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Kısa Öz’ün yayınlanan yeni
bölümünde IKBY Parlamentosu
Değişim (Goran) Hareketi
Milletvekili Ali Hama Salih konuk
edildi. Ali Hama Salih, IKBY’nin
mali durumu ve maaş konusuna
ilişkin tüm sorularımızı yanıtladı.
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Türkmeneli ve
Türkiye’den birçok
sanatçı, Esra
Kasapoğlu, Pınar
Çelebi, Geylan Bakkal
ve Yunus Türkmen’in
programlarına katıldı.

SAĞLIKTIR

Irak Kürdistan Bölgesi
Yönetimi’nde (IKBY) memur
maaşlarının ödenmesi konusu
gündemde yerini koruyor. IKBY
ile Bağdat görüşmeleri bu konu
çerçevesinde sürmekte.

TEBA Fm, online yayında Türkmeneli ve
Türkiye’den sanatçıları ağırlıyor
16 Kasım’da yayın
hayatına başlayan
TEBA Fm, Facebook
hesabı üzerinden
dinleyicilerine keyifli
anlar yaşatıyor
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2014 yılında
Musul’u işgalinden
sonra terör örgütü
DEAŞ, Türkmen
kent Telafer’i de ele
geçirmişti. Üç sene
boyunca bölgede
yaşayan halk türlü
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irleşmiş Milletler
(BM) tarafından
1992’de alınan kararla
3 Aralık, “Uluslararası
Engelliler Günü”
olarak kutlanmaya
başlanmıştır.

Engelliler, yaralanma ya
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bir rahatsızlık nedeniyle
bazı hareketleri,
duyuları veya işlevleri
sağlıklı bir insan gibi
yerine getiremeyen ve
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daha çok karşılaşan
kişilerdir.
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2Oluşumların Gözünden Firset Sofi
E
TEBA Özel

rbil’in 42 yaşındaki Valisi Firset Sofi, 18 Kasım’da
uzun süre mücadele ettiği Kovid-19’a yenik düşerek hayata
gözlerini yumdu.

Erbilliler tarafından sevilen Sofi’nin vefatının hemen ardından
farklı oluşumlardan ardı ardına taziye mesajları yağmaya
başladı.

TEBA olarak Erbil’de yaşayan farklı oluşumlar ile
Sofi’yi konuştuk.

Irak Kürdistan
Bölgesi Yönetimi
(IKBY)
Oluşumlardan
Sorumlu Bölge
Bakanı Aydın
Maruf, Sofi’nin
vefatı ile ilgili çok
üzgün olduklarını
söyleyerek, “Geçmişte
milletvekili olduğum
dönemde 5
yılı aşkın bir süre insan hakları
komisyonunda beraber çalışmıştık. Daha sonra ben
bakan olduğum zaman o da valiliğe atanmıştı. Birlikte
koordinasyon içerisinde Türkmenler ile Hristiyanları
ilgilendiren birçok konu üzerine çalışmalarda bulunduk.
Kendisi Erbil’de yaşayan etnik gruplara destek vermeyi çok
istiyordu.” dedi.
Türkmenlere ve Erbil’de yaşayan oluşumlara gerekli
yardımları ulaştırdığını söyleyen Maruf, “Koronavirüs
pandemisi döneminde de bizlere çok yardımı oldu. Kendisi
kıymetli, ahlaklı ve sakin bir insandı.” diyerek sözlerini
sonlandırdı.
Vali Sofi’nin 20
yıllık arkadaşı
olan Kürdistan
Demokrat Partisi
(KDP) Grup
Başkanı Umed
Hoşnav, “Ben
ve Firset Sofi,
Öğrenci ve Gençler
Teşkilatında birbirimizi

tanıdık.
Daha sonra
parlamentoda
zorlu bir 5 yıl geçirdik. Dr. Firset’te gözlemlediğim
noktalar şunlar; çok çok güçlü bir iradesi vardı. Kendine
çok güvenen ve yoluna inanan biriydi. Emin ve kendinden
veren biriydi. Dr. Firset, anlayışlı biriydi ve birbirini
anlama, kardeşlik ve yasanın egemen olması taraftarıydı.
Her daim kirli işler ve yolsuzlukların karşısındaydı. İnançla
bu ülkenin gelişmeye ihtiyacı olduğunu ve bunun için çaba
gösterilmesi gerektiğini söylerdi. Akademisyen olmasının
yanı sıra yasaları bilen biriydi. İyi bir şekilde tüm tarafların
onayını alarak yasal yollarla sorunları çözme kapasitesine

sahipti. Fraksiyonlar arasında sorunların olduğunu
görürdük ve Dr. Firset onları birbirine yaklaştıran,
sorunlarını çözen kişiler arasında olurdu. Herkes onu
dinlerdi.” ifadelerini kullandı.
Hoşnav, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Son anlarında hastanede onun yanındaydım, çünkü
annem de aynı hastanede kalıyordu. Sağlık durumunu
sürekli takip edip onu ziyaret ediyordum. Onda, her zaman
bu hastalığı yenip
hastaneden çıkacağı
inancını görürdüm.
Ama ne yazık ki
son günlerinde zor
bir evreye girdi ve
tedavisi imkansız hale
geldi. Kendi isteği
dışında yurtdışına
gönderilmesi ve
orada tedavi görmesi
kararı alındı. Ne
yazık ki tedavilere
cevap vermedi ve
yurtdışında vefat etti.
Kendisi her zaman
‘Beni Erbil’de bırakın, beni Erbil’de tedavi edin’ derdi.
Ama yurtdışına gitmesi zorunlu bir karardı. Buradan ailesi
ve Erbil halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Başkan
Barzani’ye de özel olarak başsağlığı diliyorum. Başkan
Barzani, her zaman yakından Dr. Firset’in durumunu
takip etmiştir. Her zaman onu ve yolsuzluğa karşı verdiği
mücadeleyi desteklemiştir.”
KDP Grup Başkanı Hoşnav, “Son olarak temiz ruhu
binlerce kez şad olsun diyorum. Projelerini ve çabalarını
devam ettireceğime, yolsuzluk ve zulme karşı duracağıma
söz veriyorum. Biz her zaman onun çocuklarını kendi
çocuklarımız olarak görüyoruz ve her zaman onlara dikkat
ediyoruz. Ben ilk taziye gününde onlara bir yandan dayı, bir
yandan da amca olacağım sözünü verdim. Umarım kimseye
ihtiyaç duymazlar ama ihtiyaçları olduğu anda da ben
gururla onlara hizmet ederim. Tekrar temiz ruhu şad olsun
diyorum. Bu,
Erbil için büyük bir kayıp oldu çünkü
büyük
amaçları vardı.” diyerek
sözlerini sonlandırdı.

Sofi’ye yakınlığı ile
bilinen Türkmen
Kalkınma Partisi
Başkanı ve aynı
zamanda IKBY
Parlamenteri
Muhammed İlhanlı,
Firset Sofi’nin
yetenekli bir hukukçu
olduğunu belirtti.
Kendisi ile çok eskilere dayanan bir arkadaşlığı olduğunu
söyleyen İlhanlı, “Merhum ile tanışıklığımız 90’lı yıllarda
talebe birliğine kadar dayanıyor. Daha sonra yakınlığımız,
parlamento döneminde daha fazla arttı. Firset Bey ile iki
ana yoldan yakınlaştık, ilki parlamentoda çıkan yasalarda
çok büyük bir rolü vardı. Kendisi ile fikir alışverişi yapıp
fikirler alıyorduk.” dedi.
Türkmenlerin ve diğer etnik grupların haklarını koruyan
5’inci yasada Firset Sofi’nin çok katkısı olduğunu
söyleyen İlhanlı, “Yasama meselelerinde ciddi bir
aşamaya geldiğimiz zaman kendisi ile istişare ederdik
ve fikir alışverişi yapardık, yeni düşünceler üreterek
sıkıntıları çözüyordu. Milletler ile ilgili yasaların
destekçisiydi.” dedi.
Sözlerinin devamında İlhanlı, Bölge anayasası teşkili
sırasında büyük bir rolü olduğunu belirterek şu ifadelerle
sözlerini bitirdi:
“Etnik gruplar hakkında verilen öneri ve taleplerde

bize yardımcı olup güzel bir şekilde yazılmasına eşlik
ediyordu. Özellikle etnik gruplar yasasında ve en son
bölge anayasası komisyonu teşkil edildiği zaman orada
büyük bir rolü vardı. Temsilcimiz yolu ile yaptığımız
bütün taleplerde bize destek oluyordu. Böyle bir şahsın
yürütme organında olması ve daha sonra da vali olması
iyi bir gelişmeydi .Vali olduğu zaman kendisinden bazı
beklentilerimiz vardı, fakat
maalesef kaderi böyleymiş.’’
Erbil’in temel
oluşumlarından biri
olan Kildani-AsuriSüryani, IKBY’de
nüfus olarak Kürt
ve Türkmenlerden
sonra ikinci sırada
yer alıyor. Bu
durum Erbil’de de
aynı. Sofi’nin kısa süre
içerisindeki valiliği sırasında
iletişimde olduğu bir diğer oluşum Hristiyanlar oldu.

Bu ilişki hakkında TEBA mikrofonuna konuşan KildaniAsuri-Süryani şahsiyetlerinden ve aynı zamanda Ulusal
Birlik Koalisyonu Başkanı Romeo Hakari, “Merhum
Dr. Firset Sofi alçak gönüllü, çalışkan ve bencil olmayan
bir şahsiyetti. Gecesini gündüzüne katıp Erbil’e hizmet
etmek için çabalıyordu.” ifadelerini kullandı.
Yakın arkadaş olduklarını söyleyen Hakari, “Kendisini
yakından tanıyordum, her zaman hukukun üstün olması
için çalışıyordu. Bana göre Firset Sofi’nin ölümü sadece
kendi ailesi için değil, yardıma muhtaç insanlar için de
çok büyük bir kayıp olmuştur. Parlamento işleri ile ilgili
bazen kendisi ile özel işim olduğunda da hemen araya
girip uygulamaya geçerdi. Saatler boyunca, işimiz bitene
kadar bizimle olurdu.” dedi.
Romeo Hakari son olarak Sofi’nin bütün oluşumlarla iyi
ilişkilere sahip olduğunu belirterek şu şekilde sözünü
sonlandırdı:
“Bana göre Sofi’nin vefatı büyük bir kayıp oldu, onun boş
bıraktığı makamın Sofi ile aynı yardım anlayışına sahip
olan kişilerle doldurulması gerekiyor. Biz Kildani ve
Aşuriler olarak sayın Sofi’yi valilikte kendi temsilcimiz
olarak görüyorduk.’’
Etnik gruplar ile yakın ilişkilere sahip olduğunu
söylerken, Ermeni Fraksiyonu Başkanı Ermeni şahsiyet
Faik Huhan’a Sofi’yi sorduğumuzda, “Biz Firset Sofi’yi
birkaç yıl önce Kürdistan Parlamentosunda tanımıştık,
çok cesur ve ahlaklı biriydi. Ermenilere oldukça saygı
duyardı. Ne yazık ki, vefatı Kürdistan halkı, özellikle
Kürdistan Ermenileri için büyük bir kayıp oldu.” dedi.
Sofi’yi, çok iyi bir kişilik olarak tanımlayan Huhan,
“Sofi’nin vefatı bizi üzüntüye boğdu. Şu anda bile ben
ve ailem bir yıl içerisinde Kürdistan’ın tüm kesimlerine
hizmet eden bu genç şahsiyetin vefatının derin
üzüntüsünü yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.
12 Eylül 2019 tarihinde Erbil İl Meclisi’nde oylama
sonucu Erbil’in yeni valisi seçilen Sofi, bir yıl 3 ay
görevini yerine getirebildi. Sofi, koronavirüse yakalanmış
ve Türkiye’nin başkenti Ankara’da tedavi gördüğü
hastanede hayata veda etmişti.
Firset Sofi’nin naaşı, 19 Kasım’da IKBY Başkanı
Neçirvan Barzani ve üst düzey yetkililerin katılımı
ile Erbil Uluslararası Havalimanı’nda tören eşliğinde
karşılandı. Firset Sofi’nin naaşı, halkın yoğun katılımı ile
Erbil’in Şeyh Ahmet mezarlığında toprağa verilmişti.
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Ali Antar ile Kısa Öz Programı

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi’nde (IKBY)

memur maaşlarının ödenmesi konusu gündemde
yerini koruyor. IKBY ile Bağdat görüşmeleri bu konu
çerçevesinde sürmekte.

Kısa Öz’ün yayınlanan yeni bölümünde IKBY
Parlamentosu Değişim (Goran) Hareketi
Milletvekili Ali Hama Salih konuk edildi. Ali
Hama Salih, IKBY’nin mali durumu ve maaş
konusuna ilişkin tüm sorularımızı yanıtladı.

“Kürdistan Bölgesi’nin durumu gözle görünür şekilde kötüleşecek”
Irak hükümetinin 2 ana şartı var. Birincisi; teslim edilen
petrol miktarı konusu. Bu 200, 250 bin varil veya üzerinde
anlaşacakları herhangi bir miktar olabilir. İkincisi ise; merkezi
yönetim gümrük gelirleri olan federal gelirlerin %50’sinin
teslim edilmesini istiyor. Şu ana kadar ben Kürdistan
Bölgesi’nin bu 2 şartı kabul etmeyeceği kanaatindeyim.

Peki IKBY neden 2 şartı
kabul etmiyor?
Çünkü var olan idareyi kendilerinin devam ettirmesini
istiyorlar, Irak hükümeti de bunları geri almak istiyor.

Şu an IKBY’nin
durumu nasıl?
Şu ana kadar Kürdistan Bölgesi’nin durumunun iyi
olmadığından ve istikrarsızlığından söz edebiliriz, çünkü
Irak’la anlaşıp anlaşmayacağımız konusunda bir açıklık yok.
Bu durum biraz da 2021’deki gelişmelere bağlı. Şu anda
kriz olduğu, maaşların geciktiği ve ödenmediğini biliyoruz.
Bu durum bıkkınlık yarattı. Eğer Kürdistan Bölgesi, Irak’la
anlaşırsa şüphesiz ekonomik bir kalkınma oluşur, öte yandan
yapılması planlanan ve yapılmayan reform da gerçekleşirse,
bunun olumlu sonuçları olur.
Aksi durumda ise, Irak Parlamentosuna sunulacak 2021 yılı
bütçesi konusunda Bölge ve merkezi hükümet anlaşmaya
varamazsa Kürdistan Bölgesi’nin durumu gözle görünür
şekilde kötüleşecek. Yani şu an var olan kötü durumun çok
daha fazlası Kürdistan Bölgesi’ni bekliyor olacak.

Irak Meclisi tarafından onaylanan
Borçlanma Yasası, IKBY’de tepkilere
neden oldu, bu yasanın ne ölçüde
IKBY'ye zararı var?

“Anayasa esnektir, isteyen kendi menfaatine
doğru çeker”

Şimdiye kadar yapılan farklı görüşmelerde Bağdat,
IKBY’ye bazı şartlar koydu, IKBY ise bunların bir
kısmını kabul etmeye hazır olduğunu ifade etti, peki
Bağdat’ın bu seferki şartları nedir ve IKBY bunları
neden uygulayamıyor?

“Tüm bu yolsuzluk, hırsızlık ve yağmalamaya
sözlerim ve tepkilerim olacaktır”

Irak hükümetinin talepleri ne
derecede meşru ve anayasal?

milyar dolar borcu var, şüphesiz bu borç 2021 yılında daha
da artacak. Tahminimce bu rakam 180-185 milyar dolara
ulaşır. Sen böyle bir mali krizdeyken Bölge’ye müsamaha
gösteremez, her istediğini veremezsin. Onun kendi petrolünü
satması ve gümrükleri yönetmesini kabul edemezsin. Bu
yüzden şu an var olan durum teknik bir oyundur ve iki taraf
da bunu kullanıyor. Bu durumdan kurtulmak için sağlam bir
anlaşma yapılması, bu anlaşmanın açık, şeffaf ve yoruma izin
vermemesi gerekir.

“Bölge hükümeti, federal gelirler ve
petrolü geri verip memur maaşlarını
garantileyebilir”

kapanmış değil ve bu durum iki ayrı yola çıkıyor.

“Kürdistan Bölgesi Irak’ın belirlediği iki
şartı kabul etmeli”

Dördüncü: Bazı arkadaşlar Kazımi hükümetinin bunun
yerine gelip petrol ve sınır noktaları dosyasına el koyacağını
düşünüyor, bu seçenek asla Irak hükümeti tarafından kabul
edilmez, Bölge de bunu kabul etmez. Bu sadece çekişme için
yaratılıyor. Bence bunlar bizi temel sorundan uzaklaştırıyor.
Temel sorunun çözümü, Bölge heyetinin Irak’la anlaşması,
gerekli petrol miktarı ve federal gelirin %50’sini teslim edip
memur maaşlarını garantilemesidir.

Goran Fraksiyonu, Kürdistan Bölgesi hükümetinin
içerisinde yer alıyor ama siz bu fraksiyonun bir
üyesi olarak sürekli hükümeti eleştiriyorsunuz.
Açıklamalarınızda kabul edilmeyecek birçok kaça
kçılık
dosyası olduğunu ve hükümetin bunu soruşturmad
ığını
belirtiyorsunuz. Peki siz Goran fraksiyonunun bir
Anayasa esnektir, isteyen kendi menfaatine doğru çeker.
parçası değil misiniz veya onlarla aynı duruşta deği
l
Kürdistan Bölgesi doğal olarak en çok payı almak istiyor,
misiniz?
Irak ise derin bir mali kriz içerisinde. Halihazırda Irak’ın 160

Irak Meclisi’nde 112 milletvekili memur
maaşlarının direkt olarak Bağdat tarafından
ödenmesi için imza topladı. Onların arasında Goran
milletvekilleri de vardı ancak Goran Bölge’de
Aslında Borçlanma Yasası geçici bir yasa ama Bütçe Yasası hükümetin destekçisi ki zaten hükümetin içindeler.
uzun vadeli bir yasadır. Borçlanma Yasası’nın Kürdistan
Değişim (Goran) Hareketi’nin Bağdat ve Erbil
Bölgesi’nin istediği şekilde olmayabilir ancak tüm kapılar
siyasetinde ne tür bir farklılığı var?
Kürdistan Bölgesi heyeti gidip Irak hükümetiyle iki noktada
müzakere yapabilir. Teslim edilen petrol miktarı konusunda
anlaşma yapılabilir, çünkü teslim edilen petrol ve alınan para
miktarı yazılı olarak belirlenmiş değil. Yani söz konusu yasa
her yolu kapatmış değil ve müzakere için açık kapı var. Bence
Bölge yetkilileri bu fırsattan yararlanmalı.

Üçüncüsü: Kürdistan Bölgesi hükümeti memurlara karşı
sorumlu.

Farklılık var, düşüncelerimiz, anlayışlarımız farklı. Bunlardan
biri şu; bizim için önemli olan Kürdistan Bölgesi memurları
için maaş temin edilmesi. Bunun Irak veya Bölge hükümeti
tarafından sağlanması fark etmiyor. Ama benim kanaatimce
şimdi belirteceğim hususlardan dolayı bu proje uygulanmaz,
yasa veya karar haline gelmez.
Birincisi: Bölge hükümetinin burada petrol satıp gelirini
istediği gibi kullanması durumunda Irak hükümeti, 900
milyar dinar gönderip Kürdistan Bölgesi memurlarının
maaşlarını ödemez.
İkincisi: Gerçek memur sayısı, memur dosyaları ve sürekli
değişen maaş alanların listesi Irak hükümeti tarafından
tanınmıyor.

Bu konuda bazı notlar var. Birincisi; milletvekilinin işinin
hükümette olmak veya olmamakla ilgisi yok. İyiye iyi, kötüye
kötü demeli. Milletvekilinin işi hükümeti gözlemlemektir.
Nerede yolsuzluk, hırsızlık, kaçakçılık ve kötü yönetim varsa
buna karşı durmalı.
İkincisi; ben şahsi olarak müzakere ve anlaşmaların içinde yer
aldım. Goran’ın yaptığı anlaşmalar uygulanmadı. Yani imza
ve anlaşmaya saygı duyulmadı. Onlar anlaşmaya uymuyorsa,
elde ettiğimiz birkaç bakanlık için benim bu yolsuzluğa
karşı sessiz kalmam mı gerekir? Tabii ki hayır, onlar anlaşma
yapmıyor ve uygulamıyorsa benim de tüm bu yolsuzluk,
hırsızlık ve yağmalamaya sözlerim ve tepkilerim olacaktır.

Birkaç gün önce Kürdistan Yurtseverler
Birliği, Sayın Revaz Faik ve Kubat
Talabani’ye uyarı yaptı, Mala Bahtiyar’a
yaptırım uyguladı. Partinizin de farklı
tepkilerinizden dolayı size yaptırım
uygulamasından korkmuyor musunuz?
Hayır, kimse beni cezalandıramaz, ben halkı temsil ediyorum.
Şunu da sormak istiyorum; Goran Hareketi, sayın Nevşervan
Mustafa döneminde açık bir siyaset ve duruşa sahipti, peki
şimdi neden aynı duruş söz konusu değil?
Şüphesiz, Nevşervan Bey karizmatik bir liderdi. Siyasi
görüşü, planı, gündemi, etkisi vardı. Siyasi tarafların ona
karşı farklı bir anlayışı vardı. Nevşervan Bey, “zor kararlar
adamı” olarak tanınırdı. Şüphesiz ondan sonra gelip Goran’ı
yönetenlerin ne o yetenek, görüş, imkanları vardı ne de böyle
kararlar alacak kapasiteleri.

Programındevamına sosyal medya
hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz...
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Borçlanma
Yasasının
Irak
4
ekonomisine etkileri nelerdir?
I
Haber: Abdulselam Hişam

rak hükümeti, Bütçe Açığını Kapatma Yasa Tasarısını
Temsilciler Meclisine sunarak, bütça açığını kapatmak için 41
trilyon dinar borç alınmasını talep etti. Meclis oturumunda söz
konusu tasarının okuması yapıldı ve oy çoğunluğuyla gelecek
oturumda tasarının onaylanmasına karar verildi.

Irak Temsilciler Meclisi, 12 Kasım tarihinde Bütçe Açığını
Kapatma Yasa Tasarısını görüşmek üzere toplantı düzenledi.
Sabah saatlerine kadar devam eden oturum, saat 5:00 sularında
Şii ve Sünni taraflar arasında varılan anlaşmayla onaylandı.
Uzmanlar ve ekonomistler, Borçlanma Yasasının onaylanmasının
Irak’ı ekonomik çıkmaza sürükleyeceğini ve borçların birikerek,
hükümetin ödemeye gücünün yetmeyeceğini belirtiyor.
TEBA gazetesi olarak, tasarının onaylanması ile Irak’ı nelerin
beklediğini öğrenmek üzere, Ekonomist Bilal Said ile röportaj
gerçekleştirdik.
İlk olarak söz konusu tasarının olumsuz yönlerinden söz eden
Said, “Irak Temsilciler Meclisi tarafından onaylanan Borçlanma
Yasa Tasarısının, Irak’ın geleceği adına olumsuz etkileri olacak.
Borç konusu bütün ülkelerde tehlikeli bir alan. Özellikle bütçe
açığını kapatmak amacıyla Irak’ın aldığı borçlar. Yani alınan
borç, ülke ekonomisini geliştirmek için değildir, bu nedenle
bu nokta borçlanma konusunda bilinmesi gereken önemli
hususlardan biri. Bir ülke borç aldığı zaman, ne amaçla aldığı,
aslında bize ekonomi olarak nasıl bir etkisinin olacağını önceden
belirlemektedir. Irak’ın bütçe açığını kapatmak için aldığı borç
ise çok tehlikeli ve borçlar yıllar geçtikçe kabarıyor. Bu da Irak’ın
ekonomisini korkunç bir şekilde etkiliyor.” dedi.
Said, “Şu anda Irak’ta bütçe açığını kapatmak için verilen
bütün çabalar, yakın süreçte olmasa bile, gelecek dönemlerde
Irak ekonomisini büyük bir tehlikeye atmaktadır. Bu adımlar
karanlık bir tünele sürüklemekle beraber Irak’ta ekonomi
alanlarında verilecek kararları zorlaştırarak, büyük bir tehlikeyle
karşılaşılmasına sebep oluyor. Çünkü borçların kabarmasına ve
Irak’ta siyasi eğilimin değişmesine yol açacaktır. Siyasi kararların
yanı sıra Irak’ın uluslararası kuruluşlarla yaptığı anlaşmalara

bile etkisi olacak. Örnek olarak, uluslararası bankalar ve borç
kuruluşlarını verebiliriz. Bu nedenle bütün bunlar Irak’ı
çok tehlikeli olumsuz etkinin beklediğini gösteriyor. Çünkü
alınacak borç, Irak tarihinde en tehlikeli borç şekli.” diye
konuştu.

Irak’ın aldığı borcun miktarına değinen Ekonomist Said, “Şu
anda Irak’ın ne kadar borçlanacağına dair elimizde bir veri
bulunmuyor. Ancak eski rakamlara, yani bir önceki dönemlere
baktığımızda, Irak’taki borçların artmasının yanı sıra, tehlikeye
doğru sürüklendiğini görebiliriz. Irak hükümetinin, 3 Haziran
2020 tarihinde paylaştığı son verilere göre, Irak’ın hem iç
borçlanma, hem de dış borçlanma diye adlandırdığı borçları
mevcut. İç borçlanma, 30 Haziran’a kadar 40 trilyon 810
milyar dinardı. Dış borçlanma ise 25 milyar 444 milyon dolar
olarak kayıtlara geçmişti. Ancak şu anda borç miktarı kesinlikle
daha da artmıştır. Öyle ki dış borçlanmanın 15 trilyon daha
arttığını, iç borçlanmada da aynı durumun söz konusu olduğunu
söyleyebiliriz. Açıklanan son verilerden sonra Irak iki borç daha
aldı.” diyerek tehlikenin boyutunu rakamlarla gösterdi.
TEBA muhabirinin “Irak, alınan borçların ne kadarını
ödeyebilir?” şeklindeki sorusunu Said, şöyle yanıtladı:
“Ne yazık ki, Irak şu anda kesinlikle hiçbir borcu ödeyemez.
Irak’ın, ekonomisini sadece petrolden aldığı gelirle
doldurmasına yönelik siyaseti devam ettikçe ve petrol fiyatları
artmadığı sürece, kesinlikle ekonomiyi tehlike bekliyor
demektir. Bu da borç ödemelerinin gecikeceği anlamına geliyor.
Ülke sadece gelir kaynaklarını artırdığı zaman borçlarını
kapatabilir, ancak Irak’ta ne yazık ki bunu göremiyoruz. Petrol
tek gelir kaynağı ve sürekli bir bütçe açığı bırakıyor. Bir başka
tehlike daha söz konusu. Borçlanma, 2021 yılının bütçesini
etkileyecek mi, borç nasıl kapatılacak, acaba yeniden bir
borçlanmaya gidilecek mi veya yeniden dolar Irak dinarına karşı
değer kazandırılarak, açık kapatılmaya mı çalışılacak? Bütün
bunlar kendilerine has tehlikeler yaratıyor.”
Said, son olarak Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi’nin (IKBY)
Borçlanma Yasasında ne gibi çıkarların olduğuna değinerek,
“Tasarının Kürdistan Bölgesine ne gibi çıkarlarının olacağına
dair, ne yazık ki yararına olduğuna yönelik hiçbir kapı
göremiyoruz. Çünkü içerisinde bölgenin ne kadar pay alacağı

belirlenmedi. Biz Irak ile aynı çerçevede olduğumuz sürece,
borç miktarı arttıkça, Kürdistan Bölgesi’nde de tehlikeye neden
olmaktadır. Irak söz konusu borçtan sorumlu olacaktır. Ancak
eğer bir anlaşma olsa bile, borç ödemek konusunda bir değişiklik
olmayacaktır. Çünkü Irak’ın borç miktarı sürekli yükselişte.”
ifadelerinde bulundu.
Borçlanma Yasasının taslağı:
Tasarının ilk maddesinde, gelecek dört ay içerisinde Irak’ın
tahmini gelir miktarı 19 trilyon 719 milyar 483 milyon dinarın
üstü olarak belirlendi. Gelir ise petrol alışveriş miktarına göre
belirlenerek, bir varil petrolün fiyatı 40 dolar 51 cent olacağı
belirtildi.
Günlük ihraç edilen petrol miktarı ise, 3 milyon 33 bin 273 varil
olarak tahmin edilmiş ve bu sayının 250 binlik oranının IKBY
petrolünden elde edileceği vurgulandı.
Bir ay için harcamaların 57 trilyon 811 milyar 353 milyon
dinar, açığın ise 41 trilyon 629 milyar 837 milyon dinar olduğu
kaydedildi.
Tasarıda IKBY’nin payının bazı harcamaların ayrılmasıyla, Maliye
Bakanlığı tarafından belirleneceği belirtildi.
Bütçe yasa tasarısı meclisin onayının ardından, 1 Ocak 2021’e
kadar uygulamada olacak.

‘Engellilerin hayatı cehennem gibi’

Haber: Abdulselam Hişam

B

irleşmiş Milletler (BM) tarafından 1992’de alınan kararla
3 Aralık, “Uluslararası Engelliler Günü” olarak kutlanmaya
başlanmıştır.
Engelliler, yaralanma ya da fiziksel veya zihinsel bir rahatsızlık
nedeniyle bazı hareketleri, duyuları veya işlevleri sağlıklı bir
insan gibi yerine getiremeyen ve hayatın zorlu yönüyle daha çok
karşılaşan kişilerdir.
Gün geçtikçe engelli sayısı artmaktadır. Bunun da sebebi
yaşlanma, uzun vadeli hastalıklar, trafik kazaları ve doğal afetlerin
artmasıdır. Daha çok kadınlar, çocuklar ve yaşlılar söz konusu
tehlikelerle karşılaşmaktadır.
Dünya genelinde bir milyar kişi engelli yaşama maruz
kalmaktadır. Bu da dünya nüfusunun %51’ini oluşturmaktadır.
110 ile 190 milyon kişi ise çalışmalarında zorluklar yaşıyor.
Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi’nde (IKBY) engellilerin
durumunu öğrenmek üzere TEBA gazetesi olarak, Kürdistan
Engelliler Birliği Genel Sorumlusu Saman Hüseyin ile görüştük.
İlk olarak IKBY Parlamentosuna sundukları bildirgeye değinen
Hüseyin, 3 Aralık olarak belirlenen Dünya Engelliler Gününden
önce IKBY Parlamentosuna bir bildirge gönderdiklerini,
bildirgede söz konusu günde Bölge’de engelliler için bir
toplantı düzenlenmesini ve bütün oluşumların, yani 35
kuruluşu oturuma davet etmelerini talep ettiklerini belirterek,
“Toplantıyı ‘engellilere saygı oturumu’ olarak adlandırmalarını
istedik. Ancak maaş ile ilgili çıkan tartışmalar nedeniyle,
parlamento oturumu gerçekleştirilemedi. Parlamento zaten
olağan oturumunu 3 Aralıktan önce yapamadı, bu nedenle bizim

bildirgemiz yanıtsız kaldı.” dedi.
Dünya Engelliler Gününde gerçekleştirdikleri etkinliklere
ilişkin Hüseyin, “Engelliler gününde Süleymaniye’de büyük bir
etkinlik düzenledik. Etkinlik büyük ilgi gördü. 12 gün içerisinde
100 tekerlekli sandalye ve 100 engelliye gıda, yakıt ve maddi
yardımda bulunmayı başardık. Bu da Dünya Engelliler Gününde
engellilere fayda sağlanan ilk yıl oldu.” ifadelerini kullandı.
Engellilerin durumuna değinen Hüseyin, “Engellilerin
durumunu tek bir cümleyle anlatabiliriz, engellilerin hayatı
cehennem gibi. Hayatlarının ne kadar kötü olduğunu ne kadar
anlatsak yine az. Maaşları 100-150 bin dinar ve 60 gündür
maaşları ödenmedi. Hayatları çok zor, sofraları, cepleri boş ve
evleri çok soğuk. Gerçekten bu saydıklarım Kürdistan’daki
engellilerin hayatı. Bu durumla ilgili taleplerde bulunduk ancak
hiçbir yanıt gelmedi. Şu anda yardımlar arada sırada hayır
kuruluşları tarafından yapılıyor. Ne yazık ki Kürdistan Bölgesi
hükümeti engelliler için hiçbir hazırlık yapmadı.” şeklinde
konuşarak sitemlerini dile getirdi.
Hüseyin, toplumun engellilere karşı tavrının önceki dönemlere
göre çok daha iyi olduğunu belirterek, “Toplum, engellilere
karşı hem muamele, hem de yardım olarak çok daha iyi. Şu
anda onların engellilere hizmet sunabildiğini söyleyebiliriz.
Ancak Kürdistan’da ne yazık ki engelliler için çok kötü bir
ortam mevcut. Çünkü caddeler, çarşılar, hastaneler, parklar
hatta eğitim alanlarında bile engelliler için uygun bir ortam
yaratılmadı. Bazen bir binanın çok büyük ve güzel yapıldığını,
ancak engellilerin girişi için bir rampanın bile olmadığını
görüyoruz. Bu ülkede engelliler önemsenmiyor, nedeni de
hükümetin icraat olarak engellilerin durumunu gözetmemesidir.
Eğer hükümet engellileri önemseyip, bu kapsamda hizmet
sunarsa, halk da saygı gösterir.” değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak Hüseyin, engelli maaşlarının geç ödenmesini
ve maaşın az olmasıyla ilgili sitemde bulunarak, “Size şunu
soruyorum, 60 gün maaşınızı bekleyip, 100 bin dinar maaş
alsanız neye ödeme yaparsınız. Elektrik faturasına mı, çocuklara
mı, ilaçlara mı, yoksa çocuğunun bez ihtiyacına mı ödeme
yapsın. Gerçekten bu maaş bir varil yakıta bile yetmez. Şu anda
yakıtları olmayan 100 ailenin ismi var yanımda. Onun dışında
evinde 1 kilo pirinci olmayan aileler var. Bu da durumu daha
da zorlaştırmaktadır. Bu nedenle ben buradan hayırseverlere
sesleniyorum, lütfen engellileri kurtaralım. Yardımcı olalım
demiyorum, çünkü bir şeye sahip olan kişiye sen ek olarak bir şey
verirsen yardım olarak adlandırılır. Şu anda onların hiçbir şeyi
yok. O yüzden engellilerin hayatını kurtaralım.” diyerek engelli
vatandaşların hayatlarının iyileştirilmesi için çağrıda bulundu.
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Erbil’in öncü ses sanatçısı ve dini methiyeler
okuyucusu Hacı Faik Bezirgan

Yazan: Nebil Küzeci

Hazırlayan: Ziya Uzeiry

Ö

şeklinde açıklamalarda bulunmuştur.

ncü ses sanatçısı Hacı Faik Muhammed Sultan
Bezirgan 1918 yılında Erbil Kalesi’nin Tekkiye Mahallesinde
doğmuştur.
Küçük yaşta şiir ve şarkı okumaya, müzik dinlemeye merak
salan Bezirgan, ilk olarak Kur’an-ı Kerim’i dini okulda
öğrenip hatmetmiştir. İlkokulda eğitim aldığı sıralarda milli
marşlar okurdu.
Bağdat’ta Türkmen Kardeşlik Ocağı Genel Merkezi
tarafından basılan Kardeşlik Dergisi’nin 2’nci sayısında
(1961) Bağdat Radyosu Türkmence Bölümü Müdürü Sait
Salih Türkmen’le yaptığı röportajda Bezirgan şu sözleri sarf
etmiştir:
“1925 yılında okula başladım. 1930 yılında beşinci sınıfa
geçtikten sonra okulu bırakıp babamın yanında terzilik
zanaatını öğrenmekle uğraştım, ama bu zanaatta başarılı
olamadığımdan 1944 yılında terziliği bırakıp kardeşim Hacı
Sadık’ın yanında şoförlüğü öğrendim. 12 yıl bu meslekte
çalıştıktan sonra muvaffakiyetsizliğimden dolayı şoförlüğü
de bırakarak bezirganlığa başladım. Allahu Teala bu zanaatta
beni muvaffak kıldı, böylelikle 1960 yılında hac farzımı yerine
getirdim.”
Bezirgan sözlerinin devamında sesinin güzelliğinden ve
makam okumasının sebebinden bahsederek, “Şarkı ve
makamlar okumayı öğrenmemin birinci sebebi sesimin
güzelliği olurken, ikinci ve başlıca sebebi de babamın yanında
terzilik zanaatını öğrenmekle uğraştığım zamanlar Erbil
şehrine radyoların ulaşmasıydı. O vakit Mısır Radyosundan
merhum Muhammed Refat’ın okumasını merak edip Erbil’de
yapılan Mevlid-i Şeriflerde Kur’an-ı Kerim ile Peygamber
efendimizin vasfını ve methiyelerini öğrenmeye atıldım.”

Faik Bezirgan, Erbil’de dini münasebetlerde düzenlenen
Mevlid-i Şerif törenlerine önem verdiği sıralar o dönem birçok
dini okuyucular, meddahlar ve makam vardı. O dönemki
okuyucuların başında gelen isimler şöyleydi: Seyit Merdan,
Seyit Emin, Molla Nazım Hamamcı, Hacı Cemil Kapkapçı,
Haydar Bakkal, Celal Çakmakçı, Şahaba Erbilli ve Muhammed
Aşık. Bezirgan, bu isimlerden etkilenmiştir.
Daha sonra Bezirgan Kerkük’teki Topal Molla Muhammed,
Molla Abud Bostancı, Molla Nurettin Bakkaloğlu ile
sohbetlerde bulunup birkaç makam usullerini okumuştur.
İlerki dönemde Bezirgan farklı şehirlerde dini törenler ve
Mevlid-i Şeriflere katılarak makamlar eda etmiştir. Kendisi en
fazla Rast, Hicaz, Segah, Nihavend, Saba, Nari makamlarını
eda etmiştir.
Merhum Bezirgan, Yurt Gazetesi ile yaptığı bir görüşmede
Kerem usulü hakkında şu bilgileri paylaşmıştır:

Böylelikle söz ve bestesi kendisine ait olan ‘’Bir taş attım
pencereye tık dedi’’ eseri, Faik Bezirgan’ın ilk şarkısı olur.

“Kerem, Azeri kökenli bir sözdür. Bir düzme anlamı verir,
aynı zamanda ahenkli konuları kapsamaktadır. Şunu da
belirtmek isterim; zamanında Erbil’e ticaret amacı ile
kervancılar oradan Erbil’e gelip geçmişler. Kervancılar bu
usulü okuyarak Erbillilerin ağzına bulaşmıştır ve bu usule
Kerem Havası adı verilmiştir.”

Bezirgan, radyo evinde resmi ses sanatçısı olarak kabul
edilmesinden sonra bayat bir makam ve ona bağlı olarak da
“gezme ceylan seni avlarlar” parçasını kaydeder. Sonuç olarak
26 parça radyo evinde kayda alınır, fakat televizyonda Yılmaz
Erol’un programı haricinde hiçbir kaydı yoktur.

Tarihler 1959’u gösterdiğinde Bağdat Radyosu Türkmence
Bölümü Müdürü Sait Salih başkanlığındaki bir heyet
Erbil’e ziyarette bulunur. Ziyaret esnasında Faik Bezirgan,
Muhammed Ahmed Erbilli, Celal Çakmakçı, Yunus Hattat
Erbilli, Nurettin Asaflı gibi ses sanatçılarının sesleri makaraya
alınıp kaydedilir.

Merhum Bezirgan, 1960 yılında Hac farzını eda ettikten
sonra şarkı okumayı bırakmış, bütün vaktini ibadet etmeye ve
dini methiyeler ayrıca ilahi şiirler okumaya adamıştır.
Hacı Faik Bezirgan son günlerinde düçar olduğu hastalık
nedeniyle evinde istirahate çekilmiştir. 1995 yılında
hakkın rahmetine kavuşan Hacı Bezirgan, Erbil’de toprağa
verilmiştir.
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Sanatçı
Iraq Idol’a
Katılmaya
Hak Kazandı

G

enç Türkmen sanatçı Mustafa
Parlakyıldız, elemeleri geçtikten sonra
Iraq Idol müzik yarışmasına katılmaya
hak kazandı.
Kerkük Makam Evleri mezunu olan
ve Irak makam türleri hakkında büyük
bir birikime sahip Parlakyıldız, Arap
Idol’un bir parçası olan Iraq Idol’un
elemelerine katıldı.
Türkmen sanatçı Parlakyıldız,
TEBA’ya yaptığı açıklamada, “Başkent
Bağdat’taki elemelere katıldım.
Elemelere 10 bin 13 kişi katıldı.

Allah’a şükürler olsun ki, Arapça bir
makam ve şarkı okuyarak binlerce
katılımcı arasından programa katılmaya
hak kazandım.” diyerek, 12 kişinin
yarışmaya katılmaya hak kazandığını
belirtti.
Irak Idol programının 26 Aralık’ta
MBC Iraq kanalında başlaması
bekleniyor. Programa katılmaya hak
kazanan 12 şarkıcı her hafta birbiriyle
yarışacak.
Iraq Idol, Arap Idol’a bağlı Irak’a
özel bir program. Yarışmaya katılan
12 yarışmacı her hafta kendi
performanslarını sergileyerek
seyirciler tarafından oylanacak. En
az oyu alan yarışmacı bir üst tura
çıkamayacak.

TEBA
Fm’in Facebook
üzerinden başlattığı online yayın
büyük ilgi gördü.
Haftanın 7 günü, 3 ayrı müzik programı sunulan ve
16 Kasım’dan itibaren başlatılan yayınlar radyo takipçileri
tarafından çok beğenildi. Çok sayıda istek ve görüntülemeye
erişen programlar, ilerleyen günlerde klip görselleri kullanılarak
daha da renkli hale geldi.
Online yayınlar, Pınar Çelebi’nin sunumuyla sabah 10:00'da
Sabah Neşesi adlı program ile başlıyor. Öğlenden sonra ise
15:30’da Buram Buram Türkmeneli programıyla Esra
Kasapoğlu’nun sadece istek sunulan Türkmence parçalara
yer verdiği bir yayın yapılıyor. Akşam 19:00'da Geylan
Bakkal ve Yunus Türkmen’in beraber sunumuyla
Akşam Nöbeti adlı program Facebook
adresinden canlı olarak paylaşılmakta.
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online yayında Türkmeneli ve
Türkiye’den sanatçıları ağırlıyor

16 Kasım’da yayın hayatına başlayan TEBA Fm, Facebook hesabı üzerinden
dinleyicilerine keyifli anlar yaşatıyor.
Türkmeneli ve Türkiye’den birçok sanatçı, Esra Kasapoğlu, Pınar Çelebi,
Geylan Bakkal ve Yunus Türkmen’in programlarına katıldı.
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Erbil’in
ve Türkmeneli’nin sevilen
sanatçısı Yunus Tütüncü, Buram
Buram Türkmeneli programına katılarak, Esra
Kasapoğlu’nun sorularını yanıtladı.
Popüler sanatçı Tütüncü, Kasapoğlu’na çalışmalarından günlük
hayatına dair bilinmeyenleri anlattı.

Kasapoğlu’nun
bir diğer konuğu,
Irak Idol’a katılan Mustafa
Parlakyıldız oldu.

Çıkardığı albümlerden söz eden
Parlakyıldız daha önce yayınladığı 2
albümünün olduğunu, yarışmaya
gitmeden önce yeni bir albüm
yayınlamayı planladığını sevenleriyle
paylaştı.

Yeni çıkardığı albümden söz eden Tütüncü, “Albümde 8 şarkı yer alıyor.
Bu albümün çıkarılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi.
Havar Bezirgan ile yaptığı düeti ve yeni düet çalışmalarına yönelik soru
soran Kasapoğlu, Tütüncü’den "Havar benim çocukluk arkadaşım
benim için çok değerli, gerçekten yetenekli ve usta bir sanatçıdır,
onunla düet yapmayı çok seviyorum, yeni bir düet yapmayı
düşünüyoruz." yanıtını aldı.
Günlük yaşantısından da söz eden sanatçı, boş
zamanlarımda sürekli yeni besteler çalışmaları
yaptığını dile getirdi.
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Programa
katılan Hüseyin Tuzlu
ise yeni çıkarmış olduğu “Ne Edim
Şansa” adlı şarkısıyla ilgili bilgiler paylaştı.
Tuzlu, şarkının söz ve bestesinin Dr. Sadık
Assafoğlu'na ait olduğunu belirtti.

Bir süreliğine
Gençlik yıllarından söz eden Tuzlu, Ali Benne, Abu
Buram Buram Türkmeneli’yi Şahin ve İsam Cuma gibi değerli sanatçıları dinlediğini ve
Esra Kasapoğlu yerine sunan
bu eşsiz seslerin onun ruhunu okşadığını söyledi.
Pınar Çelebi’nin konuğu Kerkük’ün
genç sanatçısı Taha Tayfur oldu. Tuzlu gelecek günlerde yapacağı çalışmalardan da söz
Şarkılarında çoğu zaman sevgiyi
anlattığını belirten Tayfur, bu
şarkıları eşi için okuduğunu
ifade etti.

ederek, "Konusu Arkadaşlık olan, söz ve bestesi
Sadık Assaf’a ait güzel bir şarkıya değerli İsam
Cuma ile düet yapmayı düşünüyoruz, en
kısa zamanda yayına hazır olacak."
dedi.

Türk Yıldızlar
TEBA Fm’e alo diyor...
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Son
günlerde gündeme
bomba gibi düşen olay şarkının
sahibi Ebru Keskin, TEBA Fm’de
Akşam Nöbeti programında Geylan Bakkal’ın
canlı yayın bağlantı konuğu oldu.
Programa yüksek enerjisiyle katılan Keskin, TEBA
Fm’e katıldığı için çok mutlu olduğunu ve kendisinin
radyoya uğur getireceğini söyledi.
Serdar Ayyıldız’la yaptıkları WOBBLE şarkısına
ilişkin Keskin, gayet güzel tepkiler aldıklarını
ve şarkının TikTok’ta şu ana kadar 300
milyondan fazla izlenime ulaştığını
belirtti.

Geylan Bakkal ve
Yunus Türkmen’in
sunduğu Akşam
Nöbeti’ne Türkiye’den
birçok sanatçı
telefonla bağlandı.

Çağatay Akm

an

Yeni
şarkısı Bul Beni Çıkar Bu
Çukurdan ile sevenlerinin karşısına
çıkan Çağatay Akman, Geylan Bakkal ile samimi
bir sohbet gerçekleştirdi.
Zaten yakın arkadaş olan Bakkal ve Akman, programda
dinleyicilere keyifli dakikalar yaşattı.
Yeni şarkısından söz eden Akman, tepkilerin oldukça güzel olduğunu
ve insanların yeni şarkısını sevdiğini söyledi. Sözü Hodoman’a, müziği
Çağatay Akman’a ait olan şarkının aranjesini Can Vatansever yaptı. DMC
ve 2645 ortak yapımı olan şarkı şu ana kadar YouTube’da 1.5 milyon
izlendi.
Bakkal, Akşam Nöbeti yayınına geç katılan Akman’a ceza keserek
canlı şarkı söyletti. Seve seve cezasını kabul eden Akman, Ahmet
Kayan’ın Bundan Böyle Yolu Yok şarkısını seslendirdi.
Son olarak Erbil’deki tüm sevenlerine selam
söyleyen Akman, TEBA Fm’e yayın hayatına
başlamasından dolayı tebriklerini
sundu.

Gizem ve İlginçlikle dolu bir
e7
dünya... Su
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Hazırlayan: Hüseyin Hatipoğlu
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evlana’nın “Hiçbir şey göründüğü gibi değildir!
Bugün hayat veren su, yarın sizi boğabilir.” diye bir
sözü vardır. Yaradanın hediye olarak bize bahşettiği
suyun sırrını merak ettiniz mi hiç?

Suyun da diğer canlılar gibi his ve duyguları
olduğunu söylesek ne düşünürsünüz? Acaba su
da diğer canlılar gibi güzel zamanlarda mutlu, kötü
zamanlarda da üzgün oluyor mu?

Peki herkesin merak ettiği Zemzem suyunda acaba
kaç gizem vardır?

1995 yılında Japon bilim insanı
Masaru Emoto, yaptığı bilimsel
çalışmayla tüm dünyada ses getirdi.
Birbirinden farklı müzikleri
suya dinleterek, sudaki değişimi
mikroskop altında inceledi. Müzik
dışında farklı dini kitaplardan dualar ve
kutsal sözleri de suya dinletti.

Bilim, suyun da his ve duygularının olduğunu kanıtlıyor.
Bunu ispatlamak için 30 gün süren bir deney yapıldı. 4 ayrı
kavanoza belirli miktarda pirinç ve su koyuldu.

Denize erişimi olan ülkeler, atıklarını deniz suyuna
attıklarında yeryüzündeki suyun kalitesi değişiyor.

Beethoven

Seçilen 4 farklı kelime, bir ay boyunca her gece ait olduğu
kavanoza fısıldandı. Deney için “sevgi”, “şefkat”, “savaş”
ve “tecavüz” sözcükleri seçildi. Bir ay sonra “sevgi” ve
“şefkat” sözcüklerinin okunduğu kavanozdaki suyun renginin
değişmediği görüldü. “Savaş” ve “tecavüz” sözcüklerinin
okunduğu kavanozdaki suyun renginin ise değiştiği ve
içindeki pirince de etki ettiği tespit edilmiştir.

Japon bilim insanının Zemzem suyu üzerinde yaptığı deney
yine çok ilginç bir çalışma oldu. Zemzem suyuna ezan
dinleten bilim insanı, suyun ilginç şekliyle karşılaşmıştır.
Zemzem suyu, çölün tam ortasında belirmiştir ve kaynağı
hala bulunamamıştır, çünkü bu suyun kuyusu denizden 80
kilometre uzaklıkta. Sadece bir buçuk metre derinliği olan
kuyu, hac mevsiminde hacıların su ihtiyacını karşılıyor.
Hacılara her zaman bu sudan fazla içilmemesi söylenir, çünkü
sadece ter yoluyla vücuttan atılıyor ve idrara dönüşmüyor.
Tabii bu durumda konu daha da derinleşiyor.

Mozart

Peki soruyoruz; yaradanın bu güzel nimetinin
kıymetini ne kadar biliyoruz? Ona nasıl
davranmalıyız?

Telafer’in Simgelerinden Biri:

Subaşı

Japon bilim insanının yapmış olduğu deneylerin sonucuna
göre, suya en iyi gelen ve kristalleri birleştiren en güçlü
kelimelerin “sevgi” ve “şükretmek” olduğu keşfedildi. Bu
durumda üzerine dua okunan bir suyun kişinin sağlığı veya
psikolojik durumuyla ilgili değişimlere neden olması garip
karşılanmamalı.
Suyun dinlerdeki önemi

Yeryüzünde hiçbir şey sudan daha önemli değildir. Zaten
insan vücudunun yüzde 70’i sudan oluşuyor. Bebekler, anne
karnında su içinde büyür. Öte yandan dünyanın 4’te 3’ü suyla
kaplıdır.
Kötü bir rüya gördüğümüz zaman büyüklerimiz hemen
musluğu açıp gördüğümüz rüyayı akan suya anlatmamızı
söyler. Sizce bu düşünceye sahip olanlar cahil miydi? Yoksa
bizim bilmediğimiz büyük bir gizemin mi farkındaydılar?

Suyun insanı nasıl anladığını sorabilirsiniz? Hadi
anladı diyelim, peki dilleri nasıl ayırt edebiliyor?
Burada etrafımızda gerçekleşen olayların suyun molekülünde
yarattığı değişikliklerden söz etmek istiyoruz. His ve duygusu
olan su, nefret ve öfke özelliklerini de kendinde barındırır.
1956 yılında Güney Doğu Asya’da kitle imha silahlarının
üretildiği ve araştırmaların yapıldığı gizli bir askeri
laboratuvarda aralarında birçok bilim insanının da bulunduğu
bir toplantı gerçekleşti. Toplantının konusu, yıllardır
üzerinde çalıştıkları insan hayatı üzerinde büyük bir tehlike
yaratan bir bakteri üretmekti. Araştırmanın son aşamasına
gelinmiş ve neredeyse sonucuna varacaklardı ancak bütün
önlemlere karşın toplantıya katılanlar aniden sağlık sıkıntısıyla
karşılaştı ve şiddetli gıda zehirlenmesi yaşadılar. Acilen
hastaneye kaldırılmalarına rağmen kurtarılamadılar. Yapılan
araştırmalarda zehirlenmeye neyin neden olduğu konusunda
hiçbir sonuca varılamadı, çünkü toplantıdakiler sadece masada
bulunan sürahiden su içmişti ve başka gıda tüketmemişti.
Yapılan testlerde hiçbir zehirli maddeye rastlanmazken,
bu olayın ardından herkesin raporuna “sudan zehirlenme”
yazıldı.
Yıllar sonra yapılan bazı bilimsel araştırmalarda, suyun söz
konusu korkunç plana karşı tepki gösterdiği ve molekülleri
arasında değişimler gerçekleştirdiği belirtiliyor.
Suyun farklı melodilere tepkisi

Hemen her dinde suyun büyük bir önemi vardır. Kur’an’ı
Kerim’de 63 kez su kelimesi geçer ve suyun şeytanı
uzaklaştırdığı, kalpleri temizlediği yazılmıştır. Hristiyan
çocukların ise suyun içinde vaftiz edildiğini bilmekteyiz.

Peki su da biz canlılar gibi hastalanabilir mi?
Şiddet, kimyasal arıtma işlemlerinden ve suyun biyolojisine
zarar veren filtrelerden geçtikten sonra boru sistemindeki su
evlerimize ulaşır. Yapılan deneylere göre, suda maruz kaldığı
kimyasallar ve şiddetin etkileri bulunur ve su vücudumuza
girene kadar neredeyse ölüyor.
Dünyadaki su kaynaklarının farklılığı
Venezuela’da çok uzak ve ulaşılması güç bir bölge vardır. Bu
bölgeye ulaşmak için 3 gün boyunca yağmur ormanlarından
geçmeniz ve 800 metre yükseklikte bir duvara tırmanmanız
gerekiyor. Bu yüzden burada insan eli değmemiş tertemiz
bir su bulunmaktadır. Uzmanlar, buradaki sudan örnekler
alarak üzerinde deney yapmıştır. Venezuela’dan alınan su,
sıradan içme suyuyla karşılaştırılmıştır. Özel geliştirdikleri
bir makinede suyu inceleyen bilim insanları Venezüella’dan
gelen suyun, normal içme suyundan daha aktif olduğunu
gözlemlediler. Üstelik 2-3 kat değil, 40 bin kez daha aktif
olduğu gözlemlenmiştir. Belki de bu yüzden bu bölgenin
yerlileri teknolojiden ve şehirleşmeden uzak kalmış olsalar da,
daha mutlu ve huzurlu yaşıyorlar. Köylerde yaşayan insanlar,
şehirdekilere göre daha aktiftir. Çünkü içtikleri temiz sudaki
elektrikle kandaki hücreler daha aktif hale gelir ve bu sayede
oksijen daha iyi taşınır.

T

ürlü türlü badirelerden geçen Musul’un Telafer ilçesi,
terör örgütü DEAŞ’dan kurtulduktan sonra tekrardan hayata
tutunmaya çalışıyor.
2014 yılında Musul’u işgalinden sonra terör örgütü DEAŞ,
Türkmen kenti Telafer’i de topraklarına katmıştı. Bölgede
yaşayan halk, 3 sene boyunca bölgede yaşayan halk türlü
katliamlara maruz kalmıştır.
Her ne kadar Telafer denince akla “Telafer Bostanları” ve
“Telafer Bulguru” gelse de, aslında ilçe bunlardan çok daha
eski ve önemli bir sembole sahip, o da meşhur Subaşı deresi.
Telafer Kalesi’nin tam altından bitiveren Subaşı deresi
balıklarıyla da tanınan bir ücra olup, hemen hemen her
Telaferli çocuğun yüzmüş olduğu bir dere.
Telafer İlçe Ziraat ve Tarım Müdürlüğünde çalışan Ali Kazım,
TEBA mikrofonuna Subaşı deresi hakkında bilgi vererek şu
şekilde konuştu:
“Subaşı deresi Telafer Kalesi’ne bağlı bir geçmişe sahip.
Kale’nin inşasından bu yana duruyor. Eski dönemlerde
savaşlardan dolayı insanlar kalelerde susuz ve aç kalıyorlardı.
Fakat Telafer Kalesi’nin altında gizli bir dehliz bulunuyor.
Savaş dönemlerinde kale halkı su kaynağından dehliz yolu ile
suyu yukarıya taşımış.”
Telafer’in gündelik su sıkıntısına değinen Ali Kazım, “Şu
anda Telafer’de su sıkıntısı bulunuyor. Suya ihtiyacımız var,
bundan dolayı bu derenin temizlenmesi gerekiyor. Elimizde
mevcut bir proje bulunuyor, o hayata geçerse Subaşı deresini
güzel bir şekilde değerlendireceğiz.” şeklinde açıklama yaptı.
Musul’a bağlı Telafer, Irak’ın en büyük ilçesi olma özelliğini
taşıyor. Tamamen Türkmen bir nüfusa sahip olan Telafer,
yıllardır hükümetin kararı ile il olmayı bekliyor.

TEBA
IKBY Sağlık Bakanlığı: Bu sene bölgede 20 AIDS vakası görüldü
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IDS hastalığı İngilizcede Acquired Immune Deficiency
Syndrome (Kazanılmış Bağışıklık Yetersizliği Sendromu)
olarak adlandırılan virüs kaynaklı bir bağışıklık problemidir.
Hastalığa neden olan HIV virüsü vücudun savunmasında rol
oynayan önemli hücreleri yok ederek bağışıklık sisteminin
baskılanmasına neden olur.
AIDS yüzlerce insanın ölümüne neden olan tehlikeli
hastalıklardan biridir ve şu ana kadar hastalığın tedavisi için bir
ilaç bulunamadı. Belirtileri ise insandan insana değişmektedir.
Dünya AIDS Günü her yıl 1 Aralık tarihi olarak kabul
edilmiştir. Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) Sağlık
Bakanlığı’ndan, bu sene Dünya AIDS Gününde yapılan
açıklamada, “Bölgede bir yıl içerisinde 194 bin HIV virüsü
testi gerçekleşti. Sonuç olarak 20 kişide virüs tespit edildi
ki bu sayının 17’si yabancı uyruklu kişilerden oluşuyor.”
ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, “1 Aralık Dünya AIDS Günü olarak
bilinmektedir. Bu nedenle de dünya genelinde insanları
uyarma amacıyla söz konusu ölümcül virüsle ilgili etkinlikler
düzenleniyor. Basın organları ve sağlık kuruluşları aracılığıyla
virüsten korunma yöntemleri ve belirtileri hakkında bilgi
paylaşılıyor.” denildi.
Sağlık Bakanlığı açıklamasında, “AIDS, vücut bağışıklık
sisteminin yok olmasının son aşaması olarak tanınmaktadır.
HIV virüsü, çok yönlü etkilerinden dolayı insanların hayatını
tehlikeye atmaktadır. Virüsün tehlikeli tarafı da insan
vücudunda yıllarca belirti göstermeden kalabiliyor ve başka
birilerine de bulaşma riski taşıyor olmasıdır.” şeklinde
bilgilere yer verildi.
Açıklamada ayrıca, dünya genelinde 40 milyon kişide HIV
virüsüne rastlandığı, yılda 600 binden fazla kişinin ise virüs
nedeniyle can verdiği belirtilirken Sağlık Bakanlığının virüse
karşı aldığı önlemlerden dolayı diğer ülkelere nazaran bölgede
virüs vakalarının ve ondan kaynaklı can kayıplarının az olduğu
vurgulandı.

AIDS hastalığı birkaç aşamadan oluşmaktadır, bunlar
şu şekilde sıralanmıştır:
İlk aşama:
AIDS hastalığına yakalanan kişide, üç veya
dördüncü haftada ateş, boğaz iltihabı, kas ağrısı
ve tiroit bezinde iltihaplanma gibi belirtiler
ortaya çıkmaktadır.
Bu belirtiler bir hafta veya iki hafta gibi bir sürede
görülmektedir, ardından belirtiler yok olmaktadır. Bu aşama
HIV virüsü taşıyıcı aşaması olarak adlandırılır, ardından AIDS
hastalığına dönüşür.
İkinci aşama:
Bu aşama 6 ay ile birkaç sene sürmektedir. Artık vücut
direncini yitirmektedir, virüsü taşıyan kişi yavaş yavaş
AIDS hastalığına yönelmektedir. Bu aşamada hasta belirti
göstermemektedir. Birinci aşama ile ikinci aşama hastalığa
hazırlık aşaması olarak bilinmektedir.
Üçüncü aşama:
Bu aşama AIDS hastalığı dönemi olarak adlandırılmaktadır. Bir
ile iki yıl sürmektedir, ardından hasta yaşamını yitirmektedir.
Bu dönemde şu belirtiler kendini açıkça göstermektedir:
Ateş, kilo kaybı, geceleri terleme, lenf bezlerinin şişmesi ve
kanser hastalığının ortaya çıkması özellikle de cilt kanseri ve
deride iltihaplanma gibi belirtiler ortaya çıkmaktadır.
Virüsün taşınma yollar
HIV virüsü, enfekte olmuş kişinin kanı veya vücut sıvılarının
enfekte olmamış kişilerin vücuduna girmesi ile yayılır. Bu

hastalığın taşınma yollarını şu şekilde sıralayabiliriz:
• Cinsel ilişki: İlişkide sağlık yönünün önemsenmemesi veya
kişinin virüs taşıyıcısı olduğunu bilmemek.
• Sağlık durumunun önemsenmediği hamilelik: Anne adayı
virüsü taşıyorsa ve gerekli sağlık önlemlerini almıyorsa, virüsü
bebeğe bulaştırma riski bulunmaktadır.
• Kan bağışı: Herhangi bir sebepten dolayı birinden kan
alınıyorsa ve alınan kan virüsü taşıyan birinden yapılıyorsa
diğer kişinin de virüse yakalanma riski doğuyor.
• Şırınga yoluyla uyuşturucu kullanımı: Eğer iğne ortak
kullanılıyorsa ve kullananlardan biri virüsü taşıyorsa
diğerlerine de taşıma riski oluyor.
AIDS aşısı veya ilacı
HIV enfeksiyonunda virüsü ortadan kaldıran bir tedavi henüz
yoktur ancak virüsün çoğalmasını kontrol eden ilaçlar vardır.
Bu ilaçlar, hastalığın kesin tedavisini sağlamamakla birlikte
virüsün vücutta çoğalmasını kontrol altına alarak bağışıklık
sisteminin zayıflamasını önlemekte ve AIDS tablosunun ortaya
çıkışını engellemektedir.
Tedaviye erken dönemde başlanması, düzenli takip ve tedavi
ile bulaşın engellenmesi, kişinin yaşam süresinin uzaması,
yaşam kalitesinin artması, HIV ile ilişkili hastalık ve ölümlerin
azaltılması sağlanabilmektedir. Ayrıca doğumdan önce anneye
ve doğum sonrası bebeğe uygulanan koruyucu tedavi ile
anneden bebeğe HIV bulaş büyük ölçüde önlenebilmektedir.

Gözler Koronavirüs Aşısının Üzerinde

Haber: Abdulselam Hişam

D

IKBY’de geçtiğimiz senelerden bugüne kadar 305
kişide HIV virüsünün görüldüğü, bu sayıdan 52’sinin
bölgeden, 253 kişinin ise yabancı uyruklu olduğu ve bu
kapsamda gerekli çalışmaların yapıldığı kaydedildi.

ünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının
yayılmasının üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen insanlığın
tam olarak virüsten nasıl kurtulacağına dair bir buluş açıklanamadı.
Dünya genelinde ise vaka sayısı ve virüs kaynaklı can kayıpları gün
geçtikçe artmakta.
Şu anda koronavirüs pandemisinin yayılmasının üzerinden bir yıl
geçti ve virüs halen tehlike arz etmekte. Bütün insanlar virüsten
kurtulmak ve eski yaşamına geri dönmek için bir çözüm yolu
bekliyor.

olarak belirlendi.

ABD’nin Moderna Aşısı
ABD’li Moderna şirketi, koronavirüs aşısını başarıyla denediklerini,
bu aşamada aşının yüzde 94,5 oranında koruma sağladığı duyurdu.
Özellikler: Etki oranı % 94.5 Aşı, 2 aşamalı olarak kişiye uygulanır.
Her aşama arasında 4 hafta vardır. 30 bin kişi Moderna aşısının
testlerine katıldı. Bu sayısının yarısına da aşı enjekte edildi.
Saklanması Pfizer/BioNTech aşısından daha kolaydır. Eksi 20
derecede korunursa aşının ömrü 6 aydır. Fiyatı 33 dolar olarak
belirlendi.

Koronavirüs 2019 senesinde Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıktı.
Şu ana kadar virüs nedeniyle 1 milyon 500 bin kişi yaşamını yitirdi
ve koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Şimdi herkes koronavirüs
aşısının insanları salgından kurtaracağını umut ediyor. Herkesin
aklındaki tek soru da aşının ne olduğu.

Oxford Üniversitesi'nin aşısı

Bütün insanların belli bir hastalığa karşı bağışıklık sağlamak için, o
hastalığın mikrobuyla hazırlanmaya karşı bir sisteme ihtiyacı vardır.
Ancak çoğu zaman insanın mikroplara karşı bağışıklık sistemi
gerektiği kadar virüsü yok etmek için güçlü olmaya bilir. Bağışıklık
sisteminin güçlendirilmesi için bir yöntem de aşı kullanımıdır.

Özellikler: Aşı, Oxford Üniversitesi ve İngiltere-İsveç ortak şirketi
olan AstraZeneca ile birlikte geliştirildi. Yüzde 70-90 oranında
koronavirüse yakalanmaya karşı koruma sağlıyor. Yaşlıların
bağışıklık sistemini güçlendiriyor. 20 binden fazla kişi üzerinde
test edildi. Kullanım ve taşınması kolaydır. Çünkü düşük sıcaklıkta
korunmaya ihtiyacı yoktur. Fiyatı 4 dolar.

Koronavirüse karışı ilk olarak aşı geliştiren ülke Rusya oldu. Aşı
ilk olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kızının da içinde
olduğu bir grup üzerinde denendi.
Şu anda koronavirüs aşısını üreten şirketler hangi aşamaya vardı?
Pfizer-BioNTech aşısı
Amerikan ilaç firması Pfizer ve Alman biyoteknoloji şirketi
BioNTech'in ortak geliştirdikleri aşıdır. Aşı, üçüncü aşamayı
geçtikten sonra 40 bin kişi üzerinde denendi.
Özellikler: İki şirketten yapılan açıklamaya göre, aşının etkinlik
oranı yüzde 95. Koronavirüsün belirtilerine karşı insanları % 90
oranla korumaktadır. Herkese 3 hafta içerisinde 2 aşı yapılıyor.
Herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır. Özel bir depolama
alanında eksi 70 derecede saklanmalı. İngiltere, 40 milyon aşı
alarak, aşıyı ilk kullanan ülkelerden olacak. Aşının fiyatı 20 dolar

Koronavirüse karşı geliştirilen bir diğer aşı ise Oxford
Üniversitesi'nin aşısı. Denemelerde bu aşının yüzde 70-90
oranında koronavirüs belirtilerini azalttığı gözlemlenmiştir.

Sputnik V aşısı
N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma
Merkezi tarafından koronavirüse karşı geliştirilen aşı, dünya
genelinde Kovid-19’a karşı geliştirilen ilk aşı olarak belirlendi ve
dünya için umut ışığı oldu.
Özellikler: Aşının üreticisi Gamaleya şirketidir. Etkinlik oranı
yüzde 92’dir. Vücuda 2 yıl boyunca bağışıklık sağlıyor. 2021
yılının ocak ayında dağıtımına başlanacak. Kullanımı basit ve oda
sıcaklığında depolanabiliyor. Fiyatı 10 dolar.
Moderna ve Pfizer şirketleri tarafından üretilen aşılar, deneme
aşamasını başarıyla geçmiştir ve bu aşıların yaşlı insanların
bağışıklığını arttırdığı görüldü.

Oxford Üniversitesi tarafından üretilen aşının ise ilk ve ikinci
deneme aşamasında yaşlıların bağışıklığını aynı şekilde
güçlendirdiği kaydedildi.
İngiltere tarafından açıklanan aşı listesine göre, koronavirüs aşısı 80
yaşın üstündeki kişilere yapılacak. 90 yaşındaki Margaret Keenan
ise, Pfizer / BioNTech aşısını yaptıran ilk kişi oldu.
Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığına bağlı Genel Sağlık Müdürü Riyaz
Abdulemir, Kovid-19 aşısının Irak’a ne zaman geleceğine ilişkin
“Pfizer aşısının ilk postası önümüzdeki senenin Mart ayında ülkeye
varacak. Gelecek olan 600 bin aşı, 300 bin kişiye uygulanacak,
çünkü herkese iki aşı yapılacak.” dedi.
Abdulemir, Başbakan Mustafa Kazımi’nin, Maliye Bakanlığı’ndan
koronavirüs aşısı için bütçe ayırmasını talep ettiğini kaydetti.
Koronavirüs aşısını elde etmek için, Sağlık Bakanlığı’nın aşının
dağıtımı ile ilgilenen özel kuruluşla anlaşma imzaladığı bildirildi.
Sipariş edilen ilk kısmın 8-10 milyon aşının Irak’a gönderileceği
vurgulandı.
Irak Çevre ve Sağlık Bakanı Hasan Tamimi, ilk olarak aşının kimlere
yapılacağına ilişkin, “Aşı, ilk olarak 50 yaşın üstündeki kişilere
yapılacak. Ayrıca güvenlik görevlilerine, sağlık çalışanlarına ve
kronik hastalığı olan kişilere uygulanacak.” şeklinde konuştu.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Genel Direktörü Tedros
Adhanom, koronavirüs aşısının bu senenin sonuna kadar elde
edilmesini umut ettiğini dile getirdi.
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24 Şubat’ta Irak'ta, ilk Kovid-19 vakası Necef kentindeki
İranlı bir öğrencide görüldü.

020 yılı adeta tüm dünyanın evlerine hapsolduğu ve
hastalıkla mücadele ettiği bir yıl oldu.

7 Mayıs’ta Mustafa el-Kazımi, 5 aydır boşalan başbakanlık 30 Ekim’de İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki
görevine getirildi.
depremde 114 kişi hayatını kaybetti, 1035 kişi yaralandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgını gölgesinde geçen 2020’de de farklı
siyasi, sosyal olaylar yaşandı.

25 Mayıs’ta ABD'nin Minneapolis kentinde elleri
kelepçelenerek yüz üstü yere yatırılanv 'Nefes
alamıyorum' demesine rağmen polisin sert müdahalesi
nedeniyle hayatını kaybetti. George Floyd'un
öldürülmesinin ardından ABD'de geniş çapta protestolar
düzenlendi. Binlerce göstericiye polis biber gazı, plastik
mermi ve ses bombalarıyla karşılık verdi.

9 Ekim’de terör örgütü PKK’nın Sincar’daki varlığını
sonlandırmayı amaçlayan “Sincar Anlaşması” Bağdat
yönetimi ve IKBY arasında imzalandı.

21 Haziran’da Irak Milli Takımı’nın eski Futbolcusu
Ahmet Razi, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

10 Kasım’da Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini
sonlandıran bildiri imzalandı.

7 Temmuz’da Iraklı Siyaset ve Güvenlik Uzmanı Hişam
el-Haşimi, Bağdat’ta uğradığı silahlı saldırı sonucu
hayatını kaybetti.

14 Kasım’da Şeyh Ali İlyas, Yezidilerin yeni ruhani lideri
(Baba Şeyh) olarak seçildi.

Peki 2020’de neler mi oldu? Buyurun beraber
hafızalarımızı zorlayalım.
3 Ocak’ta Irak’ın başkenti Bağdat’ta, İran Devrim
Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım
Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi
el-Mühendis ABD tarafından Bağdat Uluslararası
Havalimanı’nda suikaste uğradı.
8 Ocak’ta İran'ın başkenti Tahran'da Ukrayna
Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı düştü.
Uçakta bulunan 176 yolcu hayatını kaybetti.
24 Ocak’ta Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki
depremde 41 kişi hayatını kaybetti ve 1466 kişi hafif ve
orta derecede yaralandı
26 Ocak’ta ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant ve
kızı, California'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını
kaybetti.
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25 Mayıs

4 Ağustos’ta Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin
bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıktı
ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana
geldi. Patlamada, 163 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık
6 bin kişinin de yaralandığı açıklandı.

2 Haziran

7 Kasım 10 Kasım

7 Kasım’da, ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık
seçimlerini Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı
bildirildi.

18 Kasım’da Erbil Valisi Firset Sofi, koronavirüs
nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

31 Temmuz’da Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler
Başkomutanı Mustafa Kazımi, ülkede 6 Haziran 2021
tarihinde erken seçim yapılacağını duyurdu.

26 Ocak

27 Eylül’de Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim
birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başladı.

25 Kasım’da Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona,
geçirdiği beyin ameliyatı sonucu hayatını kaybetti.
29 Kasım’da Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme
Kurulu Sekreteri Murat Gedik, Ankara’da tedavi gördüğü
hastanede vefat etti.

7 Mayıs

31 Temmuz

25 Kasım

30 Ekim

29 Kasım
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10Geçmişten Günümüze Form Değiştiren Kölelik
Hazırlayan: Barzan Lokman

K

ölelik, bir insanın başka birinin malı ve mülkü olma
durumudur. Hürriyetine sahip olmayan, başkalarının hükmü
altında bulunan ve para ile alınıp satılan kişiler köle olarak
adlandırılmıştır.

İslam hukukuna göre bir köle veya cariye, efendisine belli
bir özgürlük bedeli ödemek koşuluyla özgür kalabilir. Köle
veya cariyenin efendisine ücret ödemesi ile özgür kalmasına
mükatebe denir ve Kur'an-ı Kerim'de Nur suresinin 33.

Çok eski tarihlerden beri savaşta esir düşenler, ağır suç
işleyenler, borcunu ödeyemeyenler, korsanlar tarafından
kaçırılanlar köle kabul edilir ve köle pazarlarında satılırdı.
Ziraat ve ticaretle uğraşan bütün toplumlarda köleliğin
çeşitli şekillerine rastlanmaktadır. Mezopotamya’da, eski
Mısır’da Yunan’da, Roma’da, İslam öncesi İran, Orta Asya
ve Anadolu’da yaşayan kavimlerde kölelik son derece doğal
sosyal bir olgu olarak kabul edilmiştir.

ayetinde bu husus kısmen detaylandırılmıştır.

Günümüzde konfeksiyon, madencilik, tarım ve balıkçılık gibi
sektörler başta olmak üzere modern kölelik birçok alanda
oldukça yaygın.
Tayland'da balıkçılık sektörü, Kuzey Kore'de kömür
madenciliği, Fildişi Sahili'nde kakao üretimi, Brezilya'da
sığır otlaklarının yanı sıra modern kölelik örneklerine
Avustralya'da bazı diplomatların evlerinde ve İngiltere'de
araba yıkama sektöründe rastlamak mümkün.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Özgür Yürü Vakfının
(Walk Free Foundation) Uluslararası Göç Örgütü ile
ortak hazırladığı Küresel Kölelik Endeksi 2018 raporuna
göre, dünya genelinde 40 milyondan fazla "modern köle"
bulunuyor. Rapora göre dünyada her bin kişiden 5,4'ü
köleliğe maruz kalıyor. Modern kölelik kurbanlarının

İslamiyet ile birlikte borç veya zaruret nedeniyle
birini köleleştirmek ortadan kalkmış, kölelik edinme
yöntemleri sadece savaşa indirgenmiştir.
ABD’de kölelik
Yeni keşfedilen Amerika kıtası ve toprakları hem
verimli hem de çok büyük alanlara sahipti. Bu
sebepledir ki Amerika, bu toprakların sürülebilmesi
ve ürün elde edilebilmesi için Afrika’dan binlerce
insanı gemilerle Amerika’ya taşımıştır.
Kölelik, Orta Çağ’ın bitimine değin, Batı toplumunun
ekonomik ve sosyal açıdan ayrılmaz bir parçası olmuştur. Batı
dünyasında; feodalizmin tarih sahnesinden çekilerek yerini
burjuva ekonomik sistemine bırakmaya başladığı ana kadar
kölelik kurumu, emek veriminin düşük ve teknik imkanların
son derece kısıtlı olması sebebiyle en önemli üretim aracı
olagelmiştir. Son derece ağır şartların yaşandığı köle
hayatında ancak 19. yüzyıl sonlarından itibaren bir miktar
düzelme meydana gelmiştir.
İslamiyette kölelik
Kur'an’ı Kerim kölelerin hak ve hukuku ile ilgili birçok
hususu açıklığa kavuşturup kesin hükümlere bağlamıştır.
İslamiyet köleliği tam olarak yasaklamamıştır ancak kölelerin
azat edilmesini teşvik etmiş ve köle edinmeyi zorlaştırmıştır.
Örneğin kazara bir Müslümanı öldüren kimsenin Müslüman
bir köle azad etmesi emredilmiştir. Yalan yere yemin edenlere
on yoksulu yedirip giydirmek veya bir köle azad etmek
emredilmiştir. Buna gücü yetmeyenin ise 3 gün oruç tutması
gereklidir.

Gemilerle getirilen siyahi köleler o kadar kötü şartlarda
yolculuk etmişlerdir ki, çoğu yolculuk sırasında ya salgın
hastalıklardan ya da yetersiz beslenmeden hayatını
kaybetmiştir. 18. yüzyıla gelindiği zaman ise nüfusun
çoğunluğunu köleler oluşturmuştur.
Coğrafi keşifler sırasında ilk olarak İspanyol ve Portekizli
işgalciler yerli halkı katletmişlerdir. Milyonlarca yerli
halk çalışma zorluklarından ve hastalıklardan hayatlarını
kaybetmişlerdir. 17. yüzyılda birçok Avrupalı vatandaş bu
topraklara yerleşmiştir. Elinden toprakları alınan yerliler köle
gibi çalıştırılmıştır. Köle tacirleri getirdikleri köleleri pazar
yerlerinde zincirleyerek satmışlardır.
Modern kölelik

yüzde 71'ini kadınlar ve kız çocukları, yüzde 29'unu ise
erkekler oluşturuyor. Modern kölelerin 15,4 milyonunu
zorla evlendirilenler, 24,9 milyonunu ise zorla çalıştırılanlar
oluşturuyor.
Köleliğe dair elde edilmiş verilerin bütünü dikkate
alındığında Afrika'da her bin kişiden 7,6'sı, Asya Pasifik'te
6,1'i, Avrupa ve Orta Asya'da 3,9'u modern köle. Bu
bölgeleri her bin kişiden 3,3'ünün modern köle olduğu Arap
ülkeleri ve her bin kişiden 1,9'unun modern köle olduğu
Kuzey ve Güney Amerika izliyor.
Birleşmiş Milletler (BM), 2 Aralık 1949'da insan ticareti,
cinsel istismar, çocuk işçi çalıştırma ve zorla evlendirme gibi
köleliğin çağdaş formlarını yok etmeyi amaçlayan bir yasa
tasarısını kabul etti. Bu nedenle 2 Aralık dünya genelinde
"Köleliğin Kaldırılması Günü" olarak kutlanıyor.

Modern kölelik tabiri, tehdit, şiddet, zorlama, hile, gücün
Yukarıdaki bilgilere dayanarak şunu söyleyebiliriz; kölelik
suistimal edilmesi gibi nedenlerle kişilerin istismar edildikleri hiçbir zaman kaldırılmadı, sadece form değiştirdi.
duruma karşı koyamaması ve mevcut durumlarını terk
edemediği koşulları tanımlamak için kullanılıyor.
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