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Irak Medya Ağı tarafından haftalık yayımlanan bir gazetedir
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Tebrikler

ÖLÜM YOLUNUN TADİLATI İÇİN KERKÜKLÜ
VATANDAŞLARDAN EL-KAZIMİ'YE ÇAĞRI
Kerkük Sabahı-Kerkük
Geçtiğimiz bir hafta içinde 9
kişinin hayatına neden olan
Kerküklü vatandaşlar Başbakan
Mustafa el-Kazımi'ye seslenerek
Bağdat-Kerkük ana yolunun
tadilatını yapmak için Belediye ve
İskan Bakanlıklara talimat vermesini istediler.
Bu yolun tadilatı için çağrıda
bulunan Avukat Necim elUbeydi, Kerkük- Bağdat yolunun
Kerkük Belediyesi sınırındaki

mesafedeki yön iyidir fakat bu
yolun Selahaddin ve Diyale İlleri
sınırlarında çok kötü olduğunu
ve bu mesafede oluşan çukurlar
yüzünden sürekli trafik kazaları
yaşanıyor ne yazık ki çok insanın
canını bu yol aldı dedi. El-Ubeydi,
bu yoldaki çukurların sebebi ise
büyük yüklü araçların kuzeyden
güneye güneyde kuzeye sınır
hatlarından yük taşımalarından
kayanklanıyor diyerek bu
yolun bir an önce tadilatının
yapılmasını hükümetten istedi.

Fiyat : 250 Dinar

Irak İçişler bakanlığı Teykwando
turnuvasında Timur Gökkaya Kerkük’ü
temsilen birinciyi kazanmıştı

Sivil aktivist Eran Mahmut bu
yol hakkında konuşarak şöyle
konuştu '' bu yolun bu halde
kalması insanları ölüme göndermek anlamına geliyor ve hizmet
konusunda hükümetin başarsız
olduğunun göstergesidir. Ercan
Mahmut, sözünün devamında
eğer ki bu yolun tadilatı hükümeti büyük maliyete sokuyorsa
yatırımcılara versinler ve bu yol
kullananlardan vergi alsınlar
böylece insanları da ölümden
kurtaracaklar dedi.

El-CUBURİ, KERKÜK'TEKİ HİZMET PROJELERİNİ DENETLEDİ

KERKÜK'TE 14. ŞİFA
SAĞLIK MERKEZİ
TAMAMLANDI
Bağdat-Kerkük Sabahı

Kerkük Valisi Rakan Said El-Cuburi, Kerkük’ün Bağdat Yolu bölgesinde
gerçekleşen onarımların son aşamasını denetledi. Denetleme sırasında
yapılmakta olan bu projelerin en kısa zamanda Kerkük halkının
hizmetine sunulması talimatını verdi. Bu projelere ayrılan bütçelerin
temini ve devamlılığı için hükümetle sürekli irtibat içinde olunacağını
belirten El-Cuburi, “Bu projelerden başka, Kerkük’ün farklı bölgelerinde
de yeni projelerimiz başlayacaktır.” dedi.

Sağlık ve Çevre Bakanı Hasan Muhammed
el-Timimi geçtiğimiz 19 Kasım 2020
Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre
Kerkük'te inşa halinde olan 14. Şifa Sağlık
Merkezi'nin tamamlandığını ilan etti.
Sağlık Bakanı tarafından yapılan bildiriye
göre Kerkük'teki 14. Şifa Sağlık Merkezi
Atebe el-Hüseyiniye'nin Sağlık Bakanlığına
verdiği destek kapsamında tamamlandığını
belirterek bu merkeze sağlık malzemeleri
ve diğer ihtiyaçları ise bakanlık tarafından
sağlandığını da açıklandı. Bildiride bu gibi
sağlık merkezleri Irak'ın farklı 20 ilinde
Atebe el-Hüseyiniye tarafından inşa
edildiğini de belirtildi.
Bildiriye göre tamamlanan şifa merkezinde
Korona virüsüne karşı kullanılan tüm tıbbi
malzemelerin bulunduğunu da açıklandı.
Açıklanan bildiride Sağlık Bakanlığı olarak
kovid 19 salgınına karşı bakanlık olarak
geniş çapta çalışmalara devam ettiğini de
belirtildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN SALGINA KARŞI UYARI
Koronavirüs'e karşı önlemler alması konusunda çok az
olduğunu kaydedildiğini açıklandı.
Sağlık ekiplerinin verdiği bilgilere göre vatandaşları sağlık

talimatlarına önem vermediğini
ve hiçbir tedbir almadıklarını
belirtti.
Sağlık Bakanlığı'nın bildirisine göre birçok vatandaş Ko-

CUMHURBAŞKANI, TERÖRE KARŞI
MÜCADELEDE ULUSLARARASI
DESTEĞİ ÖNEMLİDİR
S:3
ERKEN SEÇİMLERLE İLGİLİ ÖZEL
S:3
TOPLANTI
AKSU KÖPRÜSÜ'NDE ÇALIŞMALAR
SÜRÜYOR
S:2
Mutluluk kliniklerine çok
ihtiyacımız var.

S:5

Dakuk'ta Yel İmamı
TUZLU KUYULAR ARASINDA TATLI KUYU
S:4

rona virüsü'ne yakalanmasının
ardından ne maske ne de başka
önlemleri göze almadıklarını
kendilerine göre bu hastalığa
karşı artık bağışıklılık sitemlerinin

güçlendiğini düşünmektediler. bu
hastalıktan iyileşenlerin bir daha
yakalanmadılarını düşnmelerinin
de yanlış olduğu vurgusu yapıldı.
Sağlık bakanlığı'nın bildirisinde

önümüzde bu virüsün ikinci dalgası komuşu ülkelere
bulaştı bu yüzden de durumun
iyi olmadığını ve çok tehlikli
olduğunu da belirtti.

YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINA ÖZEL BİLDİRİ
Sağlık ve Çevre Bakanlığı tarafından
çıkan bildiriye göre, tüm hükümet
kuruluşlarının Milli Yüksek Sağlık
Komisyonu'nun verdiği talimatlara
uyumasının gerektiğini, yeni eğitim
ve öğretim yılında da haftada her
sınıfın sadece bir gün okula gitmesinin
gerektiğini de vurguladı. Bildiriye göre
tüm devlet veya özel okullarda haftada
bir gün her sınfın okula gitmesi

onun yanında tüm okullarında sağlık
komisyonun çıkardığı talimatlara göre
denetim yapılmasının şart olduğunu
belirtti.
Bildiriye göre Sağlık ve Çevre Bakanlığı
olarak Koronavirüsü salgını ile igili
dünyada ve bölgedeki tüm gelişmeleri
yakından takip ettiğini ve Dünya
Sağlık Örgütü ile bu salgınla ilgili son
icraatleri de sürekli görüştüklerini de

KERKÜK'TE TERÖRE
KARŞI BÜYÜK ASKERİ
OPERASYON
Terör örgütü DAİŞ'e karşı yapılan askeri
operasyonlar kapsamında Terörle Mücadele
Ekipleri Kerkük'ün Vadi Zigaytun ve Hanacir
bölgesinde 16 DAİŞ'li teröristi etkisi hale getirdi.
Silahlı Kuvvetler Başkomutanı'nın Resmi Sözcüsü
Orgeneral Yahya Resul'un yaptığı açıklamaya göre
yapılan askeri operasyonda terör örgütü DAİŞ'e
bağlı bir grubu hedef aldı.
Yapılan askeri opersyon sırasında meydana
gelen silahlı çatışma sonucunda 16 teröristin
bulundukları barınakta etkisiz hale getirildiğini
aktaran Resul operasyonun sonunda DAİŞ'e ait
barınakta önemli bilgilerin, pasaportlar ve paraların
de ele geçirildiğini de sözlerine ekledi.

açıklandı.

Sabotaj
Geçtiğimiz günlerde
Kerkük'ün Bağdat Yolu
bölgesindeki Kerkük
Bahçesi'nde bulunan
çocuk oyuncağını yakan
tahripçilerin yaptıkları
bu tahrip olayı sosyal paylaşım sitelerinde
gündem oldu.
Bu gibi tahripçileri
kınayan Kerkük halkı tepkilerini sosyal paylaşım
sitelerinde gündeme
taşıdılar.
Umudumuz şudur ki,
kamu mallarına her
vatandaşın kendi malı
gibi korumasıdır ve her
yerde bu gibi tahripçilere
fırsat vermemeleri için
sorumluluk üstlenmeleri
toplum yararı için çok
önemlidir.

Kerkük Sabahı

Bağdat-İNA
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan
açıklamaya göre Bağdat'ta Sağlık
Ekipleri tarafından yapılan sağlık
denetimlerinde vatandaşların

haberler
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EL-CUBURİ, IRAK TÜRKMEN CEPHESİ'NDEN
BİR HEYETİ KABUL ETTİ
Kerkük Valisi Rakan Said
El-Cuburi, şehirdeki son
durumu Irak Türkmen
Cephesi Başkan Yardımcısı
Hasan Turan ve Yürütme
Kurulu Üyesi Ali Mehdi
ile görüştü. Görüşmede;
şehirdeki son siyasi olaylar,
güvenlik durumu ve
gerçekleşmekte olan projeler

E

R

AKSU KÖPRÜSÜ'NDE
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

konuşuldu.
Kerkük Valisi El-Cuburi,
“Kerkük Valiliği olarak
Kerküklülere hizmet
projelerimizi sürekli olarak
sürdüreceğiz. Sizlerin ve
Kerkük halkının desteği ile
de hem güvenlik durumunu
hem de şehirdeki yaşamı
refaha çevireceğiz.” dedi.

KERKÜK'TE TERÖR HÜCRESİ ÇÖKERTİLDİ
Kerkük Sabahı-Kerkük
Geçtiğimiz 19 Kasım 2020 Perşembe günü
İçişleri Bakanlığı'na bağlı Soruşturma ve
İstihbarat Bölümünden yapılan açıklamaya
göre Kerkük'te uyuyan bir terör hücresinin
çökertildiğini ilan etti.
İstihbarat Teşiklatı tarafından çıkan bildiriye
göre, İstihabarat Teşiklatının yaptığı bir
operasyonda Kerkük'ün farklı bölgelerinde
4 kişilik bir terör hücresini çökerttiğini
açıklandı. Bildiriye göre, Kerkük'ün farklı
bölgelerinde bulunan terör örgütü DAİŞ'e
bağlı Hizmetler ve Divan el-Cund adındaki

hücre 4 teröristen oluşuyordu, yapılan
operasyon sırasında her 4 teröristin
yakalandığını belirtildi.
Tutuklanan kişilerin takma ismleri ise
(Abu Zeyd, Abu Azzam, Abu Ziyad ve Abu
Ahmed)'idi.
Yakalanan teröristlerle yapılan ilk
soruştumlara göre terör örgütü DAİŞ'e
mensup olduklarını itiraf ettiklerini ve
Kerkük'te bazı terör eylemlerinde yer
aldıklarını itiraf etmişler . katıldıkları
eylemler arasında 2015 yılında Peşmerge
güçlerine karşı saldırıda ve Kerkük'e yapılan

el-Dabab saldırısında yer aldıklarını itirafını
ettiklerini açıklandı.
Öte yandan Federal Polis Güçleri'ne bağlı
3.Tugay ile İstihbarat Teşiklatının yaptığı
askeri operasyon sırasında Kerkük'e bağlı
Riyaz Nahiyesi'nde 4.terör maddesine göre
suçlu olan bir teröristin yakalandığını ilan
edildiğini açıklandı.
Başka bir operasyonda ise Federal Polis
Güçleri'ne bağlı 15. Tugay'ın 1. Alay'ı
tarafından yapılan bir askeri operasyonda
Kerkük'ün güneyinde 16 yerel yapım
bombayı imha ettiklerini ilan edildi.

KERKÜK YEREL İDARESİ'NDEN PARLAMENTO'DAKİ İNSAN
HAKLARI KOMİSYONU'NDAN
YENİ KARARLAR
AÇIKLAMA
Benzin kuponuna ihtiyaç
Kerkük Valisi Rakan Said elCuburi, Kerkük'teki hükümet
kurumlarının müdürleri ile
geniş bir toplantı düzenleyerek
Kerkük'teki hizmet çalışmalarını
görüştü.
Gerçekleşen toplantıda Kerkük
Yerel İdaresi tarafından bazı
önemli kararlar alındığını
açıklandı.
Bu kararların başından Kerkük'ün
farklı bölgelerinde toplanan
çöpleri kaldırmak için tüm
dairelerin Kerkük Belediyesi'ne
bu konuda yardım edilmesinin
talimatı verildi. Alınan bu karar
önümüzdeki günlerde başlanması
bekleniyor. Toplantıda Kerküklü
vatandaşlar Benzin almalarında
kolaylık sağlanması için artık

kalmadığına ve bundan sonra
Benzin istasyonlarından
kuponsuz Benzin alacaklarına
karar verildiğini belirtildi.
Toplantıda ayrıca kış mevsiminin
gelişinden dolayı Kerkük'ün
Beyaz Petrol hissesinin artması
için Petrol Bakanlığı'na bu
konu ile ilgili resmi bir talep
sunulacağına karar verildi.
Toplantıda konuşma yapan
el-Cuburi, Kerkük'ün yerel
idaresi olarak Kerkük'te hizmet
sorunlarını gidermek için tüm
kurumlarla işbirliği içerisinde
olmaya hazır olduklarını ve bu
hususta gereken çalışmaların
yapılması doğrultusunda
çalıştıklarını ifade etti.

Bağdat-İMA
Parlamento'daki İnsan Hakları
Komisyonu üyesi Yusra
Recep göçmenlerin kendi
memleketlerine geri dönmeleri
yönündeki Göç ve Göçmenler
Bakanlığı'nın çalışmalarının ciddi
olduğunu ve ülke genelinde
göçmen dosyasını kapatmaya
niyetli olduklarını da belirtti.
Yusra Recep, göçmenlerin
memleketlerine geri dönmelerini
sağlamak için Göç ve Göçmenler
Bakanlığı'nın büyük miktarda
bütçeye ihtiyacı vardır bu
konuda tüm ilgili taraflarından
destekçi olmalarının gerektiğini
ayrıca gelecek seçimlerden

TUZHURMATU'DA HİZMET
PROJELERİ TAMAMLANMAK ÜZERE

Haber ve foto-Kasım Avni

Kerkük Sabahı

P

Selahaddin Valisi Ammar Cebir Halil
, Belediye Müdürü ve Tuzhurmatu
Kaymakamı Dr. Hasan Zeynelabidin'nin
talimatı üzere Tuzhurmatu İlçesi'nin
Belediye Müdürü'nün denetiminde
Bağdat'ı Kerkük'e bağlayan
Tuzhurmatu'nun ana caddesindeki
çukurları doldurmak ve o caddenin
tamirat çalışmalarının tamamlanması
için belediye ekiperi tarafından büyük
çalışmaların başlatıldığı açıklandı.
Tuzhurmatu Belediyesi Müdürü Kerkük
Sabahı gazetesine açıklama yaparak
ilçedeki belediye ekiplerinin Bağdat'ı
Kerkük'e bağlayan ana yol üzerindeki
çukurları tamamlamak için büyük bir

çalışmanın başlatıldığını ve bu çalışma
bölgedeki caddelerde oluşan çukarların
yanı sıra bu önemli yoldaki gereken
tamirat çalışmaların yapılması için
olduğunu da vurgu yaptı.
Belediye müdürü , ana yol üzerindeki
bu çalışmanın vatandaşlar ve
özelliklede şoförlerin sıkca kullandığı
bir yol olduğu için önemli olmasından
dolayı aynı zamanda da bu yol üzerinde
çok sayıda trafik kazaları yaşanması
için büyük önem taşıdığını söyledi.
Başlatılan çalışmaların önümüzdeki
günlerde tamamlanacağını kaydeden
belediye müdürü ilçedeki hizmet
projeleri arasında yer alan önemli bir
hizmet projesi olduğunu da sözlerine
ekledi.

önce Başbakan el-Kazımi'nin
de bu mesele ile daha fazla
ilgilenmesinin gerektiğini ifade
etti.
Aile içi şiddet kanunu ile
igili açıklama yapan Yusra
Recep, bu kanun tüm dinlerin
hususiyetlerini göz önüne alarak
bu kanun maddeleri yazılacaktır
. ayrıca bize göre aile içi şiddet
kanunu toplumdaki aileye karşı
uygulanan şiddeti bitirmeyeceğini
bunun yanında birçok nedenler
vardır bunun en başında ise
fakirlik meselesi hükümetin
toplumdaki yoksullar için gereken
çalışmaların yapılmasını da göz
önüne almasının gerektiğini dedi.

ÖZGÜRLEŞEN
BÖLGELERİN İMARI
Özgürleşen bölgeleri yeniden imar etmek için bu
bölgelere özel kurulan İmar Sandığı Komisyonu
tarafından Kuveyt Kongresi'ndeki gereken bütçenin
sağlanması doğrultusunda çalışmaya devam etmelidir.
İmar Sandığı Başkanı Muhammed Haşim el-Ani bu
konu ile ilgili konuşma yaparak özgürleşen bölgelerin
imari için şimdiye kadar sağlanan bütçenin isteklerin
çok altında olduğunu ve hazır bütçenin planlana
projelere yetmeyeceğini bildirdi. El-Ani, bizler bu
istenen bütçeyi sağlamak için iki yönlü çalışmaya
başladık birincisi yatırımcı bütçe diğer ise bağış ve
borç bütçesidir . El-Ani şimdiye kadar başlatılan
projelerdeki çalışmaları çok yavaş ilerlediğini
söylediğini bunun sebebi de sağlanan bütçenin
yetmediğinden kaynaklandığını belirtti.
El-Ani sözünün devamında bazı illerde terörden
etkilenen bölgelerin zararı çok büyük olduğunu ve bu
bölgeleri imar etmek için büyük miktarda bütçenin
sağlanması gerektiğini kaydetti.

SELAHADDİN İLİ'NDE
TERÖRE KARŞI
MÜCADELE
Selahaddin İli'ne bağlı el-Syniye çöllerine girmek
isteyen bir grup DAİŞ'li teröristi Haşid el-Şabi
güçleri engeledi.
Haşid el-Şabi Güçleri'ne bağlı olan 31 Tugay'ın
enformasyon dairesi tarafından çıkan yazılı
bildiriye göre , Selahaddin İli'ne bağlı syniye
çöllerine girmek isteyen bir grup DAİŞ'li teröristin
31. Tugay tarafından engelendiğini belirtti.

Haber ve foto Kasım Avni
Aylardan beri Kovid 19
salgını nedeni ile yaşanan
duraklamanın ardından
Aksu Köprüsünde tekniksel
ekipler tarafından yeniden
çalışmalar başlatıldı.
Köprünün kuzey yönüne
doğru olan tarafındaki
çalışmalar hızlı birşekilde
ilerliyor .
Tarihi Aksu Köprüsü'ndeki
çalışmalar İskan ve İmar
Bakanlığı'na bağlı olan Fav
Şirketi tarafından yeniden
inşa ediliyor. Bu köprü
Bağdat'ı Kerkük'e bağlıyor
ve bu köprü yaklaşık bir
yıldan fazla yolculara
kapalıdır.
Projede çalışan ekibin

başında olan mühedisin
dairesi tarafından Kerkük
Sabahı gazetesine
açıklamada bulunanlar
kovid 19 salgını nedeni
ile bu projede duraklama
yaşandı ama yeniden
bu projede aylar sonra
çalışmaların başlatıldığını
söyleyerek önümüzdeki
en yakın zamanda
tamamlanmasını planladığı
belirtildi.
Yapılan açıklamada
bu köprünün Bağdat'ı
Kerkük'e bağladığı için
büyük önem taşıdığı için
projeden sorumlu olan
şirket gereken çalışmaların
yapılması için tüm
ekibin hızlı bir şekilde
çalıştıklarını da açıklandı.

TELAFER'İN CADDELERİNDE
HİZMET PROJELERİ
Haber Saddam Sufi
Telafer Belediyesi'ne bağlı Mühendisler Bölümü
tarafından kentte bulunan bazı önemli caddelerde
asfalt çalışmaları başlatıldı. Başlatılan çalışmalar 2019
Eyaletler Bütçesi kapsamında olduğunu belirtildi.
Terörden özgürleşen Telafer kentinde yaşanan istikrar
neticesinde olumlu birşekilde hizmet projelerine
yansıyor.
Telafer'de başlatılan hizmet projeleri kentin dört farklı
bölgelerinde devam ediyor bu projeler kentin ana
caddeler ve kentin sokaklarını da kapsıyor.
2014'ten bu yana kentte ilk kez bu gibi hizmet projeleri
çalışmaları yürütülyor.

KERKÜK Şİİ VAKFI'NDAN
KURUMLARI KORUMA
MÜDÜRLÜĞÜ'NE ZİYARET

Kerkük Şii Vakfı'nın Müdürü Dr. Abdulhalik Kazım
Kurumları Koruma Müdürlüğü'nü ziyaret ederek
Kurumun Müdürü Yarbay Muhammet Said Muhamme
ile görüştü.
Gerçekleşen görüşme sırasında her iki kurum olarak
Kerkük halkına gereken hizmetleri sunmak için işbirliği
içerisinde çalışmalarını görüştüler.
Görüşmede bu gibi görüşmelerin sürekli yapılmasının
önemli olduğunu ve topluma yönelik hizmet yönündeki
çalışmaların artmasına faydalı olacağının vurgusu
yapıldı.
Bu gibi görüşmeleri ve ziyaretleri düzenleyen Kerkük Şii
Vakfı'nın Müdürü'nün amacı Kerkük'teki tüm kurum ve
kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmanın ve ilişkilerin
güçlendirilmesinin faydalı olduğunu belirtildi.

Siyasi
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CUMHURBAŞKANI, TERÖRE KARŞI MÜCADELEDE ULUSLARARASI
DESTEĞİ ÖNEMLİDİR

koordinasyon çerçevesinde terör
gruplarına karşı farklı bölgelerede
operasyonlara devam ederek
ülkeyi terörden temizlemeye

de istikrarın sağlanmasına zarar
vermektedirler.
Sözünün devamında Güvenlik
Güçleri ile Uluslararası Koalisyon

Bağdat - Kerkük Sabahı

Görüşler
İngilizler I. Dünya Savaşı
sırasında Irak’ı işgal
ettiklerinde Maarif
Bakanlığının çöktüğünün
farkındaydılar. Bu yüzden
Irak’ın önemli şehirlerinde
(Bağdat, Musul, Kerkük,
Basra) okullar açmayı ve
eğitim kalitesinin artması
için girişimlerde bulunmayı
düşünmüşlerdir. Ayrıca
İngilizler, Osmanlı’dan arda
kalan eğitim programlarında
bazı değişiklikler yapmış,
özellikle hukuk okullarında
eğitim dilini Türkçeden
Arapçaya çevirmiştir.
Öğretmen eksikliğini fark
eden İngilizler, zaman
kazanmak için Mısır ve
Şam’dan faydalanarak
öğretmenler ve dönemin
müfredatıyla donanımlı
kitaplar getirtmişlerdir.
Fakat 1921 yılında Irak’ın
genelinde esas olarak
eğitim dilinin Türkçe yerine
Arapçaya bırakılması,
toplumda ve özellikle de
gençlerin okula ve okumaya
yönelik düşüncelerinde
değişikliğe neden olmuştur.
Bu dönemde okullarda,
Osmanlı ve Türk tarihinin

Bağdat - Kerkük Sabahı

yanlızca taşıdıkları seçmen
kartla oy kullanmalarının altı
çizildiğini belirtildi. Bunun
yanında seçimlere katılan
tüm seçimelerin ister Irak'taki
göçmenlerin ister yurtdışında
yaşayanların katılması
için gereken icraatlerinin
yapılmasına da değinildiğini
açıklandı.
Toplantıda ayrıca, seçimlerin
şeffaf birşekilde yapılması
için güvenilir şirketlerle
anlaşmanın yapılması önemlidir
ve seçmenlerin gözden
geçirilmesi için bu konuda

Birleşmiş Milletlerle de bu
hususta danışmanın gerektiğini
belirtildi.
Bunun yanında seçimlerin şeffaf
birşekilde gerçekleşmesi için
seçimler sırasında BYSK ile BM
arasında seçimleri denetlemek
için işbirliğinin yapılması ve
gereken desteğin sağlanması da
konuşuldu. Toplantının sonunda
seçmenlere sandık başına davet
etmek için milli bir medya
kampanyasının başlatılması
ve seçmenlere güvenin
kazanmasının gerektiğinin
vurgusu da yapıldı.

Geçtiğimi 17 Kasım 2020 Salı
günü, Bakanlar Kurulu Meclisi
Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin
Başkanlığında haftalık normal
toplantısını yaptı.
Gerçekleşen toplantıda ülkede
cerayan eden son gelişmeler ve
toplantıya özel hazırlanan konular
masaya yatırıldı.
Toplantı il ilgili Bakanlar
Kurulu'nun Enformasyon
Bürosundan çıkan bildiriye göre,

kaliteli öğretmen sıkıntısı
yaşanıyordu. Bu nedenle
eğitimde gecikme yaşanmış
ve eğitim kalitesi düşmüştür.
Irak’ın kuzeyinde Araplar
dışında farklı etnik gruplar
vardı (Türkmen, Yezit ve
Kürtler). Güneyde de Şii
ve Sünni mezheplerin yanı
sıra taşrada yaşayanlar
bulunmaktaydı. Bu nedenle
devletin bütün mezhep ve
etnik grupların taleplerini
karşılamak ve onları eğitimöğretime teşvik etmek
amacıyla öğretmenlere
uygun kurslar verilmesi
gerektiği görülmüştür.
1 Ocak 1970 tarihinde
o dönemde bazı siyasi
gelişmelere müteakip,
Türkmenlere eğitim ve
kültürel haklar tanınmıştı.
Geçmişin tecrübesinden
ders çıkaramayan
Türkmenler daha önceki
dönemlerde verilen hakların
geri alındığını hatırlamak
istememişlerdi. Bu karar
üzerine sevinen Türkmenler,
okullardaki eğitim dilini
Türkçe yapmak için meydan
araştırmasına çıkmışlardı.
Kerkük Valiliğinde

toplantı sırasında ülke genelinde
Koronavirüs'e karşı mücadele
konusunda sağlık talimatları ve
icraatlerini yerine getirmek için
hükümet tarafından kurulan
komisyonun çalışmaları tartışıldı.
Toplantı gündeminde ülkede
genel sayım meseleside masaya
yatırıldı ve bu hususta ülke
genelinde sayımın yapılması için
Planlama Bakanlığı'ndan bilgilerin
hazırlanması için bir ay süre
verildi.
Parlamento seçimlerine özel mali

bütçe yasa tasarısı da onaylandı
ve bu tasarı da parlamentoya
gönderildiği belirtildi.
Bağımsız Yüsek Seçim
Komserliği'nin 2008 yılından 2020
yılına kada üzerine kira borcu olan
7.500.000.000 dinarın silindiğine
karar verildiğini açıklandı.
Toplantının sonunda önümüzdeki
yılda yapılması planlanan
erken seçimleri için gereken
hazırlıkları Bağımsız Yüksek Seçim
Komserliği'nin başlatılmasının
gerketiğini belirtildi.

EL-BATTAT SEÇİM MERKEZLERİNİ
KORUMAYA HAZIRIZ
Bağdat-İNA
Federal Polis Güçleri'nin Komutanı Korgeneral
Cafer el-Battat, İçişleri Bakanı ile Seçim Komiserliği
arasında seçim merkezlerini korumak için
anlaştıklarını açıkladı.
El-Battat, seçimleri koruma konusunda İçişleri
Bakanlığı'nın 17 yıla aşkın bu meselede tecrübesi
olduğunu belirterek Federal Polis Güçleri ise İçişleri

99 yılda Irak’ta Türkçe öğretimi
yerine, Hz. Muhammed
döneminden başlayarak
Raşidi, Emevi ve Abbasi
dönemlerini müfredata
konulmuş; eski ve yeni Arap
İslam tarihini, fen, tıp ve
felsefede neler başardıkları
anlatılmıştır. Böylece
Türkmen öğrencilerde
ecdadına ve tarihine karşı
yabancılaşma olmuştur.
İngilizlerin dayatması
üzerine Irak’taki yeni
eğitim sistemi bazı temel
sorunlarla karşılaşmıştır.
Bunlardan, okullardaki
eğitim dilinin Türkçeden
Arapçaya geçmesi, Türkçe
konuşan ve Arapça
bilmeyen öğretmenleri
değiştirme zorunluluğu
doğurmuştur. Bu durum
öğretimde tedirginliğe
ve gecikmeye sebep
olmuştur. Öğretmenler,
Arapçayı iyi öğretmek
için ders yüklerinin çok
üstünde derse girmişler
ve öğrencilere sadece
Arapça dersler vermişlerdir.
Bu da öğrencilerin diğer
dersleri görmelerine
fırsat vermemiştir. Ayrıca
Irak’ta Arapça bilen

çalışyorlar .
Cumhurbaşkanı, bölgede
gerginliğin bitirilmesi ve
istikrarın devam etmesi için terör

BAKANLAR KURULU TOPLANTISINDAN YENİ
KARARLAR

ERKEN SEÇİMLERLE İLGİLİ ÖZEL TOPLANTI
Önümüzdeki ülke genelinde
seçimleri tartışmak için her
üç Başkanlık , Yargı Meclisi
Başkanı, Bağımsız Yüksek Seçim
Komserliği ve Birlişmiş Milletler
Irak Temsilcisi konu ile ilgili özel
bir toplanı düzenlediler.
Gerçekleşen toplantı ile ilgili
çıkan bildiriye göre, toplantıda
gelecek seçimlerin yapılması
için istikrarlı bir havanın
sağlanması ve şeffaf bir şekilde
seçimin uygulanması tartışıldı.
Ayrıca seçimlerde BYSK
tarafından gereken önemlerin
alınması ve ilgili taraflarınca
seçimlerin önündeki engellerin
kaldırılması için atılacak
adımların da konuşuluğu
açıklandı.
Bildiri de, toplantıda
seçimlerde yoğun katılımın
sağlanması için bayometri
sistemi ile seçmenlerin
bilgilerinin güncellenmesine
vurgu yapıldı ve seçmenlerin

örgütlerine fırsat vermemek
gerektiğini dile getirdiğini
belirtildi.
Ayrıca ülkenin kalkınması ve
istikrarı için iş fırsatlarının
bulunması aynı zamanda Irak'ın
egemenliğini korumak için Irak'ı
kaoslardan uzak tutmasının
önemine vurgu yaptı.
Öte yandan görüşmede konuşan
İngiltere Müsteşarı Eliser Con
Lorimer, Cumhurbaşkanı'nın
söylediklerine katıldığını
ve ülkesinin teröre karşı
mücadele konusunda işbirliğini
sürdüreceğini dile getirdiğini aynı
zamanda Irak'ın güvenlik güçlerine
gereken desteklerini sunacaklarını
ifade ettiğini açıklandı.

oluşturulan eğitim
komisyonuyla paralel çalışan
Türkmenler, kısa bir zaman
sonra Kerkük’te Türkmence
eğitiminin yapılacağı 130
okul tespit edilmiş ve bu
araştırmanın incelenmesi
için komisyona sunulmuştur.
Kerkük Valiliğindeki
komisyonun incelemesi
sonucunda, 30.05.1970
tarihli resmi yazısı ile
130 okul Türkmenlere
tahsis edilmiştir. Musul
da ise 14.05.1970 tarihli
Vilayet Komisyonu’nun
yazısı üzerine Türkmence
eğitiminin yapılması
gereken 40 okul tespit
edilmiştir. Bunun gibi
Türkmenlerin yaşadığı diğer
bölgelerde ise aynı şekilde
Vilayet Komisyonu’nca
Erbil ve Diyale’de 10
okulu Türkmenlere tahsis
edilmişti.
1991 yılında, 1. Körfez
Savaşı’ndan sonra, Kuzey
Irak’ın Duhok, Erbil,
Süleymaniye ve Kifri
şehirleri “Güvenli bölge”
olarak ilan edilmiştir. Bu
bölgenin Erbil ve Kifri
şehirlerinde de halkın

Bakanlığı'nın askeri kanadı olarak böyle zorlu bir
süreçte seçimleri korumaya hazır olacağını dile
getirdi.
El-Battat, seçimlerde vatandaşlar oylarını özgürce
kullanmak için bizler görevimizi yerinde getirmeye
hazır oluruz ve ekleyerek bu hususta Başbakan
ile görüştüğünde seçimleri korumakla kendilerini
görevlendirdiklerini de söyledi.

(1)
isteği üzerine Türkçe
eğitime geçilmiştir. 1993
yılında Türkmenler, Kuzey
Irak bölgesinde sekiz okul
(Karaoğlan İlköğretim
Okulu, Doğuş İlköğretim
Okulu, Türkmenli İlköğretim
Okulu, Kerkük İlköğretim
Okulu, Oğuz Han Lisesi,
İmadeddin Zengi Lisesi,
Garibi Lisesi ve Atabeyliler
Lisesi) açmışlardır. Bu
okullar muhteşem bir ilgiyle
karşılanmıştır (Örneğin, ilk
kayıt esnasında toplam 800
öğrenci Doğuş İlköğretim
Okuluna başvurmuştur).
Türkçe öğretmenlerinin
gönüllü olarak görev
yaptıkları bu okullarda,
eskisinden farklı olarak,
Türkçe eğitimi Türkiye
Türkçesiyle yapılmaya
başlamış ve bu okulların
sayısı 2003 yılına kadar
artış göstermiştir (2003
yılına kadar toplam 13
Türkçe eğitim veren okul
bulunmaktadır.). Saddam
Hüseyin’in kontrolü altında
olan bölgelerde ise Türkçe
eğitimin yapılması yasak
olup sadece Arapça eğitim
yapılmıştır.

Türkmen kültürü
tehlikede mi ?

Belki de Kerkük sabahı gazetesinin
bu sayıdaki alacağım konu bir yazıya
sığmaz.. bir kitapta da detaylıca
aldığım zaman kanımca yetmez.
Birçok millet kendisini kültürü ile
ayakta tutabildi. Kültür çok dallı bir
bilim olarak nitelesek yanlış olmamız
mümkün değil,dolayısıyla bir milletin
tarih boyunca yaptıkları tüm eserler
kültür aracılığıyla korunabilir.
Türkmenler,dikta rejim zamanımda
özellikle edebiyat dalında, hem
uluslararası gende yerel kültür
çalışmalarında büyük katkısı
olmuştur, zira yasaklı bir dönemde
kültürleri ile Türkmen halkı canlı
olarak ayakta kalabildi.
Bu nedenle; kültürel faaliyetlerde
çalışan tüm saygıdeğer bireylere..
bu değerli eseri korumak için
büyük görevler düşer, çünkü son
zamanlarda özellikle sanat dalında
çok üzücü ve talihsiz olaylar yaşandı.
Bu olaylar halk içinde büyük yankı ile
karşılandı, zira Türmen sanatı Türk
dünyasında, yeri çok müstesnadır.
Türkmen kültürüne zarar vermek
kırmızı çizgisidir, bunun da karşısında
durmak herkesin milli görevi
olmalıdır.
Özdemir Hürmüzlü

Kerkük Sabahı

Cumhurbaşkanı Berhem Salih,
bölgede teröre karşı mücadele
konusunda uluslararası desteğin
devam ettiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı'nın Enformasyon
Bürosundan çıkan bildiriye
göre, geçtiğimiz 19 Kasım
2020 Perşembe günü
Cumhurbaşkanlığı'nın El-Selam
Saray'ında İngiltere Savunma
Bakanlığı'nın Müsteşarı Eliser Con
Lorimer ve İngiltere'nin Bağdat
Büyükelçisi Stivin Hiki'yi karşıladı.
Gereçekleşen görüşme
sırasında taraflar iki ülke
arasındaki ilişkilerin farklı
alanlarda geliştirilmesi ve silahlı

güçlerin eğitim, silahlandırma
aynı zamanda da teröre karşı
mücadelede işibirliğinin
güçlendirilmesi masya yatırıldığını
açıklandı.
Bildiriye göre görüşme sırasında
konuşma yapan Cumhurbaşkanı,
ülkede teröre karşı savaşın
sürdüğü için bu hususta
uluslararası toplum desteğinin
önemli olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı, Irak'ın farklı
güvenlik güçleri terör örgütü
DAİŞ'i yendiğini söyleyerek fakat
günümüze kadar bu örgütü bazı
hücreleri zaman zaman bazı
yerlerde terör eylemleri yaparak
hem vatandaşların güvenliğini
bozmaya çalışyorlar hemde ülkede

Nokta atışı

Bağdat-İNA

Türkmen Bölgelerinden
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Dakuk'ta Yel İmamı
TUZLU KUYULAR ARASINDA TATLI KUYU
Yel imamı bağdat'tan kerkük'e giderken yol boyu kendi kendime
sorduğum sorudur.
Camiden yükselen güzel büyük bir kubbesi Var. Caminin minaresi
güzel çizimlerle kaplı, kerbelaya ait seramiklerle işlenmiştir.
Yel imamı kimdir?
Cami-türbe dakuk ilçesinde
başkent Bağdat’ın 210 km.
Kuzeyinde bulunmaktadır.
her zaman ellerini kaldırıp
fatiha suresini okumak ve
dua etmek isteyenler var. Bu
yüzden türbe yanında duran
taksiler veya özel araçlar
bulunur.
Bu sefer fotoğrafçı
arkadaşımla türbeyi ziyaret
etme sebebimiz sadece dua
etmek değil imamı tanıtmak
için bir makale yazmaktı.
Türbenin sahipleri
Bu sefer türbeye yaptığım
ziyartte bana eşlik eden
Mustafa Cevdet bey türbenin
seyit hadi bin mehdi bin
hüseyin bin sarta bin ibrahim
askeri bin musa kazım (aleyhü
selam)’a ait olduğunu ve
yanındaki türbenin ise kızı
meryeme ait olduğunu
söyledi.
Hikayeleri:
Cevdet bey, Ehli beyt yani
peygamber efendimiz (s.a.v)’ın
ailesini ve torunlarının zulme,
göçe, adaletsizliğe maruz
kalmalarının bir göstergesi
olduğuna rivayet ediliğini
söyledi..
Bu ailenin ( seyit hadi
bey ve kızının) aleyhuma
selam buraya taşınması ve
artık bu bölgede yaşmaya
başlamasından kısa bir
zaman sonra seyit hadi'nin
kızı meryem’in hastalanarak
babasından önce vefat etti.
Seyit hadi bu nedenle
öldükten sonra kendisinin de
kızının yanına defnedilmesini
vasiyet etti.
Tarihi kaynaklar kesin doğum
tarihinden bahsetmez,
ancak Abbasi döneminin
sonlarında yaşadığı ve 383
Hicri senesinde hayatını
kaybettiği rivayetler arasında
yer almaktadır.

Amır celil
Fotoğrafçı: Hüseyin Talip

Türbe detayları
Mustafa cevdet, türbede 2
kutsal kişinin mezarı olduğunu
ve 5000 metrekareden
oluştuğunu söyledi.. Hadra
alanı 300 metrekare olarak
iki yarıya bölünmüştür. Ayrıca
İmam Muhammed el-Bakir
camisi vardır, cami alanı 1500
metrekare olarak 1700 kişilik
alan oluşturmuştur.
Türbenin , Kerbelaya özel
seramiklerle kaplı bir miraresi
olduğunu, yüksekliği ise 20
metre karedir.
Türbe kubbesi ise 13
metrekare yüksekliğindedir.
genellikle Kerbelaya özel
seramiklerle Arapça yazıt ve
motiflerden oluşan yazıtlarla
kaplı olmayan düzenli bir
kubbedir.
Bağdat'ta bulunan kazımiye
bölgesine özel olarak 2 metre
x 180 cm ölçülerinde kalay
ağacından yapılan iki tabut
vardır.
Türbede, özel güvenlik odası,
yönetim odası, misafirhane,
heyet kabul odası ve mutfak
gibi bir çok yer bulunuyor.

Türbenin idaresinden sorumlu
olan cevat’ın konuşmasına
devam ederek, bizim için
bir misafirhane, bir mutfak
ünitesinden oluşan bir
misafirhane inşa edildi.
çalışanlar için karavanlarda
klima çalışrtırmak ve türbeyi
aydınlatması için 150 KV
jeneratör temin etti.
Türbe Bağdat'tan bağışçı
Hacı Ali El Azzavi tarafından
yaptırıldı.
Hüseyin (a.s)'ı ziyaret
edenlerin dinlenme alanları
Türbe çalışan 13 görevli vardır
bunların arasında güvenlikten
sorumlu olan kişilerde yer
almaktadır.
Türbenin büyüklüğü ile ilgili
olarak güvenlik sorumlusu,
"Dinsel vesilelerle, özellikle
İmam Zeynelabdin (aleyhu
selamın) şehitliğinin
anıldığı 25 Muharremde,
Nevruz bayramlarında
ve ilkbaharda perşembe,
cuma ve cumartesi günleri,
ziyaretçi hareketlerinin yoğun
olduğunu söyledi.
Ayrıca,Türbe 3500 ziyaretçiyi

ağırlıyor ve türbeye gelen
ziyaretçilerin çoğu, özellikle
İmam Hüseyin'in arbainiye
merasimlerinin olduğu
günlerde gerçekleştiğini
belirtti.
Türbeye gelenlerin çoğunun
Dakuk, Kerkük, Türkiye Ve
İran'dan Gelen Arbainiye
merasimlerine katılanlar
olduğunu türbe güvenliğinden
sorumlu olan arkadaş söyledi.
Tatlı kuyu
Türbe idaresinden sorumlu
olan arkadaşımız bize
türbede bulunan su kuyusunu
anlatıyor:
Artezyen kuyumuz var,
derinliği 33 m, bölgede
bulunan devlete veya halka
ait olan diğer kuyulardan
farklıdır.
Bölgedeki diğer kuyuların
tuzlu olması ve bu kuyunun
özelliğinin tatlı su kuyusu

olmasından dolayı bölgedeki
tüm evler tatlı su ihtiyacını
buradan alıyor.
Restorasyon aşamaları
Osmanlı döneminde 1950'lere
kadar olduğu gibi kalan
türbenin üzerine kilden bir
kubbe inşa edildi, böylece
türbe genişleyerek küçük bir
oda haline geldi.
Seksenlerin sonunda Vakıflar
Bakanlığı bu türbeyi blok
malzemeden ve basit bir
yapıyla inşa etti.
Yapılan alan yaklaşık 800
metre kare idi ve 2005
yılında Bağdat ilinden gelen
bağışçı Hacı Ali El-Azzavi,
resmi makamların onayıyla
türbeyi yıkıp daha büyük bir
alan kapsamasını daha iyi
bir şekilde inşa edilmesini
sağlamıştır.
Hacı ali azzavi tarafından
yapılan restorasyonun maliyeti
ise 800 milyon ırak dinarıdır.

annesinin ciddi bir hastalıktan
iyileşmesi nedeniyle azzavi
türbeyi restore etmek için
adak adadı ve adağını yerine
getirdi..
2014 senesinde ise türbe şii
türbeleri genel sekreterliğine
tabi olmuştur.
Adının hikayesi
sorumlu, kendisini ziyaret
edenlerin allahtan şifa
dilediklerini ve çoğunun
eklem ve siyatik rahasılıkları
olduğunu ve orada dua
ederken esen rüzgarın
onlara vurması nedeniyle
iyileşmelerinden sonra bu
imama bu ad verildi.
Türbenin adı Türkmence'dir.
Nedeni ise, daha önce de
bahsettiğimiz gibi, şifa aramak
için türbeyi ziyaret eden
siyatik ve eklem hastalarının
olduğunu ve Türkmence'de
eklemlerine yel çarptığını
anlatılıyor

Kerkük denilen şehirden hatıralar...

Yetim (Öksüz)...

Kerkük Sabahı

BURHAN EL MÜFTÜ

Yaklaşık yarım asır
önce, Irak toplumunda
yetimlik az iydi, hatta
1973_1974 yıllarında ben
ilkokuldayken koca okulda
sadece 5 tane yetim vardı,
o yıllarda ilkokul altıncı
sınıfa ulaşmayan belli bir
hastalık veya görünmez
kazalar yüzünden anne
ve babasını kaybeden
çocuklara yetim denilirdi.
Birinci sınıftayken
çok iyi hatırlıyorum
bayrama bir kaç gün kala
öğretmenimiz ( Celal
efendi) sınıfın köşesinde
bulunan beyaz dolabının
yakınında duruyordu,

okul müdürümüz (
Hayrettin efendi) sınıfa
girip (İmad) adlı çocuğu
sordu , öğretmen (Celal
efendi) öğrenci (İmad)'ın
oturduğu sıraya doğru
işaret etti. Müdür (
Hayrettin efendi) yavaş
adımlarla ( İmad) ın
yanına doğru yürüdü
elinde bir çift ayakkabı
ve bir poşeti ona verdi.
( İmad) gür kıvırcık saçlı,
iri gözlü, esmer bir
çocuktu, sürekli yalnız
otururdu belki başka
bir şehirden gelmiş ya
da Kerkük etrafında
bulunan köylerin birinden
gelmişti. Okulumuz
Türkmence okuluydu
kendisi Arap olduğu için

belki bizlerle iletişim
kuramıyordu. Belki de bu
yüzden yalnız kalıyordu.
Çünkü Türkmence

dilini bilmiyordu. Ama
(Hayrettin efendi)'nin
sınıfımıza geldiğinden
sonra ve ( İmad)'ın

yetim olduğunu
öğrendimizde onun tek
sorunu Türkmence'yi
bilmemek değildi,

İmad'ın babası işçiydi,
ve bir iş kazası sonucu
hayatını kaybetmişti,
öğretmen ( Celal efendi)
hepimizin onunla arkadaş
olmamızı istedi, yalnız
ve mutsuz olmasın diye
. İmad üçüncü sınıfa
kadar bizimle birlikteydi,
ancak bizim okulumuzun
kuralları çok sert olduğu
için ve Türkmence ağırlıklı
dersler olduğundan dolayı
daha fazla dayanamayıp
başka okula geçmişti,
ancak bir sene daha
bekleseydi okulumuzda
Arapça okumaya devam
ederdi çünkü Türkmence
okumak Kerkük'ün tüm
okullarında yasaklandı
tam da ben ilkokul

dördüncü sınıfa başlarken.
Yıllar çabuk geçti 1980
yılında o lanet olası
savaşın başlaması
yüzlerce hatta binlerce
çocuğu yetim bırakmaya
and içmişti sanki , savaş
başladığında ben ortaokul
ikinci sınıftaydım, tam
sekiz sene boyunca
devam eden savaş ,
mühendislik fakültesinden
mezun olmama bir adım
kala ancak bitivermişti,
ama durmadan 
binlerce can almayı
becermişti.
Makalemde adı geçen
çocuğun gerçek adı (
İmad) değildi, o şahsın
özeline saygı duyarak bu
adı kullandım.

Röportaj
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Mutluluk kliniklerine çok ihtiyacımız var.
ama terör günlerini unutamadığı için
dönmek istemiyor.
Samar evinde, daha önce oğlunu
kaçıran bir komşusu ve yolsuzluk
şüpheli bir muameleye imza atmayı
kabul etmediği için tehdit edilen bir
iş arkadaşının katılımıyla bir grup
psikoterapi seansı düzenledi.
Her biri korkuları hakkında konuştu
ve birkaç seanstan sonra her biri
sorunlarından kurtulduğunu hissetti
ve onlara büyük bir pozitif enerji
verdi.
bir süre sonra Samar ailesiyle birlikte
Musul'a döndü ve sadece endişeleri
için değil, bir proje başlatmaktan
korkan genç kadınlar için bile grup
psikoterapi seansları düzenlemeye
devam etti.

Ensam şalçi
Çeviri: ilaf enver

İmam Ali (as)'ın, Kufe camiinde
akşam namazından sonra bazı ibadet
edenlerin camiden ayrılmadıklarını ve
kendisiyle ayrı görüşmek istediklerini
bu yüzden imam ali (as) onlarla
görüşmüştü.
Herkes kendi sorunu hakkında
konuştu ve çözümünün birlikte
oturmak olduğunu ve her biri en
büyük soruna bir çözüm bulmak için
derdini anlattı.
Herkes diğerlerini dinledikten
sonra ayrıldılar ve her biri sorunun
diğerinden küçük olduğu için
şükrederek camiden ayrıldı.
Başka bir deyişle, sorunlarına
kendilerinin çözümler
bulacaklarından emin bir şekilde
camiden ayrıldılar.
Önemli bir adım
İmam Ali'nin (as) yaptığı şey,
yüzyıllar sonra, bir yandan sorunlarla
yüzleşmek ve verimli çalışmaları
teşvik etmek için psikolojik tedavinin
en önemli adımlarından biri, diğer bir
deyişle psikolojik eğitim ve bir kişiyi
toplum içinde aktif bir birey haline
getirmek için beceri ve pozitif enerji
yetiştirme araçlarından biri haline
geldi.
Wikipedia ansiklopedisinde
bilim adamlarının Amerika
Birleşik Devletleri'nde II. Dünya
Savaşı'ndan sonra grup psikoterapisi
geliştirdiklerini ve ondan önce sadece
araştırma ve deneyler olduğunu ve
oradaki başarısının onu tüm dünyada
etkili bir tedavi haline getirdiğini
okuyoruz.

Mutluluk Klinikleri
Maddi açıdan bir insan yada ailesi
ne kadar rahat olursa olsun, normal
toplumlarda bir sorun veya krizle
karşılaşmayan kimse yoktur.
bu karşılaşılan sorunlar ve krizler,
psikolojik yorgunluğa ve büyük bir
baskı altında olma hissine neden
olan alışılmadık koşullardan geçen
toplumlarda bol miktarda bulunur. Bu
nedenle kişinin şüphesiz psikolojik
tedavi seanslarına ihtiyacı vardır.
Irak'ta, deli olarak damgalanmamak
için psikiyatriste gitmekten hala
korkuyoruz, oysa gitmemek bizi
çıldırtabilir.
Gelişmiş ülkelerde psikiyatri klinikleri,
psikiyatrist ve analistleri içeren
mutluluk klinikleri olarak adlandırılır,
sınırlı maaşı olan bir çalışan bile

seans alır.
daha iyi bir hayat
Pozitif enerji başlığı altında
düzenlediğimiz çalışmaların çoğu
şu ya da bu şekilde grup psikoterapi
seanslarıdır.
buna katılanların çoğu, herhangi bir
psikolojik tedavi adı verilmediğinden
dolayı konuya dokunarak etkileşimde
bulunur ve tartışır.
Sorunlardan kurtulun
Samer hanım (gerçek ismi değil)
kendisi için çok büyük olduğunu
düşündüğü bir soruna çözüm
bulmaya geldi.
Bundan yola çıkarak kendisine büyük
sorunun olmadığını allahın bütün
sorunlarına çözüm bulabileceğini

söylerek, pozitif enerji çalışmalarına
katılmak isteyip istemediğini sorduk.
Çünkü çözüm bulunamazsa bile
güvenilir insanlara sorunları
anlatmak insanı biraz olsun
rahatlatır.
Sonra cesaretimi toplayıp ona
bu çalışmanın pskiyatri çalışması
olduğunu söyledim.
İlk başta sedece kendisinin
sorunlarını anlatma korkusundan
dolayı kabul etmedi kendisine özel
bir seans almak istedi.
seansta, Musul'dan ayrılıp başka
bir ilde yaşadığı ve yeni yerinde ilçe
şubesinde çalışmaya başladığı ve
ailesiyle birlikte Musul'a dönmek
istemediğini keşfettim, ancak
musulu kurtarmak için yapılan
operasyonlarda evi zarar görmemiş

Basitçe
Ve bu yazıyı okuyanlar için, evde ya
da parkta böyle seanslar yapmanın
bir yer kadar basit olduğunu
söyleyebilirim ve tek ihtiyacımız olan,
küçük mobilyalar ve iyi aydınlatma
ile sessiz ve temiz bir yer, naneli,
papatyalı sıcak ferahlatıcı içecekler
sağlamak ve seansı yöneten kişi
olmaktır.
herkes, endişelerini, dertlerini,
hastalığını veya korkularını belirterek
seansa başlar Başkalarının önünde
konuşmak, negatif bir yükü
boşaltmak pozitif enerji kazanmak
için yeterlidir.
Son olarak, bilginiz için Bağdat'taki
İbn Rüşd Psikiyatri Eğitim Hastanesi,
ihtiyaç sahiplerine tedavi ve
konsültasyon hizmetlerini ücretsiz
veriyor ama yeterli değil. Yaşadığımız
şartlar Bağdat'ta ve illerde başka İbn
Rüşd ihtiyaç şubeleri ve Mutluluk
kliniklerine çok ihtiyacımız var.

Koronavirüs: İltihaplı eklem romatizması ilacı,
ağır Covid hastalarının tedavisinde 'işe yarayabilir'

İltihaplı eklem
romatizması (romatoid
artrit) için kullanılan
tocilizumab adlı
ilacının, ağır Covid-19
hastalarının tedavisinde
faydalı olabileceği
belirtiliyor.
İngiltere ve
Hollanda'dan
araştırmacılar, elde
edilen ilk sonuçlar için
"kesinlikle çok iyi"
değerlendirmesi yaptı.
Elde edilen sonuçlara
güvendiklerini ifade eden
araştırmacılar bu nedenle
ilacın denemelerine devam
etmediklerini, ancak ilacın
hastanın hayatta kalması ile
ilgili kesin etkilerinin hala
hesaplanmakta olduğunu
söylüyor.
Uzmanlar, bir yandan da tüm
veriler açıklanıncaya değin ilaç
konusunda temkinli olmak
gerektiği uyarısında bulunuyor.
Tocilizumab, bağışıklık
sistemini hedef alıyor. Bazı
Covid-19 hastalarında bağışıklık
sistemi aşırı yüklenme yapıyor
ve koronavirüsten ziyade
bağışıklık sisteminin bu tepkisi
ölüme yol açıyor.

Denemeler Londra'daki
Imperial College Üniversitesi,
İngiltere Yoğun Bakım
Araştırma Merkezi ve
Hollanda'nın Utrech
Üniversitesi tarafından yapıldı
ve solunum cihazına bağlanmış
ağır Covid-19 hastalarına
odaklandı.
303 hasta üzerinde yapılan
ilk denemeler, bağımsız
gözlemcilerin ilacın işe
yaradığını gösteren yeterli
veriye ulaşıldığını bildirmesi
üzerine iki gün önce sona erdi.
Ancak sonuçların
yorumlanması karmaşık bir
süreç.

Zira sonuçlar, hastaların
durumunda bir iyileşme
olduğunu gösteriyor, ancak
hayatta kalma oranı ve yoğun
bakımda geçirilen zamanla ilgili
istatistiksel verilerin de netlik
kazanması gerekiyor.
Doktorlar ilacın etkili
olduğunu biliyor ama hastanın
hayatta kalmasına mı yoksa
sadece iyileşme sürecini
hızlandırmasına mı yaradığını
belirlemek zaman alacak.
Imperial College'dan Prof.
Anthony Gordon, "Bunu
henüz bilmiyoruz, ikisine de
yarayacağını umuyoruz" diyor.
Sonuçların "çok cesaret verici"

olduğunu söyleyen Gordon,
tocilizumab ilacının "bakımda
standart haline gelebileceğini"
belirtiyor.
Henüz resmi olarak
yayımlanmamış verilerle ilgili
kesin değerlendirmelerin
haftalar alacağı belirtiliyor.
Damardan verilen ilaçla tedavi
masrafının 650-1300 dolar
civarında olması bekleniyor.
Steroidler, Covid-19 hastalığına
yakalanmış kişilerin hayatını
kurtarabileceği kanıtlanmış
tek ilaç grubu. Covid
tedavisinde yaygın kullanılan
deksametazon da bir steroid
ve bağışıklık sistemini yatıştırıcı

etkide bulunuyor.Tocilizumab
da bu karmaşık sistemin belli
kısımlarını hedef alıyor. Utrech
Üniversitesi Tıp Merkezi'nde
yoğun bakım uzmanı Dr.
Lennie Derde, "Bu kesinlikle
çok iyi bir sonuç. Salgının
başlamasından sonraki birkaç
ay içinde, ağır hastalar için
etkili ikinci bir ilaca sahip
olmak görülmemiş bir durum"
değerlendirmesinde bulunuyor.
Ancak diğer uzmanlar, kesin
sonuçlar inceleninceye kadar
temkinli olmak gerektiği
konusunda uyarıyor.
Deksametazonun koruyucu
olduğunu gösteren Oxford
Üniversitesi araştırma ekibinde
yer alan Prof. Peter Horby,
"Bu cesaret verici bir sonuç ve
daha odaklı anti-enflamautar
ilaçların da işe yarayabileceğine
işaret ediyor" diyor.
Tocilizumab denemelerinden
şimdiye dek elde edilen
sonuçların karma özellik
taşıdığını; dört kontrollü
denemenin ikisinden negatif,
ikisinden de pozitif sonuç
alındığını belirten Horby,
ayrıntılı sonuçları dört gözle
beklediğini ifade ediyor.
Steroidler, Covid-19 hastalığına
yakalanmış kişilerin hayatını
kurtarabileceği kanıtlanmış
tek ilaç grubu. Covid
tedavisinde yaygın kullanılan
deksametazon da bir steroid

ve bağışıklık sistemini yatıştırıcı
etkide bulunuyor.
Tocilizumab da bu karmaşık
sistemin belli kısımlarını hedef
alıyor.
Utrech Üniversitesi Tıp
Merkezi'nde yoğun bakım
uzmanı Dr. Lennie Derde, "Bu
kesinlikle çok iyi bir sonuç.
Salgının başlamasından sonraki
birkaç ay içinde, ağır hastalar
için etkili ikinci bir ilaca sahip
olmak görülmemiş bir durum"
değerlendirmesinde bulunuyor.
Diğer uzmanlar ihtiyatlı
Ancak diğer uzmanlar, kesin
sonuçlar inceleninceye kadar
temkinli olmak gerektiği
konusunda uyarıyor.
Deksametazonun koruyucu
olduğunu gösteren Oxford
Üniversitesi araştırma ekibinde
yer alan Prof. Peter Horby,
"Bu cesaret verici bir sonuç ve
daha odaklı anti-enflamautar
ilaçların da işe yarayabileceğine
işaret ediyor" diyor.
Tocilizumab denemelerinden
şimdiye dek elde edilen
sonuçların karma özellik
taşıdığını; dört kontrollü
denemenin ikisinden negatif,
ikisinden de pozitif sonuç
alındığını belirten Horby,
ayrıntılı sonuçları dört gözle
beklediğini ifade ediyor.
BBC

Kerkük Sabahı

Sağlık

kültür
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BİR AVUÇ HATIRA,

Pandemi günlerinde eski kitaplara dönüş
Cumhur KERKÜKLÜ
Bir yıla yakın, dünyayı
kırmızı çember içine alan,
ve hayatımızın yönünü
degiştiren pandemi süreci
tüm hızıyla devam ediyor.
Dünyada eşi benzeri
görülmeyen bir salgın
krizinin ortasındayken
evlerde kalmanın ne kadar
önemli olduğunu ve o
boş zamanı nasıl fırsat
bulup, istifade etmemezin
ehemmiyetini bir kez
daha hatırlatmakta fayda
olduğunu düşünüyorum.
Kişisel bir tecrübeden ve
şahsi bir deneyimden,
mühterem okuyucalara
aktarmak istiyorum.
Günlük Yaşantımızın
büyük bir bölümünü evde
geçirdiğimiz bu günlerde dış
dünya ile bağlantı kurmamızı
kolaylaştıracak, zamanımızı
güzelleştirecek dostlarımız
var: Kitaplar...
Kütüphanemin yakın
reflerinden rast gele günde
bir kitap çıkarıp okurum ve
zamanımı böylece faydalı
bir şekilde geçirmeye
çalışıyorum.
Dün okuduğum bir kitaptan

bahsetmek istiyorum
burada, kitabın adı: (Kerkük
hatırlarım) yazarı Türkmen
davasının sönmeyen ateşi
lakabiyle tanınan marhum
Yazar izzettin KERKÜK’tür.
Kerkük’ten ikmali tahsil için
Türkiyeye intikal eden, ve
daha sonra oraya yerleşen
kıymetli yazarımz, kitabının
Kerkükle alakalı hatıralarının
bir kısmında şöyle yazıyor:
1961 yılının Haziran ayında
Ankara’da göreve
başladım. Bu benim ilk defa
devlet memuriyetine
başladığım yıldır. Tam 30 yıl
sürdü. Dış göreve
atanmadan 4 yıl Ankara’da
geçirdik. Hayatımda
çok önemli bir dönemdi bu…
Bu müddet zarfında
Türk edebiyatı ve sanat
dünyasının önemli
şahsiyetleri ile tanışmak

fırsatını bulmuştum.
Çok sevdiğim kardeşim
merhum şehit Necdet Koçak
da o yıllarda Ankara’da idi.
Başkentteki
milliyetçi çevreleri çok iyi
bilirdi ve onlarla devamlı
temas hâlinde idi. Onun
vasıtası ile rahmetli
Halide Nusret Zorlutuna ile
tanışmıştık. Zorlutuna,
çocukluk yıllarını Kerkük’te
geçirdiği için bu şehre âşıktı
adeta.
Hatıralarında Kerkük için
“çocukluk cennetim”
derdi. Babası Hürriyet
Mücahitlerinden merhum
Avnullah Kâzımî, Osmanlı
döneminde Kerkük’te
mutasarrıflık yapmıştı.
Abdulhay adındaki küçük
kardeşi Kerkük Kalesinde
Danyal Peygamber Camiinin
haziresinde gömülüdür. Bu

yüzden Halide
Nusret Hanım Kerkük’e
kalben bağlı idi. Bu bağlılığını
hayatının sonuna kadar
devam ettirdi.
Ankara’da düzenlenen
“Kerkük Geceleri”ne
çağırıldığında konuşmacı
olarak katılır, Kerkük
özlemini dile getirirdi. Kızı
Emine Işınsu da, annesi gibi
bir “Kerkük Sevdalısı”dır.
Necdet Koçak’ın
dramını anlatan “Tutsak” adlı
romanın yazarıdır.
Yine Ankara’da
bulunduğumuz
sıralarda, edebiyatçı
hemşerilerimizden Şair
Necmettin Esin
Beyle de tanışmıştık.
Kendisi Tokat Maarif
Müdürlüğü ve Ankara Halk
Eğitim Dairesi Başkanlığı
görevlerinde bulunmuştur.
Ayrıca Irak Türkleri Kültür ve
Yardımlaşma Derneği’nin bir
süre
başkanlığını da yapmıştır.
Hamaset şairi olarak
tanınır. Basılmış 5 şiir kitabı,
bir romanı ve bir de
Kemalettin Kamu hakkında
edebî bir araştırması
vardır.

1987 yılında Ankara’da vefat
eden Necmettin
Esin’in Kerkük üzerine pek
çok şiiri mevcuttur.
Bunlardan en ünlü olanı
”Selam Kerkük” başlıklı
şiiridir. Necmettin Esin’in
Londra’da bulunduğu
sırada kaleme aldığı
bu şiir, Abdülvahit
Küzecioğlu tarafından Saba
makamında bestelenmiş ve
seslendirilmiştir…
ilk dafa büyük dava adamı,
kerkük sevdalısı, üstadımız,
izzettin kerkük, 19/12/2003
senesinde, istanbul'un akgün
otelinde bulunduğumda,
gelip beni büyük üstalar
suphi saatçı
merhum yazar ve iş adamı,
Haşim salihi ile birlikte
alıp, epey iyi bir şekilde
istanbul'daki türkmen
kuruluş ve derneklerini
gezdirdiler, bir haftadan
fazla süren o seyahetimde
fikrimde kalan en tuhaf
hatıralardan biride, 50
seneden fazla kerkükten
ayrılmış üstadımız, o güne
kadar açık ve öz bir kerkük
şivesiyle konuşmasıydı.!!
Pandemi döneminede
başka zamanlarda

elde edemediğim eski
kitaplarımı bir daha okuma
fırsatı beni hakikatan
mutlu etti, krizlerde,
salgınlarda,kısacası,
her ağır ve vahşet dolu
günleri, kitaplar arasında
geçirmekten bence daha ne
faydalı olacak.!
Kaldi ki satırlarıma son
vermeden öncede, bu
vesiliyle büyük üstadımız
merhum izzettin kerkük
hocayı kısa bir şekilde bu
günkü gençlere tanıtalım:
Kerkük’ün Musalla
Mahallesinde 1929 yılında
doğdu.
İzzettin Kerkük 1936 yılında
Kale İlkokulu’nda başladığı
ilk eğitimini, 1938’de
Korya’da Gazi İlkokulu’nda
sürdürdü. 1943 yılında henüz
14 yaşında iken babasını
kaybedince, velayetini dayısı
üstlendi.
Türkiye’ye 1949 yılında
gitti. Yüklendiği misyonu en
verimli biçimde Türkiye’de
gerçekleştirmeye kararlıydı.
1949-1950 öğretim yılında
İstanbul Üniversitesi İktisat
Fakültesi’ne başladı
1959 yılında Irak Türkleri
Kültür ve Yardımlaşma

Derneği’ni arkadaşları ile
kurdu. Kendisi Kurucu Üye
olarak da Genel Sekreter
görevini yürüttü.
1997 yılında Kerkük Vakfı’nın
kurucuları arasında yer aldı
ve Vakfın Başkanı oldu.
Böylece yeniden Kerkük
davasına hizmete başladı.
Aynı zamanda Kerkük
Vakfı’nın yayın organı
Kardaşlik ve Altunköprü
dergilerinin sahibi ve yazı
işleri müdürü oldu.
Ömrünü Irak Türkmen
davasına veren İzzettin
Kerkük, Türkiye’de Irak
Türkmen davasının bayrak
isimlerinden biri olarak
tanınmıştır.
İzzettin Kerkük’ün cenazesi 4
Mayıs 2014 Pazar günü öğle
namazını müteakip istanbul
Şişli Camiinde kılınan
cenaze namazının ardından
sevenlerinin katılımı ile
Zincirlikuyu Mezarlığı’nda
çok sevdiği eşinin yanında
toprağa verildi. Vasiyeti
üzerine defin sırasında
Kerkük’ten getirtilen toprak,
dava arkadaşlarının elleriyle
mezarına serpildi.
Yüce Allah ikisinin de
mekânını cennet eylesin.

Azerbaycanlı Şaire

Almaz İlahe Ahmedova'nın (Sensizliğe Öğretirim Özümü) Adlı Daha
Basılmamış Şiir Buketi Kerkük'te Türkmen Edebiyatçılar Birliğinde...

Kerkük Sabahı

Aydın Kerkük
Azerbaycan Edebiyatı Türk
Dünyasının en zengin hazinesidir.
Bu hazine de Altın, inci, yakutlar,
mücevherler ve elmazlar vardır.
Azerbaycan Edebiyatı ve bilhassa
şiir dünyası, aşıkların, filozofların,
mutasavvufların, kahramanların,
destan yazanların yığınak yeridir, bu
yığınak bir deniz gibiydi büyüyerek
bir ammana dönüşmekte, işte bu
gün bu amman da dolup taşmakta
nehir nehir sınır bilmeden yol gidip
Türk ellerine ulaşmak sevdasında.
Irak Türkmenler'i özellikle Kerkük bu
ammandan çoktan beri doya doya
payını alarak ve onun neşvesiyle her
an Azerbaycan Edebiyatına hayranlık
ilhamından esinlenerek mest
olmuştur. Aslında Irak Türkmenler'in
de Azerbaycan sevgisi ve aralarındaki
edebi ilişkiler çok uzun zamanlara
dayanır. Bendeniz bundan üç yıl
kadar önce bu konu hakkında
Arapça olarak uzun bir yazı yazıp
Türkmeneli Gazetesi ve Türkmeneli
Sanat ve Edebiyat Dergisinde neşr
etmiştim. Aslında bu dostluğun
bu tanışlığın önemli adımlarından
başlıcasını Bakü'de yüksek tahsil
görmek üzere Kerküklü Sinan Said'in
Azerbaycana seferi ve orada Kerkük
müziğiyle, sanatıyla edebiyatıyla ilgili
tanıtıcı çalışmaları bir yandan, diğer
yandan Profesör Gazenfer Paşayev'in
bin dokuz yüz seksenli yıllarda
Bağdat'ta görev yaptığı yıllarda Irak
Türkmenleriyle ilgili yoğun çalışmaları
ve ardından çok sayıda eserler
meydane getirmesi bu dostluğu
pekiştimede çok etkili olmuştur. Buna
ilaveten Azerbaycanın büyük şairi
rahmetli Resul Rıza ve arkadaşlarının
çok eski yıllarda Kerkük'ü ziyaret
etmeleri daha doğrusu o güne göre
Irak'ta Türkmen inkişafı ve Türkmen
varlığına vaki olmak uğrunda büyük
gelişmelerden sayılır.

Irak Türkmenleri Azerbaycan'dan ne
kadar uzaktasalar da bir o kadar da
aralarında gönül bağı vardır yakınlık
vardır. Bu yüce dostluğ, bu yakınlığı
bize gösteren Azerbaycanlılar'dır.
Bizi yüreklerine basıp bizi ikiz kardeş
sayan Azerbaycanlılar'dır. Bunu en iyi
ifade eden Azerbaycan'ın eski
Cumhurbaşkanı rahmetli Hayder
Aliyev şöyle ifade etmişti:
(Tarih sayfalarını araştırdığımda
gördüm ki Güney Azerbaycan
ve Kuzey Azerbaycan bir de Irak
Türkmenleri üçü de bir bütünün
parçalarıdırlar.)
Onun için biz küçük yaştan
Azerbaycan sevgisiyle büyüdük.
Biz yetiştiğimiz gençlik yıllarımızda
Azerbaycandan gelen çok az ve
çok nadir matbuatlarla göz açtık.
(Danışır Bakı) Azerbaycan radyosunu
dinleye dinleye Ali Ekber Sabırı, Resul
Rızanı, Süleyman Rüstemi, Bahtiyar
Vahapzadeni,Cabbar Cabbarlını, Ali
Vahidin Gazellerini, Hamit Araslını ve
Şehreyarı tanıdık. Ayrıca buna misal
olarak Kerküklüler'de Azerbaycan
sevgisinin bir başka örneğini
anlatmadan geçmeyeceğim. 2011
yılında ilk defa olarak Azerbaycan'dan
Kerkük'e gelen gazeteci ve yazar
rahmetli Zakir Sedatlı bendenizle
görüştükten sonra şunlar ı söyledi:
(Kerkük'te nereye yüz tuttuksa
özümüzü gördük. Biz ne kadar
uzaklardan gelmişken bir o kadar da
yakın olduğumuzu hisettik.
Bu sevgi bu doğmalığın ömrü

halklarımızın yaşı kadar kadimdir.
Bizden habersiz bizim için yanan el
Kerkük!!!
Bizden habersiz bizi sorup soran
bizi anan Kerküklüler. Zakir Sedatlı
sözlerine devamla: belki de çok
küçükken bana unutturacak. Ancak
inanmıyorum ki, Aydın Kerkük'ün
göz yaşlarıda o siyahıde olsun o ne
kameraya ne mikrofona, ne bize ne
de hansı ise, hayali tamaşacıya üz
tutup o öz hikayesini özüne konuşur:
Babamın işyerinde bir odası vardı
hiç kimseyi oraya yakın bırakmazdı.
Arada bir en yakın dostları ile bu
odada toplanırdılar ve her defa çıkıp
evlerine giderlerken ben bu nehenk
azman ve doluhsunmuş gözlerine
bakardım. Hiçbir zaman cüret edip
bu muammanın sebebini babamdan
sorabilmedik.
Günlerin bir gününde o sırrı babam
değil zaman çözdü. Babam yakındaki
camiye öğle namazına gitmişti,
nasıl olmuşsa kapıyı kilitlemeyi
unutmuştu, şimdide herşey gözümün
önünden geçmektedir. Ben heyecanla
ve ihtiyatlı bir şekilde odaya girdim
ve hemen yerimde donup kaldım.
Ortalıkta kimse yok idi,amma garip
bir ses duymaya başladım. Etrafa
bakındım ve ortalığı iyi sezmeye
başladım. Sonra gördüm ki o ses
tahtın üstündeki yastığın altından
geliyordu. Ben yavaş yavaş ve korka
korka yastığı kaldırdım, ses bir az
daha saflaştı, sonra hışıltı duyuldu,
arkasından şıp şirin bir seda geldi:
(Danışır Bakı...)Aydın Kerkük konuştu
ben onu dikkatle dinliyorum, onun
yüzüne bakıyorum...Hatıraları
yüzünden akan gözyaşıyla
karışmakta. Düşünüyorum ki ,bu
gözyaşı değil,
dirilik suydur onu şişeye doldurup
götürmek olmaz, o yürekten aktığı
zaman yüreğe dalmalıdır. Öylece
bu esnada Aydın Kerkük bir zaman
babasının odasından gözyaşları içinde

kişilere ne kadar benziyor. Hele
aklıma geliyor ki, bende (Kerkük)
adlı odanı terk ettiğimde aynen
Aydın Kerkük'e bezeyeceğim. İşte
Azerbaycan sevgisi böyle devam
etmişti Irak Türkmenleri'nde buna
ilaveten onlar bu sevgilerini şiirlerine
ve hoyratlarına da yansıtmışlardır. Biz
bu yazıyı yazarken ilham kaynağımız
bir şiir kitabı oldu, bu kitap çok
değerli Azerbaycanlı şaire Almaz
İlahe Ahmedova'nın (Sensizliğe
Öğretirim Özümü )adlı şiir kitabıdır,
kitabı bize Kerkük'ün çok değerli
evladı Irak Türkmen Cephesi ve
Türkmeneli tv'de görevli Sayın
Turgut Hürmüzlü beyefendi getirdi

ve Şaire Almaz hanımefendinin
tavsiyesi üzeine kitap hakkında
görüşümüzü ve şiirleri elden geldiği
kadar Türk Azerbaycan şivesinden
Türkiye Türkçesi'ne aktarmamızı
rica etti. Biz elimiz altındaki şiirleri
şerh etmeye kalkışmadık çünkü
bu iş bir ön söze degil onlarca
sayfalara sığmaz bazı kelimeleri
çeviri esnasında kafiye ve ölçü
bozulmasın diye bir çok kelimelere
dokunmadık ve olduğu gibi yerli
yerinde ve öz şivesiyle öz güzelliğinde
bıraktık. Almaz İlahe Hanımefendi
Azerbaycan şiir dünyasında tanınmış
bir ad olarak sesi dinlenilmektedir.
Onun şiirden başka sosyal iletişim

sayfalarında devamlı kısa yazılarına,
haber tipi görüşlerine hatta arasıra
şiirlerine bile rastlanılır. Almaz İlahe
Hanımefendi, bastırdığı birkaç şiir
kitabı yanında bir çok festivallere
katılarak çok sayıda ödüller
layık görülmüştür. Almaz İlahe
Ahmedova'nın şiirlerini toplum içinde
günlük yaşayış tarzı çerçevesinde
ibret verici vecize ve öğüt dolu
kelimelerle işlemiş hemde çok
başarılı olmuştur.Yazımızın sonunda
Şaire Almaz İlahe Ahmedova
hanımefendiye inşallah yakınlarda
basılacak bu kitabından dolayı tebrik
eder ve kendisine Kerkük'ten kucak
dolusu saygı selamlar gönderiyoruz.

BU BİZİM GAZETEMİZ..
İBRAHİM KORYALI.
HERKESE BELLİDİR Kİ YAZILI DİLİN NE KADAR ÖNEMİ
VARDIR ÇÜNKÜ BİNLERCE ŞEFAHİ ŞİİRLER, YAZILAR,
DESTANLAR SAHİBİYLE BERABER YER ALTINA
GÖMÜLDÜLER, NE GÖREN OLDU NEDE SORAN BELKİ
DİLDEN DİLE BAZILARI GELDİ AMA ÇOK DEĞİŞİKLER
GİRDİ ORTAYA ÖZEL NESNESİNİ KAYBETTİ, ONUN İÇİN
YAZILI DİLİN KIYMETİ BİTMEZ, ZAMAN SÜRDÜKÇE O
DA DEVAM EDECEK ÖZELLİKLE İNTERNET ZAMANINDA
HER YAZI NE KADAR KISA OLURSA OLSUN YİNE YERİNİ
BULACAK GOOGLE KÖŞELERİNDE.
KERKÜK SABAHI GAZETESİ YİNE YAYIN HAYATINA
BAŞLADI ALLAH’A ŞÜKÜRLER OLSUN TABİ ÖNCEDEN
ŞÜKRANLARIMIZI TÜM ÇALIŞANLARA SUNARIZ,
HALBETTE ÇOK ÇABALARI GEÇMİŞ ALLAH UZUN
ÖMÜRLER VERSİN KENDİLERİNE, SONRADAN KATKIDA
BULUNAN YAZARLARIMIZ DEVAMLI OLARAK FAYDALI
KONULARI KALEME ALMIŞLARDIR BU DA BÜYÜK
HİZMETLER SIRASINDA YAZILACAK AZINDAN DİĞER
MİLLETLER GİBİ BİZİMDE YAZILI EDEBİYATIMIZ
OLDUĞUNU İSPAT ETMİŞLER VE İSPAT ETMEYE DEVAM
ETMİŞLER ŞÜKÜRLER OLSUN.
KERKÜK SABAHI GAZETESİNİ YÜRÜTEN ARKADAŞLAR
GENİŞ BİR FİKRE SAHİBİDİRLER KUCAKLARI TÜM
KALEM SAHİBİNE AÇIKTIR FAKAT BİR ŞARTLA ODA
YAZILARINDAN OKUYUCULAR FAYDALANSIN YOKSA

YAZMAYA NE GEREK VAR ASLA! DÖNÜŞÜ (KERKÜK
SABAHI) TÜM TÜRKMEN MİLLETİNİ SEVİNDİRDİ
ÖZELLİKLE YAZARLARI VE EDEBİYATÇILARI DAHA
KÜLTÜR AŞIĞI OLAN İNSANLARIMIZI HAKİKETEN BİZİM
VE ONLAR İÇİN UFUĞA AÇILAN BİR PENCEREDİR
ŞARTSIZ KAYITSIZ TEMİZ, DOĞAL HAVAYI İÇİMİZE
SERPİYOR, NEDEN? ÇÜNKÜ O SADECE VE SADECE
HİZMET NİYETİNDEDİR BAŞKA ÇÜRÜK VE ŞAHSİ
NİYETİN PEŞİNDE OLMADI VE OLMAYACAK,
İŞTE BU HÜKÜMET TARAFINDAN BİZE VERİLEN
BİR AVANTAJDIR BUNU DA GAZETEDE ÇALIŞAN
ARKADAŞLARIMIZ ÇOK GÜZEL BİR TÜRDE YORGUNLUK
BİLMEDEN, USANMAK BİLMEDEN TÜRKMEN MİLLETİ
İÇİN HİZMETE KALKMIŞLAR ELLERİNE, FİKİRLERİNE
SAĞLIK.
İŞTE GAZETEMİZ DÖNDÜ BİZDE DÖNERİZ HİÇ BİR
ZAMAN ONU YARİ YOLDA BIRAKMAYACAĞIZ İSTER
EDEBİ, TOPLUMSAL, FİKİRSEL,YURTSAL YAZILARIMIZI
DEVAMLI OLARAK GÖNDERECEĞİZ, KERKÜK SABAHI
GAZETESİ HİÇ BİR ZAMAM MADDELERİMİZİ RET
ETMEDİ NEDEN? ÇÜNKÜ YAZILARIMIZIN İÇİNDEKİ
FİKİR DEVLATİMİZ İÇİN, TÜRKMEN MİLLETİ İÇİN,
HİZMET İÇİN YAZILAN FİKİRLERDİR, BİRLİK VE
BERABERLİK İÇİN YAZILAN BİR FİKİRDİR.
ŞÜKÜRLER OLSUN YÜCE ALLAH'A.
BİR DAHA TEBRİK EDERİM TÜRKMEN MİLLETİNİ
GENEL OLARAK VE YAZARLARIMIZI ÖZEL OLARAK.
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Tokyo Olimpiyatları: Bach,
olimpiyatların seyircili
yapılacağından emin olduğunu
söyledi
Uluslararası Olimpiyat Komitesi
(IOC) Başkanı Thomas Bach,
gelecek yıl düzenlenecek
Tokyo Olimpiyatları'nın seyircili
yapılacağından emin olduğunu
söyledi.Koronavirüs salgını nedeniyle
bir yıl ertelenen Tokyo Olimpiyatları,
23 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri
arasında yapılacak. Paralimpik
Oyunları'nın da 24 Ağustos-5 Eylül
arasında yapılması planlanıyor.
Japonya'yı ziyaret eden Thomas
Bach, o zamana kadar bir aşı
bulunması halinde, Olimpiyatlar'da
yarışacak tüm sporcularla seyircilere
aşı yapılmasını sağlamak için
çaba harcayacaklarını belirtti.
Olimpiyatlar'a 200 kadar ülkeden 11

bin atletin katılması bekleniyor.
Bach, Japonya Başbakanı Yoşihide
Suga'yla görüştükten sonra yaptığı
açıklamada "Aklınıza gelen her
türlü önlemi alacağız. Bu nedenle
gelecek yıl Olimpiyat Stadyumu'nda
seyircilerin olacağına inancımız tam"
dedi.
8 Kasım'da Tokyo'da Olimpiyat
Oyunları'nın provası olarak bir
jimnastik turnuvası düzenlenmişti.
Dostluk ve Dayanışma Yarışması
adlı turnuvaya katılan 22 atlet,
yarışmalardan önce Tokyo'daki bir
otelde iki hafta karantinada kalmıştı.
Atletlere her gün koronavirüs testi
yapılırken binlerce seyirci de salonda
maske takmıştı.

BAĞDAT KUPASI'NDA ZEVRA VE EL-CEVVİYE TAKIMI TUR ATLATTI
Bağdat Futbol Kupası maçları
kapsamında Zevra ve ElCevviye takımları geçtiğimiz
Çarşmaba günü Cenain Babil
ve Masafi el-Vasat takımlarını
yenerek çeyrek finale
yükseldiler.
Diğer maçlarda ise Naft
Meysan ile Divaniye takımları
Erbil ve Emanet Bağdat
takımlarına yenilerek kupa
dışı kaldılar.
Geçitiğimiz sezonun
şampıyonu olan Zevra takımı
Cenain Babil'i yenmekte
zorluk çekti maçın 68.
dakikasında defansı Necim

Şuvan'ın tek bir golü ile maçı
zorla kazanabildiler.
Kuvva el-Cevviye takımı
Masafi el-Vasat takımının
sahasında oynayarak maçın
ilk yarısında zorluk çekti,
maçın ikinci yarısının 68.
Dakikasında Abbas Casim'in
attığı gol ile öne geçtiler
daha sonra ikinci yarıda
sahaya inen Karrar Ali
maçın bitmesine kalan son
beş dakika kala Kuvve elCevviye'nin ikinci golünü
atarak maçı kazandılar.
Diğer maçlarda ise,
Emanet Bağdat takımı ile

Divani takımının maçında
hakimiyetini sürdürdü. Maçın
sonunda iki takım penalti
vuruşlarına kalarak Emanet
Bağdat takımı maçı 5-4'e
kazandı.
Erbil takım konuk ettiği Naft
Meysan takımı ile maçında
da aynı senaryo yaşandı ve
maçın sonunda iki takım
penalti vuruşlarına kalarak
maçı Erbil takımı kazandı.
Basra takımı ise Şahraban
takımını gol yağmuruna
tutarak maçı 6-0'a kazandı.
Kerkük Sabahı

SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİNDEKİ ALAYA
KARŞI BÜYÜK DESTEK GELDİ

MİLLİ TAKIMDA İKİ OYUNCUMUZUN KOVİD
19 TESTELERİ POZİTİF ÇIKTI
Milli takımın genel müdürü Basil Korkis, 2 futbolcunun testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
Korkis, Irak Haber Ajansı (IMA)’ya yaptığı açıklamada, "Milli takımın kadrosunda yer alan 2
futbolcu (Ala Abülzahre ve Hüseyin Ali) görülen lüzum üzerine yapılan test sonuçları pozitif
olarak raporlanmıştır. Testleri pozitif çıkan futbolcularımızın karantina süreci derhal başlatılmış
olup gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Futbolcu geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar
diliyoruz." dedi.
INA

Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan
futbolcu sayısı 2'ye yükseldi

Milli Takımın oyuncusu olan Muhammed Muzhir'e karşı
sosyal paylaşım sitelerindeki alay edici harektelere karşı
büyük tepki geldi ve oyuncunun yanında durmak için
farklı taraflardan olumlu destek geldi.
Yaşanan olayda ilgi çeken nokta şuydu bu olaya karşı
sadece güney veya orta illerdeki spor taraftarları tepki
göstermedi bunun yanında diğer tüm illerden de tepki
geldi. Bu olay yine Irak'taki tüm farklı görüşleri bir araya
getiren şey spor ve futbol olduğunu gösterdi.
Destek mesajları:
Milli Takımımız Özbakistana karşı maçında Milli Takımın
kaptanı Ali Adnan maçtan çıktığında kaptan bandını
maça giren genç oyuncu Muhammed Muzhir'e vererek
kendisine moral amaçlı güzel bir mesaj oldu.
Diğer oyuncular ise sahada güzel sözlerle destek
vererek Muhammed Muzhir'e karşı yapılan alaylara
karşı olduklarını herkes kendi yolu ile mesajlarını
verdiler.
Kabul edilemez davranışlar:
Sosyal paylaşım sitelerinde yaşanan alay edici
davranışlar kabul edilemez ve her hangi bir gerekçe
ile üstesinden geçilmez bu gibi olaylara karşı ciddi
anlamda icraatlerin alınması gerekiyor. Sosyal paylaşım

sitelerinde yazılanları ilgili makamlar tarafından takip
edilmesi gerekiyor ve bu gibi olayların geleceklerde
yaşanmaması için önlemlerin alınması elzemdir.
Özelliklede bu gibi olay Irak futbolunun gelecek
yıldızlarından olan bir oyuncuya karşı olduğu için bu gibi
meselelerinin peşinden gitmesi önemlidir.
Dileğimiz şudur ki yaşanan bu olay son olur ve bu gibi
olaylardan ortaya çıkan birlik mesajları devam eder.
Muhammed Muzhir'in kısa özgeçmişi:
Muhammed Muzhir, ben şahsen Taylant'ta düzenlenen
Asya Olempiyat Şampiyonasına katıldığımzıda tanıdım
ben o şampiyona sırasında gazeteci olarak şampiyonayi
takip etmek için oraya görevimi yerine getirmek için
gönderilmiştim. O şampiyona sırasında milli takımımızın
yaptığı entremanlarını yakından takip ediyordum ve
orada Muhammed Muzhir'in sakin ve entramanlar
sırasında ciddi bir kişiliğe sahip olduğunu görmüştüm.
O şampiyonada Milli Takımımız çıktığı üç maçtan
ikisinde en iyi oyuncu olarak Muhammed Muzhir'i Asya
Birliği seçmişti. O Şamiyonadan sonra Naft Meysan
takımından El-Şurta takımına transfer olundu.
Ondan kısa bir süre sonra Milli Takımın teknik direktörü
Katiniş'in güvenilir oyuncularının arasında yer almasını
başardı.

yabancı oyuncumuz ile sayı 2'ye yükselmiştir.
Oyuncularımız izolasyona alınarak karantina
süreçleri başlamıştır" ifadelerine yer verildi.
Sarı lacivertli kulüpte golcü futbolcu Enner
Valencia, milli takım kampında koronavirüs
testi pozitif çıkmıştı. Fenerbahçe, Süper Lig'in 9.
haftasında 21 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da
Gençlerbirliği'ne konuk olacak.
sondakika

Manchester City, Pep Guardiola'nın
sözleşmesini 2 yıl uzattı
Premier Lig ekibi Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola,
2021 yılında bitecek sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı ve takımda
kaldı. İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'nin
teknik direktörü Pep Guardiola, yeni sözleşme için kulübüyle
anlaşma sağladı. Manchester City ile sözleşmesi 2021 Haziran
ayında bitecek olan 49 yaşındaki İspanyol teknik adam,
İngiliz ekibinin yöneticileriyle yaptığı görüşmede el sıkıştı.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Manchester City ile
Pep Guardiola'nın 2023 yılına kadar olan yeni sözleşme için
anlaşma sağladığı duyuruldu. Pep Guardiola imza sonrası
"Manchester City'ye geldiğimden beri hep çok hoş karşılandım.
Birlikte büyük başarılar kazandık. Böylesine bir desteği her
teknik adam ister. İşimi yapmak için her şeye sahibim ve göreve
devam etmem için bana olan güveni gördüm. Gelişmeye
devam etmek için çok heyecanlıyım. Manchester City'nin bunu
yapmasına yardımcı olacağım için de heyecanlıyım." dedi.
2016 yılında Manchester City'nin başına geçen Pep Guardiola,
2 Premier Lig, 3 Lig Kupası, 1 FA Cup ve 2 Community Shield
kazandı.

Hürriyet

Kerkük Sabahı

Bilal Zeki

Fenerbahçe, Ekvatorlu golcüsü Enner Valencia'nın
ardından 1 futbolcusunun daha koronavirüs test
sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Fenerbahçe'de Ekvatorlu forvet Enner Valencia'nın
ardından 1 futbolcu daha koronavirüse yakalandı.
Kulüpten yapılan açıklamada "Gençlerbirliği
maçına yönelik yapılan rutin Covid-19 testlerinde
takımımızda 1 oyuncunun test sonuçları pozitif
çıkmıştır. Daha önce milli takımında pozitif olan

 �صفحة16

 دينار250:ال�سعر

2020 ) ت�شرين الثاين23( ) االثنني68(العدد
K

e

r

k

ü

k

S

a

b

a

h

جريدة ا�سبوعية عامة ت�صدر عن �شبكة االعالم العراقي
ı

N

E

W

S

P

A

P

E

R

SÜLEYMANİYE'DE ULUSLARARASI KİTAP
FUARINA TÜRKMEN KATILIMI
Kerkük Sabahı-Diyale
Diyale Türkmen edebiyatçı ve yazarlarından bir grup Süleymaniye İli'nde
düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarına katıldılar. Düzenlenen kitap fuarına
onlarca basım evleri Irak ve yurtdışından katıldı.
Kerkük Sabahı gazetesine demeç veren Semir Salihi, Diyale
Türkmenleri'nden yazar ve edebiyatçılar düzenlenen kitap fuarına katıldılar.
Salihi, bu gibi fuarlara Türkmen tarihini ve kültürünü tanıtmak çok önemli
olduğunu vurgulayarak bu fuara dünyanın farklı yerlerinden kültürel
kesimlere ırak'ta esasi bir oluşum olduğumuzu bu sayede göstermiş oluruz
dedi.
Fuara katılan Türkmen edebiyatçı ve yazarları fuar günlerinde 3 gün
boyunca kendi kitaplarını sergilediler.

ABD'de Maryland Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, robot
süpürgelere sızarak birçok ülkede giderek yaygınlaşan bu cihazların
evdeki sesleri kaydetmek için kullanılabileceğini kanıtladığını
açıkladı.
Bilgisayar uzmanları, sinyal işleme ve derin öğrenme tekniklerini
kullanarak normalde mikrofonları olmayan bu robotları birer kayıt
cihazına dönüştürdü.
Araştırmacılar, ışık algılama ve uzaklık ölçme "Lidar" teknolojisi
kullanan tüm cihazların, bu yöntemle manipüle edilebileceğini
söylüyor.
Singapur Üniversitesi'yle birlikte gerçekleştirilen projeyle ilgili
bulgular dün Bilişim Topluluğu ACM'nin bir konferansında paylaşıldı.
Dr. Nirupam Roy, "Hiçbir şey düşünmeden bu cihazları evimize
getiriyoruz. Ama çalışmamızla mikrofonları olmamasına rağmen,
bu cihazların navigasyon için kullandığı sistemlerini başka bir amaca
uygun hale getirebileceğimizi, evdeki konuşmaları dinlemek için
kullanabileceğimizi ortaya koyduk" dedi.

Zoom

Burhan Müftü

Çin kasabasında köpek gezdirme yasağı
Çin'in Yunnan eyaletine bağlı
Weixin kasabasında kamusal
alanda köpek gezdirmek
yasaklandı. Yerel yöneticiler
tepkiler üzerine, Cumartesi günü
yürürlüğe gireceği açıklanan
köpek gezdirme yasağının
değerlendirileceğini duyurdu.
Yasağı üç kez ihlal edenlerin
köpeklerinin öldürüleceğinin
açıklanması sosyal medyada
öfkeye neden olmuştu.
Yerel yönetim, bazı "ısırma"

olaylarının ardından alınan bu
kararın "medeni köpek bakımını"
özendirmeyi ve yaklaşık 375 bin
nüfuslu kasabanın sakinlerini
korumayı amaçladığını
savunuyor.
Ancak sosyal medyada birçok
kişi bu yasağı "aşırı ve barbarca"
bulduğunu belirtti.
13 Kasım'da duyurulan yasak
uyarınca kamusal alanda köpek
gezdirenler ilk ihlallerinde
uyarılacak.

Bir hikayem var

'Robot süpürgeler, evdeki
konuşmaları dinlemek için
kullanılabilir'

Telafer ilçesinin kuzeyine giderken Yolun
solunda bir alan olduğunu Göreceksin O
güvercin kuyusu .
Güvercinlerin yuva yaptıkları yerin yanı
sıra kenarlarında bulundukları güvercinler
Ve insanlar baharda bu kuyuya gidip kuyu
etrafında dolanan güvercin sürülerini
görürlerdi.
El-iyadiye bölgesini çevreleyen uzak tepelerin
güzelliği, çiçeklerin, yeşil alanların bulunduğu
bahar mevsiminin güzelliğini tamamlayan

Türkmen genç
fotomodelin Türkiye’deki
yolculuğu

Kerkük Sabahı

Kendisi hayalleri doğrultusunda yol
kat etmek için doğup büyüdüğü kent
Kerkük’ten ayrılarak Türkiye’nin İstanbul
kentine yerleşmiş. Amacı doğrultusunda
hızla ve emin adımlarla ilerleyen
Muhamme Ayad, İstanbul’a yerleşme
fikrinin nasıl oluştuğunu şöyle anlattı:
“Daha önce Türkiye’de yaşan bir
arkadaşımın yanına gittim. Bana
İstanbul’a gitmemi ve orada yolumun
açılacağını tavsiye etti ve bu kelimeleri
duyunca gitmem gerektiğine karar verdi.
Hatta eğitimimi yarıda bırakarak 2015
yılında Türkiye’ye yerleştim ve hemen
başvurularda bulundum.”
İlk teklifi bir deodorant markasından
aldığını ve reklam filminde oynadığını
belirten Muhammed Ayad, sonrasında
bir giyim markasının teklifte
bulunduğunu ve reklam çekimleri
gerçekleştirdiklerini belirtti. Yaptığı

Kerkük Sabahı
8

Son

Irak Medya Ağı tarafından
haftalık yayınlanan bir gazetedir

Başyazar
Nermin Müftü

Güvercin kuyusu
(Allo antar
kuyusu )

Editör
Yayın yönetmeni
Hüseyin Kemalzade

işlerde olumlu dönüşlerin olduğunu
ve bu yolda ilerlediğini fark ettiğini
söyleyen Ayad, “Eğitimimi tamamlamam
gerektiğine karar verdim. Diploma bir
insanın hayatı.” diyerek, bu nedenle
Kerkük’e döndüğünü ve eğitimini
tamamladığını ifade etti.
Kerkük’te bir arkadaşıyla çekim
yaptıklarını söyleyen Ayad, “Kerkük’te
bir şeyler yapmamız gerektiğini
düşündüm. İlk çekimimizi yaptık ve
başarılı sonuç aldık.” diyerek, Kerkük’te
sadece siyasi alanda değil bu alanlarda
da bir şeyler yapmanın gerektiğinden,
gençlerin korkmadan kendisini
ifade edebilmesi için imkanların
oluşturulmasından bahsetti.
Kişinin kendi hedeflediği yolda gitmesi
ve kendisini bulmasının önemine
değinen Ayad, ancak öyle mutlu
olabileceğini söyledi.
Tba

Allo antar kuyusu ve Güvercin kuyusu ismi
vardı.
Güvercin kuyusu halkının tanıdığı ve bildiği
bir yerdir İklim koşullarının oluşturduğu
doğal bir kuyu.. Böylece Telafer ve iyadiya'ya
giden yoldaki noktalardan biri oldu. Ancak
bu kuyu büyük bir mezarlığa dönüşmüştür,
bu kuyunun adını duyduğumuzda ölüm
bile aklımıza gelir. Bu kuyu, terörist DAİŞ'in
bölgenin masum sakinlerini kenarında
öldürdükten sonra gömdüğü mezarlık
oldu. Kuyu şimdi ölümlernden sonra atılan
binlerce ceset içeriyor Bölge sakinlerinden,
insanlığa karşı işlenen bu suçların görgü
tanığı iken korkunç hikayeler anlatan birçok
insan var. Binlerce ceset bulunmasına ve
ölenlerin bölge sakinleri ve Türkmenler
olmasına rağmen bu dava hareketsiz kaldı.
Bugüne kadar cesetler kimlik için mezardan
çıkarılmadı Davanın önemine rağmen insan
kalıntılarını içermesi, en iğrenç suçlardan
dolayı tasfiye edilmiş, hükümet ve sivil
toplum kuruluşları cesetleri tespit etmek için
çok çalışmalıdırlar.
Bu kuyudan güvercinler gibi yükselen
ruhlar, huzur ve güven içinde yatsınlar diye
ailelerinin onları tanımasını bekliyorlar.

Saddam sufi
Tasarım: Mazin Rahim

Ahmet Terzioğlu
ilaf enver
İnci Muhammet

Not: Gazetemizde yer alan köşe yazıları ve
görüşler, yazarın kendi düşüncesini yansıtmaktadır.

