 
eğitime nasıl özendireceğini anlatarak  devam 
eden Dr. Ahmet Seyda, "Üniversitelerden ve eğitim 
merkezlerinden, öğrencilerin kişilik olarak gelişimleri 
için daha fazla vakit ayırarak kurs ve alıştırmalar 
yapmalarını istiyoruz. Kişisel konularda, hayatta ne 
gibi çalışmalar yapabileceklerine yönelik konularda 
aydınlatmalılar. Sadece üniversiteye gitmeleri yeterli 

değil, öğrencilerin hayatın içine karışması için daha 
fazla seminer ve özel konferanslar düzenlemeliyiz. 
Gerçekten bazı öğrenciler üniversitede bir bölümü 
kazandığında neden bu bölüme geldiğini bilmiyor, 
bölümden memnun değil veya bu bölüm hakkında 
bilgiye sahip değil.  Biz eğer öğrencileri aydınlatırsak 

onlara sertifikasının önemli olduğunu ve onunla 
çalışabileceğini anlatabiliriz. Sadece tayin olmaları 
şart değil, kendi kapasiteleri doğrultusunda birkaç 
arkadaşla da küçük bir proje oluşturarak çalışabilirler." 
dedi.
 
 "Üzülerek söylüyorum ki, genel olarak öğretmenler 
özellikle de üniversitede eğitim programına önem 
verdikleri kadar öğrencilerin iyi bir kişiliğe sahip 
olmasına önem vermiyorlar. Eğer ben 4 sene 
içerisinde bir öğrenciyi değer gören bir kişiliğe sahip 
edemezsem, ben bir şey yapmış olmam. Sadece onun 
beynine birkaç bilgi sokmuş, onu sınıftan geçirmiş 
olurum ve öğrenci de öylece okuldan gitmiş olur. 
Ancak eğer gördüğü 4 senelik eğitim boyunca onu 
başarılı bir kişiliğe sahip edebilirsem, o öğrenci başka 
birine ihtiyaç duymaz ve kendi yolunu kendisi çizer. 
Yani öğretmenler yol göstericidir ve öğrencilere güzel 
bir temel oluşturabilir.” ifadelerinde bulundu.

Son olarak öğrencilerin ailelerine bir talepte 
bulunan Dr. Ahmet Seyda, "Ailelerin, anne ve 
babaların, çocuklarıyla yapacakları tek şey oturup 
konuşmalarıdır. Buradan kıymetli anne ve babalara 
sesleniyorum, haftalık olarak çocuğunuzla oturup 
ne istediklerini sorun ve isteğini yapmaya hazır 
olduğunuzu söyleyin. Halen anne ve babalar 
çocuklarına para vererek başarılı olacağını 
sanıyor. Sadece onlara kıyafet almakla bitmiyor. 
Çocuklarımızın, kız veya erkek, genç veya küçük 
olsun sıcak bir kucağa ve ilgiye ihtiyacı var. Vaktinizi 
çocuklarınıza da ayırın. Onlar sizin bir parçanız. 
Bizim onlara önem vermemiz gerekir. Gerçekten 
Kürt toplumu, çocuğunu eğitme konusunda sınıfta 
kaldı. Yani iyi bir eğitmen olamadılar. Vaktimizi 
çocuklarımızla geçirmeliyiz, onlarla birlikte 
planlama yapmalıyız. Onlarla birlikte olduğumuzda 
telefon ve televizyonla vakit harcamamalıyız. 
Çocuklarımızın planlarını oluşturmakla ilgilenmeliyiz. 
Öğrencilerimizin birçoğu, bize gelerek anne ve 
babalarını göremediklerini söylüyor. Bu nedenle 
anne ve babalardan çocuklarına neler istediklerini 
sormasını talep ediyorum. İstediklerini yapın, kendi 
isteklerinizi değil, çünkü çocuklar, neye ihtiyaç 
duyduklarını kendileri bilir. Çocuklarınızın sizin 
kucağınıza ihtiyacı var." diyerek öz eleştiride bulundu.

Üniversiteliler eğitime neden 
gereken önemi vermiyor?
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Erbil'in ikinci minaresi.. 
Hacı Cemil Kapkapçı

Nahide Babaşlı: Erbil'de bu kadar 
sevenimin olduğunu bilmiyordum

Haber: Ziya Uzeiry / Foto: Ali SalimTiz bir sesle ''Ey ağalar '' diyerek kulakların zarını 
titretirdi. Erbil'in gür sesi, Kerem ustası ve üst düzey 

takunya sanatçısı Hacı Cemil Kapkapçı...

Cemil İbrahim Kapkapçı, 1904 yılında Erbil Kalesi’nin 
Tophane Mahallesi’nde dünyaya gözlerini açar ve güçlü 
sesinden dolayı daha küçük yaşlardan itibaren mevlitlere 
katılmaya başlar.

Dönemin usta seslerinde Şahabeddin Erbilli’den (Şahaba) 
çok etkilenen Kapkapçı, farklı makamları ondan öğrenir.

Hacı Cemil Kapkapçı, Kerkük’te de çok sevilip, sayılan bir 
ses ve kişilikti. Halen daha öyle, çünkü kendisi 40'lı yıllarda 
ailesi ile birlikte bu şehre yerleşmiş ve orada takunya 
dükkanı açmıştır. 

1989 yılında Yılmaz Erol'un sunduğu programa konuk 
olan Hacı Cemil Kapkapçı, “Divan makamını Abdullah 
Tefzen'den öğrendim.” demiştir. Mevlit gecelerinin olmazsa 
olmazıydı Hacı Cemil, Seyit İsmail ile karşılıklı kerem 
atışmaları ise Erbillilerin zihnine kazınmış, gönüllerine taht 
kurmuştur. 

''Men buraya geldim özüm
Kitaplara yazın Hacı Cemil'in bu şirin sözün

İrağ Erbil'den gelmişem, armağanıwızam man özım”

diyerek Yılmaz Erol'un programından veda eden Kapkapçı, 
o programda 85 yaşında olduğunu söylemiştir. 

Erbil'in ikinci minaresi Kapkapçı, takvimler 1996’yı 
gösterdiğinde 92 yaşında hayata gözlerini yummuştur, 
fakat gür sesi ve sedası nesiller boyunca taşınmış, 
taşınmaya da devam edecektir. 

Hacı Cemil Kapkapçı'nın yeğeni olan İrfan Neccar, 
dayısı hakkında Tba mikrofonuna şunları anlattı:

''Hacı Cemil Kapkapçı aslında halktan birisiydi. Her zaman 
keyifliydi, gezmeyi severdi. Kerem okuma konusunda 
çok iyiydi, asıl olarak kapkapçılık (ağaçtan terlik yapma-
takunya) yapardı. 40'lı yıllarda Erbil'den Kerkük'e taşındı 

ve orada 
dükkan 
kiraladı, belirli 
bir süre orada 
çalışmıştır, 
Kerküklülerin 
ona olan sevgisi 
o dönemlere 
dayanıyor.”

Neccar Kapkapçı’nın 
Kerem okumasına ilişkin, “Kerem 
okumaya çok meraklıydı, 
evde olduğu zamanlarda bile Kerem okurdu. Ayrıca 
Haydar Bakkal ile akrabalıkları da var, birlikte mevlitlere 
gider okurlardı. Çok güzel bir sesi vardı, Kerem okumak 
kendisine çok yakışırdı.'' şeklinde açıklama yaptı. 

Kapkapçı'nın toplumsal yaşantısı hakkında konuşan 
Neccar sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Eskiden insanlar mütevazıydı, sadece karın doyurma 
peşindeydiler. Hacı Cemil de kapkapçılık ve Kerem 
okumayla ilgilenirdi. Dünya malında gözü yoktu. Kendisi 
ile Kerkük'e çok giderdim, hacı Faik Bezirgan da bizimle 
gelirdi.” 

Hacı Cemil Kapkapçı, 1958 yılında hac farizasını eda 
ettiğinden dolayı herkes tarafından ''Hacı Cemil'' olarak 
bilinirdi. 

Foto & Röp: Geylan BakkalNahide Babaşlı, Erbil’de hayranlarıyla buluştu. 14 
Şubat Sevgililer Gününe özel Baku Restoran’da verdiği 
konserde hayranlarına müzik ziyafeti veren Nahide 
Babaşlı, Tba mikrofonuna özel konuştu. 

Erbil'de bu kadar çok seveninin olduğunu tahmin 
etmediğini belirten Babaşlı, “Konser afişlerini 
paylaştığımdan beri sürekli Erbil'den mesaj aldım, 
açıkçası beklemiyordum.” dedi. 

Erbil’e ilk kez geldiğini söyleyen Nahide Babaşlı, “Sakin 
ve temkinli bir yer olması beni benden aldı.” diyerek 
Erbil'i çok sevdiğini dile getirdi. 

Erbil'i nasıl buldunuz? Konser 
etkinliği nasıl gelişti?

Erbil'e ilk kez geliyorum. Gerçekten geldiğimden beri 
sakin ve temkinli bir yer olması beni benden aldı. 
Erbil'i çok sevdim, aslında aklımdaki tamamen başka 
bir şeydi, ama çok sakin bir şehirmiş Erbil. Ben burayı 
çok sevdim. 

Azerbaycan'dayke bir teklif almıştım konser için. 
Sonra olaylar gelişti ve menajerimle bağlantı kurdular. 
Konser verdiğim restoran ise Baku Restoran olduğu 
için ve ayrıca sahipleri Azerbaycanlı olduğu için daha 
çok cana yakın hissettim. 

Erbil'de bu kadar seveninin 
olmasını bekliyor muydun?

Açıkçası beklemiyordum, ama konser afişlerini 
paylaştığımdan beri sürekli Erbil'den mesaj aldım. 
Bazılarını dil nedeniyle anlayamıyordum. Ama genel 
olarak çok güzel tepkiler aldım.

Erbil Radyosu'nda Geylan 
Bakkal'ın canlı yayın stüdyo 

konuğu oldunuz, şarkılarınız 
radyoda sıkça çalınıyor, bu 

konudan haberdar mıydınız?

Yeni bilgim oldu. Geylan ile yeni arkadaş olduk. 
Erbil'de bu kadar dinlenmemin sebebi, sıkça şarkımın 
radyoda çalınması. Bu kadar sevenimin olmasını 
cidden düşünmüyordum. Erbil Radyosu'na konuk 
oldum ve ülkede en çok dinlenen radyo diyebilirim. 
Çok zevk alarak programa katıldım, çok teşekkür 
ederim. 

''Ay Yüzlüm'' , ''Anlasana'' gibi 
coverlarla seni tanıdık, son 

dönemlerde ise yeni single’ınızı 
dinliyoruz, cover çalışmalarınızı 

bıraktınız mı? 

Hayır bırakmadım, durdurdum diyelim. Gerektiği bir 
zamanda yeniden bir cover şarkı ile duyabilirsiniz 
beni. 

Albüm çalışması olacak mı?

 Çok yakında albüm çalışması bekleniyor.



Haber: Ali Antar / Foto: Ali Salim
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Uzun ömürlü pillere doğru büyük adım atıldı. Bilim 
adamları kendi kendini onaran bir batarya geliştirdi. Birkaç 
yıl boyunca aynı telefonu veya bilgisayarı kullanıyorsanız, 
şarjının ilk aldığınız zamanki gibi güçlü olmadığını fark 
etmişsinizdir. Bunu bilim insanları da fark etti ve bu yüzden 
araştırma alanları pillerin ömrünü uzatmayı içeriyor.

Bilim insanları bataryalara kendi kendini onaran güçlerin 
nasıl verileceğini ortaya çıkardılar. Bu, daha yüksek 
kapasite ve daha uzun ömür anlamına gelir.

Tellerdeki Arıza

Tüm piller aynı temel bileşenleri içerir: Pozitif bir elektrot 
(AA pillerdeki + uca karşılık gelir), negatif bir elektrot (uç) 
ve aralarındaki elektrolit.

Akıllı telefonunuzdaki lityum iyon pil gibi şarj edilebilir 
piller, yüklü parçacıklar veya iyonlar oluşturan kimyasal 
reaksiyon yoluyla pozitif elektrottan elektrolite ve negatif 
elektroda doğru yol alır.

Güç üretme zamanı geldiğinde, iyonlar geldikleri yerden, 
negatif elektrottan elektrolite ve pozitif elektroda geri 
giderler.

Şarj edilebilir bir bataryadaki elektrotlar genellikle bir tür 
metalin atom kalınlığında birçok katmanından oluşur. Bir 
lityum-iyon pilde, negatif elektrot grafen‘den (temel olarak 

karbon atomu levhaları) ve pozitif elektrot lityum kobalt 
oksit veya lityum demir fosfattan yapılır.

Bu katmanlar, çok sıkı bir şekilde sıkıştırılmış nötr 
parçacıklar arasındaki zayıf Van der Waals kuvveti ile bir 
arada tutulur.

Pil şarj olurken, pozitif elektrottaki lityum kobalt oksit, 
lityum iyonlarının bir kısmı elektrolitten geçerek negatif 
elektrottaki grafen katmanları arasında asılı kalır. Bu iyon 
salınımı elektrodu fiziksel olarak değiştirerek katmanlar 
arasında fazladan boşluk oluşturur.

Malzemeyi bir arada tutan kuvvetler, atomların yakından 

paketlenmesine bağlı olduğundan, bu ekstra boşluk 
elektrodu parçalamakla tehdit eder ve sonunda istifleme 
hataları olarak bilinen çatlaklara veya pullara neden olur.

Bilim insanları bu çatlakları önlemek veya onarmak için 
bir yol bulurlarsa, önemli ölçüde daha uzun ömürlü bir pil 
oluşturabilirler.

Zıt Kutuplar Çeker

Geçtiğimiz ay Nature ‘da yayınlanan bir makalede, 
Tokyo Üniversitesi’ndeki mühendisler, bataryaların bu 
çatlakları kendi başlarına onarmalarını sağlayacak bir yol 
geliştirdiklerini açıkladılar.

Ekip, lityum iyonları yerine, bir alternatif olan sodyum 
kullandı. Elektrot katmanlarını ekstra sodyum atomu 
olan bir malzemeden inşa ederek, katmanların doğal 
bozulmasını geri dönüşümlü hale getirdiler.

Bunun bir nedeni, kullandıkları malzemenin, zıt yüklere 
sahip parçacıklar arasındaki çekim için fantezi terim olan 
coulomb çekimi olarak adlandırılan bir kuvvetle bir araya 
getirilmesidir.

Bu kadar etkileyici gelmeyebilir, ancak coulomb çekim 
gücü Van Der Waals kuvvetlerinden çok daha güçlüdür. 
Bu da elektrodu yaptıkları yeni malzemenin sıradan 
kapasiteden çok daha fazla kapasiteye sahip olduğu 
anlamına gelir. Elbette, çatlaklar şarj edilebilir pilleri 
sınırlayan tek şey değildir.

Kendi kendini onaran batarya geliştirildi

Ç
in’de ortaya çıkan koronavirüs giderek tüm dünyaya 

yayılırken gözler bu sağlık krizinin küresel ekonomiyi nasıl 
etkileyeceğine çevrildi. 
 
Görüldüğü üzere, genel olarak dünya pazarında özellikle 
de Irak’ta ithal edilen ürünlerin birçoğu Çin malı. Çin, güçlü 
teknoloji ve ekonomisiyle dünya pazarını etkisi altına almış 
durumda.
 
Her ne kadar koronavirüsün gerçek ya da yapay olduğu 
konusunda tartışmalar olsa da şu anda birçok ülke bu 
virüse karşı tedavi yöntemi bulmanın peşinde.
 
Çin’e seyahatlerin askıya alınması, tüccarların bu ülkeye 
ziyaretlerini ve alışverişini engellemişti. Bu nedenle de 
dünya pazarında Çin ürünleri stoklarda azalmış vaziyette.
 
Otomobil aksesuarı ve hijyen ürünlerine yönelik ticaret 
yapan iş insanı Osman Beşir Attar, koronavirüsün, Çin 
şirketleriyle ticaretlerine etkisine ilişkin, “Korona diye 
adlandırılan virüs, çok kötü ve tehlikeli bir virüs. Şüphesiz 
herkesin işini zorlaştırıyor. Benim işim, otomobil aksesuarı 
ürünleri satışı. Bu ve diğer alanlarda ticaret ile uğraşan 
insanlar Çin’e ihtiyaç duymaktalar. Bütün ürünlerimiz Çin 
malı. Bu virüs, ilk defa Vuhan kentinde ortaya çıktığı için 
herkes Çin’e gitmekten korkuyor.” şeklinde açıklama yaptı.
 

Ürünlerin bitmek üzere olduğunu vurgulayan Osman 
Attar, “Elimizdeki ürünler bitmek üzere ve Çin'den ürün 
getirilemiyor. Zor bir dönemdeyiz ve sattığımız ürünlerin 

yeri dolmuyor. Sadece benim ürünlerim değil, çarşıda 
bulunan tüm ürünler gün geçtikçe azalıyor. Duyduğuma 
göre, bu olayın ardından İPhone fiyatları 130 dolar arttı. 
Diğer ürünlerin fiyatları da yükselme noktasında. Örneğin 
maske ve tüm Çin ürünleri. Bu fiyatlar günden güne daha 
da artacak.” ifadelerinde bulundu.
  
Tüccarların Çin’e gidemediğini belirten Osman Beşir, 
“Şu anda Çin’e gidemiyoruz. Bizim Çin’e gitmemiz için 
üç yolumuz var. Bunlar da Irak Hava Yolu, Katar Hava 
Yolu ve Birleşik Arap Emirlikleri Hava Yollundan 
ibaret. Çin’e gittik diyelim, orada ne yapacağız? 
Kimse evinden çıkmıyor, fabrikalar durmuş ve 
halk koronavirüs korkusuyla dükkanlarına ve 
iş yerlerine gitmiyor. Yemek yiyebileceğimiz 
bir restoran dahi yok. Herkesi korku sarmış 
durumda.” şeklinde konuştu.
 
Attar, Çin’in yerini alabilecek diğer ülkelerle 
ticaret yapabileceklerini, ancak ürünlerin 
fiyatının daha pahalı olacağını kaydederek, 
“Biz ticaretle uğraşanlar için Çin dışında 
ticaret yapabileceğimiz ülkeler de bulunuyor. 
Bunlar, Kore, Tayvan, Tayland ve Türkiye, ki biz 
bu ülkelerde ihtiyaç duyduğumuz ürünleri 
bulabiliriz. Ancak, müşterilerin hepsi ucuz ürün istiyor. 
Ucuz ürün elde edebilmek için de mecburen Çin’e 
başvuruyoruz. Çin’de bulunan ürünleri Tayvan ve 
Tayland’da da bulabiliriz ancak daha pahalısını buluruz. 

Halk da pahalı ürün istemiyor. Çin, neden dünyayı 
ekonomisiyle ele geçirdi? Çünkü ürünlerinin fiyatı 
düşük.” ifadelerini kullandı.
 
Son olarak araba aksesuarı ve temizli ürünlerin 
ticaretini yapan iş insanı Osman Beşir Attar, “Eğer 
durumlar bu şekilde ilerlerse ürün fiyatları giderek 
artar ve pazarlarda Çin malı ürünler tükenir. 
Çin, konusu uzayacaktır, bu virüsün bu kadar 
kolay yok olacağını hiç düşünmeyin. Bu virüsün 
sıcaklık derecesinin artmasıyla yok olacağına dair 
sözler var. Eğer öyle olursa tekrardan halk Çin’e 
gidebilir, hareketlilik başlayabilir. Ancak bu zaman 
diliminin ne kadar olacağı çok endişe verici. Ne 

zaman gideceksin? Ne zaman döneceksin? Ürünler ne 
zaman alınacak? Ne zaman hazırlanacak? Ve ne zaman 
eline ulaşacak? Eğer bir ay sonra tehlike sona erip 

Çin’e gidebilirsek, ürünleri hazırlamak için 15-20 güne, 
Erbil’e varması için de 45 güne ihtiyaç duyacağız. Yani 
işlerimizin düzene girmesi ve Çin malı ürünlerin Erbil’e 
varması için en azından 3 aya ihtiyaç var.” diyerek mevcut 
durum ve sonrasına ilişkin tahminlerini dile getirdi.
 
Aynı konu hakkında uluslararası ticaret yapan Beyt 
el-Bezzaz şirketi Müdürü Karvan Hisam, Tba’ya yaptığı 
açıklamada, “Bu virüs pazarın tamamını etkiledi. 
Ancak ulaştırma şirketi olarak en çok bizi etkiledi. Biz 

şu anda bile ürün talep edip getirebiliriz, ardından 
çalışanlarımızın aracıyla Erbil’e ulaştırabiliriz.  Bu kolay 
bir iş ancak bütün işler bu şekilde ilerlemiyor. Örneğin, 
daha önce şirket sahibimiz Çin’deydi oradan ürünleri 
alıp, Erbil’e gönderiyordu. Ancak şu anda kendisi, ailesi 
ile birlikte Erbil’e geldi.” dedi.
 
Çin’den getirilmesi planlanan ürünlere değinen Karvan 
Hisam, “Şu anda depolarda ürünlerimiz mevcut ancak 
bunlar getirilecek kadar değil. Bu sayının artmasını 
beklemeliyiz ardından Erbil’e getirilmeli. Yani Çin’den 
hala ürün getiriyoruz ancak az sayıda geliyor. Şu anda  
%70  üstü oranla ticaretin düştüğünü söyleyebiliriz.” diye 
konuştu.
 
Karvan Hisam, “Bu sorunun başka bir nedeni de 
Çin’de yılda bir ay genel tatilin yapılması. Bu yüzden iş 
yapmıyorlardı. Şu anda belirlene süre bitti ancak halk 
çalışmıyor. Hükümet de tatil süresini uzattı. Şu anda eğer 
biri bir ürün isterse Çin’e gidemez, ancak sipariş verebilir 
ve bizim aracılığımızla bu ürün kendisine ulaştırılabilir.” 
ifadelerinde bulundu.

Dünya Ekonomisine Koronavirüs Darbesi
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Dünya Ekonomisine Koronavirüs Darbesi

Hazırlayan: Ali Antar

Hazırlayan: Ali AntarHepimizin özel bir berberi veya berber arkadaşımız 
ya da akrabamız vardır. Dünyada bütün şehirlerdeki 
mahallelerde en az bir berberin olduğu aşikar.

Belki de çoğu zaman berberlere espiri amaçlı, “Saçımız 
uzadığında biz berbere geliyoruz, peki berberlerin saçı 
uzadığında kime gidiyor?” diye soru sormuşuzdur. Ancak 
şu ana kadar berberlere, “Neden diğer mesleklerde çalışan 
kişiler gibi cuma, cumartesi, pazar değil de hafta içi tatil 
yapıyorsunuz?” sorusunu sormamışızdır.

Berberlerin haftalık izinleri bir ülkeden başka bir ülkeye 
göre değişmektedir. Örneğin, berberler Türkiye’de pazar 
günleri, Irak, Avrupa, ABD ve birçok Arap ülkelerinde 
pazartesi tatil yapmaktadır. Ancak Erbil ve Süleymaniye’de 
salı günleri birçok berberin kapalı olduğu görülmektedir.

Yani, berberler Türkiye, Erbil ve Süleymaniye hariç 
dünyanın büyük bir bölümünde pazartesi günleri tatil 
yapıyor diyebiliriz.

Avrupa ülkeleri ve ABD’deki berberler, hafta sonu yani 
cumartesi ve pazar günleri iş yerlerini kapatmamaktadır. 
Halkın büyük bir çoğunluğunun işlerine başladığı gün 
yani hafta içinin ilk günü, tatil yapmaktadırlar. Bunun 
nedeni ise, memurlar, görevliler, öğrenci ve işçilerin hafta 
içi çalışmalarından dolayı berberlere uğrama fırsatının 
olmamasıdır. Bu yüzden de hafta sonu vakit bulabiliyorlar 
ve berberlere uğruyorlar. Bu nedenle de berberler, hafta 
sonu halkın tatil yaptığı sırada mesai yapmayı, tatillerinin 

son bulmasıyla kendilerinin tatil yapmasını uygun 
olduğunu düşünüyorlar. Tüm bu nedenlerden dolayı da 
pazartesi gününü, berberlerin tatil günü olarak belirlediler.

Türkiye’deki berberler de Ortadoğu’daki gibi hafta içinin ilk 
gününü iş yerlerini kapatma ve tatil günü olarak belirledi. 
Ancak memur ve diğer meslekte çalışanların mesai 
günlerinin Ortadoğu ülkelerinden farklı olması nedeniyle, 
berberler pazar günleri dükkanlarını kapatmaktadır.

Irak dahil Arap ülkelerinde, berberler pazartesiyi tatil 
yaptıkları gün olarak belirlemişlerdir. Ancak pazartesi 
gününü berberlerin izin günü  olarak belirleme hikayesi, 
ABD ve diğer Avrupa ülkelerinden farklıdır.
 
Arap ülkelerinde, berberlerin tatil günü olarak pazartesiyi 
belirleme hikayesi, Mısır'daki Fatımiler yönetimi (909-1171) 
dönemine dayanmaktadır. O dönemdeki halifeler, yetkililer 
ve bakanlara göre, pazartesi günü kutlu bir gündü. Bu 
nedenle de pazartesi günleri berberler kapalı 
olup, berberler Fatımi Devletindeki halifelerin, 
yetkililerin ve bakanların evine giderdi. Böylece 
pazartesi günleri onlara özel kılındı,  halk haftanın 
diğer günlerinde berbere giderdi. Irak ve diğer 
Arap ülkeleri, Mısır ile dini bağlar içerisinde 
olduğu için idari olarak devamlı birbirlerini 
etkilemişlerdir. Böylece bu kültür bir ülkeden 
başka bir ülkeye, bir nesilden başka bir nesle 
aktarılarak günümüze kadar yetişmiştir.
 
Erbil ve Süleymaniye şehirlerinde ise diğer 
ülkelerden ve Irak’ın şehirlerinden farklı olarak 
berberlerin tatili salı günü olarak belirlenmiştir. 

Söz konusu tatil gününe ilişkin Erbilli bir berber, "Irak'ın 
genelinde berberlerin izin günü pazartesidir. Ancak Erbil 
ve Süleymaniye'de salı günü tatil yapılıyor. Bunun nedeni 
ise eskiden Erbil'de sadece 6-7 berberin bulunmasıdır. 
Bölgede nüfus sayısının az olması nedeniyle işleri azdı. Bu 
meslekten kazanç elde edebilmek için askerlerin bölgeye 
gelme günlerini önemsediler ki o zamanlar askerler 
pazartesi ve perşembe günleri şehre geliyordu. Böylece, 
pazartesi gününün berberlerin tatil günü olmamasına 
karar verdiler." ifadelerinde bulundu.
 
Erbilli berber, "Cuma ve cumartesi günleri ise öğrenci ve 
memurların tatil günleri olduğu ve bu sebeple söz konusu 
günlerde berberlere uğradıkları için berber dükkanları 
açık olurdu. Bu nedenle hepsi toplanarak, salı gününü tatil 
günü olarak belirlemeye karar verdiler. O günden itibaren 
Erbil ve Süleymaniye'de berberler tatil günlerini pazartesi 
günü değil, salı günü yapıyor." dedi.

Berberler neden hafta içi tatil yapar?

Oruç tutma Müslümanlar için hem şeriat, hem 
de sağlık açısından özel bir önem teşkil etmektedir. 
Allahutaala, oruç tutmak için bir ay belirlemiş ve 
Müslümanlara bu ibadeti farz kılmıştır. Ayrıca Peygamber 
Efendimiz (SAV), Müslümanlara pazartesi  ve Perşembe 
günlerini ve yılın birkaç gününde sünnet olarak oruç 
tutmalarını söylemiştir.

Şeriat, oruç tutmayı nasıl tanımlamıştır?

Oruç tutmak Allah'a kulluk etmek, yemekten uzak durmak 
ve orucu bozan her şeyden kendini uzak tutmak demektir. 
Oruç, niyet ederek imsak vaktinden güneş batıncaya kadar, 
bir kişinin belirli kurallara uymasıdır. Ayrıca oruç, sabır 
anlamına da gelmektedir. Bir hadiste ise şöyle 
buyuruluyor; (صوم شهر الصبر وثالثة أيام من كل شهر يذهنب وحر الصدر) 
yani, “Sabır ayında ve her ay üç gün oruç tutmak, kalpteki 
kini ve nefreti giderir.”.

Bunun dışında (اَلِة ْبِر َوالصَّ  bu ayetin oruç ile ilgili ( َواْسَتِعيُنوْا ِبالصَّ
olduğu yönünde fikirler de vardır. Ayetin anlamı ise 
şöyledir: "Bütün işlerinizde sabırlı  olun ve namaz kılınız.". 
Çünkü oruç, sabırlı olmanızı ve zevk aldığınız bir şeyden 
uzak durmanızı sağlamaktadır.”
 
İslama göre oruç tutmak ne tür felsefe ve bilgileri 
içermektedir?

Oruç tutumak İslamın şartlarından bir tanesidir. Bakara 
suresinde şöyle buyurulmuştur: “(َها الَّذيَن اَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم  َيٓا اَيُّ
ُقوَن ُكْم َتتَّ َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَّ  ,yani ”(Bakara/ 183) (الصِّ
“Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç 
tutmak size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.” 
 
İslam dini yönünden oruç tutmanın nedeni ve 
felsefesi aşağıdaki noktaları kapsamaktadır:
 
• Oruç, Allah'a ibadet etmenin bir şeklidir. Allah kullarına 
bu ibadeti farz kılmıştır ki oruç tuttuklarında Allah'ı 
hatırlayıp, davranışlarınızı gözettiğini bilsinler.
 

• Oruç tutmak, yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz, alışkanlığa 
dönüştürdüğümüz ve kölesi haline geldiğimiz adetlere, 
isteklerimize, nefsimize karşı bir devrim yaratmaktan 
ibarettir. Çünkü insanlar, oruç tutmadan önce diledikleri 
gibi yiyip içip davranabiliyorlar ancak Allah rızası için 
Ramazan ayında söz konusu davranışlardan uzak 
duruyorlar. Bunun da Allah katında büyük bir yeri vardır.
 
• Oruç insanların, yoksul kişilerin açlık ve susuzluk 
derdini anlamalarına yol açmaktadır.  Oruç tutan kişiler 
susadığında fakir ve yoksul kişilerin halini daha iyi anlarlar 
ve içlerindeki merhamet duygusu artar, böylece yoksul 
insanlara yardım ederler, bu da Allah'a ibadetin bir 
çeşididir.

• Oruç ayrıca sabrı ve dayanma gücünü de arttırır. Oruç 
tutan kişiler niyetlenmeden önce kendi zevk ve isteğine 
göre yemek yer ancak oruç tutmasıyla Allah rızası için 
bunlardan uzak durmaktadır.
 
• Oruç tutmanın başka bir hikmeti ise oruç tutan 
kişilerin midesinde biriken fazla yiyeceklerin arınarak 
temizlenmesidir.  Midede fazla yiyecekler kalmadığında 
mide rahatlamaktadır. Bu nedenle de oruç tutan kişilerin 
yiyecek ve içeceklerde aşırıya kaçmamaları söylenir. Eğer 
aşırıya kaçılırsa karın ağrısına ve hastalığa yakalanabilir.

Sosyal ve sağlık yönünden oruç tutmanın 
faydaları ise şunlardır:

 
İnsanlar 8 saat boyunca aç kalmasının ardından vücutta 
açlık hissi uyanır. Bağırsaklarda besin bulunmayınca, vücut 
karaciğer ve kaslarda biriken glikojenden yararlanmaya 
çalışır.

Depolanan glikoz oranının azalmasıyla, vücut depolanmış 
yağlardan faydalanmaya kalkışır ve yağları yakarak 
enerjiye dönüştürür. Bu da zayıflamak için önemli bir 
unsurdur.
 
Oruç birkaç gün sürdüğünde, vücut enerji kaynağı 
olarak protein elde etmek için kasları eritmektedir. Birkaç 
günden kastımız, bazı sağlık oruçları vardır ki doktorlar 

hastaların su haricinde birkaç günlüğüne herhangi bir 
gıda tüketmemelerini önerir. Ancak Müslümanların orucu 
bir günden azdır sabah ezanıyla başlar, akşam ezanında 
sona erer.
Oruç, karaciğer ve deri altında uzun zamandır biriken şeker 

ve yağların kullanılmasına yardımcı olur. Bunun dışında, 
birçok zehirli ve zararlı maddeler vücuttan atılır.

Saydığımız bu faydaların dışında oruç tutmak insanı 
sakinleştirir. Duygular ön plana çıkar. Diğer günlerden 
farklı olarak aileleri bir sofrada toplar ve bunun dışında 
sosyal sorunları da düzenler.

Araştırmalar, orucun kanda biriken zararlı yağ oranının 
düzelmesine yol açtığını ortaya koymuştur.

Oruç tutmak, bağımlılıkların üstesinden gelmek için 
de önem teşkil etmektedir. Orucun tutulduğu 16 saat 
boyunca sigara kullanmamak, diğer kalan 8 saatte de 
sigara içme isteğini azaltarak bu bağımlılıktan uzak 
durulmasını sağlamaktadır.
 
Kilonun düzenlenmesi için çok önemli bir fırsat: Zayıflamak 
için sağlıklı bir şekilde ve bilimsel yollarla oruç tutulması 
gerekir. Araştırmalara göre, oruç tutanların %50-60'ı 
kilolarında bir farklılık göstermezler. Bunun nedeni ise 
doğru bir şekilde oruç tuttuklarında sağlık kurallarına 
uymalarıdır.

Normal Günlerde Oruç Tutmanın 
İnsanlara Sağladığı Faydalar Nelerdir?
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Böbrek Hastalığının İşaretleri ve Belirtileri Nelerdir?

Koronavirüs onlarca virüsten sadece bir tanesi. Bu 
nedenle de antibiyotiklerle yok olmuyor. Mikroskop 
altında şekil olarak taca benzediği için bu virüse, 
korona adı verilmiştir.

Koronavirüsün 
birkaç şekli olmakla 
birlikte insanlar 
ve hayvanlarda 
çeşitli hastalıklara 
neden olmaktadır. 

Ancak bu virüs diğer 
canlılarda bulunup 

daha sonra insanlara 
bulaşmış olabilir. Yani 

bu virüs ilk önce insanlarda görülüyor ve virüsün 
halen tedavisi bulunmuş değil.

Koronavirüsün Çin ekonomisini nasıl etkilediğine dair 
önemli ve etkili söylentiler var. Bazı ekonomistlere 
göre, koronavirüsün dünyaya yayılması, ekonomi 
savaşını da beraberinde getirecek, özellikle de ABD 
ve Çin savaşını. ABD'nin bu yolla Çin ekonomisini 
düşürmeyi ve kendi ekonomilerini güçlendirmeyi 
planladığı kaydediliyor.

Koronavirüsün dünyaya yayılmasıyla birçok büyük 
şirket kapanma riskiyle karşı karşıya kaldı. Ayrıca 
Çin'e seferlerin durdurulmasıyla tren ve hava yolu 
seferlerinin yüzde 40'ı, kara yolu seferlerinin ise yüzde 
25’inin aksamasına neden oldu. Tüm bu nedenler 
ticaret ve ekonomide aksamlara yol açmaktadır.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısına ilişkin son 
istatistikleri, virüsün yapay olup olmadığı ve birçok 
soruya yanıt aramak için Sağlıklı Hayat Teşkilatı 
Başkanı Dr. Kasım Aziz Ali ile görüşme gerçekleştirdik.

Konuşmasına başlarken koronavirüsün yapay 
olduğunu belirten Dr. Kasım Aziz Ali, "Kanımca, 
koronavirüs yapay bir virüstür yani şu anda olduğu 
gibi kendiliğinden meydana gelmiş değil. Çünkü 
bence bu konu küresel gücü elinde bulunduran 
ülkeler arasında ekonomi savaşı çerçevesine giriyor, 
özellikle de Çin ve ABD. Bu hastalığın yaygınlaşması 
nedeniyle 2020 yılının sadece birinci çeyreğinde yani 
ilk üç ayında Çin ekonomisi yüzde 2 oranla düşüş 
kaydetti. Bu miktar, ülke ekonomisinin 62 milyar 
dolarına tekabül etmektedir. Ayrıca Çin salgına karşı 
mücadele için yaklaşık 12 buçuk milyar dolar ayırdı. 
Yani söz konusu bütçeler Çin'in ekonomisini oldukça 
etkiledi." dedi.

Sağlıklı Hayat Teşkilatı Başkanı Dr. Kasım Aziz Ali, 
salgının Çin üzerindeki etkisine ilişkin  "Eskiden 
dünyanın birçok ülkesinde çok yaygın olup alıcı 
sayısının çok olduğu Çin ürünlerine şu anda talebin 
azaldığı görülüyor. Bu da Çin'in ekonomik açıdan çok 
gerilediğini  gösteriyor. Bence bu hastalığın yayılma 
nedeni ekonomik yönünden oldu. Çünkü  söz sahibi 
ülkeler arasında ekonomik açıdan çekişmeler var. 
Bu şekilde birbirlerinin zayıf noktalarını buluyorlar 
ve ekonomilerini çökertmeye çalışıyorlar." şeklinde 
açıklamalarda bulundu.

Dr. Kasım Aziz Ali, Çin ile diğer ülkeler arasındaki 
turizm ilişkisine değinerek, "Bu hastalığın yayılma 
nedeni ise dünya ülkeleri arasında seferlerin çok 
olmasıdır. Bu yolla da dünyaya yayılması kolay oluyor. 

Örneğin, bizim 2010 yılında diğer ülkelere yapılan 
havayolu seferlerimiz yıllık 2.4 milyardı, bu oran 
2019 yılında 4.5 milyara vardı. Yani 2010'dan önceki 
yıllara oranla iki kat veya daha fazla arttı. Bu nedenle 
koronavirüs bir hafta veya on gün gibi kısa süre 
içerisinde 16 ülkeye yayıldı." diye konuştu.

Bu hastalığın yayılma yollarına ilişkin Sağlıklı Hayat 
Teşkilatı Başkanı, "Korona, SARS, H1 ve diğer virüslerin 
birçoğu birbirlerine benzemekteler. Bu nedenle diğer 
insanlara hapşırma, ağız ve burun akıntıları ayrıca 
nefes yoluyla bulaşmaktadır. Bu virüslerin aynı aileden 
olduğunu söyleyemeyiz ancak benzer virüsler." 
ifadelerini kulladı.

Son olarak virüsün halen tedavisinin 
bulunmadığını kaydeden Dr. Kasım Aziz Ali, "Şu 
ana kadar bu virüslerle ilgili hiçbir tedavi yöntemi 
bulunmamaktadır. Bulunan tek şey koronavirüsün 
belirtilerinin tedavisidir. Yani şu anda hastanelerde 
iyileşen 1000’i aşkın kişide sadece hastalığın belirtileri 
tedavi edilebilmiştir. Bu da kişinin bağışıklık sisteminin 
güçlü olmasına bağlıdır. Yani yakalanan kişilerin 
vücudunda virüs yok edilememiştir." dedi.

Koronavirüs Yapay Mı?

Hazırlayan: Abdülselam HişamBöbrek, insanın hayatta kalabilmesi için en önemli 
organlardan biridir. Böbreklerin her biri ortalama 4.5 
inç uzunlukta olup, ağırlığı da yaklaşık 140 gramdır. 
Böbreklerimiz günlük olarak 182 litreden daha fazla kan 
süzmektedir.  Böbreklerin her birinde 2 milyon üstü 
nefron bulunmaktadır. 

Her ne kadar böbrekler insan vücudunun yüzde 0.5’ini 
kapsasa da vücudun diğer organlarına kıyasla en çok kanı 
bulunduran organdır. Kalpten atılan kanın yaklaşık yüzde 
25’i böbreklere taşınmaktadır. Böbreklerden günde 1000-
2000 ml idrar süzülmektedir. İnsanlar genellikle günde 
1,5 litre idrarı vücuttan atmaktadır. Böbrekler  her gün 
400 kez kan süzmektedir. Böbrekler her dakikada bir kez  
yaklaşık 1.3 litre kanı temizlemektedir. Bu da böbrekler 
tarafından üretilen idrar oranının aynısıdır.

Böbrekler, vücudun önemli bir organı olması nedeniyle 
önemsenmesi gerekir. Böbrekle bağlantılı herhangi bir 
sorun veya ağrıyla karşılaşıldığında, sağlık kontrolü için 
hemen doktora gidilmelidir.

Sadece ABD’de böbrek hastalığına yakalana yaklaşık 
37 milyon kişi bulunuyor. Dünya genelinde bazen 
bu hastalık tehlikeli aşamaya gelinceye kadar teşhisi 

konulamayabilir. Tehlikeli aşamaya varmadan önce 
doktora başvurabilmeniz için, sizlere böbrek hastalığının 
bazı belirtilerini derledik. 

 
Böbrek hastalığına yakalanma belirtileri:

 

1. Bel ağrısı ve idrar yaparken yanma hissi böbrek 
hastalığının belirtilerinden biridir.

2. İdrar yaparken ağrı hissi, böbrek hastalığının 
habercilerindendir.

3. İdrarın şekli ve renginin değişmesi, geceleri sık idrara 

çıkma ve kanlı idrarlar böbrek hastalıklarının en yaygın 
belirtileri arasındadır.

4. Vücudun farklı bölgelerinde iltihabın oluşması. 
Böbreklerin bir başka görevi de, vücuttan fazla sıvıları 
atmaktır. Böbrekte yaşanan aksaklık bu sıvıların 
birikmesine ve sonuç olarak vücutta iltihabın oluşmasına 
yol açmaktadır.

5. Böbrek,  zehirli maddeleri vücut dışına atamadığı sırada, 
ağızda kötü kokular oluşmaktadır.

6. Aniden yorgunluk hissi belirtilerden biridir, çünkü 
böbrekte bir sorun yaşandığında, kan oksijeni vücudun 
bölümlerine daha zor taşımaktadır. Bu da kanın 
akyuvarlarına bağlıdır.

7. Vücutta sodyum ve su oranının dengesizliği, vücutta 
iltihaba neden olmakla beraber bacak ve vücudun diğer 
bölgelerinde bezelerin oluşmasına ayrıca fazla oranda 
proteinin kaybolmasına  neden olmaktadır.

8. Böbreklerin işlevinin azalmasıyla, zararlı maddeler 
süzülemez ve vücutta bu maddelerin kalması, ciltte 
devamlı olarak kaşıntıya yol açmaktadır.
 
9. İştahsızlık, böbrek hastalığının belirtilerindendir ki 
vücutta zararlı maddelerin birikmesi iştahsızlığa neden 
olmaktadır.


