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Bayramınız
Kutlu Olsun

Ramazan Ayı insanoğlunun
kendisi ile hesaplaşmak
ve barışmak için büyük bir
fırsattır, bunun yanında
bizim hakkımızda kimler
yanlış yapmış olsa bile
onları affetmek ve yardım
etmemiz için el uzatmamız
gerekiyor.
Bayram ise, insanın iyilik
yapmaya ve kötülüğe karşı
iyilikle davranmak ile söz
vermeye daha büyük bir
fırsattır.
O kimseler ki affetmeyi
bilmezler ve hataları
üzerinde devam etmeye
kararlı olurlar en kötüsüde
yaptıkları hataları asla itiraf
etmezler birtek kendilerini
doğru görenler ise öncelikle
topluma aynı zamanda da
kendilerine de zarar verirler.
Affetmek süvarilerin,
hatalarından geri dönmek
ve özür dilemek ise
efelerin ahlakındandır.
Süvari ve efelik
sıfatlarını taşımayanlar
ne hatalarından geri
dönebilirler nede özür
dilmeye cesaret ederler.
Biri birimze el uzatalım ve
bayramı kutlayalım bunun
yanında da kendimiz ,
memleketimiz Kerkük, Irak
ve geleceğimiz için birlikte
çalışmaya söz verelim
Başyazar

Kerkük Sabahı
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Açılış

Irak Medya Ağı tarafından haftalık yayımlanan bir gazetedir
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ULUSAL GÜVENLİK MECLİSİ HAFTALIK TOPLANTISINI
DÜZENLEDİ
Geçtiğimiz 22 Mayıs 2019 Çarşamba
günü Ulusal Güvenlik Meclisi Silahlı
Kuvvetler Başkomutanı ve Başbakan Adil
Abdülmehdi'nin başkanlığında haftalık
toplantısını düzenledi.
Geçekleşen toplantıda bölgede ve dünyadaki
yaşanan son gelişmeleri konu ile ilgili Irak'ın
rolünü aynı zamanda da her hangi bir
ihtimala karşı hazırlıklar da tartışıldı. Meclis,
bazı hassas meseleleri belirterek konu ile
ilgili taraflarla görüşmelerin arttırılması ve
bölgedeki krizin bitirilmesi için gerekenlerin

yapılmasını görüştü.
Toplantıda Adalet Bakanlığına bağlı olan bazı
kurumlardaki idari ve insani işlemlerdeki
görüşlerde konuşuldu.
Meclis İşişleri ve Savunma Bakanlığı'nın
maaşlarının yatırılması ve ekonomik açısından
da mensuplara faydaları da tartışıldı.
Toplantının sonunda ister terör
cinayetlerinden isterse farklı cinayetlerden
mahpus yatanlarla kanun yolları ile nasıl
davranalıcağına dair konularla ilgili de bazı
konular üzerinde tartışmalar yapıldı.

EL-CUBURİ İLE HARBİYE KERKÜK'ÜN KERKÜK KALESİ'NİN YENİDEN
RESTORASYONU GÖRÜŞÜLDÜ
GÜVENLİĞINİ GÖRÜŞTÜLER
Kerkük Valisi Rakan Said el-Cuburi UNESCO Irak Temsilciliği'nin
Müdürü Paolo Fontani ile Tarihi Kerkük Kalesi'nin yeniden
restorasyon çalışmalarını görüştü.
Cuburi görüşme sırasında Tarihi Kerkük Kalesi ve Kışla'sının yeniden
restorasyonu Kerkük için çok önemli olduğunu vurguladı.
Öte yandan Unesco Irak Temsilciliği'nin Müdürü Paolo Fontani Kerkük
Kalesi ve Kışlası'nın yeninden restorasyonu için Kerkük'ün yerel
idaresine yardım etmeyi düşündüklerini ifade etti.
Fontani, sözün devamında restorasyon çalışmaları için Kale hakkında
iyi bir araştırmanın ve nelere ihtiyaç olduğunu bilmek lazım dedi.

Kerkük Sabahı

RAHMET DUVARI KAMPANYASI
Kerkük Valisi Rakan Said elCuburi Kerkük Operasyonlar
Komutanlığı'nın Komutanı
Orgeneral Said Harbiye ile
Kerkük'ün güvenlik durumunu
görüştüler. Geçekleşen görüşme
sırasında Kerkük'teki güvenlik
planları ve Kerkük'ün etrafındaki
bölgelerin korunması aynı
zamanda da Ramazan Ayı'na özel
kurulan güvenlik planının başarılı
birşekilde tamamlanması da
görüşüldü.
Kerkük Operasyonları
Komutanlığı'nın Merkezinde
yapılan güvenlik toplantısında
Kerkük'te görev yapan Federal
Polis Güçleri'den Orgeneral

Şakir Kuvin ve yanında da başka
komutanlar da hazır bulundu.
Toplantı sırasında Kerkük'ün
güvenliği ele alınırken geçen
günlerde şehit düşen Federal
Polis Güçleri'nden subay ve
askerlerin ailelerine başsağlığı
iletildi ve kanlarının yerde
kalmayacaklarına da söz verildi.
Toplantıda Kerkük'ün güney
bölgelerinde terör faaliyetlerini
bitirmek amacı ile güvenlik
planların gözden geçirleceğine
söz verildi.
Toplantının sonunda Kerkük Valisi,
güvenlik güçlerinin Kerkük'te
gösterdikleri fedakarlıklarına
değindi.

Ramazan Ayı münasebetinden dolayı Kerkük'te faaliyet gösteren
Sivil Toplum Örgütleri'ne bağlı Avukatlar Sandikası tarafından yoksul
ve muhtaç ailelere yardım eli uzatmak için ''Rahmet Duvarı'' adında
kampanya başlatıldı.
Kampanyanın yeri Kerkük Hastanesi'nin duvarında bağışta bulunan
insanların elbise, ev eşyaları ve gıda malzemeleri de toplanıyor, orada
muhtaç insanlara dağıtılıyor.
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EL-CUBURİ VE BEYATLI, KERKÜK'ÜN İSTİKRARI ÖNEMLİDİR
Kerkük Valisi Rakan Said
el-Cuburi, Bedir Örgütü
Kuzey Bölge Sorumlusu
Muhammed Mehdi
Beyatlı'yı karşılayarak
Kerkük'teki siyasi, güvenlik
ve hizmet konularını
görüştüler.
Gerçekleşen görüşme
sırasında her iki taraf
Kerkük'te yaşanan
istikrarın korunmasına
vurgu yaptı, ayrıca
Kerkük'teki güvenlik

güçlerine gereken
desteğin verilmesi ve
Kerkük halkı arasında
barışçıl yaşamı aynı
zamanda da diyaloğun
devam etmesinin gerektiği
dile getirildi.
Görüşmenin sonunda
Kerkük'teki hizmet
meselelerinin iyi bir
şekilde sunulması ve
Kerkük'ün bütçesinin
de bir an önce projelere
verilmesi de görüşüldü.

KERKÜK SİVİL
HAVAALANI'NIN
AÇILIŞI
GÖRÜŞÜLDÜ
Kerkük Valisi Rakan Said el-Cuburi Irak Sivil
Hava Heyeti Başkanı Ali Halil İbrahim ile
Kerkük Sivil Havaalanı'nın çalışmalarının
hızlandırılmasını ve gereken ihtiyaçlarının
bir an önce tamamlanmasını görüştü.
El-Cuburi, Kerküklüler Kerkük'te sivil bir
havaalanının bulunmasını hakkediyorlar
ve bunu gerçekleştirmek için Kerkük'ün

KUSAY EL-SUHEYİL, RAKAN EL-CUBURİ,
GÖRÜŞMESİ
Yükesk Eğitim Bakanı Kusay el-Suheyil Kerkük Valisi
Rakan Said el- Cuburi ile Kerkük Üniversitesi'nin
Fakültelerini ve Teknik Enistitüsü'nün geliştirilmesini
görüştü.
Kusay el-Suheyil, görüşme sırasında konuşarak
Irak'taki Üniversitelerin geliştirilmesi Irak'ın
yeninden yapılandırılmasında katkısı olacağını
vurguladı.
Öte yandan Kerkük Valisi Rakan Said el-Cuburi,
Kerkük Üniversitesi'nin Kerkük şehrindeki
kardeşlik ve istikrarın simgesi olduğunu belirterek

geliştirilmesinin de Kerkük için çok önem taşıdığını
ifade etti.
El-Cuburi konuşmasının devamında Yüksek Eğitim
Bakanlığı'nın özgürleşen bölgelere önem vermesinin
gerektiğini belirterek bunların arasına Kerkük'e
bağlı Havice İlçesi'ndeki kurumların yeniden
yapılandırılmasının vurgusunu yaptı.
El-Cuburi, konuşmasının sonunda Kerkük'te
sağlanan istikrarın teröre karşı dökülen güvenlik
güçlerindeki şehitler sayesinde olduğunu dile
getirdi.

yerel idaresi diğer hükümet daireleri
ile işbirliği içinde gereken çalışmalarını
yaptılar. El-Cuburi, bu hususta Irak Sivil

TELAFER'İ DAEŞ KALINTILARINDAN TEMZİLENMESİ

Hava Heyeti'nin de son aşamalarının
tamamlanmasında ayrıca havaalanının
uçuşlara açılması için çalışmaların
hızlandırılmasını istiyoruz dedi.
El-Cuburi, konuşmasının devamında bizler
Kerkük'ün yerel idaresi olarak Irak'ın federal
talimatları çerçevesinde havaalanının
çalıştırlmasının doğurultusunda hareket
etmeye hazır dedi.
Öte yanda Irak Havaalanı Heyeti Başkanı
çalıştırlması için Kerkük Valisi'nin yaptığı
çalışmalarından dolayı memnun olduğunu
söyleyerek bu hususta gereken ihtiyacları
tamamlanmasına çalışacağız dedi çünkü
bu projenin gerçekleşmesi Kerkük'teki
istikrarın ve güvenliğin önemine de önem
katacaktır dedi.

Ninova İl Meclisi Başkanı Sido Sincari,
Başbakanlık Kurulu'nun Genel Sekreteri
Dr.Muhammed el-Timimi ve Başbakan
temsilcisi Orgeneral Muhmmed el- Şimmeri
ile Telafer ve Sincar İlçe'lerini ziyaretleri
kapsamında bu iki ilçede terör örgütü DAEŞ'in
kalıntılarının temizlenmesinde acele edilmesini

istedi.
Bölgeyi terörden koruma kapsamında Irak
Ordusu'na bağlı 92.Tugay tarafından Telafer
İlçesi'nin etrafında 10 adet hararetli özel
kameralar kuruduğu belirtildi.
Bu kameraların özeliği ise düşmanı 5 km
uzaklıtan fark etmesidir.

Kerkük Sabahı

konuşarak , bizler Kerkük Sivil Havaalanı'nın

Röportaj
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Emeklilik hayallerimizi gerçekleştirmek için bir
fırsattır...
Ensam Şalci
Çeviri: İlaf Enver
Daha küçüktüm , babamın iki
kere işe gittiğini görürüdüm
bir sabah birde öğleden sonra,
Anneme okulda arkadaşlarımın
babaları bir kez giderken
babamın neden iki kez işe
gittiğini sordum ve aldığım cevap
ise babamın emekli olmasıydı.

Kerkük Sabahı

Hayal ve film
Emekli birinin günde 2 kez
işe gittiğini zannederdim ve
büyüdüğüm zaman emekli
olmayacağımı söyledim.
Fakat babam bana emekli
kelimesinin anlamını şöyle
anlattı: emekli olan biri ülkesine
yıllarca hizmet etmiş biridir.
Babamın hayali, bir seyahat
şirketi açmaktı ve Irak'ta ilk
seyahat şirketi kuran kişi kendisi
oldu.
Emeklilik fikri benim için bir
hayalı gerçekleştirme fırsatını
sürdürdü.
Her ne kadar sefil, üzgün ve
emekli gibi görünen ve devam
eden filmlere ve dizilere
rağmen, emekliliğini giyotine
doğru yürüyormuş, emeklerinin
bitiminde ve hizmetin sonunda
ödüllendiriyormuş gibi muamele
etmeyi bitirirken yavaş yavaş
yürüyor ve en son dizi (Abu
Arusa) da Emekli babanın,
gününü nasıl geçireceğini
gösteriyor.
Gerçekler
Elbette emeklinin karşı karşıya
kaldığı zorluklar var; mevcut
şartlar nedeniyle değil,
hızlanan ve yaşam tarzlarında
hızlı değişen yaşam hızının
bozulmasından dolayı emekliler

bir çok zorlukla karşı karşıya
kalıyor.
Bütün bunlara rağmen, emekli,
bir hayalin gerçekleşmesi için
fırsat bulur, çalıştığım yeri yazan
bir yazar olan Hüseyin Amca'yı
(onu çağırdığımızı) hatırlıyorum.
Kuşatmanın koşullarıyla
yüzleşmek için saatlerce
çalıştıktan sonra emekliye
ayrıldığı gün çok neşeliydi.
"hayalimi gerçekleştirme
zamanım oldu.
Kahvede tavla kahramanı
olmak istiyordu, çünkü

Babamın hayali, bir
seyahat şirketi açmaktı
ve Irak'ta ilk seyahat
şirketi kuran kişi kendisi
oldu.
Emeklilik fikri benim için
bir hayalı gerçekleştirme
fırsatını sürdürdü.

büyümüş, kafeye gidip
arkadaşlarına meydan okumak
için çalışan çocuklarını
öğretmekten mahrum. Hayal
büyüklüğü ile ölçülmez, fakat
tavlada kazanmak olsa bile,
başarıldığında verdiği mutluluk
ömre bedel!
Hikayeler
Um Zeynep, Hazır yemek
üretmek için özel bir restoran
ya da fabrika sahibi olmayı
hayal etmeye başladı ve kendini
rüyasına adamak için erken
emekliliğini seçti.
Şimdi yemeklerini duyurmak için
bir sosyal ağ sayfası oluşturmayı
düşünüyor ve ürünlerini,
yiyeceklerini, kıyafetlerini veya
sanat eserlerini Facebook
üzerinden pazarlayarak uzun
zamandır takip ettiğini söyledi.
İtidal ve eşi 32 sene ilkokul
öğretmenliği yaptılar. Hayalleri
kendi okullarını kurmaktı
ve gerçekten de emekli
meslektaşlarıyla işbirliği içinde

okulu kurdular. İş - hayal - yaşının
otuzda durmuş gibi hissettirdiğini
söylüyor.
Amer halil, tatil günlerinde
Safafir pazarında (ASTA)
antrenman yaparak bakır yapma
yolunda hayalini gerçekleştirmek
için hazırlanmıştır.
Emekli olduktan sonra, rüyasını
gerçekleştirmeye ve Karrada'da
kendi işletmesini kurmaya
kendini adadı.
Servet
Emekliler zenginliktir, yaşamdaki
deneyimlerin ve okulların
birikimidir, nerede olurlarsa
olsunlar nimettir.
Hayatlarını aile ve ülke için
çalışarak geçirdiklerini söylemeye
değinmek istemiyorum, yaşları
bir işte ya da işte olmadan
devam ediyor.
Her rol, hayalinden sonra kendini
adamaya ve şartlar ve sıkıntılara
rağmen, emekli olduktan sonra
yeni bir hayata başlar ve elini ve
iradesini tatlı kılar.

Siyasi
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CUMHURBAŞKANI İMAM KAZIM VE İMAM
CUVAD'I ZİYARET ETTİ
şiddet fikirlerinin karşısında
dumrak için dini kurumları
ile hükümetin arasında
işbirliğinin yapılmasının
gerektiği vurgulandı.
Cumhurbaşkanı, Irak
halkı arasında birliğin
sağlanmasında rol
oyunayan Şeyh Hüseyin
El-Sadır'ın duruşlarına da
değindi.
Öte yandan Şeyh
Hüseyin El-Sadır,
Cumhurbaşkanı'nın
makamlara gerçekleştirdiği
ziyaretlerinden dolayı

PARLAMENTO BAŞKANI BM KALKINMA
PROGRAMININ IRAK'TAKİ YENİ
TEMSİLCİSİNİ KARŞILADI

Geçtiğimiz 22 Mayıs
2019 Salı günü
Parlamento Başkanı
Muhammed el-Halbusi,
Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programının
Irak'taki yeni temsilcisi
Zine Ali Ahmet ve
beraberindeki heyeti
karşıladı .
Gerçekleşen karşılaşma
sırasına Paralmento
Başkanı Muhammed
el-Halbusi bir konuşma
yaparak Birleşmiş
Milletler örgütlerinin

Irak'taki insani
çalışmalarının çok önemli
olduğunu vurguladı.
El-Halbusi, sözünün
devamında BM'nin
özellikle de Irak'taki
terör örgütü DAEŞ'ten
kurtulan bölgelerde
çalışmalar yapmalarının
aynı zamanda da
yeniden imar konsunda
yardım etmesinin
önemine değindi.
El-Halbusi, BM'nin
Ninova ve Anbar
İlleri'ndeki çalışmalarına

değinerek bu hususta
çok önemli katkıda
bulunduklarını da
ifade etti ayrıca
yaptıkları programları
desteklemek adına
hükümet olarak maddi
yönünden imakanların
sağlanmasına da destekçi
olacaklarını ifade etti.
Öte yandan BM
Kalkınma Programının
Irak Temsilciliğinin
müdürü Zine Ali Ahmet
Parlamento Başkanı'nın
terör örgütü DAEŞ'ten
kurtulan bölgelerdeki
kalkınma programlarına
verdikleri desteklere
değinerek , ekibi adına
konuşarak Irak hükümeti
ile devamlı kalkınma
programını sürdürmek
için iş birliği içerisinde
çalışmaya hazır
olduklarını dile getirdi.

sevindiklerini ifade ederek
Irak halkı arasında birliği
güçlendirmek yönündeki
çalışmalarına da değindi.
Ziyareti sırasında
Cumhurbaşkanı, Kutsal
Kazımiye Atebesi'nde hazır
bulunan bir kaç din adamı
ve önde gelen şahsiyetlerle
görüşerek her iki imam'ın
makamlarında genişletme
çalışmalarını yakından takip
etti. Ziyaretin sonunda
Cumhurbaşkanı'na Kutsal
Kazımiye Atebesi'nin
hediyesi takdim edildi.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE
YÜKSEK MECLİSİ'NİN 12.
TOPLANTISI
Yolsuzlukla Mücadele Yüksek
Meclisi Başbakan Adil
Abdülmehdi'nin başkanlığında
12. Toplantısını düzenledi.
Gerçekleşen toplantıda meclis
üyeleri Başbakanlık Kurulu
tarafından devlet memurlarının
haklarında çıkan bir veya
birden çok suç kararı olanların
üzerinden el çekilme kararı
değerlendirlidi. Toplananlar
alınan kararın devlete karşı
saygının ve yolsuzluk ile
mücadele yolunda atılan
adımların doğru bir şekilde
yürütüldüğünü göstereceğini
belirtildi.
Toplantı sırasında Başbakanlık
tarafından sunulan Irak
Mahkemeleri'nde özel
yargıçların atanma isteğini
değerlendirerek özellikle de
Ninova İli'ndeki yolsuzlukla
mücadele konularında
mahkemelerdeki davaların
tamamlanmasının
hızlandırılması da masaya
yatırıldı.

Meclis üyeleri petrol ve enerji
uzmanları tarafından hazırlanan
raporda gözden geçirerek
görüşlerini belirttiler özellikle
de kara petrol ayrıca petrolün
satışı aynı zamanda da ihracat
meselelerini de ele aldılar.
İçişleri Bakanlığı'ndaki Görüş
Heyeti tarafından uyuşturucu
konusu ile ilgili hazırlanan
tavsiyeler hakkında gereken
adımların atılması ve
Yolsuzlukla Mücadele Yüksek
Meclisi'nin de yardımlaşması
hakkında anlaşma sağlandı.
Toplantıda bir başka
konu ise Irak'ta internet
hatlarında yapılan kaçakçılık
üzerine hazırlanan dosyayı
Ulusal Güvenlik Kurulu'na
gönderilmesini ve gereken
icraatların alınmasını istedi.
Meclis Irak'ın şeffaflık ve
yolsuzlukla ilgili konularda
Irak'ın dünya çapında seviyesini
yükseltmek için gereken
adımların atılmasını vurguladı.

Kerkük Sabahı

Cumhurbaşkanı Berhem
Salih, geçtiğimiz 21 Mayıs
2019 Salı günü İmam
Musa El-Kazım ve İmam
Muhammed El-Cuvad
(a.s)'ın makamlarını ziyaret
etti. Cumhurbaşkanı
ziyareti sırasında Şeyh
Hüseyin İsmail El-Sadır
ile görüştü. Gerçekleşen
görüşme sırasında
Iraklıların arasındaki
kardeşlik bağlarının
güçlendirilmesi ve Irak
halkı arasında birliği
korumak aynı zamanda da

SPOR
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Galatasaray, 22. Şampiyonluk Kupasını Aldı
Spor Toto Süper
Ligin 2018-2019
sezonunda şampiyon
olan Galatasaray'a
kupasını Türkiye Futbol
Federasyonu Başkanı
Hüsnü Güreli ve yönetim
kurulu heyeti verdi.
Spor Toto Süper Lig'in
Lefter Küçükandonyadis
sezonunda 69 puanla
mutlu sona ulaşan
Galatasaray, kupayı
kaldırdı. Tarihinde
ligde 22. kez kazandığı
şampiyonluk kupasını
müzesine götüren sarıkırmızılılara Türk Telekom
Stadı'nda düzenlenen
törende kupayı TFF
Başkanı Hüsnü Güreli ve
yönetim kurulu üyeleri
kaptanlar Selçuk İnan
ve Fernando Muslera'ya
takdim etti. Saat 19.05'de
başlayan Galatasaray
Şampiyonluk Galası'nda
sanatçılar İrem Derici,
Alya, Soner Sarıkabadayı,
Emre Aydın ve DJ Suat
Ateşdağlı mini konser
verdi. Konserlerin
sonunda taraftar ve
futbolcular için iftar
molası verildi. Bu esnada
stat hoparlöründen
'İstanbul için iftar,
Galatasaray için iftihar
vakti' anonsu yapıldı.
KENDİ ŞARKILARIYLA
PLATFORMA GELDİLER
Galatasaraylı futbolcular,
kupa töreni için platforma
kendi seçtikleri şarkılarla
çıktı. Kaptan Selçuk İnan
Barış Manço'nun Sarı
Çizmeli Mehmet Ağa
parçasıyla taraftarın
önüne çıkarken,
Belhanda ise Mustafa

Sandal'ın Beni Ağlatma
parçası ile platforma
geldi. Sarı-kırmızılıların
genç savunma
oyuncusu Ahmet Çalık
da Sezen Aksu'nun
seslendirdiği 'Sitem'
şarkısı ile podyuma çıktı.
Futbolcuların yanı sıra
yardımcı antrenör Hasan
Şaş da 'Alçaklara kar
yağıyor üşümedin mi'
parçasıyla dans ederek
kutlamaya katıldı.
EMRE AKBABA
DEĞNEKLERLE
KUTLAMADA
Spor Toto Süper Lig'in
33. haftasında oynanan
Çaykur Rizespor maçında
sakatlanarak uzun süre
sahalardan uzak kalacağı
açıklanan Emre Akbaba
da kutlamada takım
arkadaşlarını yalnız
bırakmadı. Kaval kemiği
kırılan Akbaba, 'Şereftir
Seni Sevmek' marşıyla
ve koltuk değnekleri

yardımıyla platforma
geldi. Sarı-kırmızılı
futbolcuya taraftarlar
'Cimbom'un çocuğu Emre
Akbaba' tezahüratları ile
destek verdi.
BAŞKAN MUSTAFA
CENGİZ'DEN ÜÇLÜ
Galatasaray Başkanı
Mustafa Cengiz,
futbolcular ve teknik
heyetten sonra sahaya

gelen isim oldu. Başkan
Cengiz, 'Cim-Bom
şampiyon' parçasıyla
podyumda boy
gösterirken, taraftarların
isteğiyle sahaya indi ve
sarı-kırmızılılara 3'lü
çektirdi.
TERİM ŞAMPİYONLAR
LİGİ MÜZİĞİ EŞLİĞİNDE
Teknik Direktör Fatih
Terim de taraftarın

isteği üzerine zemine
indi. Terim'in tribünleri
selamladığı sırada Türk
Telekom Stadı'nda
Şampiyonlar Ligi müziği
çalındı. Kupa takdiminin
ardından Galatasaraylı
futbolcular, taraftarlarla
birlikte marşlar eşliğinde
şampiyonluk sevincini
doyasıya yaşadı.
AA

Leeds United, Michael Frey'i
Transfer Etmek İstiyor 20 saat önce
İngiliz ekibi Leeds United, Fenerbahçe'deki performansıyla büyük bir hayal
kırıklığı yaratan Michael Frey'i transfer etmek istiyor.
Fenerbahçe'nin sezon başında FC Zurich'ten transfer ettiği Frey bu sezon
beklentilerin oldukça altında kalmıştı. Sarı lacivertlerin elden çıkarmayı
planladığı İsviçreli oyuncuya sürpriz bir talip çıktığı iddia edildi.
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre hücum hattını zenginleştirmek isteyen
Leeds United, Frey transferi için devreye girdi. Marcelo Bielsa'nın elinde üç
golcü olduğu ancak bu isimlerin istikrarsız bir grafik sergilemeleri nedeniyle bu
bölgeye bir takviye düşünüldüğü kaydedildi.
(Ajansspor)
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Manchester City ile üst üste ikinci şampiyonluğunu
kazanan Pep Guardiola: Bu en zoruydu
City'nin ligin büyük
bölümünü önde götüren
Liverpool'ın önüne
geçmesini sağlayan 14
maçlık galibiyet serisi
oldu.
Karşılaşma sonrası
BBC'den Gary Lineker'e
konuşan Guardiola, "Bu,
açık ara kariyerimdeki en
zor şampiyonluktu." dedi.
48 yaşındaki İspanyol
çalıştrıcı, son 10 sezonda
çalıştırdığı takımları sekiz
kez şampiyon yapmayı
başardı.
BBC

Final Four 2019:
Euroleague final

Shane Long: Southampton'ın İrlandalı golcüsü
İngiltere Premier Ligi'nde en hızlı gol rekorunu kırdı

THY Euroleague tarihinde ilk defa
Türkiye'den iki basketbol takımı yarı
finalde karşı karşıya geliyor.
Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes
17 Mayıs Cuma günü İspanya'nın
Vitoria-Gasteiz şehrinde final için
yarışacak. Kazanan takım aynı gün
oynanacak CSKA Moskova-Real
Madrid maçının galibiyle 19 Mayıs
Pazar günü finalde karşılaşacak.
Euroleague play-off serisinde
Barselona Lassa'yı 3-2 geçen
Anadolu Efes, 2001 yılından bu yana
Final Four'a ilk kez katılma hakkı
kazanıyor.
Bu sezon yaşadığı sakatlıklar ile
adından söz ettiren Fenerbahçe
Beko ise Joffrey Lauvergne ve
Gigi Datome'nin Final Four'da
oynayamayacağını açıkladı. Jan
Vesely ve Nikola Kalinic'in katılım
durumu ise maç öncesi belli olacak.
İki takımın oyuncuları ve
başantrönörleri Final Four
heyecanlarını BBC Türkçe ile paylaştı

Southampton'ın İrlandalı golcüsü Shane Long, Salı günü takımının Watford ile oynadığı maçta
İngiltere'de Premier Lig tarihinin en hızlı golünü atan futbolcu olarak tarihe geçti.
Shane Long, 7 saniye 69 salisede topu fileleri gönderdi.
Karşılaşma ise Andre Gray'in 90. dakikada attığı golle 1-1 bitti.
32 yaşındaki Shane Long maçtan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Menajerimiz maça hızlı
başlamamızı ve rakibimizi baskı altında tutmamızı istemişti. Böylesi bir rekoru kırmak güzel"
dedi.
İrlandalı golcü bu sezon şu ana kadar 3'ü son 4 maçta olmak üzere 4 gol attı

BBC

Kerkük Sabahı

Peş peşe ikinci
sezonda Premier Lig
şampiyonluğunu elde
eden Manchester City'nin
İspanyol çalıştırıcısı
Pep Guardiola, bunun
kariyerindeki "en zor
şampiyonluk" olduğunu
söyledi.
Brighton'u 4-1 ile
geçtikleri son karşılaşma
sonrası City, 98 puanla ligi
birinci sırada bitirirken,
Liverpool'da evinde
Wolverhampton'ı yendi
ve 97 puanla ikinci oldu.
Guardiola yönetimindeki
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RAMAZAN

Mübarek Ramazan Ayı münasebetinden dolayı Türkmen Tv'de özel programlar
sunulmaya devam ediyor.
Türkmen Tv'deki kısıtlı imkanlara rağmen bir birinden farklı ve faydalı programlar
yayınlanmaya devam ediyor. Ramazan Ayı'na özel programların ismleri ise
şunlardır:

Ramazan gecelerini Türkmenlere yaşatan ''Cüt Kahve'' programı.

Kerkük Sabahı

Yoksul ve muhtaç ailelere el
uzatan ''Ramazan Berketi''
programı.

Çeşitli bilgi
yarışması
kapsayan
canlı olarak
her gün gece
yayında
olan '' Katıl
Kazan''
programı.
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PROGRAMLAR

Halkı ile iç içe olan sorulara yanıt bulan ve
armağan kazandıran'' Ramazan Yarışması''
programı
Pazarlık yapanlara aramağan olarak
yapılan ''Pazarlığın Hesabı Bizde
programı''
Türkmen oyuncularını bir araya toplayan
''Ali Başı Belalı'' dizisi her gün başka bir
konu ile ekrana gelmektedir.
Ramazan Ayı'nda insan sağlığına önem
veren ''Ramazan ve Sağlık'' programı.
Ramazan Ayı'na özel farklı konuları ele
alan '' Ramazan Görüşmeleri'' programı.
Ramazan Ayı'nın sevabını ve bu aydaki
oruçluğun insanoğluna verdiği hayırlarını
anlatan ''Ramazan Sohbeti'' programı

Hafta içi her gün canlı olarak
sabahları farklı konularla
ve konuklarla canlı yayında
olan '' Günaydın Vatanım''
programı.

Türkmen Tv'nin değerli seyircilerine her
zaman biri birinden güzel programlar
sunmaya devam edeceğiz.

Toplumun dini yönlerini ve islam
dininin nelere ışık tutuğunu anlatan
her gün canlı olarak yayında olan ''
Tövbe Kapısı'' programı.

İslam
dinini ve
toplumu
igilendiren
toplumsal
konulara
ışık tutan
''Ramazan
Diyaloğu''
programı.

Kerkük Sabahı

Hanımlara özel yemeklerle
ilgili özel her gün canlı
olarak yayında olan''
Türkmen Mutfağı''
programı.

kültür
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Kökü Mazide Olan Atiyim Diyen Şair
Yahya Kemal Beyatlı

Kerkük Sabahı

Hazırlayan:Aydın Kerkük
“Sana dün bir tepeden baktım aziz
İstanbul!
Görmediğim gezmediğim,
sevmediğim hiçbir yer.
Ömrüm oldukça gönül tahtına
keyfince kurul!
Sade bir semtini sevmek bile bir
ömre değer.”
Yukarıdaki dizelerin sahibi;
“Ankara’nın en çok İstanbul’a
dönmesini seviyorum” diyerek
İstanbul aşkını dile getiren Yahya
Kemal Beyatlı’dır. Bundan 60 yıl
önce bir Kasım günü aramızdan
ayrılan şairin hayatını ve eserlerini
anlamak, İmparatorluktan
Cumhuriyete geçiş dönemini
anlamak demektirir. Üsküp’te
doğan, çocukluğu Selanik’te
geçen, İstanbul’da okuyan,
Fransa’dan Pakistan’a kadar farklı
yerlerde görev yapan bir sanat,
siyaset ve düşünce adamı. Yahya
Kemal’i eserlerinde bu kadar çok
İstanbul’u işlemeye sevk eden
nokta nedir. İstanbul’un sanatçı
ruhuna dokunuşu mu yoksa dahası
var mı? Üzerinde dünyaya geldiği
İmparatorluğun daha iyi olması
için farklı düşünceler ortaya koyan
arkadaşlarıyla verdiği mücadelenin
bir başka göstergesidir ondaki
İstanbul aşkı. Zira İstanbul’un
işgalinin ilerleyen süreçte nelere
sebebiyet vereceğini gören ve
kamuoyunda bu konuda bir
farkındalık yaratmak için kalemini
kullanan bir şairdir Yahya Kemal.
İstanbul’un sadece bir şehir
değil, aynı zamanda bir kültür,
bir medeniyet ve dinler arası
bir sembol olduğunu anlatmayı
kendine görev edinmiştir.
“Süleymaniye’de Bir Bayram
Sabahı” isimli şiiri işte tüm bu

kavramların vücut bulduğu
muhteşem bir eserdir. Yani
sadece güzel söz ustası değildir
O, sanatını vatanı ve milleti için
kullanan bir vatanseverdir aynı
zamanda. Eserlerinde ortaya
koyduğu insanların yaşadığı
coğrafya ile kurduğu bağları
ifade edişi tam anlamıyla milli
bir ruh oluşturmuştur. Uzun süre
Fransa’da kalması, şiirlerinde
biçim olarak batıya yönelmesine
sebebiyet vermişse de o asla
kültüründen, binlerce yıllık
köklerinden uzaklaşmamıştır.
Hakim olduğu Arapça ve Farsça
kelimelerin ses uyumundan
ahenginden faydalanmış ve
tüm bunları Türkçenin ve
Türk edebiyatının gelişmesi
için kullanmıştır. Öyle ki,
döneminde Yahya
Kemal Türkçesi
diye ifade
edilecek
bir yazım
örneğinin
öncüsü
olmuştur.

Darülfünun’da öğretmenlik
yapan şair, önceleri eserlerini pek
paylaşmasa da daha sonraları
çeşitli mahlaslarla sayısız dergi
ve gazetede yazılar kaleme almış,
şiirlerini yayınlamıştır. Kendisi ile
aynı yolda yürüdüğüne inandığı
arkadaşları ile birlikte gazeteler
ve dergiler çıkarmıştır. Milli
mücadele döneminde aktif görev
almış, ulusun bağımsızlığından
yana tavır takınmış yazdıkları ile
mücadeleye desek vermiş Lozan
Anlaşmasına giden heyette görev
almıştır. 1923 yılında İstanbul’dan
Ankara’ya geçmesi ile birlikte
“Hakimiyet-i Milliye” gazetesinde
başyazarlık görevini üstlenmiş
kurulan ilk mecliste milletvekili
olarak görev yapmıştır. Sonraki
yıllarda büyükelçilik
görevlerinde de
bulunan şair

“hayattayken hiç kitabı
basılmamıştır.” Vefatının ardından
adına kurulan Enstitü tarafından
eserleri bir araya getirilmiş 3’ü şiir
olmak üzere toplam 12 cilt olarak
yayınlanmıştır. Dilimize; “devam
ederek değişmek ve değişerek
devam etmek” manasında
“imtidad” kavramını kazandıran
Yahya Kemal Beyatlı, bugün birçok
alanda dünyanın ve Avrupa’nın en
büyük ve en güçlü projeleri ile yola
devam eden İstanbul’a şöyle bir
gökyüzünden bakabilseydi kim bilir
kaleminden daha neler dökülürdü.
Bir kez daha kendisini rahmetle
anarken bugün ya Sessiz Gemi’yi
dinleyin ya da “Süleymaniye’de Bir
Bayram Sabahı” şiirini okuyarak
kendinize güzel bir hediye verin.

Sessiz Gemi
Artık demir almak günü gelmişse
zamandan
Meçhule giden bir gemi kalkar bu
limandan.
Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce
alır yol;
Sallanmaz o kalkışta ne mendil, ne
de bir kol.
Rıhtımda kalanlar bu seyahatten
elemli,
Günlerce siyah ufka bakar gözleri
nemli,
Biçare gönüller! Ne giden son
gemidir bu!
Hicranlı hayatın ne de son
matemidir bu.
Dünyada sevilmiş ve seven nafile
bekler;
Bilmez ki giden sevgililer
dönmeyecekler.
Bir çok gidenin her biri memnun ki
yerinden,
Bir çok seneler geçti; dönen yok
seferinden.

kültür
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Kasım Sarıkâhya, yalnız
birkaç edebiyatçının değil,
bütün bir neslin dostu ve
kardeşi idi. Dolayısıyla
onun ölüm haberi yalnız
edebiyat camiasını değil
bütün bir nesli biteviye
sarsmış, üzmüştür.
Mekânı cennet olsun
Mehmet Ömer Kazancı
Türkiye'de Ormancılık
bölümünü bitirdikten
sonra yurda dönünce,
devlette görev alırsa
fazlaca milletine hizmet
edemeyeceğinin çok erken
farkına vararak, o sıralarda
yeni kurulan Türkmen
Kültür Müdürlüğünde
çalışmayı yeğlemişti. Ve
kısa bir müddet sonra,
bu müdürlük tarafından
çıkarılmakta olan Yurt
gazetesinin sekreterliğine
getirilişti. Türkiye'de aldığı
dil eğitimi, bu görevi
yıllarca başarıyla yerine
getirmesi konusunda
temel nedenlerden biri
olmuştu. Gazetede, ayrıca,
kültür konularını ele
aldığı yazılarıyla, adına
daha geniş bir biçimde
yaygılık kazandırmıştı.
Hele o tarihlerde Türkmen
edebiyatı tarihiyle ilgili
olarak ortaya koymuş
olduğu eserlerle, bu
yaygınlığı bir kez daha
artırmıştı. İşte bu nadide
insanı, edebiyat meraklısı

gençler olarak oradan
tanımıştık.
Bağdat'ta geçirdiğim
üniversite yıllarımda
gazetenin bürosuna
uğrardım hep. İlk görmek
istediğim Kasım kardeşimiz
olurdu. Rahmetli Mehmet
Abdülaziz ve Nevzat
Abdülkerim ile birlikte, iki
odadan oluşan büronun
birinci odasında, üç kişi
iki masayı kardeşçesine
paylaşırlardı. Sessiz
gürültüsüz olarak çalışır,
sakin suskun olarak
görevlerini yaparlardı.
Gençler tarafından
gönderilen şiir ve
yazılarda gereken yazım
ve dil düzeltmelerini
yaparlarken, Yurt gazetesi
yoluyla Türkmen kültürüne
önemli hizmetlerde
bulunduklarının farkında

değillerdi belki. Bu
grubun başını Kasım
Sarıkâhya geçmekteydi.
Dil konusunda ne zaman
bir sıkıntı yaşarlarsa, onun
bilgisine sığınırlardı. Zira o
grup arasında dilimizi en
iyi kavrayan kendisiydi.
Kasım Sarıkâhya'yla
uzun yıllar beraber
olduk. Kardeşlik
Ocağının yönetim kurulu
başkanıyken, Kardeşlik
dergisini çıkarmakta hep
yanımdaydı. Gazetecilik ve
dergicilikteki bilgilerinden
oldukça yararlanmaya
çalışırdım. Bağdat'ta
bulunan bütün matbaa
yerleriyle, matbaacıları
yakından tanırdı. Irak
Anayasası'nı Türkçeye
tercüme etmek ve Türkçe
yayınlamak için Yeşil
Bölgeye birlikte müracaat

etmiştik. BM'den onay
ve maddi destek aldıktan
sonra işe koyulurken
ne kadar ciddi bir insan
olduğunun ayrımına
bir kez daha varmıştım.
Yorulmak bilmiyordu.
Hatta matbaa işlerini
tek başına yürüterek,
üstüne o birlikte imzamızı
attığımız çalışmadan, bir
hafta içerisinde on bin
nüsha meydana koymuş
ve bütün Türkmen
bölgelerine dağıtmıştık.
Kardeşlik dergisini de
ona göre, kendisi koltuğu
altına alarak matbaaya
götürür, işleri bitirdikten
sonra kamyona koyar
ocağa getirirdi. Bu işleri o
kadar seve seve yapardı
ki, ne yoruldum der, ne
bıktım derdi ve her yeni
bir sayıyla yüzü bir az daha
parlardı. Verdiği bu emeğe
karşı ocağın yönetim
kurulu üyeleri, özellikle
de ben, boyuna boynuna
sarılmadan edemezdim.
Kasım Sarıkâhya'da
büyük bir ülkücü ruhu,
fakat çocuksu bir kalp
vardı, kinin, nefretin
bulaşmadığı bir kalp.
Kimseye küstüğünü,
kimseden darıldığını
duyamadım. Hoşgörülü
idi dinine kadar. Alçak
gönüllü idi sonuna kadar.
Ülkücü idi, bu kavramın
ifade edebileceği en derin
anlamıyla bir ülkücü.
İnandığı ideallerden
taviz veremedi. Yurt

gazetesinde çalışırken bile,
Baas rejimi yancılarının
paltosu altına girmeyi ret
etti hep ve hep kendine
ve ruhuna layık olan bir
tavır takındı. Gazetede
Türk dünyasının, Kaşgarlı
Mahmut, Ahmet Yasevi,
Mahtum Kulu, Dede
Korkut, Yunus Emre gibi
tanınan şahsiyetlerinin
hayatı ve eserleriyle
ilgili bilgileri, saman
altından su yürütür gibi,
yayınlamaya çalıştı. Yunus
Emre'ye çok yatkındı. Her
münasebette şiirlerinden
örnek verir dururdu.
Bizim kuşak arasında şiir
yazmayan, belki tek kişi
olarak tanınmaktaydı.
Çabasını antoloji ve
bibliyografi eserlere
adamaktaydı. Bu yönde
adına "Türkmen Edebiyatı
Tarihi" (1968- 1977) dediği
iki ciltli (1978 ve 1979)
eseriyle, "Çağdaş Türkmen
Şairleri" (1988) ve "Irak
Türkmen Edebiyatçıları:
1400 – 1970" en belirgin
çalışmaları arasında yer
alır.
İnanıyorum ki, böyle
büyük bir yüreğe sahip
olan ve hayatının hiçbir
döneminde dava yolunda
yenik düşmeyen bu cesur
insana vefalı milletimiz,
gurur sayfasında gereken
yeri ayırır ve onu layık
olduğu kadarıyla gelecek
neslin belleğine aktararak
yaşatmaya çalışır. Mekânı
cennet olsun.

Kerkük Sabahı

Unutulmayan Değerimiz:
Kasım Sarıkâhya
Bütün Bir Neslin Dostuydu

Defter
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HAYAT DEFTERİNDEN TÜRKMEN KADINLAR SAYFALARI

FAİZE SELİM ABDULLAH SALAVAT
bir hastalığa yakalndı dolysıyla 4
yıl ara verdikten sonra tasarım
bölümüne atandı.2000lı yıllardan
bugüne bu bölümda devam
etmektedir.Bu bölümde el
işleri,resim,gül yapmak,dikiş ve
dikiş tasarımı(kadın,erkek ve
çocuk giyimleri)dersleri veriliyor.
Elbette daha önceden annesinden
öğrendiği el işleri burada gelişti.
Çalışma yılları boyunca her yıl
öğrencilerden yardımlaşarak sergi
ve kermezler düzenlemekte.2011
yılında Enstitüde bir resim kursu
açıldı,resim yapmak öğrenmek
hevesi oldu..kursa katıldı.Önceden
hiç resim yapmak bilmezdi ama
bu kusun sonuda 2012 yılında 12
tabludan uluşan başarılı bir sergi
düzenledi.Kerkük'te ve Bağdat'ta
resim ve el işleri sergilerine katıldı.

Çocukluk arkadaşım
hem de mehallelim..Yıllar
boyunca bugüne kadar
ana baba komşusu..
Ehhh.. eski günlerin
komşuluğu ne kadar
saygın ve güzelydi..
bir aile fertleri gibi
yaşamaktaydı .
Feyha Beyatli

Kerkük Sabahı

Ailesine ,mahallesine, iş yerine
ve toplumuna hızmet etmekte
büyük çaba harcamakta olan
bu sayının kahraman kadını
Kerküklü ,tanınmış bir türkmen
ailesindendir..
1954 doğumlu Faize,
Kerkük,Molla kavun Mahellesi
daha sonra sarıkahya mahllesine
taşınan,tanınmış iş adamı Selim
Abdullah SALAVT'ın kızıdır.
Annesi Gülüstan Sarıkahya
Hanım'ın amcazadeleri Meclisi
Mabusan üyeliği yapmışlar ayrıca
İsrailli Bin Goryunu çöktüren
tanınmış türkmen subayı Ömer
Ali Bayraktar anneannesinin
amcazedesidir.
kendi öz geçmişine girmeden
önce soy adı SALAVAT nereden
kaynaklanmış anlatmak iyi olur..
Dedesi Abdullah (Allah rahmet
eylesin)mahalledeki Molla kavun
Cami'sine devamlı gidermiş ve çok
zamanını orada geçirirmiş hem
de camide Mevlut Peygamber
ilahiyatı okununca hep salavat
çekermiş..Mahallede ve camide
de Abdullah adlı bir kaç kişi
varmış artık mahalleli Adbullahları
fark etmek için her birine kendi
kafalarına göre bir ad vermişler..
bu yüzden dedsinede Salvat
adı vermişler ..onun da huşuna

gitmiş kendisine soyad olarak
kabullanmış.
ilk ,orta ve liseni Kerkük'te
tamamladıktan sonra 1974 te
Türküye yolculuğu başlar Ankar
Gazi Üniversitesi,MaliMuhasebe
ve işletme bölümünü kazanır,ince
ihtisas Muhsebe sertifikesine
nail olur,okumaya devam eder
kooperetif Bölümündeyüksek
lisans(master) yapar.1982'de
ana yurda döner, bunca yıllardan
sonra ailesine kavuşur,aynı yılda
da Kerkük Teknik Enstitü'sünde
öğretim üyesi olarakatanır.Öğretim
üyesi olduğunda Muhaseba
bölümünde İdare maddesi dersi
veriridi.Görevinde ilerleyerek
bölüm başkan yardımcısı
daha sonra bölüm başkanı
oldu,yanısıra 17 yıl boyunca yaz
kursları sorulmusuydu.1995'te

Bir süre iç sıkıntısına uğradı..bu
sıkıntıyı gidermek için annesinin
önerisini iyice düşündü hemen
çalışmaya başladı..Annesi söyledi
ki senin deden ve baban bir
çok sayıda yapılan ve yenilenen
camilerde katkıları oldu sen
de böyle bir iş yap rahatlarsın
bizde ailece sana destek veririz.
Beldiye'ye başvurdu cami yapmak
içinbir parça arsa tahisisi istedi
ama Suuni Vakfı şartlarına göre
bulamadı en sonmahallede
eskiden bulunan Behiye Emin
ve Baas rejimi tarafından Abu
Musa El aşeri adı vereilen camiyi
yeniden inşa etmek için gerekli
başvuruları yaptı ,ailesi ve
hayırseverler de madi ve manevi
yardımlarla destek gösterdiler
,yenilenen camide kadınlara
da yer ayrıldı.Emekliliğinin
yakınlaşmasını düşünerek yine
ruh sıkıntısı bastırdı, hayatını hep
çalışmalarla geçirdi halde emekli

olduğunda bunalıma uğramaz
mı acaba..bu hali düşünerek
bir fikir buldu , Kerkük'te yetim
hane açmak,başvurulara başladı
ama 1980'li bir karara dayanarak
rededildi çok üzüldü bu sıarada
bir Türkmen Kerkük Valiliği
Konseyi Üyesiyle karşılaştı ,ona
derdini söyleyince o da bir öneri
sundu..tam huşuna gitti hemen
bir sivil toplum örgütü kurmak
için ailesi ve yakın arkadaşlarıyla
kurucu heyetini sağladı ve( Yetim
Bakım için Kerkük Kalesi Örgütü)
kurmak için gerekli başvuruları
yaptı ve izin aldı,bu gün buraya
bağlanan ve yardım alan 300 yetim
bulunmakta,okul mevsiminde okul
melzemesi ve okul kiyafti,diğer
zamanlarda özellikle mubarek
üç aylarda gıda maddeleri
ve ev ihyiyaçları dağıtıyorlar.
Bunu yanında kendi bulunduğu
Enstitü'deki görevlilerden bir
yardım kampanyası başlattı .İlk
kampanya,Daiş'ten kurtulan
Havice İlçesine dönüş yapan
ailelere dağıtıldı ki çocuklar
okullarına geri dönsünler. Bu
kampanya gel gel gelişti ve Kerkük
etrafındaki çok köylere ulaştı.Yetim
Bakım için Kerkük Kalesi Dernği
Başkanı ve Kerkük Teknik Enstitüsü
Öğretim Üyesi Faize Selim
Hanım'ın son sözü''Derneğimizin
kapıları her hayırsever ve yetim
çocuklara yardım etmak isteyenler
için açıktır..yardım ne kadar az da
olsa faydası var''.
Gerçekten bir ata sözümüz der ki''
Damla damla göl olur''
Kerkük Sabahı Gazetesi heyeti
adına Faize Hanım'a bu güzel
çalışmarında başarılar dileriz ve
Allah razı olsun içtenlikle söyleriz.
Gelecek sayı bir başka kahraman
kadınla buluşmak üzer

Dünya
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Çin, ABD'nin İran'a Yönelik Yaptırımlarına Tepki Gösterdi

ve endişelerini anlıyor, kendi
çıkarlarını korumasını destekliyor."
ifadelerini kullanan Vang, Çin'in sıkı
şekilde İran'ın nükleer anlaşması,
Birleşmiş Milletler'in otoritesi
ile uluslararası ilişkilerin temel
normlarını koruduğunu bildirdi.
Vang ayrıca, mevcut zarar verici
faktörleri ortadan kaldırma
ve İran nükleer anlaşmasının

uygulanmasında çaba harcamak
için Tahran yönetimiyle birlikte
çalışmayı umduklarını belirterek,
İran nükleer anlaşması çevresinde
dönen tartışmaların esasında çok
taraflılık ve tek taraflılık arasında bir
mücadele olduğuna işaret etti.
İran Dışişleri Bakanı Zarif de
mevcut İran'ın nükleer meselesinde
gerilimin sorumlusunun Tahran

Trump'ın 2018 yılındaki geliri 434 milyon dolar
ABD Başkanı Donald
Trump'ın 2018 yılında en az
434 milyon dolar gelir elde
ettiği ortaya çıktı.
Beyaz Saray, Trump'ın 2018
yılına ait gelir beyanını
kamuoyuna açıkladı ve ABD
liderinin geçen yıl elde ettiği
gelirin en az 434 milyon
dolar olduğu belirlendi.
Beyaz Saray'ın paylaştığı
belgede Trump'ın
Washington’daki "Trump
International Hotel'den"
40,8 milyon dolar elde
ettiği vurgulandı. Trump'ın
Florida'daki Mar-a-Lago
Oteli'nin ise geçen yıl 22,7
milyon dolar gelir getirdiği
belgedeki bilgiler arasında
yer aldı.
Trump'ın gelirinin 2018
yılında bir önceki yıla göre
yaklaşık 15 milyon dolar

düştüğü de dikkatlerden
kaçmadı.
Donald Trump, 2017 gelir
beyanında 450 milyon dolar
kazanç sağladığını beyan
etmişti.
Beyaz Saray’ın açıkladığı
belgede dikkat çeken bir
detay da Trump’ın borçları
oldu. ABD Başkanı'nın en
az 315 milyon dolar borcu
olduğu tespit edilirken, 5
kalem borcun "50 milyon
dolar ve üzeri" diye ifade
edilmesi borcun gerçek
toplamının hesaplanmasını
imkansız kılıyor.
Trump’ın gelir beyanı,
vergi iadesi beyanlarını
vermemesi üzerine
süren tartışmanın tekrar
alevlendiği bir ortamda
geldi.
Temsilciler Meclisindeki

Demokratlar, ABD liderine
cumaya kadar 6 yıllık vergi
iadesi beyanlarını kongre
ile paylaşması için süre
vermişti.
Trump, göreve geldikten
sonra başkanlık
teamüllerine aykırı
olarak özel sektördeki
ticari menfaatlerinden
el çekmemiş, ancak
şirketlerinin yönetimini
oğulları Donald Trump Jr. ve
Eric Trump’a devretmişti.

cnnturk

yönetimi olmadığını savunarak,
ülkesinin nükleer anlaşmadan
çıkma niyetinin olmadığını
vurguladı.
"İran bir savaş istemiyor. İran,
Körfez bölgesinde barış ve istikrarın
sürmesi, Hürmüz Boğazı'nın
uluslararası taşımacılık kanalı
statüsünü sürdürmesini görmeyi
umuyor." ifadelerini kullanan Zarif,
Çin ile çok taraflı koordinasyonu
güçlendirmeye ve ikili çıkarları
ile çok taraflılığı korumak için
çaba harcamaya hazır olduklarını
kaydetti.
Zarif, ayrıca Çin'i kapsamlı ortağı
olarak gördüklerini vurgulayarak,
Kuşak ve Yol çerçevesinde Pekin
hükümetiyle pragmatik iş birliğini
güçlendirmek istediklerini aktardı.
AA

Rusya ile Hollanda
arasındaki davada uzlaşma:
Greenpeace'e 2.7 milyon
dolar ödenecek
Hollanda bayraklı Greenpeace gemilerine müdahale
ettiği gerekçesi ile Hollanda ile Rusya arasındaki
davada uzlaşma çıktı. Buna göre Rus devleti
Greenpeace örgütüne 2,7 milyon Euro ödeyecek.
Dünyanın en büyük çevre örgütü Greenpeace'ten
Cuma günü yapılan açıklamaya göre bu anlaşma iki
devlet arasında 2013 yılından bu yana süren davayı
sona erdirmiş olacak. Rus sahil güvenlik birimleri
Greenpeace'e ait Hollanda bandıralı Arctic Sunrise
isimli gemiye denizde yapılan petrol aramalarını
protesto ettiği sırada el koymuş ve içindeki 30 kişiyi
gözaltına almıştı.
Aylarca Rus hapishanesinde kalan aktivistler 2014
Soçi Olimpiyatları'ndan kısa süre önce serbest
bırakılmıştı.
Hollanda Dışişleri Bakanı Greenpeace'e yapılan
ödemenin dışında anlaşmanın içerdiği diğer
maddelerin gizli olduğunu duyurdu. Greenpeace
yetkilileri ve Rusya'da hapis yatan üyeleri de
sonuçtan memnun olduklarını açıkladılar.
euronews

Kerkük Sabahı

Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri
Bakanı Vang Yi, İran'ın nükleer
anlaşmasının korunması gerektiğini
belirterek, "Çin, ABD'nin İran'a tek
taraflı yaptırımlar uygulamasına ve
'sözde' sınırını aşan yargı yetkisine
karşı çıkıyor." dedi.
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan
açıklamaya göre, Bakan Vang,
başkent Pekin'de temaslarda
bulunan İran Dışişleri Bakanı
Cevad Zarif ile görüştü. Vang
görüşmede, Çin ve İran'ın kapsamlı
stratejik ortak olduğunu, mevcut
uluslararası ve bölgesel şartların
hızla evrildiği zamanda iki ülkenin
koordinasyonunu güçlendirmesi
gerektiğini söyledi.
“Çin, ABD'nin İran'a tek taraflı
yaptırımlar uygulamasına ve 'sözde'
sınırını aşan yargı yetkisine karşı
çıkıyor. İran'ın mevcut durumunu

sağlık
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Kerkük Sabahı

Barkod, demans hastalarını korumanın bir yolu
olabilir mi?
Japonya dünyadaki en yaşlı
nüfusa sahip ülke, ancak ülkedeki
ileri teknoloji sayesinde demans
hastalığına yakalananlar güvenli bir
şekilde yaşayabiliyor.
Matsudo'da yaşayan Bayan Itou gibi
olanlar.
İlk kez kaybolduğunda, oğlu sıklıkla
gittiği yerlerde aradı onu.
Bayan Itou yürümeyi sevdiği
ve bir ayda yüzlerce kilometre
yürüyebildiği için bu kolay bir iş
değildi.
O sefer eve döndü, ama bu
tarihten sonra, demans hastalığı da
ilerledikçe, 4 kez daha kayboldu.
Nobel ödüllü bilim insanı Randy
Schekman için demans hastası
birine bakmanın stresi yabancı
değil. Schekman'ın eşi, hayatını
kaybetmeden önce Parkinson ve
demans hastalıklarına yakalanmıştı.
Japonya'da yaş almanın geleceğiyle
ilgili bir toplantıda bana, "Sürekli
nöbet halinde olmanız gerekiyor"
diyor.
"Eşimin demans hastalığı ilerledikçe,
dışarıya çıktığımızda onu tek başına
tuvalete gönderemez olmuştum.
Lavaboya gider, kapıyı kilitler, sonra
da açamazdı. Kadınlar tuvaletinde
kilitli kalırdı."
Profesör Schekman, demans
hastalığına yakalanan kişi
sayısının artmasıyla, bu durumun
beraberinde getireceği sonuçların,
iklim değişikliğine benzer bir krize
dönüşeceğini tahmin ediyor. Bunu
ise, demans hastalarına bakanların
üzerindeki yüke ve sevdiklerine
bakmak için işten ayrılan bu kişiler
nedeniyle oluşan ekonomik kayba
dayandırıyor.
Profesör Schekman, Parkinson
hastalığının arkasındaki nedenleri
çözebilmek için dünya çapındaki
bilim insanlarından oluşan ekiplerle

yürüteceği 10 yıllık bir projeye
başlamak üzere.
Projenin milyar dolarlık bütçesi
Google'ın kurucularından Sergey
Brin tarafından karşılanacak.
Demans hastalarının bakımına
yönelik yeni çözümler
Japonya'da, Bayan Itou gibi kişiler,
hafıza kaybına ve gözetim altında
olma ihtiyacına yönelik yeni pratik
çözümler uyguluyorlar.
Yerel yönetimler, demans
hastalarına ve onların bakıcılarına
takabilecekleri kartlar veriyor.
Bu kartlarda, akıllı telefonlarla
okunabilen, barkoda benzer QR
kodları oluyor.
Barkodlar, son iki kez kaybolduğunda
Bayan Itou'nun eve dönmesine
yardım etti.
Barkod fikrini bulanlardan
biri olan Haruo Hidaka, onu
yetiştiren büyükannesinin demans
hastalığından çektiklerini görünce
aklına bu fikrin geldiğini söylüyor.
Bu fikre o kadar çok inanmış ki,
ekibi prototipini ürettikten sonra,
Japonya'daki 630 şehir ve kasabaya
satışını yapmaya bizzat kendi gitmiş.
Fikir başarıya ulaşmış ve çalıştığı
şirket Japon eczacılık şirketi Toho
Holding tarafından satın alınmış.

Yalnız ölümlerle mücadele
Bu, Japonya'daki temel sorunlardan
biri. Matsudo'nun yanı sıra diğer
şehirlerin de ele alması gereken bir
sorun.
Yağmurlu bir Cuma günü öğle vakti…
Matsudo'da yaşayan 10 kişi, turuncu
renkte yelekler giyerek, şehirde
dolaşmaya çıkmaya hazırlanıyorlar.
Gönüllüler, demans hastalığına
ilişkin farkındalık yaratmak için ülke
çapında düzenlenen bir programın
binlerce katılımcısından sadece
bazıları.
Bugün, yaş almış kişilerin bir araya
gelerek, öğle yemeği yiyebilecekleri
ve sohbet edebilecekleri bir kafenin
reklam broşürünü dağıtmak için kapı
kapı gezecekler.
Broşürleri dağıtırken, aynı zamanda
postayla gelen zarfların yığılmış
olması gibi o evde sorunların
olduğunu gösteren işaretleri
arayacaklar.
Bu, o evde yaşayan kişinin sağlık
sorunları yaşadığını, hatta ölmüş bile
olabileceğini gösterebilir.
Manami Yoshii, "Birini işaret
etmemek gerek, ama yine de böyle
bir durumu hemen belirlemek
mümkün" diyor.
"Posta kutularına broşür koyarak,

posta kutularının aşırı dolup
dolmadığını anlayabiliyoruz.
Böylece, evde yaşayan kişiye bir
şey olup olmadığını anlamak da
mümkün oluyor."
Kafelerde bağ kurmak
Matsudo'daki bu tür kafelerden
birini işleten Akiko Saito'ya göre, QR
kodlarındaki gelişmeler işe yarasa da
çözümün tamamını oluşturmuyorlar.
20 kişi öğle yemeklerinin tadını
çıkarırken, "Bu günlerde yakın
komşularımızla olan ilişkilerimiz
zayıflıyor" diyor.
"Sosyal paylaşım siteleri gibi
şeyler üzerinden bağ kuruyoruz,
ancak bir felaket durumunda ya
da başka durumlarda, insanların
birbirlerine yardım edebilmeleri
için birbirleriyle ilişki kurabilecekleri
ortamlar oluşturmak gittikçe önem
kazanacak."
Çoğu ülkede beklenen yaşam süresi
uzadıkça gelecekteki on yıllarda
bunama hastalığından muzdarip
insanların büyük ölçekte sayısının
artması bekleniyor.
Hızlı bir şekilde yaşlanan Japonya'da
bulunan çözümler, diğer ülkelerde
de kopyalanıyor ve daha da
yayılacak gibi görünüyor.

BBC

Çeşitli haberler
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Ağaçların 'sosyal ağlarının' haritası çıkartıldı
Araştırmacılardan Prof.
Thomas Crowther BBC'ye
yaptığ açıklamada "İlk kez
ayaklarımızın altındaki
dünyaya dair küresel
ölçekte bir bakış elde
ettik" dedi.
Araştırma, mikorizal
ağların iklim değişikliğinin
etkilerini kısıtlamada ne
kadar önemli olduğunu
ve iklim değişikliğinin
etkilerine karşı ne kadar
büyük tehdit altında
olduklarını da gösterdi.
Profesör Crowther
"MR çekmenin bize
beynin nasıl çalıştığını
görmemize yardımcı
olması gibi, toprağın
altındaki bu mantarların
küresel haritası, küresel
ekosistemlerin nasıl
çalıştığını gösteriyor."
dedi.
Crowther şöyle devam
etti:

"Belli tipteki
mikroorganizmaların
dünyanın belirli
yerlerinde yaşadığını
tespit ettik ve bunu
anlayarak belli türdeki
mikroorganizmaları
nasıl yeniden inşa
edebileceğimizi ve
iklimin nasıl değiştiğini
anlayabiliriz. Bu ağın
büyük kısımlarını

kaybediyor olmamız,
sıcaklıların ve karbon
salımının arttığı
kısırdöngüyü büyütebilir,
iklim değişikliğini
artırabilir."
Mikorizal mantarlar,
bitkilerle simbiyotik
(ortak yaşar) bir ilişki
geliştiriyor.
İki ana grup mikorizal
mantar var: Ev sahibinin

köklerine nüfuz eden
arbüsküler mikorizal
mantarlar (AM) ve nüfuz
etmeden ağaç kökünü
kaplayan ektomikorizal
(EM) mantarlar.
Genelde kuzeydeki
ılıman alanlarda
bulunan EM mantar
atmosferde daha çok
karbon depolanmasına
yardımcı oluyor ve bu

tür mantarlar iklim
değişikliğinin etkilerine
karşı daha duyarlı.
Genelde tropik
bölgelerde bulunan AM
mantar ise hızlı karbon
geri dönüşümüne
yardımcı oluyor.
Araştırmaya göre
ağaçların yüzde 60'ında
EM mantar var, ancak
sıcaklıklar arttıkça bu
mantarlar ve bağlı
bulundukları ağa türleri
azalacak ve yerini AM
mantar alacak.
Crowther "Toprakta
dev miktarlarda karbon
depolanmasına destek
olan bu mantar türleri
kayboluyor ve yerlerine
atmosfere karbon
püskürten mantarlar
geliyor." dedi.
Ağaçların 'sosyal
ağlarının' haritası
çıkartıldı
BBC

Çinli bilim insanları ilk kez
'gen değiştirme yöntemini'
kullanarak maymunlara insan
beyni genleri aktardı. Yapılan
ilk deneylerde gen değişikliğine
uğrayan maymunların daha zeki
olduğu ve hafızalarının geliştiği
tespit edildi.
Çinli bilim insanları
maymunlarda bulunan insanlara
özgü MCPH1 genini değiştirmeyi
başardı. Araştırma sonunda
maymunların beyinlerinin
geliştiği ve tıpkı insanlara
benzer hafıza sinyallerine sahip
oldukları gözlendi. Ayrıca söz
konusu maymunların kısa süreli

hafızalarının, normal türlere
göre geliştiği belirtildi.
Araştırma ekibi MCPH1
genini değiştirerek toplam 11
maymuna adapte ettiği ifade
edildi. Gen değişikliğine uğrayan
maymunların daha pratik
şekilde hareket ettiği ve uzun
vadede insana özgü hareketleri
daha rahat kopyalayabildiği
açıklandı. Çinli bilim insanlarının
söz konusu maymunları
bazı hastalıklar için yapılan
araştırmalarda kullanacakları
belirtildi.
Araştırmaya bazı bilim insanları
ise karşı çıktı. Amerika

Birleşik Devletleri'nin önde
gelen üniversitelerinden biri
olan MIT'de görevli genetik
araştırmacısı James Sikela,
bu tarz deneylerin önlem
alınmadan yapılmaması

gerektiğini belirterek
"Maymunların genetiğini
değiştirmek beyin gelişimiyle
alakalı ve çok riskli ve uzun bir
yol." dedi.
euronews
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Çinli bilim insanları maymunlara insan beyninden gen
aktardı, zeka ve hafıza arttı
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Bir hikayem var
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Mesajlar
İlk bakışta, bir sözlü mesaj
duyduğumuzda ve bir kişiden
diğerine kağıt üzerinde bir mektubu
düşündüğümüzde görülebilir. Veya aile
üyelerine, bir arkadaşına, akrabalarına
gönderilen bir mesaj, belirli bir şirkete
veya işletmeye verilen bir mesaj Genel
anlamda mesaj bir bilgi birimidir. Mesaj,
belirli bir durumu veya sorunu içeren bir
konteyner veya belirli bir fikrin bir kişiye
veya bir gruba ulaştırılması olarak kabul
edilir. Mesaj birkaç bilgi veya sadece bir
bilgi içerebilir.
Mesajın türü içeriğine bağlıdır Ve ondaki
fikirlere Harflerin bazıları edebi nitelik
taşır ve şiirsel ya da nesir cümleleri
içerebilir. Mesaj, siyasi, dini, bilimsel veya

Ramazan Bereketi

tarihi fikirler taşır. Mesaj, insanların yıllar

Mübarek Ramazan aynın yaklaşmasından
dolayı Türkmen Tv'de her gün yoksul ve
muhtaç ailelere yardım etmek için (Ramazan
Bereketi) programı ekrana gelecek, her kim

bu ailelere yardım etme niyeti varsa bize
aşağıdaki telefon numarasından yetişebilir

ve süreler boyunca ondan ders almasını
sağlayan bir konu olabilir.
Mesaj bazen kağıda yazılmaz ve bir kişi

07705169784

tarafından topluma sunulacak fikirler
şeklinde taşınabilir.

belki

Burhan Müftü

TELAFERLİ TÜRKMEN IRAK
ÇAPINDA BİRİNCİ OLDU

İnsanlar bilgeliği, insanlığı, bilimi ve dini
öğrenir Yıllar boyunca, kişilikleri insani
mesajlar olarak kabul edilen fikirlerle
ortaya çıkmıştır.
Burada mesajını tüm insanlığa taşıyan
harika bir insanda durmalıyız Yüce
Allah’tan bir mesaj taşıyordu.
Böylece resim insanlar tarafından
tamamlanacak ve ondan insan
hayatını mutlu edecek tüm nitelikleri
öğrenecekler.
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Irak'ın güneyi Basra İli'nde düzenlenen '' El-Zehran
Hüseyini İlahiyetleri'' yarışmasına katılan Telaferli
Türkmen genç (Muhammed Merdan) yarışmaya
Irak'ın tüm illerinden katılan 7000 yarışmacının
arasından birinciliği kazandı.
Güzel sese sahip olan (Muhammed Merdan) 1995
doğumlu Kerbela Üniversitesi'nde İslami Bilgiler
Fakültesi'nde 3. Sınıf öğrencisidir.
Muhammed, Telaferli göçmendir kendi ailesi ile
Semava İli'nin Rumeysa İlçesi'nde yaşamaktadır.
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Irak Medya Ağı tarafından
haftalık yayınlanan bir gazetedir

Başyazar
Nermin Müftü

Editör
Yayın yönetmeni
Hüseyin Kemalzade

Hüseyin Altuncu
Ahmet Terzioğlu
İnci Muhammet

Ve taşıdığı mesaj, insana değer ve değer
veren etik ve yasaları içeriyordu. Bu
sözleri asla sonsuza dek bitmeyen bir
mesaj. Kelimeleri hala her an, her saat ve
her gün yazılmaktadır
Bütün insanların mesajları bir mesaj
olarak görülür, Hz. Muhammed'in mesajı
olarak toplanır.
Tanrı'nın mesajıdır

Saddam el Sufi
Tasarım: Mazin Rahim
Not: Gazetemizde yer alan köşe yazıları ve
görüşler, yazarın kendi düşüncesini yansıtmaktadır.

