Kültür Bağını Pekiştirmeyi
Amaçlayan Restoran: Bakü Star
Erbil’in Bahtiyari Mahallesi’nde hizmet veren Bakü Star

otantik dekorasyonuyla da kültürel bir görüntü sunuyor.

Restoran, Azerbaycan’a özgü lezzetleri Iraklılara tanıtıyor.

Erbil’deki ilk ve tek Azerbaycan restoranı olan Bakü Star,
zengin mutfağıyla misafirlerinin damak zevkine hitap ediyor,

Sayı: 65

Bakü Star Restoran İdari Müdürü Zamiq Agdamsky,
restoranın açılma amacı ve hizmetlerine ilişkin TEBA
mikrofonuna konuştu.
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Bağdat ile Erbil'den
Sincar İttifakı

ederal hükümet ile Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi
(IKBY) hükümeti arasında gerçekleşen görüşmenin ardından
Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile IKBY İçişleri Bakanı Rebar
Ahmet, Sincar bölgesi konusunda anlaşma imzaladı.

Anlaşma çerçevesinde Sincar'ın güvenliğinden federal
hükümetin sorumlu olacağı, terör örgütü PKK ve ona bağlı
grupların ayrıca Haşdi Şabi'nin bölgeden çıkarılması gerektiği
kaydedildi.

Anlaşmada, "PKK’nın Sincar ve çevresindeki bölgelerde varlığı
sonlandırılacak. 2 bin 500 güvenlik unsuru ataması yapılacak.
Sincar içindeki güvenliğin sağlanması için ise Sincar Polis
Güçleri, Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı ve Ulusal İstihbarat
Servisi görev yapacak ayrıca diğer silahlı güçler bölgeden
çıkarılacak." maddesi yer aldı.
Aşığıda söz konusu anlaşmanın maddeleri yer alıyor:
1- İdari Alan
- Sincar’da bağımsız ilçe
kaymakamı belirlenecek ve
seçilen kişi anayasaya uygun
olmalı.

alanlar denetilecek ve bu kapsamda yasal yollar göz önünde
bulundurulacak.
2- Emniyet Konusu

-Sincar'ın güvenliğinden sadece Sincar Polis Güçleri, Ulusal
Güvenlik Müsteşarlığı ve Ulusal İstihbarat Servisi sorumlu
olacak. Diğer güçler bölgeden çıkarılacak.
-2 bin 500 güvenlik unsuru ataması yapılacak. Bu kapsamda
bölgenin güvenliği güçlendirecek ve oluşturulacak güvenlik
gücünde adaletin sağlanması için kamplarda yaşayan bölge
halkının katılımına izin verilecek.

-PKK’nın Sincar ve çevresindeki bölgelerde varlığı
sonlandırılacak. PKK ve ona bağlı tüm yapıların bölgede hiçbir
rolü olmayacak.
3- İmar Konusu
-Federal hükümet ile IKBY arasında ortak bir komisyon
oluşturulacak ve bölgenin imar konuları ele alınacak. Söz
konusu çalışmada Ninova idaresinden
yardım alınacak ayrıca çalışmalar Irak
ile IKBY başbakanları tarafından
yönetilecek.

-İki taraftan ortak oluşturulan
komisyonun kararıyla ilçe
kaymakamının seçilmesinin
ardından, diğer idari

4- İdari ve güvenlik konularında
alınan kararları gözetmek amacıyla
iki tarafın da yetkililerince ortak bir
komisyon oluşturulacak.

Milli Bayramımızla
Kıvanç Duymaktayız

M

ücadeleci milletlerin tarihlerini zenginleştiren ve canlı kılan
konuların başında milli münasebetler gelir. Milli münasebetler canlı tutulduğu takdirde
iyi sonuçlar verebilir. O, ne kadar doğru ve dürüst bir şekilde yaşatılırsa, bir o kadar da
milletlerin tarihlerini zenginleştirmeye ve sonsuzluğa kavuşturmaya yardımcı olabilir.
Bir milletin geçmişi ne kadar böyle değerli münasebetlerle donatılmışsa o kadar
geleceği parlak ve aydın olur.
İşte bizim Türkmen milletimizin milli tarihini daha zengin kılan münasebet ise 7 Ekim
Türkmen Milli Bayramıdır.
7 Ekim dediğimiz zaman şanlı Türkmen milletimizin milli bayramı, milli
münasebetlerimizin en değerlisi ve en önemlisini dile getirmekteyiz. Bunun biz
Türkmenler için ne kadar kutsal olduğunu da sözümüze ekleyebiliriz. Bu konu her
aydın Türkmen’i ilgilendirdiği için üzerinde durulmalıdır. Milli tarihimize bakılırsa
böyle bir münasebetin var oluşuna az rastlanır. Uzun yıllar boyunca meşru haklarını
elde etmek amacıyla mücadele veren milletimiz böyle bir milli günün belirlenmesine
ihtiyaç duymaktaydı. Gerçekleşmesi için her zorluğa katlanıyordu. Hasretini çekerek
bir gün önce onu gerçekleştirmek için çalışmalarını tam hızıyla sürdürüyordu. Her
fırsatı yakalayarak milletimize yakışır bir zamanı bekliyordu.
1997 yılının ekiminde Erbil şehrinde gerçekleşen birinci Türkmen kurultayının son

KELİMESİNİN
ORTAYA ÇIKIŞI
1994 yılının yaz
döneminde Irak Türkleri
Kültür ve Yardımlaşma
Derneği Başkanı iken,
büyüğümüz merhum Prof.
Dr. İhsan Doğramacı’ya
bir münasebet için
uğramıştım.

Hoca, takvim çalışması
için Irak haritasını
inceliyordu. Irak’ı, Iraki
Türki, Iraki Arabi ve
Iraki Kürdi olmak üzere üç
bölge şeklinde adlandırmaya
çalışıyordu.

Aklıma birden Rumeli
kelimesi geldi. Rahmetli
Doğramacı Hoca’ya “Hocam
Iraki Türki kelimesi yerine
aklıma farklı bir kelime
geldi.” diye söylemiştim.
"Iraki Türki yerine
Türkmeneli kelimesi daha
uygun olmaz mı?" diye
sorunca, Doğramacı Hoca
genelde kendisine önerilen
görüşlere hemen cevap
vermezdi. Fakat bu önerim
hocanın hoşuna gitmişti ve
beni tebrik ederek olumlu
karşılamıştı.
Derlenen: Dr. Turhan KETENE

Böylece Doğramacı Hoca
takvim çalışmasında
Irak haritasında Iraki
Türki Bölgesi yerine
TÜRKMENELİ kelimesini
benimsemişti.

Daha sonra hatıra olarak
Türkmeneli haritasının
halıda dokunmuş halini
bir grup arkadaşlarımla
hocaya hediye etmiştik. Bu
münasebetten günümüze
kadar Irak’ta Türkmenler’in
yoğun yaşadığı bölgelere
Türkmeneli Bölgesi
denilmekte ve literatürde
de coğrafi terim olarak yer
almaktadır.
Derleyen: Dr. Selçuk BACALAN

Hüsam Hasret
gününü Türkmen milli bayramı olsun diye uygun görünce Türkmen
lideri Vedat Arslan bir öneride bulundu. Kurultaya katılanlar hemen bunu
oy birliğiyle kabul ettiler. Böylece uzun yıllar boyunca hayal ettiğimiz milli
bayram gerçekleşti ve milli tarihimizin en parlak günü olarak altın harflerle sayfalarına
yazıldı.
Bilindiği gibi milli hatıralar, milli olaylar, milli münasebetler ve milli günler acısıyla
tatlısıyla milletlerin hayatında büyük roller oynayarak, o milletleri sonsuza kadar canlı
kılarlar ve tarihini zenginleştirmede en etkin konu olurlar.
Birinci Türkmen kurultayında milli bayrama kavuştuğumuz ilk andan bile ölmez
şehitlerimizin özverileriyle kahraman milliyetçilerimizin verdikleri mücadelelerini
andık, çünkü bunun gerçekleşmesinde ister istemez onların büyük rolleri
unutulmamalıdır. Diyebiliriz ki, onların sayesinde diğer milletler gibi bugün bizim
de bir milli bayramımız vardır. Onunla kıvanç duymaktayız. Üstelik onu sonsuza
kadar yaşatmakta ve canlı tutmakta da ısrarlıyız. Başta dediğimiz gibi bu milli bayram
bütün Türkmenlerin bayramıdır. Bugünü yaşatmak ve kutlamak hepimizin boynunun
borcudur. Bunu da söylememiz gerekir ki, bayramlar barışın özüdürler. Bölgemiz de
bu dönemde barışa ihtiyaç duyduğu için umut ederiz ki milli bayramımız bu bölgede
yaşayan milletler arasında barışı sağlamaya bir vesile olsun. Aynı zamanda bu aziz ve
değerli münasebette bütün Türkmenlerin Milli Bayramını kutlar, daha nice bayramlara
kavuşmalarını yüce Allah’tan niyaz ederek milletimize de hayırlı ve uğurlu olmasını
dilerim.
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Ali Antar ile Kısa Öz Programı

ısa Öz programı Türkmen ve Kürt siyasi parti, idari birimler
ve hükümet yetkilileri arasında ayrım yapmaksızın yapılan bir
programdır. Kısa Öz, iki haftada bir Pazartesi günleri TEBA sosyal
medya hesapları ve YouTube kanalında yayınlanıyor.

Program Ali Antar’ın moderatörlüğünde hazırlanıp sunuluyor.
Programın çekimi ve montajını Ali Salim ve teknik ekip
üstleniyor.
TEBA Gazetesi’nin bu sayısında Kısa Öz programının son 1
bölümünün özeti yer alıyor.

Abdulsettar Mecid Kısa Öz’ün Konuğu Oldu
Biz o dönemde de reform yasası üzerine konuştuk ve tüm
alanları kapsamasını talep ettik, özellikle de gelir alanını. Çünkü
parlamento başkanlığı ve bakanlar dahil kimse Bölge'nin
gelirinin ne kadar olduğunu ve bunun nasıl harcandığını
bilmiyor. Bu yüzden bu proje eksik bir projedir. Bu proje
hükümet tarafından parlamentoya sunuldu ancak hükümetin
kendisi bile bunu uygulamaya başlamadı. Hükümet bu kadar
yasa dışı emekli varken hangisini ayırdı ve hangisinin maaşını
kesti? Bu kadar yasa dışı maaş alan kişi var, yetkililerin
çiftliklerinde, villalarında hizmetli o kadar koruma var, acaba
hükümet bunları hangi ölçüde engelledi. Bazı devlet kuruluşları
korumaya ihtiyaçları olduğunu bildiriyor ancak hükümetin bunu
sağlayacak kapasitesi yok. Ama bir yetkilinin 200-300 koruması
var. Peki bu kadar korumayı ne yapıyorlar? Hesaplara göre, bu
yasa hükümete büyük miktarda parayı geri kazandıracaktı. Peki
şimdiye kadar kaç para döndü hükümete?

“Parlamento başkanlığı üzerine birçok notumuz
var”

“Parlamento başkanı kendi gücü ve yetkisini
özgürce kullanamıyor”

Parlamento başkanlığı 3 farklı siyasi taraftan
Kürdistan İslami Topluluk, Irak-Kürdistan
oluşuyor. Neden parlamento başkanı faaliyet
Parlamentosu’ndaki rolünü ne ölçüde oynayabildi?
programını sadece belirli bir tarafa hizmet etmeyecek
İslami Topluluk Fraksiyonu olarak Kürdistan Parlamentosu’nun şekilde düzenleyemiyor?
tüzüğü çerçevesinde ve parlamentonun belirlediği şartlar
doğrultusunda halka karşı görevimizi yapmaya çalıştık.

Parlamento başkanlığıyla ilgili birçok notumuz var, çünkü
başkanlık aktif değil ve tamamen partilileşmiş durumda.
Parlamento başkanı da eli kolunun bağlı olduğunu ve
hapsedildiğini belirtmişti. Yani özgürce parlamento
başkanlığındaki rolünü oynayamadı. Parlamento başkan
yardımcısı ve parlamento sekreterinin de bir parti için çalıştığı
açıktır.
Tüzüğe göre Kürdistan Parlamentosu bir yasama organıdır. Biz
de muhalefet olarak parlamentoya yasa tasarısı sunmayı görev
biliyoruz. Yasama döneminde 24 tasarı sunduk ancak sadece 5
tasarının ilk okuması yapıldı. Diğer 19 tasarının akıbeti meçhul.
Öğrencileri, çiftçileri, güvenlik güçlerini ve diğer alanları
ilgilendiren bu tasarıların durumunu öğrenmek için parlamento
başkanlığına yazı sunduk, ama tasarıların akıbeti hala belli değil.

“Parlamento başkanlığı ve bakanlar dahil kimse
Bölge’nin gelirini bilmiyor”
Bir muhalefet fraksiyonu olarak hükümetin
durumunu ve reform yasasının uygulanmasını nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Projenin kendisi eksikti ve bu eksiklikle doğdu. Reform yasası
kapsayıcı olmalı ve tüm konuları kapsamalı. Ancak bu yasa
sadece maliye konularını içeriyor. Maliye konusunda da genel
durum ele alınmıyor. Çünkü maliye gelir ve gideri kapsar ancak
bu projede sadece giderlerden söz ediliyor, gider konusunda
ise sadece maaşlardan söz ediliyor. Maaş konusunda da sadece
emeklilik üzerinde duruluyor. Bu yüzden eksik bir projeydi.

Bence bu eksikliğin birinci nedeni parlamento başkanıdır.
Parlamento başkanı kendi gücü ve yetkisini özgürce
kullanamıyor.

Geçen dönemde Değişim Hareketi’yle iyi bir ilişkiye sahiptik
ve Kürdistan Bölgesi’nde değişim yapmak için reform yasa
tasarısını birlikte sunduk. Önemli ve belirleyici konularda ise
ortak tavır sergiledik ayrıca aramızda iyi bir koordinasyon vardı.
Halen aynı şekilde Değişim Hareketi’yle iyi bir ilişkiye sahibiz.
Önceki dönem gibi olmasa da iyi bir ilişkimiz var.
Değişim Hareketi iktidarın bir parçası da olsa, bize göre
Goran’dakilerin büyük çoğunluğu halkla beraber. Yoksul ve
hakları yenilen bu ülke halkının dertlerinden haberdarlar. Bu
da bizi birbirimize yaklaştıran neden. Zamanında iki taraf da
zulme uğrayan halkın yanında, hırsız ve yolsuzların karşısındaki
cephedeydik. Halen Değişim Hareketi’nin bir bölümünde bu
ruh yaşıyor.

“Bizce Değişim Hareketi’nin başkanlığının bir
bölümü Nevşirvan Mustafa’nın yolundan sapmış
durumda”
Bununla beraber bizce Değişim Hareketi’nin başkanlığının bir
bölümü Nevşirvan Mustafa’nın yolundan sapmış durumda. Yani
merhum Nevşirvan Mustafa’nın belirlediği yol haritası üzerinde
değiller. Ama Değişim Hareketi’ne yönelik umudumuz hala
var. Umarız üyeleri, sorumluları ve milletvekilleriyle Değişim
Hareketi eskiden olduğu gibi yoksul halkın yanında olur ve
yolsuzluğa karşı savaşır.

Hoca Ali Bapir, “Laik partiler insanları dolaylı bir
şekilde ateistliğe doğru götürüyor” demişti. IKBY
halkının yüzde 96’sı Müslümanken bir İslami parti
İkinci neden ise, parlamento yasası ve tüzüğünün başkanın
yetkilerini sınırlamasıdır. Bu sisteme göre, tam yetki parlamento olarak yasal bir şekilde İslam dininin kutsallarını ne
başkanında değil, Kürdistan Parlamentosu Başkanlığındadır.
kadar savunabildiniz?
Bölge Başkanlığı’na bakarsak, başkanın büyük bir yetkisi var
ama yardımcısı ve başkanlık üyelerinin yetkisi yok. Parlamentoda
ise durum tam tersi ve parlamento başkanının yetkisi yok.

“Oturum için davet göndermek dışında
parlamento başkanının yetkisi yok”
Yani parlamento başkanı özel bir konu için oturum
düzenleyemez mi ve bunun için parlamento
başkanlığının mı karar vermesi gerekir?
Parlamento başkanının sadece tek bir yetkisi var; o da
oturum için milletvekillerini çağırmak. Belirlenen gün için
milletvekillerini davet etmek dışında parlamento başkanının
hiçbir bireysel yetkisi yok ve tek başına hiçbir konuda karar
veremez. Bu durum sayın parlamento başkanının zayıf olmasına
ve işlerin siyasi bir tarafın isteğine göre yürümesine neden
oluyor.

Geçen dönemde Değişim (Goran) Hareketi’nin iyi
bir müttefikiydiniz. Bu dönem ise Değişim Hareketi
hükümette yer alıyor, siz ise muhalefettesiniz.
Goran Hareketi’nin siyasi duruşunu nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Ne yazık ki, Kürdistan’daki laik partilerin bazıları açık, bazıları
da gizli bir şekilde direkt olarak ateistliği destekliyor. Genel
olarak geçmişten günümüze Kürdistan’da ateistlik ideolojisini
taşıyan kişilere yardım ediliyor. İslam dininin kutsallıklarıyla,
yüce Allah ve önder peygamberle alay eden kişileri sakındılar
ve korudular. Onlara para verip ülke dışına gitmeleri için vize
ayarladılar. Oysa ki, Irak ceza yasasına göre, kişi İslam dininin
kutsallarıyla alay ederse o kişi cezalandırılır.
İslami Topluluk olarak İslam ve diğer dinlerin kutsallarıyla
alay edilmesini engellemek için sürekli çalıştık. Hiç kimsenin
insanların kutsallarıyla dalga geçme hakkı yoktur. Herkesin
kendi inancı kutsal ve önemlidir. Kimse kimsenin inancıyla
dalga geçemez. Sunduğumuz yasa tasarıları her zaman bu ilke ve
temel üzerine kurulmuştur.
İslam ilkelerinin dışında olan hiçbir yasa tasarımız yoktur. Yasa
tasarıları Allah’ın kabul ettiği ve İslam dinine uygun şekilde
hazırlanmalı. Şeriatın maddelerine ters hiçbir şey yapmadık. Biz
yasaların tamamının şeriata göre çıkmasını değil, şeriata ters
düşmemesi gerektiğini savunuyoruz. Çünkü şeriat insanlara
toplum ve halk için neyin iyi olduğunu ayrıca yapılması
gerekenleri gösterir.
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Konuklarımızla sanattan yaşama her türlü konuyu
ele alma şansımız oldu.
TEBA'nın YouTube ve sosyal medya
komedyen Şaban Erbilli ile Erbilli Türkmen
hesaplarından her çarşamba saat 20.00'de Sosyolog Yusuf Kemal Benna konuk oldu.
yayınlanan Arzuhal programına oyuncu ve

Erbil'in Ünlü Oyuncu ve Komedyeni
Şaban Erbilli

İkinci Konuğum Erbilli Türkmen ve Sosyolog
Yusuf Kemal Benna

Erbilli Türkmen
ve Sosyolog Yusuf Kemal
Benna, Erbil'in tanınmış
ailesine mensuptur. Benna,
Erbil'in farklı özelliklerinin
olduğunu ayrıca geçmişi
olmayan birinin geleceğinin
olmayacağını belirtiyor ve Erbil'e
düşkünlüğünün bu sebepten
olduğunu söylüyor.
Benna Erbil’deki ailelerin çabası,
meslekler ve şehir çevresindeki
tarımın birbirine bağlı olduğunu
ve bu nedenle Erbil’in birbirini
tamamlayan, mükemmel bir şehir
olduğunu söyledi.
Erbil ehlinin, şehre gelip burada
yaşam sürdürmek isteyen halka
karşı açık olduğunu belirten
Benna, “Eğer bana şehrimi seçme
özgürlüğü verilseydi yine Erbil’i
seçerdim.” dedi.
Benna’ya kendisinin bir Türkmen
ailesinden olduğunu ancak neden
Türkmenceyi iyi bilmediğini
sorduk. Benna bu soruyu şu
şekilde yanıtladı:

Çünkü
bir milletle gurur
duyup ama dilini bilmemek
çok üzücü bir şey. Çocuklarım
ve torunlarımdan bir isteğim var,
onların Türkmence konuşmasını
istiyorum. Şunu da belirtmek
istiyorum oğlum şu anda Türk dili
kursu alıyor.” ifadelerini kullandı.
Sosyolog Benna’nın, basım
aşamasında olan bir romanı
bulunuyor. Söz konusu
romana ilişkin Benna, “2003
yılının ardından Irak’ta roman
konusunda altın çağın yaşandığını
söyleyebiliriz. Kürtçe romanlar
hariç 5 binden fazla roman yazıldı.
Bilindiği gibi, roman demek olay
demek. 2003’ten sonra olaylar
seri bir şekilde yaşandı. O nedenle
elime gelen bütün romanları
okuyordum." ifadelerini kullandı.

“Türkmenler yıllardır devrimlere
katılmış bunun için çaba
göstermiştir nitekim Türkmen
olduğunu unutacak raddeye
ulaşmıştır. Daha çok Kürt
devrimine katılmış ve buna
“Yetmişli yıllarda Erbil şehrine
karışmıştır. Örneğin, Şebib amca,
geri geldiğimizde Kürt bir okula
1968 yılında Eylül Devriminde
yazdırıldım. Ancak Kürtçeyi
şehit düştü.” diyen Benna, “O
bilmediğim için sınıfta kaldım.
dönemde neden Türkmen bir
Aynı sene Erbil’in Bestepiyaz
hareket kurulması için bir çaba
Mahallesine taşındık. Erbil
yoktu? Romanımda bu soruyu
şehrinin çevrelerinde daha çok
yanıtladım. Romanımda
Kürtlerin yaşadığı aşikar. Yetmişli
belirttiğim üzere, 1990 Baas
yıllarda da o bölgeler Erbil’in civar
hükümetinin en sakin dönemi
bölgeleri olarak sayılıyordu. O
olarak biliniyordu. Ben Bağdat’ta
mahallede Kürtçe konuşuluyordu
yaşadım ve duruma kendim şahit
biz de aynı şekilde. Bazen anne
oldum. Bu nedenle de romanımın
ve babam bizimle Türkmence
adını Bağdat’ta Bir Hayalperest
konuşuyordu, ancak biz Kürtçe
( )حالم ببغدادkoydum. Şu anda
yanıt veriyorduk.”
roman basım aşamasında ve bu
konuda birçok kişinin yardımı
Benna, “Dilimi iyi bilmediğim için
oldu.” şeklinde ifadelerde
dilime karşı bir hasret besliyorum.
bulundu.

Asıl ismi Yakup olan Şaban Erbilli,
ismi ile ilgili yanlış anlaşılmalara ilişkin,
"Daha önce ben hep Yakup ismiyle
anılırdım. Ancak 1999-2000 yıllarında
Bzutnawa kanalında çalışan bir arkadaşım,
birlikte bir program yapmamızı istedi.
Ben de ismini kendim koyacağımı
söyledim, böylece programın ismini
belirledik. 'Senin ismin ne' dedim o da
isminin Ramazan olduğunu söyledi. Ben
de o zaman benim de ismim Şaban olsun
dedim. Birçok kişi benim ismimi Kemal
Sunal'dan aldığımı söylüyor ancak öyle
değil." ifadelerinde bulundu.
Sanat dünyasına nasıl geçiş yaptığını
anlatan Erbilli, sanata 1991 yılında
başladığını kaydederek, "1991 senesinde
Yekgırtın kanalında sanat dünyasına adım
attım. O senede senaryolar yazıyorduk,
bazı fıkraları senaryoya çeviriyorduk
ayrıca temsil ediyordum. Örneğin
bir hikaye yazıyorduk ardından bunu
düzenleyerek arkadaşlara veriyordum
daha sonra senaryoyu temsil ediyorduk."
dedi.
O dönemlerde canlı programlar
yaptıklarını dile getiren Erbilli, diğer
programlara nazaran ilk canlı program
sunan kişinin kendisi olduğunu ve
programın çocuklara özel olduğunu
dile getirdi. Şu ana kadar kaç filmde
oynadığını sorduğumuz sanatçıdan,
"Yüzden fazla filmde oynadım." yanıtını
aldık.
Erbilli, 1 yıl 9 aydır işsiz olduğunu
ve şu ana kadar hiç resmi bir kuruma
atanmadığını belirterek sitem etti.
İzleyiciler tarafından da görüldüğü üzere
Erbilli, Türkmence de skeçler sunmakla
beraber çok iyi derecede Türkmence
konuşmaktadır. Türkmenceyi nereden
öğrendiğine ilişkin soru üzerine
Erbilli, "Annemin aslı Türkmen’dir.
Annemin babası da aslen Kerküklü.
Annemin Türkmen olmasından gurur
duyuyorum, başım yüksek. İnsanın
Kürt, Arap olmasında ayıplanacak bir
durum yok. Hepimiz Allah'ın kuluyuz.
Babam aslen Çamçamallı ancak dedem
çok uzun zaman önce Erbil'e gelmiş.
Benim için önemli olan insanların hangi
milletten olduğu değil onlarla nasıl yaşam
sürdürdüğümdür." şeklinde açıklama
yaptı.

Kerkük'teki
vatandaşlardan söz eden Erbilli,
"Kerkük halkına sonsuz şükranlar
sunuyorum. Özellikle de sanatçı
dostlarıma. Erbil'de de iki elin
parmaklarının sayısını geçmeyecek
arkadaşlar beni arayıp sordu." dedi.
Ekranlardan uzaklaşmasının sebebinin ne
olduğuna dair soruyu Erbilli, "Televizyon
kanalları sanatçıların ücretsiz çalışmasını
istiyor. Onlar sadece öğlen yiyeceğimiz
felefilin bir de yol ücretimizi ödemek
istiyor. Kanallarının büyük bir kanal
olduğunu ve sanatçıların orada ünleneceği
için az ücret ödediklerini söylüyorlar."
diye yanıtladı.
Program sırasında bir sürprizinin
olduğunu söyleyen Erbilli, sürprizin
ne olduğuna ilişkin soruyu şu şekilde
cevapladı:
"Sosyal medya hesabımdan yaptığım
canlı yayında sanat hayatımı bırakacağımı
söyledim. Ben şu ana kadar yaptığım
sanatı terk edeceğimi belirttim. Çünkü
hepsini yetersiz görüyorum eğer bir yere
varılsaydı kesinlikle karşılığını alırdım.
Peki neden bir yere varmadı? Çünkü açık
saçık bayanlar veya öpüşme sahneleri
bulunmuyor. Kendi yorumu olan bir
sanatçı olmak istiyorum."
İnsanların kendisini zengin sandığını
söyleyen Erbilli, "Bazı kişiler bana 'Şaban
bey senin maddi durumun çok iyi her
reklamdan 200-300 bin dolar alıyorsun.
Durumun iyi her filmden 200 bin dolar
alıyorsun. Bana 1000 dolar verirsen
memnun olurum, evde hastamız var,
annem şeker hastası, birinin ameliyat
olması gerek' diyor. Bazen araba servisine
gittiğimde, araç için bir şey almak
istediğimde, 10 bine olan ürünü bana
20 bine olduğunu söylüyorlar. Neden
diye sorduğumda 'senin paran çok, kolay
yoldan para kazanıyorsun' diyorlar."
şeklinde konuştu.
Son olarak Erbilli, "Son sözüm... Ne
diyeceğimi bilmiyorum. Çünkü ne
dediysem, sözlerimi duyan sadece ben
oldum. Sözlerimize kulak asacak kimse
yok." dedi.
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Nadır Rosti: Turistlerin gelmesiyle
çarşı yeniden canlandı

Haber: Abdülselam Hişam

Y

eni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile birlikte
tedbirlerin alınmasıyla dünya genelinde bir kriz yaşandı
ve yaptırımları büyük oldu. Bölgede de koronavirüsün
yayılmasıyla birlikte, turistik alanlar kapatıldı. Ancak
bölgeye yeniden turist kafilelerinin gelmesiyle, turizm
sektörü canlandı, bu da ekonominin önemli alanlarından
birinin gelişmesi üzerinde etkili oldu. Söz konusu durum da
esnaf ve çarşılar üzerinde etkisini gösterir.
Turistlere sınır kapılarının tekrardan açılmasının önemine
ilişkin IKBY Turizm Kurulu Sözcüsü Nadır Rosti ile
görüşme gerçekleştirdik.

"Turistlerin gelmesiyle
çarşı yeniden canlandı"
TEBA'ya konuşan Rosti, bölgeye turistlerin gelmesine
ilişkin, "Koronavirüs nedeniyle bölgede ve dünya genelinde
turizm sektörünün büyük kayba uğramasının ardından,
turistik alanlar yeniden açıldı ve gün geçtikçe durum
iyiye gidiyor. Erbil'de bulunan bütün turistik alanların
açılmasıyla çarşıda yaşanan hareketsizlik, turistlerin
gelmesiyle canlanmaya başladı. Seyahatçiler çarşıyı da
ziyaret ediyor. Bu da hükümetin yükünü hafifletiyor.
Turistik alanların yeniden açılmasındaki sebep vatandaşların
geçimini sağlaması ayrıca otel, restoran ve diğer alanlarda

hijyen ürünleri kullanmaları konusunda uyarıyoruz. Şu anda
otel ve restoranlar açık. Restoranda ürün fiyatları duvarlara
asılı, turistler istedikleri restorana gitme konusunda
özgür. Bu alanda hareketlilik de çarşıya aynı şekilde fayda
sağlamıştır." ifadesinde bulundu.

''Turistik bölgelerin,
salgının yayılmasına
sebebiyet vermemesi içi
çalışıyoruz''
Turistlerin ziyaret ettiği alanlarda tedbirlere uyup uymadığı
konusunda ise Rosti, "Koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki
düşüş ile mali krizin turizm alanına büyük etkisi olmuştur.
Ancak şu anda yavaş yavaş iyiye doğru gidiyor. Sağlık
kurallarına uyarak, turistik bölgelerin, salgının yayılmasına
sebebiyet vermemesi için çalışıyoruz." şeklinde açıklama
yaptı.

''Bölge hükümeti sadece
petrol gelirlerine bağlı
olmamalı''
IKBY Turizm Kurulu Sözcüsü
Nadır Rosti, gelir kaynağı olarak
turizm sektörünün de geliştirilmesi
gerektiğini belirterek, “Bölge
hükümetinin 9. kabinesinin
çalışma planında, hükümetin
sadece petrol gelirlerine bel
bağlamamasının, bunun yanında
tarım, sanayi ve turizm alanlarından
da gelirler elde etmesi gerektiği
belirtiliyor. Bu nedenle bölge
hükümeti, koronavirüs önlemleri
çerçevesinde turistlerin bölgeye
girişine izin verdi. Hükümet ayrıca
2020’de yapılması planlanan ancak
salgın nedeniyle askıya alınan
çalışmaları da uygulamayı planlıyor.

iş olanağı sağlamaktır. Çünkü turizm sektörü sadece
kendi alanına fayda sağlamıyor aynı zamanda çarşıda da
hareketliliğin artmasını sağlıyor." dedi.

''Şu anda günde 3 ile 5
bin arasında turist bölgeyi
ziyaret ediyor"
Bölgeyi ziyaret eden turist sayısına değinen Rosti, "Şu anda
günde 3 ile 5 bin arasında turist bölgeyi ziyaret ediyor.
Ancak bu sayı koronavirüs salgınından önce 8 binlerdeydi.
Turistlerin yüzde 75-80'i Irak'ın orta ve batı bölgelerinden
oluşuyor." bilgisini paylaştı.

''Sınır kapılarının
açılmasıyla bölgeye
turistlerin gelmesi çarşıya
yüzde yüz katkı sağladı''
Sınır kapılarının yeniden açılmasının önemine ilişkin Hedi,
“Sınır kapılarının açılmasıyla bölgeye turistlerin gelmesi
çarşıya yüzde yüz katkı sağladı. Bölgeye gelen turistler
çarşıdan alışveriş yaptığında, katkı sağlanıyor. Örneğin
eskiden 100 bin dinarlık ürün satılırken şu anda iki katı
satılıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

''Genel olarak tatlı
ürünlerini bölgeye
getirmek eskiye kıyasla
zorlaştı''
Hedi, yurtdışından tatlı ürünlerini getirme konusunda
yaşadıkları zorluklara ilişkin ise “Şu anda, bize yurtdışından
gelen ürünlerin çoğu İran’dan geliyor ancak kendi
ürünlerimizin sayısı da fazla. Yurtdışından ürünleri
getirmek zorlaştı. Çünkü ürünlerin bölgeye geçişi
sırayla oluyor ardından kontrolden geçiyor bu nedenle
de uzun zaman alıyor. Genel olarak tatlı ürünlerini
yurtdışından bölgeye getirmek eskiye göre biraz zor. Şu
anda yurtdışından bazı ürünleri getirmek istiyoruz ancak
sınırlarda çok bekletildiği için ürün bozuluyor. Özellikle de
bize gelen ürünler çerez ve tatlı olduğu için getiremiyoruz.”
şeklinde açıklama yaptı.

''Turistlerin yüzde biri
sağlık tedbirlerine uyuyor''

Örneğin, köy turizmine ilgiyi
artırarak turizme uygun köylerde
iş fırsatı sağlamak ve köydeki
tarım ürünlerinin rağbet görmesi
planlar arasında yer alıyor. Diğer
yandan bütün turizm alanlarında
çalışma yürütülmektedir. En
önemlisi de dağ ve kış turizmini
açmak istiyoruz. Bu kapsamda
özel sektörler tarafından
önemli adımlar atıldı. Şu ana
kadar 10’dan fazla kış festivali
düzenlendi. Bu sene de bu alana
önem vermeye çalışıyoruz.”
ifadelerini kullandı.
Turistlerin bölgeye gelmesiyle
birlikte çarşıdaki son durumu öğrenmek üzere
mikrofonumuzu Şaklava’da tatlı dükkanı işleten Hedi
Hoşnav’a uzattık.

"Fiyatlar restoranların
duvarlarında asılı, turistler
''Koronavirüsün çarşıya
restoran seçme konusunda
etkileri devam ediyor''
özgür"
Koronavirüsün çarşıya etkilerine değinerek sözlerine
Turistik alanlardaki kurallara dair Rosti, "Turistlerin ziyaret
ettiği mekanlardaki kurallarımız kolaylık ve iyi hizmet
sunulmasıdır. Ayrıca sağlık kurallarına uymaları, maske ve

koronavirüs nedeniyle içeriye girmekten korkuyor.
Bunun dışında karantina ve sokağa çıkma yasağı süresince
ekonomik olarak ciddi kayıplar yaşadık.” dedi.

başlayan Hedi, “Virüsün çarşıya büyük etkisi oldu. Genel
olarak çarşıda hareketlilik azaldı ve halen etkileri devam
ediyor. Dükkanımızın kalabalık olduğunu gören insanlar

Son olarak turistlerin sağlık kurallarına uyup uymamalarına
değinen Hedi, şu ifadelerde bulundu:
“Açıkçası bize gelen turistlerin yüzde biri sağlık kurallarına
uyuyor. Maske takanların sayısı çok az. Genel olarak sağlık
kurallarına uyulmamakta. Biz esnaflar olarak kesinlikle
kurallara uyuyoruz ve maskemizi takıyoruz. Bunu da iki
sebepten dolayı yapıyoruz birincisi kendi sağlığımızdan
dolayı ikincisi ise kurulan sağlık komisyonları, çarşıda
denetim yapıyor. Maske ve eldivensiz olan esnaflara ceza
yazıyor.”
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6 Mesafesiz

Mesafesiz’de
Gündem
Azerbaycan oldu

Her cumartesi seyirciyle buluşan Mesafesiz programının
son 2 bölümünde Ermeni tarafın ihlalleri sonucu
başlayan Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalar
gündem oldu.
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Bunlar durumun olduğu gibi kalmasını savunuyorlardı.
Bu da bizim devlet ve millet olarak çıkarımıza değil.”

Mesafesiz’in 18. bölümünde Yeni Çağ Medya Grubu
Başkanı Agil Alesger, yaşanan son durumlara ilişkin
görüşlerini paylaştı.
Programın 19. bölümünde ise Türkmeneli’nin farklı
bölgelerinden gelen Azerbaycan’a videolu destek
mesajlarına yer verildi.
Yeni Çağ Medya Grubu Başkanı Alesger,
Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında Ermeni
tarafın ihlalleri ve sivil yerleşim alanlarına saldırı
sonucu çıkan çatışmalara ilişkin bilgiler paylaştı.

Alesger, Azerbaycan halkının 2016’nın
Nisan ayında başlayan çatışmalarda
toprakları geri almak için umutlandığını
ifade ederek, “Azerbaycan AGİT’in işe
yaramadığını artık anladı ve topraklarını
işgalden kurtarmak için şu anda
Azerbaycan ordusu ilerlemektedir. Türk
hilali şeklinde ilerlemektedir, bu haritada
da görünüyor. Çok ciddi bir ilerleme
kaydediliyor.” diye konuştu.

“Ateşkes kimin işine
yarıyor?”
Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki
ateşkes anlaşmasına değinen
araştırmacı yazar Alesger, şu ifadeleri
kullandı:
“Ateşkes kimin işine yarıyor?
1994 senesinde ateşkes yapıldı,
ondan sonra bir milimetre bile
yol katedilmedi. Azerbaycan
ve Ermenistan arasında
cumhurbaşkanlığı, dışişleri
bakanlığı seviyelerinde görüşmeler
yapılıyordu ancak AGİT Minsk
Grubu masasında biz yalnızdık.
Ermensitan tarafında 4 kişi
masaya oturuyordu bizden ise bir
kişi. Yani Fransa, Rusya ve ABD.

Alesger, Azerbaycan’ı destekleyen devlet sayısının az
olduğunun altını çizerek, “Azerbaycan’ın yanında olan
ülke sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Türkiye,
Ukrayna, Pakistan ve İsrail Azerbaycan’ı destekliyor.
Hatta Türkiye ve Azerbaycan’ın Rusya’ya rağmen
yanında durduğu Gürcistan bile ikili oynuyor.
Maalesef Türk devletlerimizden bir destek
görmüyoruz. Irak bile İran ve Kazakistan’dan daha
net bir tavır gösterdi. İran en yakın komşumuz ama
Ermenistan için can simidi rolünü oynamaktadır.”
açıklamasında bulundu.
Irak Türkmenlerini hiçbir zaman kendilerinden
ayırt etmediklerini ifade eden Alesger,
Azerbaycan halkı adına destekleri için Irak Türkmenlerine
teşekkür etti.

“Karabağ’ı dünyaya kazandırmak
istiyoruz”
Bundan sonraki süreçte Rusya’nın baskıyı arttıracağı
kanaatinde olduklarını söyleyen Alesger, şunları kaydetti:

Azerbaycan’daki Türk kardeşlerime,
soydaşlarıma gönlümüzün, kalbimizin
sizinle olduğunu söylemek isteriz.
Karabağ Azerbaycan toprağıdır. Karabağ
Erbil, Kerkük, Telafer, Tuzhurmatu,
Kifri’dir. Karabağ bizim bir manevi
başkentimizdir.”

İpek Elif Yahyaoğlu ise, mesajında kültür
birliğine vurgu yaparak, “Tarih, dil, din
“Rusya şu anda sessizliğini koruyor. Bu sessizlik
ve kültür birliği yaptığımız Azerbaycanlı
Azerbaycan’ı desteklediğinden değil, onlar da Paşinyan’ı
kardeşlerimizle, kaderimiz de geleceğimiz de
ikaz etmek istiyor. Çünkü Paşinyan onlarla beraber Batı
birdir. Türkmeneli de vatan Azerbaycan da
ile de oynadığı için Rusya bir şekilde Paşinyan’ın da
vatan. Bu vatan güçlü kalmazsa orası da güçlü
cezalandırılmasını istiyor. Ama Azerbaycan daha fazla
kalmaz. Orası güçlü kalmazsa burası güçlü
ilerlerse önümüzde Rusları göreceğimizi biliyoruz. Fakat
Rusya’nın da artık Azerbaycan’ın 1990’lardaki Azerbaycan kalmaz. Daima yan yana, daima omuz omuza.”
diyerek duygularını ifade etti.
olmadığını bilmesi lazım.”
Alesger, Karabağ’ın Kafkasların mirvarisi olduğunu ve onu
dünyaya kazandırmak istediklerini ifade etti.

“Durum masada çözülmez”
Durumun masada çözülemeyeceğini söyleyen Alesger,
“Masaya ne zaman otururuz? Dağlık Karabağ ve
Karabağ’ın diğer bölgelerini işgalden kurtardığımız,
1918 ve 1920’de bizden çaldıkları İrevan ile Zengezur’u
aldığımız zaman masaya otururuz.” diyerek sözlerini
sonlandırdı.

Türkmeneli’den Azerbaycan’a Mesaj Var
Mesafesiz’in 19. bölümünde ise hem çatışmaların
kökeniyle ilgili bilgiler paylaştık, hem de Türkmenlerden
gelen destek mesajlarını yayınladık.
Türkmeneli’nin farklı bölgelerinden gelen Azerbaycan’ı
destekleyen video mesajlar programa oldukça renk kattı.
Ahmet Dağlı, Azerbaycan’a dair duygularını şöyle ifade
etti:

r

“Azerbaycan AGİT’in işe
yaramadığını artık anladı”

“Irak’a ve Irak Türkmenlerine teşekkür”

Agil Alesge

Bazı bölgelerin işgalden kurtarıldığını belirten
Alesger, “Küçük Kafkas Dağlarının en önemli
zirvelerinden biri olan Murov Zirvesi artık
Azerbaycan’dadır. Özellikle Karabağ ile
Ermenistan arasındaki esas transit yolları
kontrol altına almak için en önemli zirvelerden
biri olarak sayılıyor.” dedi.

Azerbaycan’ın topraklarını geri alma konusunda kararlı
olduğunu belirten Alesger, ciddi ölçüde uluslararası baskı
ile karşı karşıya olduklarını söyledi.

“Azerbaycan kültürüyle,
şarkısıyla, makamıyla ve
güzelliğiyle tanınan bir kardeş
vatan. Azerbaycan’ın sevgisi
sevgimiz, acısı acımızdır.
Azerbaycan’la kaderimiz
birdir. Biz Irak Türkleri olarak,

Türkmeneli’den Azerbaycan’a selam gönderen
İbrahim Kassap, “Kalbimizle, dualarımızla kandaş
ülke Azerbaycan’ın yanındayız.” ifadelerini
kullandı.
Esin Erbil, “Türkmeneli olarak kanımızla, canımızla
Azerbaycan’ın yanındayız.” şeklinde mesaj
gönderdi.
Azerbaycan’ın hak mücadelesinde şehit düşenlere
rahmet dileyen Ahmet Denden ise, “Irak Türkleri
olarak dünyanın neresinde olursa olsun Türk
soydaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.
Mücadelemiz hak mücadelesidir. Ermenilere karşı
sürdürülen operasyonlarda yüce Allah’tan kahraman
Azerbaycan ordusuna muvaffakiyet dileriz.” diyerek
sözlerini şu horyatla bitirdi:
Karabağ
Kaplanıptı kara bağ
Türk’ündür Türk’ün kalır
Kerkük, Tebriz, Karabağ
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için büyük bir sorun.”

in’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde
ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
diğer ülkelerden Çin’e seyahatleri durdurdu. Tüm
dünyaya yayılan virüs ülkelerdeki iç ve dış uçuşların
durdurulmasına neden oldu. Irak ve Irak Kürdistan
Bölgesi Yönetimi’nde (IKBY) de Sağlık ve Ulusal
Güvenlik Yüksek Heyeti’nin talimatı üzerine iç ve dış
uçuşlar askıya alındı. Bu süreçte sadece kargo, acil ve
sağlık uçuşlarına izin verildi.

Çoğu ülkenin kapılarını
turistlere açma gibi
bir planı olduğunu
belirten Allaf,
ancak bunu baskı
görmemek için
aşamalı olarak
yaptıklarını dile
getirdi.

Uçuşların durdurulmasından 6 ay sonra heyetin
talimatıyla Sivil Havacılık Kurumu 23 Temmuz’da
uçuşların yeniden başlayacağını açıkladı. Karara göre
Irak ve IKBY arasındaki iç hatlar ve bazı ülkelere
yönelik uçuşlar yeninden başladı.

Irak’tan Türkiye’ye yapılan uçuşlara değinen Allaf,
bunun siyasi nedenleri olduğunu savundu.

Allaf konuya ilişkin, “Söz edildiği kadarıyla sorun
siyasi bir sorundur. Nedeni de, Türkiye vatandaşları
Bölge’ye geldiğinde vizeye ihtiyaç duymuyor, ancak
Iraklı biri Türkiye’ye gittiğinde vize almak zorunda.
TEBA olarak koronavirüsün seyahat şirketleri
Bu konu iki ülke arasındaki seyahatleri durdurdu.
üzerindeki etkisi, kara ve hava yollarıyla seyahatlerin
Uçuşların durmasıyla uçuş firmalarının yüzde 90
başlamasına ilişkin seyahat şirketlerinden bilgiler
zararda olduğunu söyleyebiliriz. Şimdiye kadar
edindik.
iki ülke arasındaki uçuşların ne zaman başlayacağı
Seyahat şirketi sahibi olan Mustafa Allaf, koronavirüsün belirsizliğini koruyor.” şeklinde değerlendirmede
şirketler üzerinde yarattığı etkiye ilişkin, “Koronavirüs bulundu.
meselesinde en çok zarar görenlerin başında
Halihazırda insanların Dubai, Amman ve Katar vizeleri
seyahat şirketleri oldu, çünkü virüs ortaya çıkında
alabildiğini belirten Allaf, İran’ın sadece sağlık vizesi
ülkeler ilk adım olarak virüsün şehir ve ülkelere
verdiğini, Avrupa vizesinin ise verilmediğini kaydetti.
yayılmasını önlemek için havalimanlarını kapattı. Yani
koronavirüsle mücadelede ilk önlem bu
Allaf son olarak seyahat prosedürüne ilişkin şunları
paylaştı:
“Şu an yapılan seyahatlerin çoğu sağlık ve ticari
nedenlerle yapılıyor. Kişi gideceği ülkenin
vatandaşlığı veya ikamet belgesine sahipse sorunsuz
bir şekilde seyahat edebilir, ancak genel olarak
seyahat etme talebi şu anda oldukça az. Bunun da
nedeni seyahat etmek için gereken prosedürler.
Seyahat etmek isteyen kişi seyahatten 48 saat önce
‘PCR’ testi yapmalı. Ülkeler girişe izin vermek için
bu testi talep ediyor. Bunun dışında seyahatten önce
doldurulması gerek bazı formlar var. Bir diğer kural ise
seyahat sırasında eldiven ve maske takma zorunluğu.
Ayrıca uçuşlardan 4 saat önce havalimanında olunması
gerekiyor.”
oldu. Daha sonra karantina başladı. Bu
durum seyahat şirketlerini oldukça etkiledi ve bu etki
devam ediyor.” dedi.
Şu an yapılan uçuşlar hakkında konuşan Allaf, “Bu
süreçte yoğunlukla Dubai seferleri yapılıyor. Katar
üzerinden de aktarmalı uçuşlar var. Erbil Uluslararası
Havalimanı’ndan kalkan uçak önce Katar’a sonrasında
ise diğer ülkelere gidiyor. Günlük olarak seferler
yapılmakta. Dubai Hava Yolları, haftanın 3 günü uçuş
düzenliyor. Irak Hava Yolları ise bazı şehirlere yönelik
uçuşlarına başladı, ancak bu uçuşlar daha çok iç hatlar.”
açıklamasında bulundu.
Uçuşların yeniden başlaması ve turist almayan ülkelere
değinen Allaf, şunları söyledi:
“Her gün mail yoluyla hangi ülkelerin seyahate izin
verdiğiyle ilgili yeni talimatlar alıyoruz. Fakat şimdiki
durumda bir sorun söz konusu, bazı ülkeler kapılarını
turistlere açıyor ancak ülkedeki sağlık durumu kötüye
gidince tekrardan seyahatleri durduruyor ve bu bizim

Kara yoluyla seyahat etmek isteyen insanların neler
yapması gerektiğine ilişkin bilgi almak için otobüs
firması sahibi olan Faysal Soyar ile bir röportaj yaptık.
Soyar, seyahatlerin durdurulması ve koronavirüsün
yarattığı zararlara ilişkin görüşlerini paylaştı.
Soyar, “Koronavirüs salgını bu yılın ocak ayından
itibaren başladı ve yavaş yavaş yayıldı. Ulaşımda
çalıştığımız ve uluslararası seyahat hizmeti verdiğimiz
için de Avrupa ve Asya ülkelerinde sınır kapılarının
kapanması, işlerimizi en düşük seviyeye getirdi ve
durdurdu. 30 Mart 2020 tarihinde Türkiye-Irak
arasındaki sınır kapısı kapanınca bizim de ulaşımdaki
işlerimiz durdu.” dedi.
Koronavirüsün tüm dünyada yatırım, ihracat ve ithalat
alanlarını olumsuz etkilediğini hatırlatan Soyar,
uluslararası ulaşım sektöründe çalıştıkları için bu
durumdan özellikle etkilendiklerini belirtti.
Soyar, “6 ay çalışmadık. Gümrüklerin kapanmasından
sonra Türkiye’deki otobüslerimiz durdu, seyahatler

olmadığı için
terminallerimiz boş kaldı. Ama 6 ay sonra gümrüklerin
açılması, koronavirüse karşı alınan önlemler, sağlık

kontrolleriyle birlikte ağustos
aylarından itibaren eski standartlara dönüyoruz.”
ifadelerini kullandı.
Sınır kapılarının açılmasının ardından Irak’a gelen
kişilerin 80 dolar karşılığında test yaptırıp bilgilerini
paylaştığını aktaran Soyar, şimdi ise gelenlerin 80 dolar
yerine 50 dolar ödediğini ve bu kurallar çerçevesinde
seyahatlerin yapıldığını belirtti.
Soyar, kara yoluyla Türkiye’yi ziyaret etmenin
kurallarına ilişkin, “Irak’tan Türkiye’ye giden kişiler
İbrahim Halil Sınır Kapısı’ndan geçerken hiçbir ücret
ödemen bu işlemi yapabiliyor. Arabaları dezenfekte
ediliyor ve vücut sıcaklıkları ölçülüp kişisel bilgileri
alınıyor. Bunun dışında ziyaretçiler için herhangi bir
test yapılmıyor ve ücret alınmıyor.” şeklinde bilgiler
paylaştı.
Türkiye’ye daha çok Irak’ın güneyinden gelen
vatandaşların ziyaret ettiğini belirten Soyar, “Irak-İran
arasındaki sınır kapılarının kapanmasından dolayı girişçıkışlar daha çok Irak ve Türkiye arasında yapılıyor.
Irak’tan Türkiye’ye gidenler daha çok sağlık, eğitim ve
turistik amaçla gidiyor. Bazıları ise Türkiye’de yaşayan
ailelerini ziyaret ediyor.” diye konuştu.
Otobüs firması sahibi Soyar, son olarak azalan turist
sayısına değinerek, “Koronavirüs döneminden önce
sadece firmamızın 4 otobüsü Türkiye’ye giderdi ve
terminalde işler azalmamıştı. Ama koronavirüsten
sonra otobüs sayıları turist sayısına paralel olarak
azaldı. Öyle ki, bazen otobüsler 15-20 kişi taşıyor.
Bunun da nedeni Irak hükümetinin ülkeye gelen Türk
turistlerden ikamet belgesi istemesidir. Böylelikle
Türkiye’den Irak’a gelen ziyaretçi sayısı yüzde 70-80
oranında azaldı.” dedi.

TEBA

15 Ekim 2020

8

TEBA’nın Yeni Programı
Seyircisiyle Buluştu

Hazırlayan: Barzan Lokman

Kıyafetler tarihi seyir içerisinde coğrafi, iklimsel ve dönemsel
değişikliklere uğrar. Bu bağlamda kumaşın cinsi, şekli ve
kişinin gelir durumu söz konusu değişikleri meydana getirir.
Soğuk iklimlerde kumaşlar daha kalın ve kıyafetler daha dar
seçilirken, sıcak iklimlerde kıyafetler daha bol ve kumaşlar
daha ince seçilmiştir. Türk halkı Orta Asya'da yaşadığı
dönemde hayvancılıkla uğraştığı için kumaşları daha çok deri
ve yündü.

T

EBA, başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını
ve karantinayla beraber başlattığı yeni dönem projelerine
İpekçe’yi de ekledi.
Son dönemde Türkmeneli’de büyük hayran kitlesi toplayan
YouTuber İpek Avşar’ın hazırlayıp sunduğu İpekçe programı
perşembe akşamları farklı konularla seyircilerine keyifli anlar
yaşatıyor.
İpekçe’de Türk kadınının geçmişten günümüze kadar
giydikleri kıyafetlerde yaşanan değişimlerle ilgili bilgiler
paylaşıldı.
İpek Avşar, Türklerin tarihten günümüze kullandığı
kıyafetlerin tasarımına ilişkin şu bilgilere yer verdi:

H

Eski dönemde kadın kıyafetleri erkek kıyafetlerinden çok
da farklı değildi sadece üzerinde farklı birkaç unsur vardı.
Kadınlar üst giyimlerinde gömlek, alt giyimlerinde de deriden
yapılmış pantolon tercih ederlerdi. Erkekler için de bu durum
farklı değildi. Söz konusu kıyafetlerin üzerine kaftan giyilirdi.
Erkekler kıyafet seçiminde kaftanlarını dizlerinin üstünde
tutarken kadınlar kaftanlarını diz boyu veya dizlerinin çok daha
alt kısmına kadar tutabiliyordu.
Giyilen bu kaftan bel kısmında bir kuşakla bağlanmaktaydı.
Kış aylarında bu kıyafetin üzerine “partu” adı verilen bir
palto gelmekteydi ve ellerin ısınması için o zamanın deyimi
ile “ellik” yani eldiven giyilmekteydi. Özellikle kış aylarında
dize kadar yünlü çorap giyilirdi, bunun üzerine keçeden çizme
kullanılırdı. Ayrıca Türkler hayvancılıkla uğraşan bir millet
olduklarından deriden yapılmış çarıklar dikilirdi.
Erkekler ve kadınlar başlarına “börk” adı verdikleri bir
başlık takmaktaydı. Kadınların başlıklarında genellikle
madeni paralar ve bürümcük adı verdikleri bir başörtüsü

bulunmaktaydı. Kış aylarında ise börklerinin etrafına kürk
sarmaktaydılar.
Osmanlı döneminde kadınlar pantolondan ziyade daha çok
elbiseye yöneldiler. Bu elbiselerin üzerine uzun kaftanlar
tercih ettiler ve bel bölgesini kemerle bağladılar.
Cumhuriyetle birlikte artık Türk kadınları modern kıyafetleri
kullanmaya başladı. Modern kıyafet akımıyla birlikte çarıklar,
kaftanlar, börkler artık kullanılmadı ve bu sadece bir gelenek
haline geldi.
Geleneksel kıyafetler artık sadece kına gecelerinde “bindallı”
adıyla kullanılmaktadır. Bu kıyafet geleneksel tarzda kaftan,
çarık, başlık ve baş örtüsünü içermektedir.
Irak Türkmenleri ise günlük hayatta modern kıyafetleri
kullanmalarının yanı sıra özel günlerde geleneksel kıyafetleri
tercih etmektedirler.
Türkmen kadın kıyafetlerinin üst kısmında bir gömlek, alt
kısmında ise pantolon tercih edilmekte. Gömlek üzerine kaftan
giyilir ayrıca kaftanı belden bağlayan bir kuşak, baş kısmında
bir başlık ve hemen altında bir örtü bulunur.
Irak Türkmenlerinin kıyafetini diğer Türk devletlerinin
kıyafetinden ayıran en önemli özellik rengidir. Renk olarak
genellikle Türkmen bayrağında bulunan gök mavisi ve
beyaz kullanılır. Kıyafet üzerinde Türki cumhuriyetlerin
bayraklarında da gördüğümüz ay-yıldız figürü kıyafetlerde
sıkça kullanılmaktadır.

Dünyadaki ilk hayvanat
bahçesi Bağdat’ta açıldı

ayvanat bahçeleri hayvan severlerin tepkisini toplasa
da bütün dünyada insanlar bu bahçeye ilgi gösteriyor. Bunun
yanında hayvanat bahçeleri turizm sektöründe büyük bir gelir
sağlıyor.
Asıl soru şu; bir hayvanat bahçesi yapma düşüncesi ilk olarak
nerede ortaya çıktı ve bu düşünce şehir ve ülke için nasıl bir
gelir kaynağı oldu?
Tarih bize ilk hayvanat bahçesinin “Hayır el-Vahış” (Hayvanat
Bahçesi) adında Bağdat’ta Abbasiler döneminde açıldığını
söylüyor. Abbasiler tüm ülkelerden önce hayvanat bahçesi
gelirinden faydalanmıştır.
Tarihi kaynaklara göre, ilk olarak Abbasi Halifesi Ebu Cafer
Mansur ülkedeki filleri topladı, daha sonra Halife Harun Reşit,
aslan ve leoparlar için özel kafes yaptırdı.
Halife Emin döneminde ise uzman bir grup oluşturuldu
ve bunlar aslan ve leopar avlamaya başladı. Grup, avlanan
hayvanları özel kafeste halifeye götürdü. Ayrıca bu dönemde
diğer ülkelerden güzel uçan hayvanlar ithal edilmiştir.
Hayvanat bahçeleri halifelerin kendisi tarafından değil, İbn
Mukalla adındaki bir vezir tarafından fidanlar dikerek yaptırılır
ve etrafı tel örgülerle sarılır. Bir sonraki adım olarak da kumru,
bülbül ve tavus kuşları bahçede beslenir. Daha sonra ceylan,

zebra, deve kuşu ve dağ keçisi bahçeye eklenir.
Buna karşılık Abbasi Halifesi Mu’tasam Samara da Hayvanat
Bahçesi adına bir kilometrelik özel bir yapı inşa edilmesi
fermanını çıkarır. Daha sonra adı El-Cusk olarak değiştirilir ve
orası Samara’nın önemli merkezlerinden biri haline gelir.
Daha sonra Mu’tasam’ın oğlu Mütevekkil, hayvanat bahçesini
geliştirip genişleterek ismini Mütevekkil Hayvanat Bahçesi

Haber: Ziya Uzeiry

olarak değiştirir. Bunun yanında o dönemin teknolojisiyle ve
çamurla birkaç metre yükseklikte bir duvar ördürür.

Hayvanat bahçesi Mütevekkil’in köşküne yakındır, misafirler
geldiğinde piknik ve vakit geçirme alanı olarak orayı ziyaret
ederdi. Mütevekkil döneminde hayvanat bahçesi hayvan
çeşitliliği konusunda genişti ve o dönem farklı hayvanlar bu
bahçedeydi. Ayrıca bu bahçe için özel bir kuyu kazılıp kanalla
su temin edilmiştir.
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Amaçlayan Restoran: Bakü Star
E

güzel geri dönüşler alıyoruz.” ifadelerini kullandı.

rbil’in Bahtiyari Mahallesi’nde hizmet veren Bakü Star
Restoran, Azerbaycan’a özgü lezzetleri Iraklılara tanıtıyor.
Erbil’deki ilk ve tek Azerbaycan restoranı olan Bakü Star,
zengin mutfağıyla misafirlerinin damak zevkine hitap ediyor,
otantik dekorasyonuyla da kültürel bir görüntü sunuyor.

Bakü Star Restoran İdari Müdürü Zamiq Agdamsky, restoranın
açılma amacı ve hizmetlerine ilişkin TEBA mikrofonuna
konuştu.

Restoran hakkında bilgiler paylaşan Agdamsky, “Bakü Star
Erbil’deki ilk ve tek Azerbaycan restoranıdır. Restoran
burada yaşayan insanlara Azerbaycan yemeklerini, kültürünü,
medeniyetini tanıtmak amaçlı açılmıştır. Azerbaycan’ın
başkenti Bakü rengarenktir. Azerbaycan’da dünya mutfağından
her şeyi bulabilirsiniz ama biz sadece Azerbaycan’a ait olan,
dünyanın Azerbaycan’a ait olduğunu bildiği yemeklerle geldik
buraya.” dedi.
Bakü Star’da Azerbaycan’a özel yemek, tatlı ve çayların
ikram edildiğini ifade eden Agdamsky, bunların Azerbaycan
medeniyetinin bir terennümü olduğunu belirtti.
Restoranda çalışmanın zor tarafının bazı çalışanlarla dil
konusunda anlaşamamak olduğunu söyleyen Agdamsky,
“Bazıları da bizim eski soydaşlarımızdır ve neredeyse
eski Azerbaycanca konuşuyorlar. Bizim eskiden kullanıp
günümüzde kullanmadığımız kelimeleri kullanıyorlar, dilleri
hala bozulmamış, örf ve adetleri bozulmamış. O insanlarla
tanışıyoruz ve onlara hizmet ediyoruz. Buradaki insanların
damak zevkine uygun yemeklerimizi tanıtmak istiyoruz, çok da

B

Barzan Lokman

Agdamsky, insanların Azerbaycan’a gittiğinde yediği yemeğin
aynısını burada da onlara sunmak istediklerini dile getirdi.
Azerbaycan mutfağının oldukça zengin olduğunu hatırlatan
İdari Müdür Agdamsky, en önemli yemeklerinin yaprak
dolması ve şah pilav olduğunu aktardı.

Agdamsky, Azerbaycan baklavasından söz ederek, “Dünyada
hemen hemen bütün medeniyetlerde birbirine benzeyen
yemekler vardır ama bunun özel yapımı, içerisinde olan
malzemeler, kalitesi onu diğerlerinden ayırır ve biz bu şeylere
oldukça önem veriyoruz.” diyerek sundukları yemeklerin
Azerbaycan imzasını taşıdığını ifade etti.
Mekanın dekorasyonu konusunda hassas davrandıklarını
vurgulayan Agdamsky, şöyle devam etti:

“Öncelikle dekorasyonun tamamını burada yaptığımızı
söyleyelim, ama bizim bir fikrimiz vardı; Azerbaycan
yemekleriyle beraber restoranın dekorasyonunda da
Azerbaycan’a ait olan nakışlar ve diğer işlemeleri kullanmamız
lazımdı. Burada Azerbaycan’ın Karabağ Hanlığı’ndan olan
motifler var, Şirvanşahlar Devleti’ne ait nakışlar var, Osmanlı,
Selçuklu ve karışık Türk medeniyetleri var. Bu dekorasyonun
yapılma amacı bizim nasıl eski bir medeniyet olduğumuzun
göstergesidir aslında. 1000-1200 yıllık olan nakışlar var
burada. Bunları kullanmaya çalıştık.”
Bakü Star Restoran, sadece yemekleriyle değil, mekan
dekorasyonu, sunduğu kaliteli hizmet, canlı müzikle de
insanların ilgisini çeken bir mekan olmayı başarıyor.

Mekanda insanların yemek yerken dinlemekten hoşlanacağı
müzikler özenle seçilirken, yapılan canlı müzikler misafirlerin
oldukça ilgisini çekiyor. Coğrafyadaki farklı kültürlerin
müzikleri mekanda keyifli anlar yaşatıyor.
Restoran sabah 9’dan gece 12’ye kadar açık. Sabahları serpme
kahvaltı sunan Bakü Star, gün içerisinde sunduğu farklı
lezzetlerle her kesimin damak zevkine hitap ediyor.
Bakü Star Restoran, ziyaretçilerini müşteri gibi değil
misafir olarak karşılıyor ve Türk misafirperverliğinin güzel
örneklerinden biri olmayı başarıyor.

Ölümcül olan sadece
koronavirüs mü?

ilindiği üzere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünya
genelinde büyük bir korkuya neden olmakla beraber, bütün
ülkelerde olağanüstü hal ilan edilmesine yol açtı. Salgının
başlamasının üzerinden bir yıl bile geçmemesine rağmen virüs
kaynaklı can kaybı 1 milyonu aştı.
Ölü sayısına baktığımızda bu sayının çok fazla olduğunu
görebiliyoruz. Ancak diğer olay ve hastalıklar nedeniyle
yaşamını yitirenlerin sayısı ile karşılaştırdığımızda,
koronavirüsün insani zararlarının o kadar da fazla olmadığı
görülüyor.
Aşağıda, afet ve diğer hastalıklar nedeniyle yaşamını
yitirenlerin sayısını sunacağız:

• Dünya nüfusu 7 milyar 820 milyondan
oluşmaktadır.
• Yılda 124 milyon 954 bin 834
kişi dünyaya geliyor.
• Her yıl 55 milyon 540 bin 869
kişi farklı sebeplerden hayata
gözlerini yumuyor.
• 11 milyon 788 bin 290 kişi
hastalık ve diğer bulaşıcı virüsler
nedeniyle yaşamını yitiriyor.

• 403 bin 655 kişi mevsimsel hastalıklar
nedeniyle can veriyor.

• 6 milyon 668 bin 348 çocuk doğuştan
hastalıklar nedeniyle 5 yaşına gelmeden hayatını
kaybediyor.
• 38 milyon 256 bin 176 bebeğin kürtaj yoluyla
yaşamına son veriliyor.
• 284 bin 398 anne doğum sırasında yaşamını
yitiriyor.
• 1 milyon 574 bin 214 kişi HIV/AIDS virüsü
nedeniyle

hayatını kaybediyor.

• 7 milyon 277 bin 578 kişi kanser nedeniyle
ölüyor.
• 898 bin 112 kişi Malarya nedeniyle yaşamını
yitiriyor.
• 4 milyon 36 bin 227 kişi sigara ve tütün
ürünleri nedeniyle can veriyor.
• 2 milyon 480 bin 437 kişi alkol nedeniyle
hayatını kaybediyor.
• Yılda 955 bin 709 kişi intihar ediyor.
• 1 milyon 201 bin 486 kişi trafik kazaları
sırasında yaşamını yitiriyor.
Bu verilere bakıldığında koronavirüs salgını dışında
dünya genelinde milyonlarca kişinin canına mal olan
birçok nedenin olduğunu görüyoruz. Bir yılda 1 milyon
185 bin kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesi
beklenirken, bu sayının on katı afet ve diğer hastalıklar
nedeniyle yaşama sonsuza dek gözlerini yumuyor.
Not: Kürtaj yoluyla hayatına son verilen daha doğmamış 38
milyon 259 bin 176 bebek, yıllık can kayıpları listesinde
yer almıyor.
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İslam dünyasında tespih

espih, Ortadoğu'da bir kültür niteliğinde günümüze
kadar kullanılıyor ve gencinden yaşlısına birçok erkeğin en
çok tercih ettiği aksesuar.

Milattan Önce Tespih
Tespihin tarihi, milattan önceye dayanmaktadır. Tarihi
kaynaklar, o dönemlerde avcıların hayvanları avladıktan
sonra hayvanın dişlerini ve boynuzunu ipe dizerek
üzerlerine taktıklarını ve o dönemde bu tür tespihi takan
kişilerin güçlü olduğu ve hayvan avlayabildiği anlamına
geldiğini belirtiyor.

Müslümanlar arasında tespihin özel bir yeri vardır. Her
ne kadar Hz. Muhammed (S.A.V) döneminde tespih
kullanılmasa da Müslümanlar arasında oldukça yaygın. İslam
Peygamberi, her namazın ardından zikir ederdi. Bu da ibadet
edenler tarafından bir sünnet olarak devam ettiriliyor. O
dönemde zikirlerin tamamı parmaklarla yapılırdı. Ancak zikir
olarak söylenen sözcüklerin 33 kere tekrarlanması gerektiği
için sayımda bazen hataya düşülürdü. İslam Peygamberi
Muhammed'in sahabesi ve Müslümanların ilk halifesi Ebu
Bekr-i Sıddık (R.a) döneminde tespih kullanıma geçti.

Ardından aynı dönemlerde söz konusu fikir değişti. İnsanlar
tespihin onları kötülüklerden ve düşmandan koruduğuna
inanarak, kolye ve bileklik gibi takmaya başladı.

Ebu Bekr-i Sıddık döneminde tespih hurmanın çekirdeğinden
yapılırdı ve namaz sonrası zikirler için kullanılırdı. O
dönemden itibaren İslam dünyasında tespih bir kültür haline
geldi. Şu ana kadar İslam toplumunda gencinden yaşlısına her
kesim tespihe önem veriyor. Bu nedenle de tespih, zikir etme
amacının dışında bir aksesuar olarak da kullanılıyor.

Hindistan dinlerinde tespih

Tespihin çeşitleri

Tespihin kullanımı Hindistan’daki farklı dinlerde de
yaygındı. Onlar da milattan önce yaşayan insanlar gibi tespih
yapımında kullanılan maddelerden yararlanmış ve tespihi
aynı amaçla kullanmışlardır. Ancak tespihe farklı inançları
da vardı ve ritüellerde farklı tespihler kullanmışlardır.
Sonrasında ise Hindistan’ın değerli ve renkli doğal taş
konusunda zenginliğinden faydalanan insanlar, doğal
taşlarla tespih yapmıştır.

Günümüzde tespih, Ebu Bekr-i Sıddık dönemindeki şekilden
farklı olarak yapılıyor. Ancak tespihte kullanılan boncuk
taneleri değişmeden aynı şekilde üretiliyor. Eğer daha da
açıklamak gerekirse, Ebu Bekr-i Sıddık döneminde hurma
çekirdeğinden yapılan tespih günümüzde gümüş, değerli
taşlar, hayvan boynuzu ve ağaçtan yapılmaktadır.

Hristiyanlık Döneminde Tespih
Tarihi kaynaklara bakıldığında, tespihin Hristiyan dininde
de kullanıldığı görülmektedir. Bu da bize bunun küresel
bir kültür olduğunu gösteriyor. Hristiyanlarda özellikle
Katolikler tespih kullanıyordu, tespihle yapacakları bir
takım duaları bulunuyordu. Dua, "Selam sana ey tanrının en
sevdiği kulu Meryem." diye başlıyordu ve bu duayı on kere
tekrarlıyorlardı. Bunu da saymak için tespih kullanılırdı.
Ayrıca dua sırasında tespih kullanılmasının duanın daha
erken kabul olmasına yol açacağına inanıyorlardı.

Eğer tespihin nasıl yapıldığına bir bakarsak, taneler, imame
ve ara taneler olmak üzere 3 bölümden oluştuğunu görürüz.
Onun dışında tespihin ucuna takılan boncuklar estetik açıdan
yapılmaktadır.
İslam dünyasında 3 çeşit tespih bulunuyor. En yaygını ise 99
taneden oluşan tespihtir. Diğer çeşidi 33 taneden oluşuyor.
Üçüncü çeşit ise diğerlerine göre daha az kullanılıyor o da
11 taneden oluşuyor ve şekil bakımından diğerlerinden farklı
olarak halka şeklinde değil de düzdür.
99 taneden oluşan tespihte üç tane ara tane bulunmaktadır
her tanenin arasında 33 boncuk bulunmaktadır. Bunun da
sebebi namaz bitimi sonrası 33 kere tekrarlanması gereken
zikirleri kolaylıkla yapabilmek içindir. Okunacak zikirlere
örnek olarak, "Subhanallah, Elhamdulillah...".

Aynı şekilde 33 ve 11 taneli tespihler de zikir amaçlı
üretilmiştir ancak gençler arasında daha çok aksesuar olarak
kullanılıyor.

Tespihin fiyatları
Tespih fiyatlarına baktığımızda, birkaç centten binlerce
dolara kadar farklı fiyatlarda olduğunu görebiliriz. Şu
anda tespih üretiminde en büyük ülke Çin'dir. Çin, her
yıl milyonlarca ürettiği plastik ve cam tespihleri Suudi
Arabistan'a ihraç ediyor. Suudi Arabistan'a hac ve umre
ziyaretleri için gelen Müslümanlar hediyelik olarak ülkelerine
götürüyor. Söz konusu tespihlerin fiyatları birkaç centi
geçmemektedir.
Suudi Arabistan'da da aynı şekilde tespih üretimi yapılıyor
ve ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor. Ancak ürettikleri
tespihler kalite bakımından iyi olduğu için fiyatları 1 ila 20
dolar arasında değişiyor.
İslam dünyasında, tespih üretiminde en büyük ülke
Türkiye'dir. Türkiye, doğal taşlardan tespih üretiminde ün
kazanmıştır. Orada üretilen tespihlerin en yaygını 33 taneli
olandır. Çoğu zaman da alıcıların taleplerine göre üretiliyor.
Fiyatları ise 5 ile 3 bin dolar arasında değişmektedir.

5G Teknolojisi Hangi Ülkeler Ne Zaman
Kullanıma Geçecek?

Ö

nümüzdeki senelerde artık
yeni teknolojilerle buluşacağız. Bu
teknolojilerden en önemlisi de 5G
teknolojisi, diğer adıyla 5. Nesil
Mobil Telekomünikasyon Hizmeti.
Birkaç sene sonra bu teknolojinin
Hindistan, Çin ve Japonya’ya
gelmesi bekleniyor.

geçecek? Şu anda elde edilen raporlara göre,
Hindistan söz konusu teknolojiyi 2022’de kullanıma Hindistan yeni teknolojilerle tanışma konusunda
sokmayı hedefliyor.
hızlı davranmakta. Bunun dışında Hindistan
4G teknolojisini de 2009 yılında halkın
hizmetine sunmuştu.

5G teknolojisinin 2 sene gibi kısa sürede
Çin, Japonya ve Güney Kore’de kullanıma
geçeceği kesin görülüyor.
5. nesil teknoloji veya 5G’nin diğerlerinden
daha hızlı veri indirme ve bilgileri alma
kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor.

5G teknolojisi 2016 senesinde
tanıtıldı ve testleri başarıyla geçerek,
saniyede 36 GB’lık hıza ulaştı.

Yüksek hızdaki veri yükleme özelliği
dronlarda, hızlı araçlarda ve birçok ürünün
kullanımına yardımcı olacak.

5G’de varılan hız günlük hayatta
birçok işi kolaylaştıracaktır. Peki
ülkelerde ne zaman kullanıma
İmtiyaz Sahibi: TEBA

Editör: Eymen ERBİLOĞLU

Yayın Yönetmeni: Mehmet F. ERBİLOĞLU

Tasarım: Çoban Timur

Bize ulaşın : 0750 261 10 11
0773 343 10 11

Adres : 30 Metrelik Caddesi Erbil
Uluslararası Hotel karşısı

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

