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16 Sayfa

Yüksek Türkmen Koordinasyon Heyeti'nin Üyeleri
Cumhurbaşkanı Berhem Salih İle Görüştüler

Açılış

Irak Medya Ağı tarafından haftalık yayınlanan bir gazetedir

Fiyat : 250 Dinar

Kerkük
hapimizindir.

Kerkük gecesi böylesine
alacakaranlık değildi. Do-

layısıyla Ezeli Ateş ve Rafinerilerin ateşleri bu geceyi
gündüze dönüştürüyor. İşte
kerkük’lüler bu ateşi çok
sever ve kendisini bir umut

s:7

olarak görürler. Gelin Kale’nin
resmini savaşız kaybeden bir
şehire dönüşmeden önce
hatırlayalım. Kerkük’ün ye-

El- İbadi:

şil alanları, kışlanın yanında

16 Ekim Tek Bir
Irak'ın Çatısı
Altında Tüm Irak
Halkı İçin Yapılan
Bir Çalışmadır

s:2

bir Perşembe sabahı resmi.
Kerkük’ün tam göbeğinde
devlet marşı çalınmaya başlar
ve bazı insanlar arabalarından
inerlerdi. Herkes haftasonu
geldi diye kışlanın üzerinden
indirilen bayrağı selamlamak
için saygı duruşunda bulunurdu. Gelin hep beraber hatırlayalım, eskiden Kerkük’te

KAHRAMANLARIN ŞİDDETİ
ADLI ASKERİ OPERASYON
DEVAM EDİYOR.

kimin Türkmen, kimin kürt,

Adil Abdulmehdi
Bağdat'ta
Türkmenlerle
Görüştü
s:7

kimin Arap, kimin Müslüman,
kimin Hristiyan, kimin Sünni ve kimin de Şii olduğunu
bilmezdik. Herkes üç dille konuşurdu. Hep beraber Müslümanlara ve ya Hristiyanlara ait
tüm dini münasebetleri yaşar-

Irak Medya Ağı
Başkanı Ebu
el-Heyl'den Çağrı

dık. Hepimiz Aşura Merasimini

s:2
An Avsi ile Rakan
el-Cuburi Kerkük'teki
Hizmet Projelerini
Görüştüler
s:3

Ekim 2017 öncesi ve sonrası

s:7

Haşdi şabiye bağlı 52. Tugay Birlikleri Diyale ilinde yapılan operasyonların 2. aşamasına başladı. Haşdi Şabiye bağlı 52. Tugay Birlikleri geçtiğimiz Çarşamba günü Diyale ilinde düzenledikleri askeri
operasyonların 2. aşamasına başladı.

s:2

eski rejim tarafından Tren Garı
yapılması gerekçesi ile göç
ettirilen Tisin Halkı ile yaşardık.
İşte bu, gerçek Kerkük’tür. 16
Kerkük şehri, Irak’ın güvencesidir. Bu yüzden Irak’ı koruduğumuz gibi Kerkük’ü de aynı
şekilde korumamız gerekir.
Başyazar
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El- İbadi: 16 Ekim Tek Bir Irak'ın Çatısı Altında Tüm Irak Halkı İçin
Yapılan Bir Çalışmadır
Bağdat, İNA,

Başbakan Haydar el-

saldırı yapılmamıştır, bizler

İbadi Bakanlık Kurulun'da

tüm Irak halkına aynı gözle

16 Ekim 2018 Salı

konuşma yaptı.

bakıyoruz, hiç kimseyi ait

günü Kerkük ve diğer

El-İbadi, 16 Ekim 2017

olduğu parti, millet veya

tartışmalı bölgeler

tarihinde yapılan kanun

mezhebinden dolayı ayrım

üzerinde geçen sene

uygulama operasyonları

etmedik ayrıca, bizim

yapılan devlet tarafından

tüm Irak halkı için tek bir

hükümet bu yönde ciddi

kanun uygulama

Irak çatısı altında yapılan

çalışmalarda bulundu ve

operasyonlarının,

bir çalışmanın olduğunu

yeni hükümetin de aynı

ilk yıldönümü

dile getirdi. El-İbadi, bu

yolda ilerlemesini ümit

münasebetinden dolayı

konuda kimseye karşı

ediyoruz.

KAHRAMANLARIN ŞİDDETİ ADLI ASKERİ
OPERASYON DEVAM EDİYOR.

Güvenlik Güçleri Telafer
bölgesini temizliyor
TELAFER/KERKÜK SABAHI

Şanlı Amirli/KERKÜK SABAHI

ne bağlı bir kaynak kerkük sabahı gazatesine

Haşdi şabiye bağlı 52. Tugay Birlikleri Diyale ilin-

verdiği bir demeçte, İmam Hüseyin’in Aleyhü

de yapılan operasyonların 2. aşamasına başladı.

sselam şehid olması yıldönümünü 7 sefer

Haşdi Şabiye bağlı 52. Tugay Birlikleri geçtiğimiz

tarihinde anma törenleri için yapılan güvenlik

Çarşamba günü Diyale ilinde düzenledikleri

planının başarılı olduğunu söyledi.

askeri operasyonların 2. aşamasına başladı.

Ayrıca, farklı illerden İmam Hüseyinin türbesini

Haşdi Şabinin Basın sözcüsü Kerkük Sabahı

ziyaret etmek için Amirli’ye gelen binlerce ziya-

gazetesine verdiği demeçte, Haşdi Şabiye bağlı

retçinin güvenliğini sağlamak için Haşdi Şabiye

52., 4., 23. ve 110. Tugay birlikleri geçtiğimiz hafta

bağlı 52. Tugay birlikleri, güvenlik güçlerine

Diyele’de başlayan askeri operasyonların 2.

bağlı Amirli Polis Müdürlüğü ve Ordu Komutan-

Aşamasına başladı.

lığı arasında koordinasyon olduğu da demeçte

Haşdi Şabiye bağlı 52. Tugay Komutanı Ahmet

yer aldı. Bu münasebbetten dolayı el Atebe el

Casim Amirli Salı günü Kahramanlar Şiddeti adlı

Abbasiye’ye bağlı bir heyet İmam Abbasın bay-

askeri operasyonu sırasında Tuzhurmatu ilçesi

rağını kaldırarak Amirli’ye doğru ilerleyip , Haşdi

doğusunda bulunan Sarıgül köyüne ulaşıldığını

Şabi birliklerine yardımlar sundu.

açıkladı.

Haşdi Şabiye bağlı 52. Tugay Komutanı Ahmet

Öte yandan 52. Tugayın savaş basın merkezi-

Amirli, el Atebe el Abbasiye’ye teşekkür etti.

Kerkük Sabahı

Emniyet güçleri Pazar günü Daiş terör örgütünü takip
etmek ve Ninova İli batısında bulunda Telafer ilçesi
sınırında bulunan Mal Viran Dağlarını temizlemek için bir
operasyon düzenledi.
Haşdi şabi basın bürosundan yayınlanan bir açıklamada ,
Telafer ilçesi sınrında bulunan Mal Viran dağlarındaki daiş
terör hücrelerini takip etmek ve bölgede bulunan mayınları temsizlemek için Haşdi Şabi güçleri ile ordu birlikleri
ortak bir güvenlik operasyonu düzenledi.
Açıklamada ayrıca, Haşdi şebiye bağlı meydan mühendisleri tarafından daiş terör örgüne ait savaş atıkları ve
bölgede bulunan mayınları temizleme operasyonlarına
başlandığına dikkat çekildi.
Haşdi şabi tarafından düzenlenen bu operasyonun amacı
ise savaş atıklarından temizlenmiş bir bölge kurulmasını
sağlamaktır.

Bağdat'ta Türkmen Milletvekillerine Özel Bir Ofis Açıldı
Türkmen milletvekili Seyit
Muhtar el-Musevi, Türkmen
vatandaşlarının devlet dairlerinde işlemlerini kolaylaştırmak ve yaşadıklarını sıkıntılarını dinlemek için Bağdat'ın
Cadriye bölgesinde Türkmen
milletveikllerine özel bir ofisin
açtıklarını ilan etti.
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EL AVSİ İLE EL CUBURİ KERKÜK’TEKİ HİZMET
PROJELERİNİ GÖRÜŞTÜLER
Bağdat, İNA

Görüşümede Bakanlı-

inşa halinde olan büyük su

Başkent Bağdat'ta Beledi-

ğın Kerkük'e daha iyi bir

projesini de dile getirerek

ye ve İskan Bakanı An El

hizmet göstermek adına

bu projenin tamamlanma-

Avsi ile Kerkük valisi veka-

projelerin desteklenmesi

sının çok önemli olduğunu

leten Rakan Sait El Cuburi

konuşuldu.

vurguladı.

bakanlıkta bir araya gel-

Bakan El Avsi, Kerkük'te

Öte yandan Kerkük Valisi

diler.

yapılan projeleri ele ala-

vekalten Rakan El Cuburi,

Görüşme sırasında Bele-

rak hem Bakanlık hem de

Bakan An El Avsi'nin Ker-

diye ve İskan Bakanlığı'nın

yerel hükükmetin ortaklaşa

kük'teki projelere yönelik

idari vekili Yılmaz Neccar

çalışmalarda bulunmanın

gösterdiği ilgisinden dolayı

ve bakanlığa ait genel mü-

önemine değinildi. Bakan

kendisine teşekkürlerini

dürler de hazır bulundular.

El Avsi ayrıca, Kerkük'te

bildirdi.

asfaltlamak için büyük ölçekli bir kampanya başlatıldı.
Kerkük sabahı

Daiş terör örgütü işgali nedeniyle ilde
yaşanan zor dönemden dolayı 2014

Kerkük ilinde bulunnan sokak ve ma-

yılından günümüze kadar bakımsız

halleleri asfaltlamak için büyük ölçekli

olan sokak ve mahallelerde bakım

bir kampanya başlatıldı.

yapılacağı belirtildi.

Kerkük ilinin basın sorumlusu Mervan

Kampanyanın kapsayacağı semtler

İbrahim Kerkük Valiliği tarafından ildeki

ise 1 Haziran, 1 azar, 55, asra mafku-

mahalle ve sokakların asfaltını yapmak

din ve sayyada semtlerindeki kerkük

aynı zamanda mahallelerin inşası için

üniversitesine giden anayolun yanı sıra

geniş çaplı bir kampanya başlatıldı.

Dakuk ve Dibis ilçesi olacağı açıklandı.

Kerkükteki işsizlere kredi imkanı
Kerkük, İNA

Ömer ayrıca, kredi sahiplerinin

Çalışma bakanlığına bağlı kerkük

yapmak istedikleri projelere yöne-

çalışma dairesi ilde yaşayan onlar-

lik resmi belgelerini kerkük çalış-

ca işsiz kişiye kredi veriyor.

ma dairesine sunma zorunulukları

Kerkük çalışma dairesi başkanı Şo-

olduğunu dile getirerek,daire ta-

reş Ömer kerkük sabahı gazete-

rafından proje bölgesine ziyaretler

sine yaptığı bir açıklamada, küçük

düzenleneceğini söyledi.

kredi sahiplerinin işlemleri, Çalışma

Bakanlığa ait internet sayfasında

Bakanlığı tarafından başlatıldıktan

bulunan elektronik formda şehit

sonra 25 ve 26 aşamaya dağıtılan

ailelerindeki işsizlere kredi için

pozisyonlarda tamamlanmaktadır.

öncelik gösterildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, bu krediler

Ömer ekleyerek,

sayesinde işsizlerin yaşam stan-

Farklı yaş gruplarından ve kimi üni-

dartlarını yükseltebilmeleri için

versite mezunu, kimi ise ilkokullu,

ve yaptıkları projeleri uygulamak

lise ve ya meslek lisesi mezunu

amacıyla bir fırsat tanındığını

olan 30 işsizin veri tabanındaki bil-

belirtti.

gilerini güncellediğine dikkat çekti.

Kerkük Sabahı

Haberlerin devamı 12.sayfada
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Türkmen Bölgelerinden

TUZHURMATU’DA ÖĞRETMEN NİTELİĞİNDE
OLAN MOLLALAR.
Kasım Avni

oluşuyordu, bu evin sahibi

Molla ve Mollalar Irak'ın

genelde (Molla) oluyordu

başkenti Bağdat başta

ve ya kendisi ucuz miktar-

olmak üzere diğer tüm

da bir paraya kiralıyordu.

illerde ve özelikle de Türk-

Okul denilen yeri bazı

men Bölgelerinde okuma

sandalyeler, ders vermek

ve yazma bilmeyenlere

için kara tahtalar, öğren-

karşı önde gelen mücade-

ciler için sıra gibi oturacak

lecilerden sayılırlar. Onların

şeyler onun yanında da

sayesinde bu bölgelerde

su içimek için su şerbesi

yaşayanlar Arapça harf-

ve ders verenler için de

lerini ve Kuran-ı Kerim’in

sandalyeler sağlanıyordu.

okunmasını öğrendiler.

O zamanlar okula kayde-

O zamanlar bu hususta

dilen öğrencilerin aileleri

dil öğrenme eğitimin ve

okul ücretini ya peşin ya

matematik biliminin dört

da günlük ve ya Kuran-ı

ana kurallarının temeli bu

Kerim’i hatmettikten sonra

kişilerin sayseinde başladı-

(Molla)'ya öderdi.

ğını demek mümkündür.
Dersler

EĞİTİM MESAJI

Tuzhurmatu ilçesine bağlı

Rahmetli Bektaş Veli şöyle

olan Türkmen Çardağlı kö-

dedi, o zamanlar (Molla)

yünden 76 yaşında olduğu

günlük erkek ve kızlara

Rahmetli Molla Bektaş Veli

yaklaşık en çok iki ve ya

İsmail ölmeden önce bir

üç saat ders verirdi çünkü

görüşmemizde konu ile

her gün (Molla) ders ver-

ilgili konuşarak kendisinin

mek için birden fazla köye

ve yanında diğer öğrenci-

giderdi. Şunu dememiz

ler örneğin Rahmetli Ebu

mümkündür ki, o zamanlar

Kays Rıza Kahya, Molla

bu gibi okulların sayesinde

Asıf Muhmmet ve Molla

çok kişinin okuma yazma

Cafer ile birlikte o za-

öğrenimi gerçekleşti. Fakat

manlarda Molla Mirza’nın

eğitim dünyasında geliş-

öğrencisinin olduğunu

meler sayesinde o zaman-

söyleyerek, beni babam

yazmasını öğreten, hat ve

olduğunu söyleyebiliriz

hepsi eğitimi doğru bir şe-

ki okullar günümüzde yok

her gün zorla gidip verilen

bazı hesap meselelerini

dedi.

oldu diyebiliriz.

derslere katılmamı ve bu

öğreten özel okullar vardı.

CEZALI EĞİTİM.

kilde ve saygı öğrenmenin

bilimde önem göstermemi

Bu özel okulların başında

Rahmetli Bektaş Veli, bu

tiğini belirtti. O zamanlar

MÜNASEBETLERE
ÖZEL ARMAĞANLAR

isterdi.

bir kişi vardı kendisine de

okullarda eğitim sırasında

sabretmek de çok önem-

Son olarak Rahmetli Molla

(Molla) denirdi, bazı ders,

öğrenciler gereken ödev-

liydi. Çünkü (Molla)'nın

Bektaş Veli şunları bizlere

Rahmetli Bektaş Veli şöyle

idare ve hesap meselele-

lerini yapmadığında ağır

ders verdiği yere varmak

aktardı, dedi ki bahsedilen

diyordu: Irak'ta Eğitim Ba-

rinde diğerleri kendisinede

bir şekilde cezalandırılı-

için 7 km yürümesi gere-

okullardaki Mollalara özel

kanlığının Kurulmasından

yardımcı olurdu. Bektaş

yorlardı. Bu cezalar, ayak-

kiyordu.

günlerde aileler tarafından

ve develete bağlı okul-

Vali, geçmişteki o din

larına ağaçla vurarak yada

Eğitim Malzemeleri

ların açılmasından önce,

okulları günümüzdeki eği-

güneş altında saatlerce

Bektaş Veli, O zamanlarki

ğanların gününe ve münase-

Kuran-ı Kerim okuma

tim okullarının ana temeli

bırakılarak verilirdi. Bunun

oklar küçücük bir evden

betine göre kiymeti değişirdi.

Piremiğin Altyapısı

Kerkük Sabahı

sebebinden dolayı geç-

armağanlar verilidi. Bu arma-
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Leylan
Kerkük Sabahı,

Bu güzel isim Türkmen
bölgelerinden birisine
denilir,Leylan Nahiyesi,
Kerkük'ün güney doğusunda yaklaşık 18 km
uzaklıkta bulunmaktadır.
tarihi ise çok eskiye dayanır ayrıca bu bölgede
çok eski eserler bulunmaktadır bulnarın arasında
birisini sizler için saymak
isterim:(Yası Teppe) aynı zamanda (Büyük Teppe) ismide
denlir bu eseri yere bazı
özel araştırmalara göre
bu teppenin tarihi Asuriler
dönemine dayanır yani
612-911 M.Ö.
Leylan ,Kerkük'ün en
önemli bölgelerinden biri
sayılırdı bunun sebeblerini
ise şöyle açıklayabiliriz:Leylan'nın toprağı ziraat
için çok uygundu, içinden geçen nehrin suyu
ise şirindi,içinde yerlatı
suyuna sahipti o zamanlar kuyu ile suyu çıkarıyorlardı işte bu yüzden
Leylan'da ziraat sektörü
çok gelişti ve tüm etrafını farklı meyvve ağaçları
,sebzeler,pamuk ürününü
yetiştren hatta prinç ve
darı gibi önemli bağlar
içinden yeştitirmeye başladı.
Leylan'nın bulnudğu
yerin bir başka önemi
ise İstanbul'dan gelen
Sultanlar'ın kullandıkları
yol olmasıydı.bu yol üzerinden çok Sultanlar geçti
örenğin Sultan Süleyman
Kanuni ve Dördüncü
Kerkük Sabahı

Sultan Murat ve başkaları
da bu yoldan geçmişti.bu
husuta Sultan Süleyman
Kanuni'nin özel Tarihçisi (
Nusuh Mudtarkçı)'nın kitabındaki çizilen Leylan'nın
harita resmine bakarsanız
bu bölgenin önemini daha
iyi bir şekilde görebilirsiniz. Ayrıca Leylan'da o
zamanlar, dışardan gelen
misafirler hizmet sunmak
için özel hanlar ve ticari
dükkanlar bulunmaktaydı.
1732 yılında Leylan'da Nadir Şah'ın ordusu ile Topal
Osman ordsusu arasında
büyük bir savaş meydana
geldi bu savaşta Osmanlı Lider (Topal Osaman
Paşa) Şehit oldu.
Uzun yıllrdan sonra Şah
İsmail Sefavi ile Dördünücü Sultan Murat'ın arasında yine büyük bir savaş
çıktı. bu savaş yüzünden
kentteki evler ve binalar
çok zarar gördü ve yerle bir oldu. daha sonra
bölgelde bulunan (Kara
Koyunlu) ordusunun bazı
subayları (Bekir Beg, Çatal
Başı ,Şeref Beg ve Baban
Dan Beg) şimdiki Leylan'ın
yeri üzerinde yeniden
inşa etmeye başladılar. O
subayların adına günümze
kadar ölümsüzleştiren günümüze kadar Leylan'da
eseri yerler bulunmaktadır
(Şeref Teppe, Baban Dan
Teppe, Çatal Dağ ve Bekir
Kulesi).
Leylan üzerinden geçen
kervanların yolun değişmemesine kadar önemine sahip çıktı fakat daha

sonra bu bölgede hem
nehir suyu kurudu hem
de ziraat burdada yaşayan
halk ise ziraat ve ticaret
sektöründe çok zarar
gördüler.
Leylan bir zamanlar dini
merkeze dönüştü,burada
bir kaç tekkiyeler inşa
edildi örneğin (Kırıklar Tekkiyesi,Mevlevi
Tekkiyesi,Büyük Haydar
Tekkiyesi ve Halife Muhyeddin Tekkiyesi) bunların arasında yer almaktaydı.
Son olarak Leylan'a gelen
ve güzel bir kız gösünü

tiken Hindistanlı Delinin
hikayesini sizelere anlatmak isterim,Hindistanlı
Deli beğendiği kızıla evlenmek için kızı ailesinden istemeğe gitti ve aile
gülerek kendisini kovduktan sonra Deli gitti Büyük
Haydar Tekkiyesinde
bulunan uzun bir Hurma
ağacını üzerine tırmanarak kendisini en yukrısından yere fılardı ve anında
hayatını kaybetti. O andan
itibaren Leylan halkının
1.Dünya Savaşında Irak'a
gelen İngiliz ordusunun
içinde bulunan Hindistanlı

askerlerle sorununları
çıkmaya başladı.o meseleden sonra ölen Delinin kendi amcaoğlulları
olduğunu iddia ederek 7
yıl boyunca Leylan halkına her defasında bir
grup Hindistanlı silahlı
gelip orada halka eziyyet
veriridi ve önlerine gelen
ne varsa çalıp fidye yerine aldıklarını derlerdi. O
zamanlar şairlerin birisi şu
şiiri okudu:Bu Leylan ezel Leylan
Her derde duza Leylan
Veripti Hindi kanı
Dönüptü köze Leylan

6

Röportaj

(4)sayı 22 Ekim 2018

Kerkük Sabahı

Irak Türkmenleri Konyaaltı Uluslararası
Festivali'ne Renk Kattı
12 ülkenin katıldığı Konyaaltı

Kazakistan, Tacikistan, Almanya

gösterdiler.

Uluslararası Kültür ve Sanat

ve Kırgızistan ile Irak Türkleri ve

Konyaaltı Belediyesi Başkan

Festivali'ne, birbirinden renkli ve

Ahıska Türkleri, Konyaaltı Kent

Yardımcısı ve Konyaaltı Kent

muteşem etkinliklerin sergilendi-

Meydanı'nda birbirinden renkli

Konseyi Genel Sekreteri Mustafa

ği gösterilerle sona erdi.

gösterilerle kültür ve sanatlarını

Gürbüz festivale katılanlara te-

Medeniyetlerin Antalya'da

sergiledi.

şekkür belgesi verdi ve herkese

ki buluşma noktası olan

Festivalde Irak Türkmenleri

teşekkürlerini sundu.

Konyaaltı'nda, 12 farklı ülke,

temsil edenIrak Türkmen Birliği

Irak TTürkmen Birliği ve Daya-

dans ve müzikal gösterilerle

ve Dayanışma Derneği Çağ-

nışma Derneği Genel Başkanı

kültür ve sanatlarını sergiledi.

daş Türk Müziği Korosu Irak

Kürşat Çavuşoğlu:"Bu festival

Konyaaltı Belediyesi ve Kon-

Türkmenleri ile dinleyecileri

dünya kültürlerinin sanatını ve

yaaltı Kent Konseyi iş birliğiyle

büyüledi. Irak Türkmenleri açtığı

müziğini Antalya'da buluşturan

düzenlenen Konyaaltı Ulusla-

stand, Antalyalıların yanısıra çok

birleştiren ve onu dostlukla

rarası Kültür Sanat Festivali'nde

sayıda yabancı turistlerde ziyaret

yoğuran bir festivaldir. Irak Türk-

farklı kültürden onlarca dans ve

ederek, Irak Türkmenleri özgü

menleri bu festivale renk kattı,

müzik grubu sahne aldı. Rusya,

geleneksel kıyafetleri, el sanat-

kültürünü, sanatını, müziğini,

Şef Arzu Dede yönetiminde Irak

rosu Irak Türkmenleri seslendir-

Polonya, Azerbaycan, Ukray-

ları, yiyecekleri ve Irak Türkle-

geleneksel kıyafetlerini, el sanat-

Türkmen Birliği ve Dayanışma

na, Türkmenistan, Özbekistan,

rini tanıtan kitaplara büyük ilgi

larını, kitap ve yemeklerini tanıttı.

Derneği Çağdaş Türk Müziği Ko-

di ve izleyenleri mest etti" dedi.
Bizturkmeniz

falcılara sordum ayrılık dedi,
falcılara inanmayın
Aya hüseyin
baskısı üzerine falcıyı ziyaret edip geleceğin hakkında neler sakladığını öğrenmek
için fal baktırdıktan sonra meydana geldi.
Nişanlısının ona karşı olan davranışları
değişti. En ufak şeylere sinirlenip büyük
kavgalar etmeye başladı.
En sonunda telefonlarıne cevap vermemeye başladı.
Taki falcının söylediklerinin esiri olana
kadar.
Sosyal araştırmacı Şeyma Abdül Abdülaziz geleceği merak etmenin bir çok
nedeni olduğunu söyledi.
Bu nedenlerin en önemlisi de ekonomik

ması nedeniyle günümüzde falcıların ve

ması için inandıkları batıl inanç olduğunu

görmeye başladı.

ve sosyal yaşantının bozulması, işsizlik

falcılara giden inananların sayısının artma-

söyleyen Abdülaziz, taki günümüzde bazı

Nişanlımın bu düşüncesi nedeniyle ses-

oranının artması ve azgelişmişliğe bağlı

sı neden olduğunu sözlerine ekledi.

insanların burç ve fallarına bakmadan

siz ve sakin hayatımızın yerini artık kavgalı

olduğunu söyledi.

Falcıların söylediklerinin çıkmasında en

hareket edemediklerini söyledi.

gürültülü bir hayata bıraktı.

Eskiden falcılar genellikle azgelişmiş

çok şansın rolünün büyük olduğunu

Başlangıç noktası

En büyük sorunum, falcının söyledikleri-

semtelerde bulunurken şimdiler yukrıda

belirtirken, fal diye birşeyin olmadığını

Ali derken nişanlısının gözleri doluyor: ni-

nin yalan olduğunu nişanlıma nasıl ispat

bahsettiğim nedenlerden dolayı falcıların

söyledi.

şanlım hayata küstü ve artık hayata eskisi

edebilirim ve içine ekilen negatif düşün-

sayısı artmaktadır.

Piskoloji ve sosyal araştırma biliminde

gibi umutla bakmıyor.

celeri bıraktırabilirim oldu.

Abdülaziz, yaşam sıkıntısı, cehaletin art-

insanların yaşadıkları sorunlardan kurtul-

Artık herşeyin karanlık ve negatif yönünü

Geleceğe giden mutlu yolun
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Siyasi

Yüksek Türkmen Koordinasyon Heyeti Üyeleri
Cumhurbaşkanı Berhem Salih İle Görüştüler
Bağdat, İNA
18 Ekim Perşmbe günü
Başkent Bağdat'ta bulunan Cumuhurbaşkanlığı
Sarayı'nda Yüksek Türkmen
Koordinasyon Heyeti üyeleri
Türkmenleri ilgilendiren konuluları görüşmek için Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile
bir araya geldiler.
Görüşmeden sonra açıklamada bulunan Yüksek Türkmen Koordinasyon Heyeti

Cumhurbaşkanlığı'nda ve

Türkmen bölgelerinin yeni-

dan uzak durulması gerekti-

söz verdiğini belirtti. Ayrıca

üyesi Casim Muhammet Ca-

hükümetin kurulmasında

den imar edilmesi , dördüncü

ğini görüştük.

Cumhurbaşkanı'nın tüm etnik

fer Bayatlı, Cumhurbaşkanı ile

yer alması, ikincisi Kerkük ve

ise Irak'ın yeniden kalkınması

Bayatlı, görüşmenin olumlu

gruplar ve özellikle de Türk-

Türkmenleri ilgilendiren dört

Tuzhurmatu'nun özel ve ortak

ve gelecek dört yıl içerisinde

geçtiğini bildirerek, görüşme

menler ile Kürtler arasında

önemli dosyayı görüştük.

idaresi ,üçüncüsü Tükmen

Adil Abdulmehdi'nin kuracağı

sırasında Cumhurbaşkanı

ilişkilerin daha da iyileşmesini

Bayatlı, bu dosyaların

göçmenlerinin kendi böl-

hükümeti desteklemek ayrıca

kendilerine sunulan dosya-

istdiğini ve desteklediğini

birincisi Türkmenler'in

gelerine geri dönmeleri ve

Irak'ı tüm ayrımcı politikaların-

larının gerçekleşmesi için

söyledi.

Adil Abdulmehdi Bağdat'ta
Türkmenlerle Görüştü

Irak Medya Ağı Başkanı
Ebu el-Heyl'den Çağrı
Erbil/ina
Irak Medya Ağı Başkanı Mücahit Ebu el Heyl, Irak Medya Ağı
vatanın sesi olduğunu ispat etmek için otorite ve parlamentodan
manevi desteklerini istedi.
12 ekimde Erbil’de düzenlenen kitap fuarında devlet medyasının
kuruluşu konferansında yaptığı konuşmada, bundan bir sene önce
daha mütevelliler meclisine üye iken siyasi ve mezhepçilik parası hakkında bilgim olduğu kadar parti, devlet ve otorite medyası
hakkında bilgiye sahiptim.
Hakkımda çıkan tühmelere rağmen ben bu sene bir çok başarılı
işe imza atarak ırak medya ağını yönetmede başarılı olduğumu
düşünyorum.
Ebu El Heyl konuşmasına devlete hitap etmenin çok zor olduğunu
söyleyerek devam etti.

Bağdat,Kerkük Sabahı

Kürt vatandaşlarına devletin sesini duyurmak için Irak Medya ağına
bağlı ırakiye kurdiye kanalının açıldığını duyuran Ebu El Heyl ırak

Yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Adil Abdulmehdi siyasi taraflarlara görüşmeleri kapsamın-

medya kurulunun ırakta bulunan bütün mezhep ve milletlere hitap

da başkent Bağdat'ta Türkmen yetkililerle ve milletvekilleri ile görüştü.Adil Abdulmehdi Türkmen

ettiğini v devletin sesini bütün ıraklılara duyurmak için çabaladığını

yetkililerler bir araya gelerek gelecek hükükmetteki Türkmenler'in yer almasındaki konuları görüştü.

bildirdi.

iki ziyaret ard arda yapan Abdulmehdi ,Türkmen milletvekilleri Seyit Muhtar el-Musevi, Mehdi Taki,Dr.

Ebu El Heyl daişe karşı savaşta ırak medya kurulunun bütün

Ahmet Haydar,Muhammet Mehdi Beyatlı ,Taki Mevla ve Casim Muhammet Cafer Türkmen yetkililer-

bütçe ve teknik cihazlarını kullandığını söyledi. Ebu El Heyl, kurul

lerden yeni hükükmetteki düşüncelerini ve isteklerini dinledi.görüşme sırasında her iki tarafında yeni

muhabirlerinin savaşçılar ile beraber hareket ederek bütün savaş

kurulan hükümetin tüm Irak halkın temsil eden bir hükümet olmasını dilediler.

meydanlarından canlı yayın yapıldığını söyledi.

Kerkük Sabahı
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Maradona'nın Doktoru Ochoa, Efsane İsmin
Ameliyat Olmaması Durumunda Yürüme Yetisini
Kaybedebileceğini Söyledi
Dizindeki kireçlenmeden do-

İdmanda yardımcısının yardımı

Maradona'nın doktoru Ochoa,

layı yürümekte güçlük çeken

ile yürürken görütüleri ortaya

efsane oyuncunun dizlerinde

Maradona'nın Alman doktoru

çıkan Maradona 2004 yılında

ağır kireçlenme olduğu ve

Ochoa, efsane ismin kısa süre

Kolombiya'da yapılan bir ope-

kıkırdak kalmadığını bu yüzden

içinde yapay diz ameliyatı yap-

rasyon ile diz eklemlerine jel

oyuncunun uzun süre yürüye-

maması durumunda yürüme

enjekte edilmişti.

bilmesi için yapay diz ameli-

kabiliyetini tamamen kaybede-

Arjantin haber site-

yatını kabul etmesi gerektiğini

bileceğini söyledi.

si Luis Campos'a konuşan

söyledi.

Real Madrid, Sahasında
Levante'ye 2-1 Yenildi

(Sporx)

Alman Basını, Şenol Güneş'in Loris Karius'a Sahip Çıktığını Yazdı
Beşiktaş'ta özellikle Malmö maçında
yediği hatalı golden sonra tartışılmaya başlanan Karius'un, formayı Tolga
Zengin'e kaptıracağı şeklinde söylentiler
vardı. Alman basını ise hatalarına rağmen
Teknik Direktör Şenol Güneş'in Karius'a
sahip çıktığını yazdı.

İspanya 1. Futbol Liginin

na kötü bir başlangıç yapan

9. haftasında Real Madrid,

Real Madrid'i 2-1 mağlup etti.

sahasında Levante'ye 2-1

Ligde 4 maçtır galip geleme-

yenildi.

yen Real Madrid, bu sonuçla

Real Madrid, Santiago Ber-

14 puanda kalırken, Levante

nabeu Stadında Levante'yi

ise puanını 13 yaptı.

konuk etti. Karşılaşmanın 6.

REKOR 481 DAKİKAYA ÇIKTI

dakikasında Luis Morales'in

Levante karşısında yenilgiye

golüyle 1-0 öne geçen

engel olamayan Real Mad-

Levante, 13. dakikada Roger

rid, bu maçta gol atamama

Marti'nin penaltıdan bulduğu

rekorunu da kırdı. Julen

golle farkı 2'ye çıkardı ve ilk

Lopetegui'nin ekibi, 1984-

yarı bu skorla sona erdi.

1985 sezonunda kaydedilen

Real Madrid, 72. dakikada

465 dakikalık gol atamama

Marcelo'nun golüyle skoru

rekorunu, bu mücadelede

2-1'e getirmesine karşın, ma-

481 dakikaya çıkardı.

çın kalan bölümünde başka
gol olmadı ve Levante sezoKerkük Sabahı

(Sporx)

Alman Basını, Şenol Güneş'in Loris
Karius'a Sahip Çıktığını Yazdı 1 gün
önce
Beşiktaş'ta özellikle Malmö maçında yediği hatalı golden sonra tartışılmaya başlanan Karius'un, formayı
Tolga Zengin'e kaptıracağı şeklinde
söylentiler vardı. Alman basını ise
hatalarına rağmen Teknik Direktör
Şenol Güneş'in Karius'a sahip çıktığını yazdı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol
Güneş, hatalı goller yiyen Loris
Karius'a sahip çıktı. Kendisi de bir
kaleci olan Şenol Güneş'in Karius ile
baş başa yaptığı görüşmelerde, ona
cesaret ve güven aşıladığını belirten Alman basını, "Güneş prensini
koruyor" ifadesini kullandı. Karius'un,
Beşiktaş'taki ortamdan çok mutlu olduğu belirtilen haberde, "
Türkiye'de yeniden başlamak için
ona bir fırsat sunuldu. Son maçlarda
güven duyulan bir görüntü vermese de hocası hala ona güveniyor ve

destekliyor." denildi.
Şenol Güneş'in özel olarak ilgilendiği Karius'un, yakın zamanda
kulübeye gitme ihtimali bulunmadığı belirtilen haberde, "Karius,
Avrupa'nın en iyi kalecilerinden biri
olma potansiyeline sahip. Türk basını bu konuda bir tartışma ortamı
açıp, Karius'un aşağıya düşeceğini
söylese de, hocasının gözünde
durum farklı. Şenol Güneş onunla
bire bir yaptığı görüşmelerde tecrübelerini aktarıyor. Karius da onunla çalışmaktan dolayı mutlu" ifadesi
kullanıldı.
(Sporx)
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Barcelona'nın Yıldız Oyuncusu Lionel Messi, Kanser
Tedavi Merkezine 2,7 Milyon Euroluk Bağışta Bulundu
Lionel Messi, Barcelona'da
yılda 400 çocuğu tedavi etmesi planlanan kanser tedavi
merkezi için 2,7 milyon euroluk
bağışta bulundu.
Barcelona'nın yıldızı Lionel
Messi, sadece saha içinde değil saha dışında da bir yıldız olduğunu tekrar kanıtladı. Messi,
Barcelona'da yılda 400 çocuğu
tedavi etmesi planlanan Sant
Joan de Deu isimli bir kanser
tedavi merkezi için 2,7 milyon
euroluk bağışta bulundu. Ar-

jantinli süperstarın çocuklar için
bağışladığı miktar 27 milyon
euroyu buldu.
''HEP BİRLİKTE SAVAŞACAĞIZ''
Lionel Messi, bağışın ardından
''Hep birlikte kanser hastalığına karşı savaşacağız. Birlikte
olmamız işleri daha kolaylaştıracak. Bu çocukların hayalini
gerçekleştirmekte yardımcı
olabilirsem çok mutlu olacağım.'' sözlerini kullandı.
(Sporx)

Paris Saint Germain, Neymar'ın Bonservisini
220 Milyon Euro Olarak Belirledi
Paris Saint-Germain, geçtiğimiz
sezon rekor ücretle Barcelona'dan
transfer ettiği Neymar'ı mutsuz
olması sebebiyle satmaya sıcak
bakıyor. Brezilyalı oyuncunun bonservis bedeli ise 220 milyon euro
olarak belirlendi.
Fransa Ligue 1 devi Paris Saint
Germain, Brezilyalı süper starı
Neymar'ı satma fikrine olumlu
bakıyor. İspanyol medyasında
çıkan haberlere göre Barcelona'ya
dönme ihtimaline karşılık Paris
Saint Germain, Neymar'ın ücretini
belirledi.
Geçtiğimiz sezon 222 milyon euro
gibi rekor bir ücretle Fransız devinin yolunu tutan Neymar'ın yeni
bonservisinin "220 milyon euro"
olduğu kaydedildi. Öte yandan
Barcelonalı yetkililerin ücreti 200
milyon euronun aşağısına çekmeye çalışacağı da haberin detaylarında aktarıldı.
(Sporx)
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Kerküklü Şair,
Hasan Kevserin Eserlerine Toplu Bir Bakış
2001.Kültür yayınları dizisi

ta 27 hikaye yer almaktadır.

vinde basılmıştır.

No:156,Kültür ve Tanıtma

12-Güneş

15-Irakta Türkçe Yer ad-

1-Düşen Yapraklar(şiirler)

Bakanlığı,Türkmen Kültür

Kuşları,(şiirler)2013,Kerkük,

ları klavuzu,Yazan Necat

Bağdat,1971,Türkmen kültür

Müdürlüğü yayınları,Genel

bu kitap hakkında yazdı-

Kevser,Arapçaya çeviren Ha-

Müdürlüğü yayınlarından

Kültür işleri Basımevi .Kitap

ğım yazı için bakınız,Güneş

san Kevser,büyük hacim 256

2-Balım Babaya selam (

145 sayfadan ibarettir.

Kuşları,Aydın Kerkük,Kardaşlık

sa yfa 2014 yılında Kerkük

manzum Destan),1.cilt,Bağdat

7-Tisin folklorundan Örnekler

dergisi,sayı285-286,Temmuz-

vakfı tarafından basılmıştır.

,1995. Kültür yayınları

(halk bilimi),eskiden Kerküke

Ağustos 2013,Kerkük.

2015 yılında Allahın rahmetine

dizisi,sayı 135,Kültür ve Tanıt-

bağlı bir köy olup bugün ise

13-Irak'ta Türk edebiyatı

kavuşmuş olan Hasan Kevser

ma Bakanlığı,Türkmen Kültür

büyük bir semt sayılan Tisinin

Tarihi,Kerkük,2012.(Necat

hayatı boyunca yazmış ol-

Müdürlüğü.(eski yazıyla)

gelenek ve göreneklerini

duğu eserleri yanı.nda edebi

3-Balım Babaya

güzel bir şekilde ele alımış-

alanda araştırma ve inceleme

Selam(manzum Destan),

tır. Kitabın basım tarihi 2002

yazıları yazdı.Eserleri hem

2.cilt,Kerkük,Selam Bilgisayar

basıldığı yer ise Kevser basım

Türkmence

ofis,1999,kitap,57 sayfadan

ve bilgisayar bürosu.

Hemde Arapça yazılan

ibaret olup içinde 150 beşlik

8-Çırağ, Hikaye,latife ve bil-

yazıları,gazete ve dergilerde

şiir parçası yer almaktadır.

meceler ,97 sayfadan oluşan

yayınlandı.(Türkmeneli Gaze-

Kitabın giriş sayfasında yazar

bu çok kıymetli eser Hasan

tesi)nin Genel Yayın Müdür-

Ahmet Kerkük'lü bir sayfalık

Kevserin hayatı boyunca duy-

lüğü de yapan Hasan Kevser

önsöz yazısı yazmış ve kitabın

duğu derlediği,kısada olsa

Kerkükte bir ara çıkmakta

içerdiği şiirlere beğenini bil-

amma manası derin hikaye

olan Kerkük Dergisinin yayın

dirmiştir.

leri kendi kalemiyle yaza-

sekreterliğini de yaptı .Hasan

4-Hasan Kevserin Balım

rak kitap haline getirmiş ve

Kevser Türkmen Edebiyatçı-

Babaya selam destanı,(Hasan

içinde Türkmen folklorunun

lar Birliği,Arap Edebiyatçılar

Kevser ve biyografisi),Yeni

başka dallarından nümuneler

Birliği üyesi,Irak Edebiyatçılar

harflerle iki cilt bir arada

vermiştir.Kitap 2002 yılında

sendikası üyesi gibi çok sayı-

basılmıştır.Hazırlayanlar:

Kerkükte bilgisayarla Basıl-

da kuruluşlarda üyeydi.

Hüseyin Yıldırım-İmat Se-

mıştır.

min Bayatlı,Kerkük Ankara

9-Delil Elmatbuat

hayatında ve ölümünden

2016,kitap 124 sayeadan oluş-

ElKerkukiye,Arapça olarak

sonra hakkında çok sayıda

makta olup güzel bir baskıyla

hazırlanan bu kitabın müellifi

yazılar ve dört kitap yayın-

basılmıştır.

Tisinli araştırmacı,Salahattin

landı.Bu kitapların ilki yazar

5-Kerbela Türküleri,Hasan

Sakidir Velidir.Hasan Kev-

zırlanmıştır.80 sayfa tutarında

Kevserin Aşura,Ehl-ibeyt

ser ise kitabın araştırmasını

olan bu eser,1.sınıf Türkmen

Kevser ile birlikte Hazırlan-

hazırlanmıştır.Kitabın adı Ala

üzerine yazdığı şiirlerini

yapmış ve kitap için ön-

okulları için hazırlanmıştır.

mıştır)544 sayfadan ibaret

Zıfaf El Meşhedtir. kitap 2011

kapsamaktadır,kitabın basım

söz yazmıştır.2003 yılında

Kitabın adı ise Temel okul

olup Türk edebiyatı hakkında

yılında Kerkükte basılmıştır.

işlerini başaranlar şairin muh-

Kerkük'te basılmış olan bu

sözlüğüdür.Sözlük Türkçe

arapça yazılmış en değerli

İkinci kitap 1916 yılında Ahmet

terem öz evlatları Eyat ve

eser 82 sayfadan ibaret olup

Arapçadır.

esrlerden sayılır

Yanar ve İmat Semin Bayatlı

Yaşar tarafından ikinci olarak

Kerkük'te basılmıştır.

11-ElKarib,Arapça hikayeler

yazarı ise tanınmış Arap yaza-

tarafından Kerkük- Ankara da

yayına hazırlanmıştır .Kitap

10-Elfaba Ders kitabı,(ortak

(Kısa Hikayeler ve geçen hatı-

rı Avukat Abbas El Azzavi'dir.

basılmıştır.Üçüncü kitap ise

2015 yılında Kerkük'te Zaman

komisyonla hazılanmış ders

ralar)2010 yılında Irak Cum-

14-Elcedid fi Usul'il ilka'e ve

Balım Baba'ya Selam Destanı.

yayın ve dağıtımevi tarafın-

kitabı)2004 yılında Erbil

huriyeti

Kavaid el tecvid,Kerkük,2005.

Kitabın hazılayanları Hüseyin

dan basımı yapılmıştır.Kitap

şehrinde basılmış olan bu

Kültür Bakanlığı tarafından

(Kuran-ı Kerim Tecvidi)kitap

Yıldırım ve İmat Semin Bayat-

125 sayfadan ibaret olup alt

eser Irak Türkmen Cephesi

basılmıştır. Kitap Kerkük'ün

Arapça olarak (Ortadoğu-

lıdır.Hasan Kevserin Hakkında

kapağında Hasan Kevserin öz

yayınlarından olup,Öğretmen

2010 yılında Irakın Kültür

da Sınır tanımayan Yazarlar

çıkan dördüncü kitap ise

geçmişi yer almıştır.

Mehmet Hurşit Dakuklu

Başkenti seçilmesi münasbeti

Örgütü )yayın projesi kapsa-

Felah Yazaroğlu tarafından

6-Şair Celal Rıza Efendi ve

başta olmak üzere,Mevlüt

dolayısıyla basılmış olup 80

mında basılmıştır.57 sayfalı bu

Arapça olarak basılmıştır.

şiirlerinden seçmeler (Bi-

Taha Kayacı,Necat Kevser ve

sayfadan oluşmaktadır.Kitap-

eser Kerkükte Fuzuli basıme-

yografik inceleme),Bağdat

Hasan Kevser tarafından ha-

Aydın Kerkük

Kerkük Sabahı

Hasan Kevserin edebi

Mehmet Hadi Kulu Tarafından

Kitabın

kültür
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Masallarımızda Söylenen Tekerlemeler
Prof.Dr. Siham ZENGİ

Boynunda haltası yok

Folklorun birçok türleri arasında en

Irak Türkleri arasında yayınlanan masal-

lerden :
Men de gettim, mene bir şey vermediler.

Bir avuç hatıra
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HANİFE
TEYZE’NİN AĞITI
Kale mahallesinin Zindan

yaygını ve en ilgi çekici olanı masallar,

larla ilgili kendine özgü olan tekerleme-

Veya:

sokağında doğdum. Tam 58 yıl

Irak Türkleri folklorunda epik türün en

ler vardır. Irak Türkleri ağzında masal-

Havadan üç elma düştü. Biri matala, biri

önce, sokağımız biraz yokuşlu,

çok sevilen türlerinden biri sayılır. Irak

larla ilgili söylenen tekerlemeler hem

matal diyene, birini de Qadriye yedi.

duvarları eski idi. Dar evlerin

Türkleri arasında "masal" kelimesi yerine

masalların girişinde hem de sonunda

Irak Türkmeneli yörelerinde masal söy-

anahtarları, çoğu zaman kapı

"matal" kelimesi daha yaygındır. Hatta

söylenir. Demek ki masalın sonu da baş-

lenirken başlangıç olarak şu tekerleme-

üzerinde bırakılırdı. Hırsız felan

masalların girişinde şiir şeklinde söy-

langıcı gibi tekerlemeden oluşur. Ancak

ler ile de başlanırdı:

yoktu gerçi hüzünle geçerdi

lenen tekerlemelerde matal kelimesi

masalların başında söylenen tekerle-

Hartan hurtan

günlerimiz o sokakta, fakat o

geçmişti. Irak Türklerinin folkloru masal

meler sonda söylenen tekerlemelerden

Memeleri turptan

günler, çok ama çok güzel idi,

tekerlemeleriyle zengindir. Bu teker-

farklıdır.

Leglek bir koduğ doğdu

aile gibiydik, komşunun sof-

lemeler ister çocuklar veya büyüklerin

Masalın girişinde söylenen tekerleme-

Aşık öz özün boğdu

rasında herkesin bir yeri vardı.

ağzında olsun yerine ve zamanına göre

lerden :

Hamamcının tası yox

Sokak sakinleri komşudan

söylenmiş ağızdan ağza kulaktan kulağa

Bir varıydı, bir yoxuydu.

Boynunda xaltası yox

öteydi, amcaydı, teyzeydi, kar-

geçmiştir:

Yalan gerçekten çoxuydu.

Hamamçıda bir peştemal var

deşti , komşusu açken kimse

Matal matal mat atar

Veya:

Onun da ortası yox

tok uyuyamazdı. Komşularda

Bir kişi xurma satar

Matal matal mat atar

Var imiş bir yox imiş, yalan gerçekten

pişen yemeklerin kokusu so-

Sen geti men yim

Bir kişi xurma satar

çox imiş

kağın her yerine dağılırdı. Yaz

Baxax kim borca batar

Xurmayı geti men yem

Yalanı koydular çuvala

geceleri yıldızlara baka baka

Evvel zaman içinde

Baxax kim borca batar

Dayadılar duvara........

uyumaya çalışırdık. Göklere

Karbıl saman içinde

Ya da:

Deve berberlik eder

Matal matal matine

arasında yaşanan gelenek ve görenek-

nırdık. Sabahları anneannem

Eski hamam içinde

Şeytan mindi atına

lere ışık tutarak günlük yaşam için birer

seccadenin üstünde oturup

Hamamcının tası yok

Kuyruğunu dolantırdı, dolantırdı

örnektir. Her ne kadar çocuklar için yazıl-

dualar okurdu. Bazen de ağlar-

Peştamalın ortası yok

Çaldı Yaşar'ın g..

mışsa, temelde büyüklere öğüt verici ve

dı. Mahallemizin ve sokağımız

Köye bir tazı gelip

Masalın sonunda söylenen tekerleme-

doğru yolu gösterendir.

sakinleri, üzüntülerini horyat ve

Son olarak masallar, toplumlar

yükselen ezan sesiyle uya-

ağıtlar yakarak dökerdi, Çünkü

Esirlerin Şam Haribesine Yolculuğu

14 temmuz faciasının açtığı yaralar henüz tazeydi. O faciada
biricik genç oğlunu kaybeden

Kerkük Sabahı, Bağdat

aileleri hazır bulundu.

Hanife teyze, her akşam yanıklı

Başkent Bağdat'ta bulunan

Tiyatronun yazarlığı Vildan

sesiyle şu horyatı okurdu:

Türkmen Kardeşlik Ocağı'nın

Kassab'a ait, Türkmence'ye

Men gittim anam qaldı, odu-

etkinlikleri kapsamında geç-

çevrisi Hicran Kazıoğlu tara-

num yanan qaldı, ne dünyada

tiği 13 Ekim 2018 Cumartesi

fından yapıldı.

xeyr gördüm, ne bir nişanım

günü,

Tiyatroya ,Ritaç

qaldı,

Ocağ'ın salonunda Ehl'i

Hüseyin,Vilden Kassap, Ayla

Bazen de şöyle seslenirdi :

Beyt esirlerinin acılı gün-

Aksu, Belkis Beyatlı, Aydın

Bağıvdan qora derdim, mev

lerini anlatan bir tiyatoru

Beşirli, Süleyman Biğli, Esra

derdim qora derdim, qorxu-

sergilendi.sergilenen tiyatoru

Aydın ve İnas Abdulselam

ram düşüm ölüm, aparım göra

Tuzhurmatu'dan gelen (Kay-

oyuncu olarak katıldılar.

derdim.

taz Baba Ekibi) ile Erbil'den

(a.s) ve kızı Rukeyye (a.s)

Ocağı'nın idare heyeti üyeleri,

onların yanında okuyucu

Ne yazık ki, zavallı Hanife tey-

gelen (Cüt Kahve Ekbi) tara-

Kerbela'dan Şam'a kadar

onların yanında Türkiye Bağ-

olarak Ebu Ali el-Ceşami,

ze, bir kaç yıl sonra vefat etti,

fından ortaklaşa gösterildi.

Yezid'in ve onun arkasından

dat Büyükelçisi Sn.Fatih Yıldız

tiyatro müdürülüğünü

derler ya, anne yüreği, işte o

Tiyatorda, İmam Hüseyin

gidenlerin, elinden nasıl ezi-

,Eski Türkmen Milletvekilleri

Adnan Uryan Tuzlu ve ses

nazik yürek doldu taştı. Böyle-

(a.s) Şehit edildikten sonra

yet çektirdilerini anlatıldı.

Sn. Niyazi Mimaroğlu, Fevzi

kayıtlarını da Ali İnceparmak

ce dediği gibi oldu ve derdini

Kerbela'da esir olan Ehl'i

Düzenlenen tiyatorda Türk-

Ekrem Terzioğlu başta olmak

üstelendi.Tiyatronun yö-

mezara götürüp gitti, Hanife

Beytin, başta Hz.Zeyneb'in

men Kardeşlik Ocağı'nın

ve çok sayıda Türkmenlerin

netmenliğini Ali Abdulkadir

teyze.!!

ve oğlu İmam Zeynel Abidin

Başkanı Dr.Nejdet Beyatlı ve

önde gelen şahsiyetleri ve

yaptı.
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TÜRKMENLERİN GERÇEK TEMSİLCİSİ KİMDİR?!
Hasan Abbo

düşüncesindeydi ve bu

Grubunu adını taşıyan iki

ile kendi haklarından

Her insan hakkını elde

ziyaretten sonra kafasında

farklı grupla görüşmelerde

olacaklar ve yeni

etmek ve ya bir hedefe

soru işaretlerinin olduğunu

bulundu.

Başbakan hangi grubu

doğru yetişmek için

düşünüyorum.

Tüm Türkmen siyasetçileri

razı etmesi konusunda

önünde bulunan tüm

Neden bütün Türkmen

ve temsilcileri Sn.Adil

kararsız kalacaktır. Bir

yolları denemek ister,

yetkilileri ve milletvekilleri

Abdulmehdi ile tek

hafta içinde üç farklı

belirlediği hedefe

bir büroda bulunmuyor

toplantıda hazır bulunarak

grupla görüşmesinin

yetiştiğinde ise kendisini

acaba. Davetli değiller

görüşmüş olasalardı

ardından kimin

rahat ve razı olduğunu

miydi? yoksa kendi

Türkmenlerin haklarını

gerçekten Türkmenlerin

hisseder. Aksi takdirde

aralarında çekişmeler mi

kolay bir şekilde

temsilcisinden de zorluk

kendisini mazlum ve ya

var?!!

Tabiki bu ziyaret sırasında

alacaklarından emin

çekecek!

melül hissetmek zorunda

Herkesin kafasında

onlarca Türkmen

olurduk ve birliğimizin

Sizlerden beklentilerimiz

kalır.

dolaşan bu soruya Irak

siyasetçilerinin arasında

gücünü de göstermiş

hem kendi aranızda

Bu düşünceden yola

Türkmen Cephesi'nden

sadece bir kaç kişinin

olacaktık. Ayrıca karşı

birleşmenizdi hem de

çıkarak, Irak'ta bundan

bir yetkili cevap vermelidir

hazır bulunmasına her

taraf için isteklerin yerine

sözünüde birleştirerek

önceki hükümetlerin

bence! Fakat bizler

ne maziret gösterilirde

getirmesi konusunda

Türkmen şehitlerinin

kurulma dönemlerinde

Türkmen siyasetini

kabul değildir, çünkü bu

görevinin kolay olacağını

kanlarını ve arkalarından

bu seferki hükümeti

yakından takip ettiğimiz

ziyaretten önce mutlaka

görecektik.

yetim kalan ailelerini

kurmakla görevlendirilen

için yapılan bu yanlışıktan

haberdar olmuşlardır ve

Bu görüşmelerin ardından

korumak gözleriniz

Adil Abdulmehdi'nin

dolayı kendilerine

şundan eminiz ki ziyareti

işler iyice karıştığını

önünde bulundurmaktı.

Türkmenler'e karşı

sitemimiz var, çünükü

gerçekleştiren Adil

demek mümkündür,

Siyasi düşüncelerimizi

attığı adımı diğerleri

sizleri ziyaret eden

Abdulmehdi, önceden

bizler Türkmenler olarak

ve ya hangi tarafa bağlı

atmamıştı. Adil

hükümeti kurmakla

bu ziyereti yapacağına

önceden Başbakanla

olduğumuzu bir kenara

Abdulmehdi, Bağdat'ta

görevlendirlen kişi sizi

dair haber vermiştir. Bu

görüşmenin hasretini

bırakarak eğer ki, kendi

bulunan Irak Türkmen

evinizde ziyaret etti,

önemli ziyarete diğer

yaşardık ama ne

aramızda birleşmeyi

Cephesi bürosunu

bunu değerlendirip tüm

Türkmen siyasetçilerini

yazık ki şimdi öyle bir

sağlamazsak ve

ziyaret ederek orada

Türkmen temsilcilerini

davet etmemek Türkmen

duruma geldik ki farklı

milletimizi gözümüzün

tüm Irak Türkmenlerini

oraya davet etmeliydiniz

sahasını olumsuz bir

gruplarla Başbakanla

önünde bulundurmazsak

temsil eden yetkililerle

ve Türkmenlerin isteklerini

biçimde etkilemiştir.

görüşmüş duruma

eğer,bizler Türkmenler

görüşeceğinin ve ya

birleştirip yeni kurulan

Nitekim bu ziyaretten

geldik. Bence bu gibi

olarak siyasi kitlelerin

orayı tüm Türkmenleri

hükümette iyi bir şekilde

sonra hemen Adil

farklı gruplar yüzünden

önünüde kendi gücümüzü

toplayan bir ev olduğunun

yer almanın fırsatı vardı.

Abdulmehdi Türkmen

Türkmenler kendi elleri

gösterebilmeyeceğiz.

KERKÜK İL MECLİSİ ÜYELERİNDEN BAKANLAR KURULU’NA ÇAĞRI
Kerkük Sabahı, Ömer Salihİ

ve Bakanlar Kurulunun da bu birimin
daha önceden inşa edilmesine

Kerkük İl Meclisi'nin Petrol ve Enerji

dair izin verdiklerini açıklayarak son

Komisyonu tarafından geçtiğimiz

olarak Bakanlık Kurulu'nun son bir

16 Ekim 2018 Salı gününde yapılan

izinin alınmamasından dolayı bu

bir basın toplantısında Bakanlar

önemli projenin günümüze kadar

Kuruluna bir çağrıda bulunarak

başlamadığını belirttiler.

benzin maddesinin kalitesini

Basın toplantısında açıklama yapan

iyileştirmek için Kerkük’te özel bir

üyeler, bu projenin günümüze kadar

birimin inşası için bir çağrıda bulundu.

başlamamasının suçunu bir taraftan

Basın toplantısında hazır bulunan

da bu birimin inşa etme ihalesini

davrandıklarını söylediler.

Kerkük'te dev projelerin inşa

Kerkük İl Meclisindeki Petrol ve Enerji

kazanan şirketten kaynaklandığını ve

Gerçekleşen basın toplantısı

edilmesi için özel şirketlere çağrıda

komisyonu üyeleri, Petrol Bakanlığı

gereken adımların atmasında yavaş

sonunda Kerkük İl Meclisi üyeleri,

bulundular.
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Suudi Arabistan Adalet Bakanı,
Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili
yaptığı açıklamada, "Cemal
Kaşıkçı olayı Suudi Arabistan
egemenliğindeki topraklarda
meydana geldi. Gerekli prosedür
tamamlanınca olay mahkemeye
sevk edilecek." dedi.
Suudi Arabistan Adalet
Bakanlığı'ndan yapılan
açıklamada, "Kaşıkçı vakası Suudi
Arabistan'ın egemenliğindeki
bölgede olmuştur. Soruşturma
tamamlandığında sorumlular
mahkemeye sevk edilecek"
denildi.
SUUDİ ARABİSTAN'DAN CEMAL
KAŞIKÇI AÇIKLAMASI

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı
Açıklaması: Olay Suudi Toprağında
Meydana Geldi

Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı
soruşturmasıyla ilgili Suudi

YARGILANACAK"

Suudi vatandaşlarının Suudi

AÇIKLAMIŞTI

Arabistan Adalet Bakanlığı'ndan

Açıklamada, yaşanan olayın

mahkemesinde yargılanabileceği

Kısa bir süre önce Suudi yetkililer

bir açıklama yapıldı.

Suudi egemenliğindeki bölgede

belirtildi.

Kaşıkçı'nın konsolosluğa geldiği

"SUUDİ VATANDAŞLARI,

yaşandığı ve soruşturma

SUUDİ YETKİLİLER, KAŞIKÇI'NIN

sırada yaşanan arbedede hayatını

SUUDİ MAHKEMESİNDE

kapsamında yargılanacak

ÇIKAN ARBEDEDE ÖLDÜĞÜNÜ

kaybettiği açıklanmıştı
Ajanslar

Çin, 2020'den itibaren şehirlerini uzaya göndereceği 'yapay
Ay' ile aydınlatmayı hedefliyor

AB liderlerinden ‘Brexit’
yorumu
Belçika’nın başkenti Brüksel’de

belirten Fransa Cumhurbaşkanı

AB Liderler Zirvesi kapsamında

Emmanuel Macron ise, “İlerlemeler

düzenlenecek toplantı öncesi AB

kaydedildi ve ortak iyi niyet ile devam

Çin'in Çengdu bölgesi, 2020

liderleri, Birleşik Krallık'ın Avrupa

ediliyor. Ama henüz orada değiliz ve

yılında yerleşim yerlerini uzaya

Birliği'nden ayrılması olarak bilinen

şimdi bir karar vermemiz gerekiyor.

gönderilecek olan ve 'yapay

Brexit anlaşmasını değerlendirdi.

İngiltere Başbakanı Theresa May,

Ay' olarak adlandırılan bir uzay

AB liderleri 28 AB ülkesinin katılımı ile

politik dengeyi de hesaba katarak

aracıyla aydınlatmayı amaçlıyor.

gerçekleşecek AB Liderler Zirvesi için

neyi kabul edebileceğini bize

Asia Times gazetesinin

Belçika’nın başkenti Brüksel’e geldi.

söylemek zorunda” şeklinde konuştu.

haberine göre 'yapay Ay',

Zirve öncesi basına konuşan liderler

İtalya’nın da sürecin bir nihayete

gerçek Ay'ın yansıttığı güneş

toplantının ana gündem maddesi

erdirme taraftarı olduğunu belirten

ışığını güçlendirecek ve bu

olan ve Birleşik Krallık'ın Avrupa

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte,

yolla kentlerin gece saatlerinde

Birliği'nden ayrılması olarak bilinen

“Brexit’te yeni bir pencere açmak

aydınlatılmasına yardımcı olacak.

Brexit anlaşmasını değerlendirdi.

ve süreci bir sonuca bağlamak

Çengdu Uzay Araştırmaları ve

Basının sorularını yanıtlayan

konusunda uygunuz, ama bu biraz

Mikroelektronik Teknolojileri

Almanya Başbakanı Angela Merkel,

karışık görünüyor” ifadelerini kullandı.

Dairesi Başkanı Wu Çunfeng,

İngiltere ile iyi ilişkiler istediklerini

Konuyu değerlendiren İrlanda

ay ışıltısından sekiz kat daha

Yapay Ay'ın Güneş ışınlarını

belirterek, "Eğer çıkış anlaşması

Başbakanı Leo Varadkar ise , “Çok

güçlü bir aydınlatma sağlamayı

yansıtabilecek güneş enerjisi

hazırsa mutlu olacağız. Yüzde

uzun bir geçiş dönemi. Her zaman AB

hedeflediklerini söyledi.

panellerine benzeyen kanatları

doksan oradayız. Ama yapıcı bir ruh

ve Birleşik Krallık arasında ekonomi

Wu ayrıca bu teknolojiyi

olacak. Bu kanatların konumu

hali ile bir mutabakat bulmak için

ve güvenlik başta olmak üzere her

yıllardır test ettiklerini ve

ayarlanarak Güneş ışınları belli

çabalayacağım. Bu her iki taraf için en

şeyi kapsayacak bir mutabakatın 2

artık uygulamaya hazır hale

bir bölgeye yoğunlaştırılarak

iyi çözüm olacaktır” dedi.

ya da 2 yıldan daha fazla süreceği

geldiklerini de söyledi.

yansıtılacak.

Sürecin henüz tamamlanmadığını

kanısındaydım” dedi.
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sağlık
geçirmenin bazı insanlar için rahatsız

Yalnızlığa dair
şaşırtıcı
bulgular

edici olabileceği düşünülür.
Ayrıca kuzey yarıkürede kışa rastlar
bu dönem. Yani günlerin kısa olduğu
ve insanların daha çok eve kapandığı,
bu yüzden de yalnız duygusunun
daha çok kendini hissettirdiği bir
dönem olarak algılanır.
Ancak bulgular, yalnızlık duygusu
yaşayan insan açısından kışın diğer
mevsimlerden daha kötü olmadığını
gösteriyor. İnsanlara kendilerini yılın
hangi dönemlerinde daha yalnız
hissettikleri sorulduğunda, katılanların
üçte ikisinden çoğu kışın farklı
olmadığını söyledi.
Hatta yılbaşı ve Noel gibi özel
kutlamalarda insanlar, yalnızlık

DERGİ - Claudia HammondBBC

olarak düşünürüz.

sonra artan depresyon riski arasında

duygusuna kapılabilecekleri

Future

Ama bu aynı zamanda bir geçiş

bağlantı olduğu biliniyor. Kronik

kaygısıyla birçok tanıdıklarını

Yalnızlık hissi konusunda bildiğimizi

dönemidir; evden ayrılma,

yalnızlık hissi sözkonusu olduğunda

kutlamaya davet edip dahil etmeye

sandığımız, ama yanıldığımız

üniversiteye başlama, yeni bir işe

yalnızlığın olumlu etkileri olduğuna

çaba gösterir. Oysa örneğin yaz

birçok konu olduğunu gösteriyor

girme vs. Tüm bunlar insanı eski

inandığını söyleyen insanların

tatili dönemlerinde herkes bir yere

araştırmalar. BBC'nin yaptığı Yalnızlık

arkadaşlarından ayırdığı gibi, bu

sayısının düştüğü görülüyor.

tatile gittiğinde geride kalan biri için

Anketinde ortaya çıkan bulgular…

aynı zamanda kişinin kim olduğunu

3. Yalnızlık hissine kapılan insanların

yalnızlık hissi daha bariz olabilir.

BBBC'nin yaptığı ankete dünyanın

ve dünyadaki yerini anlamaya ve

sosyal becerileri ortalamadan daha iyi

Bu nedenle kişilerin yalnızlık hissini

birçok bölgesinden 55 bin kişi katıldı.

belirlemeye çalıştığı bir dönemdir.

veya kötü değil

sadece bir dönemle sınırlı görmeyip

Anketi, İngiltere'deki üç üniversiteden

Ayrıca gençler bu duyguya alışkın

Yalnızlık çeken insanların arkadaş

bütün bir yıl açısından bakmakta

akademisyenler, Londra'daki

değildir; bunun geçici olduğunu

edinmekte zorlandığı ve sosyal

fayda olabilir.

Wellcome Collection ile işbirliği

henüz bilmedikleri gibi onu aşma

becerilerini geliştirmelerinin yararı

5. Yalnızlık duygusu yaşayan

halinde hazırladı.

yollarını da keşfetmiş değillerdir.

olacağı varsayılır genellikle. Oysa

insanlarda empati duygusu daha

1. Gençler yaşlılardan daha fazla

2. İnsanların yüzde 41'i yalnızlığın

bulgular bunu doğrulamıyor. Sosyal

güçlüdür

yalnızlık duygusu yaşıyor

olumlu olabileceğini düşünüyor

etkileşimin en önemli unsurlarından

BBC'nin yaptığı ankette iki tür empati

Yalnızlık hissi yaşayan birini hayal

Bu bulgu, nörolog John Cacioppo'nun

biri diğer insanların ne hissettiğini

ölçü alındı. Biri, insanların fiziksel

etmemiz gerekse aklımıza hemen

fikirleriyle paralellik gösteriyor. Buna

anlamaktır. Tepkilerimizi buna göre

acıları karşısında duyulan empatidir

yaşlı bir insan gelir. BBC'nin yaptığı

göre, hoş bir duygu olmasa da

ayarlarız.

(duygudaşlık) - örneğin elini kapıya

Yalnızlık Deneyinde 75 yaş üstü

yararlı olduğu için insanlar yalnızlık

Bu beceriyi ölçmenin bir yolu,

sıkıştıran birinin duyduğu acı

yaşlıların yüzde 27'si kendilerini yalnız

duygusunu duyumsayacak şekilde

çeşitli insan yüzleri veya sadece

karşısında üzülme derecesi.

hissettiğini söyledi.

evrildi. İnsanlar işbirliği yaparak

gözleri göstererek ne tür duygular

Diğeri ise başkalarının sosyal acısı

Ancak yaş grupları arasındaki farklar

varlığını korumuştur. Bir gruptan

çağrıştırdıklarını sormaktır. Yalnızlık

karşısında duyulan empatidir -

oldukça çarpıcı. 16-24 yaş grubundaki

dışlanmışlık duygusu hisseden

hissi yaşayanlarda bu bakımdan

örneğin okulda zorbalığa maruz

gençlerin yüzde 40'ı yalnızlık hissine

insan, yalnızlık duygusunun yarattığı

herhangi bir fark görülmedi. Yalnızca

kalan, bir partiye davet edilmeyen

kapıldıklarını ifade ediyordu. Daha

dürtüyle insanlarla ilişki kurmaya,

duygusal dengesizlik skorlarında

veya sevgilisi tarafından terk edilen

ileri yaştaki insanlara da hayatlarında

arkadaş edinmeye, eski ilişkilerini

fark görülmüştü. Yani belki de sosyal

biri için duyulan üzüntü.

kendilerini en yalnız hissettikleri

canlandırmaya yönelir.

becerilerden ziyade, yalnızlık hissi

Fiziksel acı karşısındaki empati

dönem sorulduğunda gençlik

Ancak bu duygunun kronik hale

halinde bazı sosyal ortamların yarattığı

bakımından yalnızlık hissi duyan

dönemini vurguluyorlardı.

gelmesi sorun teşkil eder, kişinin

endişe duygusu işi zorlaştırıyordu.

kişi ile diğerleri arasında bir fark

Yani yalnızlık hissi modern yaşamla

esenliği ve hatta sağlığı üzerinde ciddi

4. İnsanlar kışın kendisini daha yalnız

görülmedi. Ancak bu insanların sosyal

ilgili bir sorundan ziyade, genç

etkileri olabilir.

hissetmiyor

acı karşısında duydukları üzüntü

olmakla bağlantılı faktörlerden

(Yalnızlığın sağlık üzerindeki etkilerini

Noel veya yılbaşı dönemleri,

ortalamanın üzerindeydi. Belki de

kaynaklanıyordu. Gençlik yıllarını daha

anlatan animasyonu bu bağlantıdan

insanların kutlama amacıyla aile

kendileri dışlanmışlık duygusunu

fazla özgürlük, eğitimin tamamlanıp

izleyebilirsiniz.)

ve arkadaşlarıyla bir araya geldiği

yaşadıkları için o insanlara karşı daha

hayatın akışını kontrol etme dönemi

Uzun süreli yalnızlık hissi ile bir yıl

bir dönemdir. Bu dönemi yalnız

fazla empati hissediyorlardı.
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Cumhur'un
Dağırcağından

Cumhur'un
Dağırcağından

Kardeşlik Ocağı

Mekan: El Garbiyy Erkek
Ortaokulu Kerkük
basketbol final maçı
oynayan El Garbiyye

Cumhur'un
Dağırcağından

Mikrofon ardında

Zaman : 1966

erkek takımını izlemekte

duran büyük

olan bir takım yetkililer.

Türkmen ses sanatçısı

Ortada oturan Kerkük

Abdülvahit Küzeci

valisi NURİ EL RAVimve

sandalyada oturan

yanında oturanlar İZZETTİN

ünlü ses sanatçısı

KOCAVA / HAKKI

rahmetli Afife İskender

HÜRMÜZLÜ/ okul müdürü

arkadaki darbukacı

VEHBİ AKSU / NECAT

ise sanatçı Sami

KUDRET/ NEŞET REŞAT /

Abdülehet

Dr. MAHİR BEYATLI

Ünlü Komedyen Şahan Gökbakar, Bu Kez de
20 Yıl Önceki Fotoğrafıyla Şaşırttı
Şahan Gökbakar sosyal medya

yaşlıymışsın' yorumunu yaptı.

Gökbakar, Recep İvedik

hesabından 20 sene önce

Bir başka takipçisi ise 'Estetik

serisinin yeni filminin

çekilen vesikalık bir fotoğrafını

yaptırmamış olmasının bir

devam eden çekimleri için

paylaştı. Yanına yeni fotoğrafını

kanıtıdır bu foto öncelikle ama

Karacabey'deki Longoz

da koyan Gökbakar, paylaşımına

masum ifade gitmiş biraz

Ormanları'nda Afrika köyleri

'20 yıl önce, 20 yıl sonra' notunu

hepimizde gitti o gerçi' şeklinde

kurdurdu. Gökbakar'ın

yazdı.

yorum yazdı

hayranları, Recep İvedik'in

"ESKİDEN DAHA YAŞLIYMIŞSIN"

HAYRANLARI FİLMİ DÖRT

Afrika macerasının anlatılacağı

Şahan Gökbakar'ın bir hayranı

GÖZLE BEKLİYOR

yeni filmini heyecanla bekliyor

fotoğrafa, 'Abi küçükken daha

Ünlü komedyen Şahan

Asya ülkesinde şiddetli deprem
gerçekleştiğini açıkladı.
BMKG tsunami alarmı

Son Dakika

Tren kalabalığa daldı! Ölü ve
yaralılar var

vermezken, depremde hasar ya
da can kaybı olup olmadığına

Hindistan’ın Pencap eyaletinde bir

arasına daldı.

ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

trenin kalabalığın arasına daldığı

Yerel basında yer alan haberlere göre

Sulawesi Adası’nda 28

öğrenildi. Çok sayıda ölü ve yaralının

olayda en az 50 kişi hayatını kaybetti,

Eylül'de meydana gelen 7,5

olduğu bildirildi.

20 kişi de yaralandı. Resmi makamlar

büyüklüğündeki deprem ve

Hindistan'ın Puncab eyaletinde

henüz kesin rakamlarla ilgili bir

ardından oluşan tsunamide ölü

Dusshera Bayramı kutlamaları

açıklama yapmadı.

sayısı 2 bin 103 olmuştu.

sırasında tren faciası yaşandı. Bir tren

Olay yerine çok sayıda ambulans ve

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak

bayram kutlamaları yapan kalabalığın

itfaiye ekibi sevk edildi.

Endonezya'nın Papua

adlandırılan, deprem ve

eyaletinde 5,7 büyüklüğünde

volkan kuşağında yer alan

deprem meydana geldi.

Endonezya'da 26 Aralık 2004'te

Endonezya Meteoroloji, İklim

9,1 büyüklüğündeki deprem

ve Jeofizik Kurumu (BMKG),

ve tsunami sonucu bölgedeki

merkez üssü eyaletin Sarmi

diğer ülkeleri de kapsayan geniş

bölgesinin 28 kilometre

bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

güneydoğusu olan depremin
85 kilometre derinlikte
Kerkük Sabahı
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Son Dakika
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Sevgi
Gerekli olan bir his ciğerlerimize
ilk hava solunduğundan beri yaşıyoruz ve dünya bahçeleri arasınd
a devam eden olayların etrafından
dolanmadan hissediyoruz. Tüm

EBU EL
HEYL:

hayatımızı harcıyoruz ve yapıyoruz
ve bu bizi sinirlendiriyor. Sinirimizdeki
en hassas ipliği bize yazalım. Onu en
ince kapılarından alıyoruz. Yorgun ve
yorulduk, ve bizden kaybolmuş ola-

IRAK MEDYA AĞI, IRAK KÜLTÜRÜ’NÜ
DESTEKLEYENLERİN PLATFORMUDUR.

biliriz ve onu bulmak için hayatlarımızı bozarız. Sonunda, bizde buluruz ..
Onu acı içeriz ve bu acı her tatlıdan
ve her bir servetin kıymetinden daha
tatlı olabilir. Kendimizi bazen onu

kamerası ile 40 yıl boyunca Irak’lıların

karşılıyor hem de ödüllendiriyor.

görmezden gelebileceğimize ikna

I

hayatını belgelendirdi. Ayrıca yurtiçi

Fotoğrafçılar Derneği ise,

etmeye çalışırız .. unutabiliriz .. en

ve yurtdışı bir çok fotoğraf sergisine

Fotoğrafçılarla ilgili bir dernek olarak

uzaktaki Vndvnh'i aşın ve kurtulduk-

Ebu El Heyl Perşembe günü Irak’lı

katıldı. Ve ekleyerek: Irak Medya Ağı,

kurulup onların haklarını her zaman

tan sonra eve gittiğimizde duvar-

Fotoğrafçılar Derneği kurucularından

Irak Kültürü’nü desteklemek için bir

savunmuş ve katıldıkları sergiler ve

larda asılı buluyoruz ve Onu soğuk

biri olan Sadun Şefik’i 40 yıl boyunca

platformdur. Dolayısıyla sanatçılar,

sanatları ile en yüksek seviyelere

kış aylarında uyku battaniyeleriyle

Irak’lıların hayatını belgelendirdiği için

haber spikerleri, yönetmenler,

ulaşmayı hedefliyorlar. Şefik ise

çevremizce sardık ve bizi ısıtırız.

ödüllendirdi. Şefik’i Başarı Ödülü ile

gazeteciler ve yazarlara her zaman

fotoğrafçılar ve diğer kültürlü insanlara

Temmuz ve Augustus'ta cildimizden

ödüllendiren Ebu El Heyl, yapmış

kucak açıyor. Bugün ise Fotoğrafçılar

ilgi gösterdiği için Irak Medya Ağı ve

önce vücudumuzda sıcak bir nefes

olduğu bir açıklamasında Şefik,

Derneği kurucularından birini hem

Başkanı’na teşekkürlerini sundu.

alırız. Vnasir ve başımızı ya da nostalji

rak Medya Ağı Başkanı Mücahit

belki

sallarız. Bizi bir anne ya da bir dost

#BağdatRadyosuTarihimizdir

yapar. Bizi bir baba ya da bir erkek
kardeş ya da bir el yapar ve biz onu
anlatmak için ona umutsuzca ihtiyaç

Irak’ta üç önemli birlik, İletişim Kurulunun (Bağdat Radyo-

duyarız ve cennet ya da bir melek ya

su) adını başka taraflara vermek kararını reddettiğini belirtti.

da içinde ağladığımız bir çocuktan

Edebiyatçılar ve Yazarlar Birliği, Sanatçılar Birliği ve Radyo

peygamber ya da elçiye şeffaf bir

ve Televizyoncular birliği ayrı ayrı yaptıkları açılamalara

şekilde şeffaf olan bedenlerimizden

göre bu kararın hakksız olduğunu belirttiler.

ayarlanabilir. .. Bizi çevremizdeki her
şeyle birleştirir. Bizi her şeye birleştirir. Bize nasıl gülümseyeceğimizi,
nasıl şarkı söyleyeceğimizi ve ağlamanın yakılmasını nasıl tatacağımızı
öğretir. Bunu denizlerde, nehirlerde,
ağaçlarda ve bahçeler arasında
görüyoruz. Bizi anladığında her dilde
anlıyoruz.

Saddam el Sufi
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