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Müslüm Baba Şarkıları 2

3 Mart 2013 tarihinde hayatını kaybeden Müslüm Gürses, ölüm
yıl dönümünde kendisine mal olmuş şarkılarıyla anılıyor…
İlki çok beğenilen ve yoğun talep gören albümün, bu yıl ikincisi
hayata geçirildi. ‘BABA ŞARKILAR 2’ albümü, Müslüm Gürses’in
Ölüm Yıl Dönümünde satışa çıkarılıyor…
Ünlü isimlerin yer aldığı merakla beklenen albüm’de, Sezen Aksu,
Sertap Erener, Hülya Avşar, Yeşim Salkım feat. Hüsnü Şenlendirici,Funda Arar, Seda Sayan, Özcan Deniz, Yıldız Tilbe, Mustafa
Ceceli gibi isimler Baba’nın en sevilen şarkılarını seslendirdiler.
Sosyal Medya’da çok konuşulan, Model feat. Okan Bayülgen’in
seslendirdiği ‘ Yalnızlar Rıhtımı ‘, muhteşem yorumu ile Haktan,
Kargo ve Kurban grupları’da albümde yer alan sürpriz isimlerden.
Orhan Ölmez, Musa Eroğlu feat. Hülya Yıldız, Gökhan Türkmen,
Şükriye Tutkun, Hakan Altun, Çelik, Koray Güler, Tolga Tabu,
Doğuş, Zara, Ebru Yaşar, Enbe Orkestrası, Kubat, Özlem Özel’de
beklenen albümde yer almakta.
EFLATUN MÜZİK imzası ve Dmc dağıtımı ile çıkan, Kral Medya
Grubu’nun medya sponsoru olduğu albüm, 04 Mart 2014 tarihinde tüm müzik marketlerde yerini aldı. Albümün ilk klibi, yönetmen
Mustafa Altıoklar tarafaından, Kurban grubunun seslendirdiği ‘
Felek Bile Ağladı’ parçasına çekildi…

Sümer Tilmaç hastaneye kaldırıldı

Sinema anatçısı 66 yaşındaki Sümer Tilmaç,
memleketi Antalya’da, akciğerindeki rahatsızlık
nedeniyle kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi (AÜ)
Hastanesi’nde tedavi görüyor.
Antalyalı sinema sanatçısı Sümer Tilmaç, dün
akşam kaldığı otelde kendisini rahatsız hissetmesinin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne
geldi. Akciğerinde enfeksiyon olduğu belirlenen
sanatçı, hastanede tedaviye alındı.
Tilmaç’ın doktoru AÜ Hastanesi Göğüs Cerrahisi
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abit Demircan,
“Akciğerinin iki zarı arasında bir sıvı birikmiş. Onu
alacağız. Biraz nefes darlığı şikâyetiyle de gelmişti. Tanısını koyacağız. Tedavisini yapacağız. Şuan
her şey iyi gidiyor. Yüzü de gülüyor. Korkulacak bir
şey yok. Durumu iyi” dedi.
Sağlığın bozulunca kolay kolay düzelmediğini
söyleyen Tilmaç, “Biz toplumsal olarak sağlığına
dikkat eden bir millet değiliz. Sağlık bozulunca

hastaneye geliyoruz. Ama bu sefer tam bozuldu
herhalde. Düzeltmek için bu kez uzun süre hastanede kalmam gerekecek” diye konuştu.
Bu akşam ‘Her yöne doksan dakika’ adlı bir tiyatro
oyunu olduğunu vurgulayan Tilmaç, “O oyunda
oynayacağım. Ardından tekrar hastaneye geri döneceğim. Çünkü biz büyüklerimizden öyle gördük.
Şu sıralar özellikle tiyatroda seyirci bulunmazken,
tam dolu bir salon o insanlara saygısızlık gibi bir
şey. Bende mutlaka oynayıp geri geleceğim. Doktorlarım izin verdi” diye konuştu.
Oyuncu Nejat İşler’in sağlığının da iyiye gittiğini
öğrendiğini ve mutlu olduğunu belirten Sümer
Tilmaç, “Çok genç bir kardeşimiz. Allah şifa versin.
En kısa zamanda ayağa kalkmayı nasip etsin. Biz
mesleğin sonuna doğru geldik, onlar genç insanlar. Onun da durumu iyiye gidiyormuş, sevindim”
dedi.

Gülben Ergen ‘Emine Erdoğan’la görüştüm’

TÜRKAN ŞORAY ADINA DÜNYA’DA YAPILAN EN BÜYÜK FOTOĞRAF SERGİSİ

Ergen, yeşilin ve doğanın korunmasının önemli
olduğunu belirterek, “Bu konudaki görüşlerimi
belirttim. Eylem ya da eyleme destek vermek değil
aslında olay. Yeşili, doğayı korumak elbette ki çok
önemli. Devlet büyüklerinin bahsettiği provokatörler adı altında marjinal dedikleri kimler, neler,
bunları tam olarak bilmiyoruz. Halkın masumca bir
isteği olarak değerlendirirsek Gezi Parkı’nın park
olarak kalmasını, dünyanın en güzel parklarından
birisi olarak kalmasını diler, temenni ederim. Ama

“TÜRK SİNEMASI’NIN SULTAN”I TÜRKAN ŞORAY ADINA DÜNYA’DA
YAPILAN EN BÜYÜK FOTOĞRAF SERGİSİ
Sizlere büyük bir gururla “Geçmişten Geleceğe İz Bırakan Türkan Şoray
Fotoğrafları Sergimizi” duyurmak istiyoruz. Kale Outlet Center’ın 26.000
m2 olan tüm alanını, tüm koridorları, tüm mağaza vitrinleri, yani Alışveriş
Merkezi’mizin içindeki gözünüzün gördüğü her bir m2’mizi Türk Sineması’nın Sultanı’nın, Türkiye’nin Sultanı’nın TÜRKAN ŞORAY’ın fotoğraflarıyla donatılacak. Bu sergi hem Türkiye’de hem de Dünya’da bir ilk.
Yaşayan bir efsane için yapılan en büyük fotoğraf sergisi çünkü… Aylar
boyunca çok büyük arşiv çalışması yapıldı; tam 50 kişi TÜRKAN ŞORAY fotoğraflarını önce aradı buldu, sonra baskıya yetiştirdi. Bizlerin bu
heyecanına, Sultan’ın hayranları da eşlik etti; pek çok fotoğrafa Sultan’ın
hayranlarından ulaştık… 1.500 adet fotoğrafı en yeni teknoloji ile baskı
çalışması yapıldı, fotoğrafların basımı ise tam 1 ay sürdü.
Türkan Şoray fotoğraf sergisini Guiness Rekorlar Kitabı’na başvurusu
yapıldı,eğer başvurumuz onay alırsa, Türkiye’nin Sultan’ı TÜRKAN ŞORAY, Türkiyemiz ve de Kale Outlet Center , Guiness Rekorlar Kitabı’ndaki yerimizi alacağız. TÜRKAN ŞORAY fotoğraflarını sergi satışından elde
edilen tüm gelir İZEV’e yani, İstanbul Zihinsel Engelliler Vakfı’na bağışlanacaktır . Baktığınız her yerde; setlerden galalara, gazete küpürlerinden
en özel kareleriyle çektirdiği fotoğraflara, yaşamının en güzel anlarına
kadar “GEÇMİŞTEN GELECEĞE İZ BIRAKAN FOTOĞRAFLARIYLA”
TÜRKAN ŞORAY’ı göreceksiniz ve de gülümseyeceksiniz…

belki bizim bilmediğimiz, bilmememiz gereken
başka detaylar da vardır. Belki de 30-40 yıldır bu
kadar istikrarlı bir direniş ve bu istikrarlı isteğin arkasında da durulmalıdır diye düşünüyorum” dedi.
EMİNE ERDOĞAN’LA GÖRÜŞTÜM
Hülya Avşar ile Başbakan Erdoğan’ın görüşmesinin hatırlatılması üzerine ise Gülben Ergen,
“Benim bu konuda bir randevu talebim olmadı,
ben Başbakan’la değil eşiyle görüştüm, kendisiyle
görüşmedim. Bence magazin bu kadar önemli
konulara hiçbir şekilde karışmamalı” dedi.

Şahan’a olay sözler!
Usta oyuncu Zeki Alasya’nın açıklamaları
şöyle; Haldun Dormen’in, yaptığı açıklamalar
oldukça iyimser. Türkiye’de her şey değişti;
izleyiciler de değişti...Kolay para kazanmanın yolu izleyicinin istediğini yapmaktan
geçiyor. Şahan Gökbakar, Haldun Dormen’e
söyledikleriyle yanlış yapmış...Cem Yılmaz’ı
ben de çok beğeniyorum. Recep İvedik’i izlemedim. Öyle boş şeylere harcayacak vaktim
yok.’

Usta oyuncu Zeki Alasya katıldığı bir televizyon programında Şahan Gökbakar’ın canlandırdığı Recep İvedik için sert açıklamalarda bulundu

‘RECEP İVEDİK İÇİN ROL TEKLİF EDİLSE
KABUL ETMEM’
‘Şahan’ı çok beğenirim ama Recep İvedik
ile kolay para kazanmanın yolunu seçmiş.
Şahan Gökbakar, Recep İvedik için rol teklif
etse kabul etmem...Ama şu da var ki, hıncımızı Recep İvedik’ten almayalım. Çünkü
sayısız kötü film var. İlla para kazanılacak
diye her şeyi yapmamalıyız. Vaktim olsa da
Recep İvedik 4’ü izlemeyeceğim. Ama Düğün Dernek’i izleyeceğim...’
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Erdoğan’ın yurt dışı ziyaretleri kitaplaştı

Başbakan Erdoğan, 11 yılda, 93
ülkeye 305 ziyaret gerçekleştirdi.
Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü,
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın
yurt dışı gezilerini “Bir Yolculuk
Hikayesi” adı altında kitaplaştırdı.
Hazırlık aşaması 2 yıl süren ve
Başbakan Erdoğan’ın “modern
seyahatnamesi” niteliğindeki kitabın
içeriğinde yapılan görüşmeler, anlaşma, açılışlar ile konferans, panel
ve çeşitli törenlere ilişkin ayrıntılar
yer aldı.
YOLLARA TÜRKİYE’Yİ BÜYÜTMEK İÇİN REVAN OLDUK
Kitapta, resmi görüşme trafiğinin
yanı sıra Türkiye’ye gösterilen ilgiye
tablo, infografiler ve görsellerle dikkat çekilirken, Erdoğan da kitap için
bir önsöz kaleme aldı.
İnsanın yeryüzünde bir yolcu
olduğuna vurgu yapılan önsözde,
Erdoğan şunları kaydetti:

“İnsan yeryüzünde bir yolcudur.
Yolcunun menzili kadar, o menzile
gitmek için katettiği yol da önemlidir.
Biz, yola çıktığımız günden beri;
doğru menzile varmak için doğru bir
yol, dosdoğru bir istikamet izlenmesi
gerektiğini biliyor, böyle bir sorumlulukla hareket ediyoruz. Bu yolculukta adaleti ve erdemi kendimize
kılavuz edindik. Gece gündüz, yaz
kış demedik ve ülkemizin her köşesini karış karış̧ gezdik, insanımızla
kucaklaştık. Bununla da yetinmedik ve rotamızı dünyaya çevirdik.
Yüzbinlerce kilometre yol kat ederek
Türkiyemizi bir dünya ülkesi haline
getirmeye çalıştık. Biz yollara, Türkiye’yi büyütmek için revan olduk.
Gittiğimiz her ülkede bayrağımızın dalgalandığını görmek, İstiklal
Marşımızı söylemek, gurbetteki
vatandaşlarımızla kucaklaşmak,
Türkiye’nin dostlarıyla buluşmak,

çıktığımız bu kutlu yolculukta bize
ayrı bir heyecan ve mutluluk verdi.”
11 YILDA, 93 ÜLKEYE 305 ZİYARET
Başbakan Erdoğan, 2003 ile 2014
tarihleri arasında, 5 kıtada 93 farklı
ülkeye toplam 305 resmi ziyaret gerçekleştirirken, bu ülkelerle Türkiye
arasındaki ticaret hacmi de yüzde
354 oranında artarak 358,4 milyar
dolara çıktı. Türkiye’nin uyguladığı
aktif dış politikanın göstergelerinden
olan ziyaretlerin yıllık ortalaması 28
olarak belirlenirken, Erdoğan’ın 35
ülke ve 125 seyahat ile en çok Avrupa’ya gittiği ortaya çıktı. Erdoğan
hemen hemen Avrupa ülkelerinin
tamamını ziyaret ederken, en sık
gittiği ülke ise milyonlarca vatandaşın bulunduğu Almanya oldu.
Almanya’ya 15 seyahat düzenleyen
Erdoğan, ABD’ye 14, Azerbaycan
ve Belçika’ya da 12 kez gitti.

Hollywood’un efsanevi isimlerinden
Rooney öldü

Hollywood’un efsanevi aktörlerinden
Mickey Rooney, 93 yaşında hayatını
kaybetti.
Yetkililer, uzun süredir rahatsız olan
Rooney’in Hollywood’un kuzeyindeki evinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Oyunculuk kariyerine henüz küçük
bir çocukken ailesinin tiyatrosunda
başlayan Rooney, 80 yıllık meslek
yaşamına çok sayıda sessiz film,
Shakespeare oyunları, Judy Garland müzikalleri, Broadway oyunları
ve televizyon dizileri sığdırmıştı.

Sinema Sanatları ve Bilimleri
Akademisi tarafından iki kez Oscar
ödülüne layık görülen Rooney, 1939
yılından orduya katıldığı 1942’ye
kadar sinema dünyasının en çok
para kazandıran aktörü olarak da
tarihe geçmişti.
Özel hayatı da en az sinema
kariyeri kadar renkli olan Rooney,
ilk evliliğini 1942’de Hollywood’un
unutulmaz oyuncularından Ava
Gardner ile yapmıştı. Evlendiklerinde Rooney 21, Gardner ise 19
yaşındaydı. Sadece bir yıl süren

evliliğin ardından Rooney, orduya
katılmış ve askerlik günlerini İkinci
Dünya Savaşı sırasında Amerikan
birliklerini eğlendirerek geçirmişti.
Evlilikleri genellikle kısa süren
Rooney, toplam sekiz kez nikah
masasına oturmuştu. Rooney’in bu
evliliklerden dokuz çocuğu oldu.
Ünlü oyuncu, 19 torunu ile geniş
bir aileye sahipti. Rooney, en son
2011’da “The Muppets” filmi ile
seyirci karşısına çıkmıştı.
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Ata Nirun Hitler’in yıldız

Ata Nirun, 30 yılık mesleki kariyerinde yaptığı
araştırmanın ürünü olan ve yüzlerce makale,
film ve kitap, binlerce fotoğraf inceleyerek hazırladığı başyapıt niteliğindeki kitabı “Adolf’un
Kavgası”, önemli araştırmaları destekleyen
Wizard Yayınevi tarafından çıkartıldı.
“Adolf’un Kavgası” kitabını, özellikle seçmiş
olduğu 14.04.2014 tarihinde saat 14.14’te basına tanıttı. Hitler’in yıldız haritasını çıkartan
Ata Nirun toplantıda Türkiye’nin yıldız haritası
ile ilgili de bilgiler aktardı.
İnsanlığın hemen hemen her alanında, her
düzeyde, her konuda sosyolojik ve psikolojik
etkiler yaratmış ve hala da yaratmayı sürdüren bir diktatör olan Adolf Hitler’in anlatıldığı
“Adolf’un Kavgası”, okuyucusunu 1945 yıllarında bir yolculuğa çıkartıyor. 60 milyon insanın
öldüğü ve Yahudi soykırımıyla büyük bir travmanın yaşandığı o günleri ve ardındaki bilinmeyenleri keşfetmelerini sağlıyor. Ata Nirun,
Adolf Hitler’in sırrının çözüldüğünü söylediği
kitabında okuyucunun, kendisini triajör olarak
kabul eden tarihin en önemli karakterlerinden
biri olan Hitler’in yaşam hikayesini, ölmek üzereyken nasıl kurtulduğunu, yağlı boya tablolarını ve yıldız haritasını bulabileceğini söylüyor.
Ayrıca, Hitler’in bugün de geçerli olan şaşırtıcı bazı sözleri ile Nazilerin söylencelerini,
UFO’ları, Vril kızlarının Naziler üzerindeki etkilerini, Thule gibi gizli örgütleri, Türkiye’ye neden saldırmadığı, Naziler’de Astroloji ve Maji
gibi tekniklerin çağdaş imgesel öykülerinin yer
aldığını belirtiyor.
İnsanlık tarihinin köşe taşı karakterlerinden
olan Nostradamus, Meryem Ana ve Hitler kitaplarından sonra yazarımız Ata Nirun yakında
yayınlanacak “Atatürksüz İlk On Gün” ve Büyük İskendere ait bilinmeyenleri yazdığı eserleri ile tarihe ışık tutmaya devam edecek.
Türkiye’yi zor günler bekliyor....
“Türkiye’yi gelecek dönemde nelerin beklediği
hakkında da bilgiler veren Nirun “Akrep burcunda olan Türkiye’yi zorlu günler bekliyor”
diyor. Cumhurbaşkanı seçimleri nedeniyle Türkiye’yi karışık bir dönemin de beklediğini söyleyen Nirun “bu süreç içerisinde Türkiye için
çok önemli kararların alınacağı günler yaşanacak” diyor.
Dünya’nın yeni bir ekonomik kriz tehdidi ile
karşı karşıya olduğunun altını çizen Nirun
“Türkiye’nin bu krizi minimum düzeyde atlatacağını hatta bu durum Türkiye için yükseliş
dönemi olabilir” diyor.
Türkiye’yi zor bir dönemin beklemesinin yanında ayrıca güzel gelişmelerin de olacağını belirten Nirun; “Akrep burcunda olan Türkiye’nin
özellikle Temmuz ayı ve sonrasında ekonomik
kaynakların ve yabancı yatırımların artacağınıda” sözlerine ekliyor.
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1.DÜNYA SAVAŞI’NIN 100.YILI

Roman Yusuf
Birinci Dünya Savaşı, 1914 Ağustos’undan 1918 Kasım’ına kadar
süren, çok geniş bir bölgeyi içine
alan uluslararası paylaşım savaşıdır. Günümüzdeki “Büyük Ortadoğu
Projesi” 100 yıl önceki bu savaşın
devamıdır. Son yıllarda Türkiye,
Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu’da adına “Arap Baharı” denen;
Suriye, Irak, Filistin, Libya, Mısır
ile Tunus’taki savaş ve huzursuzlukların başlangıcı yüz yıl önce
yapılan 1.Dünya Savaşı’na kadar
gitmektedir. Batılı sömürgeci ülkelerin bu coğrafyada kendi çıkarları
için yaptığı yeni projeleri (BOP) ve
çizdikleri yeni sınırları anlamak için
100 yıldır süren ve bitmeyen bu savaşı yeniden öğrenmek ve dersler
çıkarmak zorundayız.
1.Dünya Savaşı’nın
sebepleri
18.yüzyılda Sanayi Devrimi’ni gerçekleştirerek gelişen ve zenginleşen İngiltere, dünyanın her yanına
yayılmış sömürgeleriyle, büyük bir
imparatorluk kurmuştu. 19.yüzyılda
Almanya, Fransa, Japonya, ABD
gibi bazı ülkeler de hızla sanayileşmeye başladılar ve 19.yüzyılın
sonlarına doğru özellikle Almanya
İngiltere’ye ciddi bir rakip oldu.
Büyüyen ekonomisinin ve artan nüfusunun ihtiyaçlarını karşılayacak
sömürgeler bulmak için dünyaya
açılmaya çalışan Almanya’nın birçok yerde İngiltere ve Fransa ile çıkarları çarpışıyordu. Bu sömürgeci
güçler Osmanlı İmparatorluğu’nun
topraklarındaki zengin ham madde
kaynakları, özellikle petrol için karşı
karşıya geldiler.
Birinci Dünya Savaşı nasıl başladı?
Önemli sebebini yukarda açıkladığımız büyük savaşı, Saraybosna’da
bir Sırp milliyetçisinin Avusturya

Macaristan veliahdını öldürmesi tetikledi ve Avusturya- Macaristan 28
Temmuz 1914’de Sırbistan’a savaş
ilân etti. İttifak Devletleri; Almanya,
Avusturya-Macaristan karşısında
İtilaf Devletleri; İngiltere, Fransa ve
Rusya vardı.
Emperyalizmin birinci
Ortadoğu projesi
Çanakkale’de mağlup olan İtilaf
Devletleri, Osmanlının savunması
daha zayıf olan Arap vilâyetlerine yöneldi. Buradan ilerleyerek
Osmanlı Devleti’ni yenmeyi planladılar. Bu proje ancak Arapların
Osmanlı hâkimiyetine isyan etmesiyle başarılı olabilirdi.
1915 Ekim’inde Mısır’daki Büyük Britanya Yüksek Komiseri
Sir Henri McMahon Mekke Şerifi
Hüseyin’e; Büyük Britanya’nın
Arapların bağımsızlığını tanımaya
hazır olduğunu bildiren bir mektup
yazdı. Bu târihî yazıyla Osmanlı
İmparatorluğunun parçalanması
teklif ediliyordu. Araplar, Osmanlıyı
yere serme planında İngiltere’nin
kendilerinden istediklerini yerine
getirdiler.1916 Haziran’ında Osmanlı Devleti’ne isyan ettiler Sina
yarımadası üzerinden Şam’a doğru
yürüyen İngiliz birliklerine yardım
ettiler. Arapları hazırlayan daha
sonraları “Arabistanlı Lavrens” diye
anılacak olan Britanyalı arkeolog ve
ajan Thomas Edward Lawrence’di.
Fakat İngilizler açık kartlarla oynamıyordu. Lavrens 1916 başında
gizli bir yazısında “Arap isyanı İngiliz İmparatorluğu’na faydalı olacak,
çünkü İslam bloğu böylece parçalanacak ve bizim Osmanlı Devleti’ni
yenmemizi sağlayacak ”diyordu.
Şerif Hüseyin ve oğullarının hayâl
ettiği birleşik millî Arap devletini
Britanyalılar aslında kesinlikle istemiyordu. Lavrens, Türklerden sonra
kurulacak Arap devletleri bizim için

tehlike olmaz. Araplar Türklerden
dayanıklı değil. Onlarda, birlik
olmak için yetenek yok, küçük, kıskanç kabile adamları…” McMahon
Şerif Hüseyin ile mektuplaşırken
Britanya milletvekili Sir Mark Sykes,
Fransız diplomat Georges Picot ile
bu mektupların rûhuna uymayan bir
anlaşma hazırlıyordu. Buna göre
Osmanlı Devleti’nin kuzey vilayetleri Fransa’ya, güneydekiler Britanya’ya bırakılıyordu. Sykes–Picot
anlaşması kesinlikle emperyalist
bir belge idi. Buna göre bölgede
yaşayan halkların etnik yapısı
ve tarihi geçmişi göz ardı edildi.
Modern Ortadoğu bu belgeye dayanarak inşa edildi. Sınırlar cetvelle
çizilerek yapay ülkeler oluşturuldu.
Osmanlıdan arta kalan bölge her
an karıştırılabilir ve yönlendirilebilir hale getirildi.2 Kasım 1917’de
Britanya Dış işleri bakanı Artur
James Balfour Londra’daki Siyonist
Federasyonu’na Filistin’de Yahudiler için bir millî Yahudi Devleti
kurulmasını destekleyeceklerini
açıkladı. ABD başkanı Wilson
1917 Ocağında savaşa girmeden
önce “ Her halk kendi kaderini
kendi belirlemelidir” dedi. Galiba
Wilson’un bu sırada Sykes-Picot

anlaşmasından haberi yoktu.1918
yılında doğu Akdeniz’de Mondros
Ateşkes anlaşmasıyla savaş bitti.
Osmanlı İmparatorluğu yenildi ve
topraklarını galip devletler işgal etti.
ABD Başkanı Wilson 1919 başında
Paris’te barış görüşmelerinde Britanya Başbakanı Lloyd George ve
Fransız meslektaşı Clemenscou ile
buluştu. Ganimet paylaşımında anlaşmazlık çıktı. Wilson anlaşmazlığı
çözüm için Suriye ve Mezopotamya’da halklara Fransız veya İngiliz
mandasını isteyip istemediklerinin
sorulması görüşünü ortaya attı.
Aslında Suriye, Mezopotamya ve
Filistin’deki halklar her iki devletin
de mandasını istemiyordu. İngiliz
ve Fransızlar bu teklifi kabul etmiş
görünse de çoğu yerde soruşturmayı yapan Amerikalı King ve
Crane’ komisyonunu engellediler.
Aslında Amerikalı bu komisyonun
raporlarından Suriye ve Mezapotamya’da tarafsız(!) Amerikan
mandası teklifi çıktı. Bunun yanında
Amerikalıların raporunda Anadolu’da Ermenistan mandası, Türklere
ait olmayan Konstantinopel devleti,
Anadolu’da da Türklere bırakılacak
küçük Türk devletinin bile manda
altına alınması gibi sonuçlar vardı.

Ancak Wilson’un hastalığı yüzünden bu rapor rafa kaldırıldı. Bir
Arap devleti yerine galip devletler
Ortadoğu’yu paylaştılar. “Savaşın
sonunda Osmanlı Devleti’nden
koparılan Lübnan, Suriye Fransız mandasına verilirken, Filistin,
Ürdün, Irak İngiliz mandasına
alındı. Büyük Britanya Sömürgeler
Bakanlığı işte o zaman İstanbul
Boğazı’ndan Hindistan’a kadar
olan bölgeye “Ortadoğu” denilmesini kararlaştırdı. Böylece ilk büyük
Ortadoğu projesi hayata geçirildi.”
1. Dünya Savaşı’nın sonu
İngiliz- Fransız kuvvetleri Selanik
cephesini yararak Bulgar Ordusu’nu yere serercesine ezip ve
ayrı bir anlaşmaya mecbur etti.
Osmanlı Devleti’nin Avusturya
Almanya bağlantısı kesildi. Irak
ve Suriye cephelerinde kontrol
düşman kuvvetlerinin eline geçti.
Falkenheim, Filistin Cephesinde
İngiliz taarruzunu önleyemedi.
Kudüs, savaşın tahribatına uğramasın diye düşmana teslim edildi.
General Allenby 8 Aralık 1917’de
Kudüs’e girdikten sonra Britanya
Başbakanı Lloyd George bu zaferi
şöyle kutladı; “General Allenby’in
adı Haçlı Seferlerinin sonuncusu
ve en şereflisinin galibi olarak her
zaman hatırlanacaktır.`Filistin’de
İngiliz taarruzu karşısında hezimete uğranması ve 1 Ekim 1918’de
Şam’ın düşmesi üzerine Talat Paşa
hükümeti 5 Ekim 1918’de İngiltere
ile ateşkes sağlamak için ABD’nin
arabuluculuğuna başvurdu. 8
Ekim’de Talat Paşa kabinesi istifa
etti. Yeni hükümetin Bahriye Nazırı
Rauf Bey(Orbay) Limni adasının
Mondros limanında demirli Agamemnon Zırhlısının güvertesinde
4 gün süren çalışmadan sonra 30
Ekim 1918’de ateşkes antlaşmasını
imzaladı.

Dünyanın en ünlü engelli yaratıcıları
Nice insanlar vardır ki, sağlam oldukları halde dünyadan hiç yaşamamış gibi ayrılırlar ve geride ne bir iz, ne bir
eser, ne de bir isim bırakırlar.
Öyle insanlarda vardır ki, engelli olmalarına rağmen adını
altın harfler ile tarihe yazarak
yüzyıllar boyunca kendilerinden bahsettirirler. Bunlardan
bazıları:
BEETHOVEN
1770 VE 1827 yılları arasında
yaşayan Ludwing Van Beethoven gittikçe artan işitme engeline rağmen Müzikte bugün
bile dinlenen meşhur eserler
vermiştir. Sağır olmasına
rağmen 9.senfonisini yazar
ve bu eseri seslendirirken bile
orkestrayı yönetmeye kalkar
ama orkestra aslında onun
yanında bulunan şefe göre
9. Senfoniyi çalar ve konseri
dinleyenler Beethoven i ayakta alkışlar.
Beethoven’in hayatı bize insan
isterse işitme engelli olmasına
rağmen besteler yapabileceğini ve bu alanda dünyaca
tanınan eserler verebileceğini
göstermektedir.
TEPHEN W. HAWKİNG

1942 yılında doğan Hawking
Beyin Hücreleri Kainatın Gizemleri ile meşgul olan Astro
Fizikçi olan Hawking ALS
hastalığı tedavisi mümkün olmayan bu hastalık sayesinde
evrenin sırlarını anlatan kitaplara ve bilimsel çalışmalara
imza atmıştır.
Bu hastalıkta beyin sağlam
kalmasına rağmen bütün
vücut çöker. Genel başarıda
“ Beynin sağlam ise vücudunun neresi engelli olursa
olsun, başarıyı yakalarsın”
genel inancı adeta Hawking

de anlam bulur ve doktorların
birkaç yıl ömür biçmesine rağmen elli yıla yakın zamandan
beri yaşam mücadelesine
bilimsel çalışmaları ile devam
eden Hawking evlenmeleri ve
boşanmaları ile de kamuoyunun gündemine gelmiş buna
rağmen Hawking eleştirilere
aldırış etmeden başarılarına
devam etmiş bir çok bilimsel
başarılara imza atmıştır.
Marla Runyan
Engelli olduğu halde olimpiyat
oyunlarında pist yarışlarında mücadele etme başarısı

gösteren ilk atlet. kendisiyle
aynı sıkıntıyı paylaşan Jason
Smyth’in şu anda verdiği mücadelenin bir benzerini 90’ların sonlarında vermiş ve 2000
Sydney Olimpiyatları’nda
1500 metre finalinde koşarak
resmi olarak “kör” kabul edildiği halde herhangi bir olimpiyat oyunlarında final koşan ilk
pist atleti olmuştu. (olimpiyat
8.’si olduğunu da eklemeden
geçmeyelim)
2004 Atina Olimpiyatları’nda da 5000 metre yarı finali
koşan, ancak finale yükselme
şansını kıl payı kaybeden runyan, iki ayrı olimpiyat oyununa katılabilen ilk engelli atlet
olma onurunu hala taşımakta.
paralimpik oyunlarındaki ve
ulusal oyunlardaki başarıları ise tahmin edebileceğiniz
üzere saymakla bitmiyor. sırf
1992 barselona paralimpik
oyunları’nda kazanmış olduğu
4 altın (100 m, 200 m, 400 m,
uzun atlama) var. 2001 yılından itibaren üç yıl üst üste
kazandığı 5000 metre ulusal*
şampiyonluğu da, paralimpik
oyunlarındaki kısa mesafe
başarılarına rağmen aslen ne
kadar iyi bir uzun mesafeci

olduğunu kanıtlar nitelikt
HELEN KELLER
Hem sağır hem dilsiz ve hem
de kör olan Helen keller 1880
ve 1968 yılları arasında yaşamıştır ve hem kör hem sağır
olmasına rağmen başarılı
eserler bırakmıştır. Helen Keller kör olduğu halde sağlam
insanlardan daha çok kitap
okumuş ve 88 yıllık yaşamında koklayarak dokunarak
hayatı anlamaya çalışmış ve
10 kitap yayınlamıştır. Hatta
hayatını anlattığı kitabı ile
kendisine ev bile almıştır.
İnsanlar arasında adaletsizliklere savaş açan Helen
keller buna rağmen insanın
üretebileceğini “Eğitim Her
Engeli Aşar” inancı ile kendisi
gibi kör ve sağırların eğitimle
kimseye muhtaç olmadan yaşayabileceğini ispatlamıştır.
Hem yazmış hem konuşmuş
herkese umut aşılayan konuşmaları ile destek olmuştur.
Bu konuşmaları işaret dili
veriyordu.
Şimdi en küçük zorluklarda
mücadeleden ve gelişim gelişim yolculuğundan vazgeçen
gençler Helen Keller’in hayatını ibretle okumalılar.
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Mali kriz partilerin seçim çalışmalarını olumsuz etkiliyor
Saray-Xendan
Bölgede yaşanan mali
kriz siyasi partilerin seçim
çalışmalarını olumsuz
etkiliyor. Bu partiler adaylarına bir önceki seçime
kıyasla daha az poster
bastırıyor.
Kürdistan Matbaacılar
Cemiyeti Başkanı Soran Abdurrahman, siyasi
partiler ve adayların çoğu
afiş ve posterlerini bölgedeki matbaalarda bastırdıklarına dikkat çekti.
Abdurrahman ancak mali
krizin basılan poster oranını etkilediğini söyledi.
Basına konuşan Abdurrahman, bir önceki seçime kıyasla bu seçimde
partiler çok az poster bastırdıklarını kaydetti.
Bölgede yaşanan mali
krizin seçim çalışmaları

olumsuz etkilediğini ifade
eden Abdurrahman, “21
Eylül Kürdistan parlamento seçimlerinde matbaalar neredeyse seçimden bir gün öncesine
kadar çalıştılar. Ancak bu
seçimde sadece bir hafta
çalıştılar ve çok iş almadılar” dedi.
Kürdistan bölgesinde toplam 163 matbaa bulunduğunu dile getiren
Kürdistan Matbaacılar
Cemiyeti Başkanı Soran
Abdurrahman, “Erbil’de
85, Süleymaniye’de 73,
Duhok’ta 4 Germiyan
bölgesinde ise 1 matbaa
var. Bu matbaalar bölgedeki siyasi parti ve adayların poster, pankart ve
afişlerini bastırabilecek
kapasitededir” diye konuştu.

30 Nisan’da yapılacak Irak parlamento ve Kürdistan bölgesi iller meclis seçimlerinden bilgiler

Saray-Erbil

Seçim komiserliğinin rakamlarına göre; Irak’ta
21 milyon 400 bin seçmen var. Aynı rakamlara
göre 30 Nisan seçimlerine 107 listeden 9040
aday katılacak.
328 sandalyeli Irak parlamentosunda Erbil
15, Süleymaniye 18 Duhok ise 11 milletvekili
gönderecek.
Kürdistan bölgesinde 2005 yılında il meclis
seçimleri yapılmadı. Seçim komiserliğinin
rakamlarına göre; bölge nüfusu 5 milyon 160

bin kişidir. Seçmen sayısı ise 2 milyon 785
bin kişidir. Seçmenler, 713 adayın katıldığı iller meclis seçimleri için 30 Nisan günü sandık
başına gidecekler.
Seçim propagandasının 28 Nisan’da sona
ereceği seçmenler Erbil il meclisine 30 aday,
Süleymaniye meclisine 32 Duhok meclisine
ise 28 aday gönderecek.
30 Nisan seçimlerinde sandıklar sabah saat 8
açılacak. Seçmenler oylarını akşam saat 6’ya
kadar kullanabilecek.

Seçim komiserliği: Akıllı kartları çoğaltmak oylamayı etkilemez

Saray-Erbil

Irak seçim komiserliğinden bir yetkili, akıllı
kartların siyasi partiler tarafından çoğaltılmasının oylamayı etkilemeyeceğini söyledi. Komiserlik yetkilisi Sirvan Ahmet, “kimse başkasının yerine oy kullanamaz”dedi.
“Seçim kampanyası başladığında KDP ve
KYB seçmenlerden kartlarını alarak çoğalttı-

lar. Bu iki partinin hedefi insanları korkutarak
kendilerine oy vermelerini sağlamaktır” diyen
Ahmet, ancak akıllı kartları çoğaltmanın oylamayı etkilemeyeceğini belirtti.
Goran Hareketi de aynı şekil düşünüyor.
Parti, akıllı kartları çoğaltmanın sonuç getirmeyeceğini söyledi. Parti oy sayımının gizli
yapılacağını söyledi.

Seçim komiserliğinden
ceza yağdı

Irak seçim komiserliği başkan yardımcısı Gati Zaubai, seçim
ihlali yapan 14 partiyi cezalandırdıklarını söyledi. Bir bildiri
yayınlayan Zaubai, Sivil ve Demokrasi İttifakı adayı Misal
Alusi’yi de cezalandırdıklarını kaydetti. Alusi’ye 50 milyon
dinar para cezası kesildi. Buna Alusi’nin 2013 tarihli 7 nolu
seçim kampanyası talimatlarını ihlal etmesi gerekçe olarak
gösterildi.
Bu arada komiserliğin resmi sözcüsü Safa Musevi, seçim ihlalinde bulunan 14 partiyi cezalandırdıklarını söyledi. Basına
konuşan Musevi bu partilere farklı miktarlarda para cezası
kestiklerini kaydetti.
Komiserliğin oluşturduğu komisyonların seçim kampanyasını dikkatlice izlediğini dile getiren komiserlik sözcüsü, verilen
para cezasının miktarı hakkında bilgi vermedi.

Seçim komiserliği 19
ülkede sandık kuracak

Irak seçim komiserliği yurt dışındaki Irak vatandaşlarının oy kullanmalarını sağlamak amacıyla 19 ülkede sandık kurmayı planlıyor. Komiserlik Lübnan, Arap Emirlikler Birliği, Ürdün, Mısır, Türkiye, İran, Fransa,
İsveç, Avusturya, Almanya, Hollanda, İspanya, Norveç, İngiltere, ABD,
Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Danimark’ta sandık kuracak.
Bu ülkelerde yaşayan Irak vatandaşları 28 ve 29 Nisan günleri sandık
başına gidebilirler. Bunlar ayrıca yurtiçindeki seçmenler gibi akıllı seçmen kartı taşımaları da gerekmez.
Gurbetçiler kimlik veya pasaport veya gıda karnesi veya ehliyet
belgesi veya ikamet ettikleri ülkenin pasaportu gibi geçerli bir belgeyle
sandık başına gidip oy kullanabilecekler. Bunlar ayrıca Uluslararası Kızılhaç Örgütü’nün belgesini,ikamet belgesi veya Irak Dışişleri Bakanlığı
tarafından onaylanan üniversite diploması da gösterebilirler.

13

saray

Sayı:114
17 Nisan 2014

Aydın ve sanatçıların buluştuğu mekan ...Mıçko çayhanesi

Saray-Erbil
Erbil halk dilinde çayhane
olarak geçen kahvehane
ve divanhaneleriyle ünlü
bir şehirdir. Kahvehaneler
erkeklerin toplandığı çay
ve kahve gibi içecekler
tükettiği, sohbet ettiği,
kitap okuduğu ve çeşitli

masa oyunları oynadığı
yerlerin başında gelir.
Ses sanatçısı Celal Hardan, ellili ve altmışlı yıllarda çocuk ve gençlerin
çayhaneye gelmesinin
ayıp olarak algılandığını
söyledi. Buralarda sadece ileri yaştaki insanların

buluştuğunu ifade eden
Hardan, “Bizler ses sanatçıları olarak kimi zamanlar orada şarkı söylerdik” dedi.
Erbil’de otuzlu ve kırklı
yıllarda birkaç kahvahane
vardı. “Abo, Hacı Cemil,
Mıçko, Hacı Mistil, Tahir,

Fakı, Ali Fleyh, Takı ve
Hasan” kahvehaneleri
gibi.
Mıçko Çayhanesi
Kırklı yılların ortalarında
Hasan Rıza tarafından
inşa edilmiş olan Mıçko Çayhanesi ardından
el değiştirerek Abbas

Osman Kerdizi tarafından satın alındı. Sonra
çayhaneyi Nurettin Saki
satın alır.
Mıçko daha önce terziler çarşısında çayhane
dükkanı vardı. Ancak ellili
yılların sonlarında terziler
çarşısındaki dükkanını
kapatarak mevcut Mıçko
yeni çayhaneyi işletmeye
başlar ve burası kendi
adını alır.
Kaveys Ağa, Hasan
Lauk, Azizok, Mışko ve
Şahabe gibi Türkmen
ve Kürt ses sanatçıların
uğrak yeri olan Mıçko
Çayhanesi aydın, sanatçı, ressam ve ses sanatçıların buluştuğu bir
mekandır.
Merhum Mıçko’nun oğlu
Muhsin şu an çayhaneyi
idare ediyor. Çayhanenin
sürekli bakıma ihtiyaç
duyduğunu ifade eden
Muhsin bey, bu konuda
kendilerine yardım eli
uzatan Kürdistan bölge
hükümetine teşekkür etti.
Vaktiyle de KDP’nin eski
yöneticilerinden Şevket
Şeyh Yezdin çayhaneye
büyük bir kütüphane hediye etti. Kütüphaneden
çayhane müdavimleri öğrenciler çok yararlanıyor.

Nafura ve 13 Elektrik kavşaklarını hatırladınız mı ?
Dilaver Bezirgan-Erbil
Erbil’de zamanında iki
kavşak vardı. Nafura ve
13 Elektrik kavşakları. Bu
iki eser bugün kalmasa da
ancak halk adlarını hala
unutmuş değil.
1-13 Elektrik Kavşağı:
Kavşak zamanında mevcut Belediyeler Bakanlığı
karşısında bulunuyordu.
Altmışlı yıllara kadar devam etti. Kavşağın tam
ortasında bir elektrik direği vardı. Direğe 13 adet
ampül asılıydı. İlk sırada
7, ikinci sırada 5 ve üçüncü sırada 1 ampül asılıydı.
İşte bu yüzden kavşağa
13 Elektrik adı verilmişti.
Kavşak ortasında güzel
gül ve çiçeklerle dolu bir
bahçe vardı. Geceleri, çalışmak için şehir dışından
gelen işçilerin dinlenme
yeri idi. Yaz mevsiminde
bu işçiler burada uyup
sabahlardı.
Çarşamba günleri burası
insanlarla dolup taşardı.
Bunun nedeni ise karşıda
bulunan “Kadınlar Bahçesi” idi. Bu bahçeye erkeklerin girmesi yasaktı. Kadınlar çevrede bulunan salih
bir adamın yatırını ziyaret
etmeyi de ihmal etmezler-

di.
Yatır hala da duruyor ve
Belediye Bakanlığının avlusunda bulunuyor.
Deniliyor ki birgün halk ses
sanatçısı Resul Gerdi’nin

kardeşi Kerim Gerdi kadın
kıyafeti kuşanarak Kadınlar
Bahçesi’ne girer. Durumu
ortaya çıkınca kadınlar
tarafından doyasıya dövülür...

Bugün bu eser kalmasa da
adı hala halkın dilinde.
2-Nafura:
Burası vaktiyle Bağdat-Kerkük kontrol noktasıydı. Burada hasır ve

çamurdan yapılmış bir
kahvehane vardı. Sahibi
Kadir Bekes idi. Sabahlar
burada bir 3 polis beklerdi.
Polisler akşamlar bölgeden
ayrıldığında gençler Kadir
Bekes etrafını sarardı. Bekes onları güzel sohbetleri
ile eğlendirirdi.
1958-1959 yılında kontrol
noktasının yerine bir bahçe
inşa edildi. İçine de farklı
renklerde ışıklı bir havuz
yaptırıldı. Havuz çevreye
çok güzel bir manzara kazandırıyordu.
Aileler güzel vakitler geçirmek için buraya akın
ederdi. Erbil’in tanınmış
ses sanatçısı Muhammet
Ahmet Erbili bahçenin
güzelliğinden ilham alarak
Nafur adında bir şarkıyı
kayde aldı. Bahçe etrafında sadece iki kahvehane
vardı. Mevcut Şeraton
otelinin tam yerindeki Ali
Barzani’nin ve kardeşi Faik
Barzani’nin mevcut Zeytuna otelinin tam yerindeki
kahvehaneleri.
Burası gecenin yarısına
kadar insanlarla dolup
taşardı. Bu eser bugün
devam etmese de adı hala
insanların dilinde dolaşıyor.
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Kronik Eğitim Sorunumuz

Sarayl-Röp
Kimlik mücadelesi içinde olan halkların önceliği anadilde eğitim sorununu
çözmektir. Gerçekten de anadilde
eğitim, kimlik mücadelesinin ana
yöntemlerinden birisini oluşturur ve
anadilin devamlılığını ve gelişmesini
sağlayan en güçlü araçtır. Genelde,
çetin mücadele ve uzun uğraşlar
sonucu elde edilen bir hak olmasına
rağmen, Irak devletinin kuruluşundan
bu yana müteakip anayasal metin

ve belgelerinde yer almaktadır. 1932
Devlet Deklerasyon ve 1974 Kültürel
Haklar Bildirgesi, Irak’ta anadilde
eğitim hakkını güvence altına alan
en önemli anayasal belgelerdir.
Ancak hemen şunu da belirtmekte
fayda var, teorik alanda yaşanan bu
olumlu gelişmeler yakın geçmişe
kadar sağlıklı bir şekilde uygulamaya
yansımamıştır.
Türkmence eğitiminin en belirgin ve
etkin uygulaması 1992 yılında Erbil’de Doğuş İlkokulu’nun kurulması
ile mümkün olmuştur. Doğuş okulunun başarılı performansı Erbil’de
ve Kürdistan bölgesinin bazı il ve
ilçelerinde farklı seviyelerde Türkmen okullarının açılmasına vesile
olmuştur. Bu bağlamda, 1990’lı yıllar
Türkmence eğitiminin altın çağı olarak nitelendirilebilir. Ancak, sonraki
dönemlerde bu başarı sürekli ve hızlı
bir şekilde yerini düşüşe bıraktığı
görülmektedir. Yaşanan düşüş farklı
ortamlarda tartışlıp değerlendirilmekte ve farklı etkenlerle açıklanmaya
çalışılmaktadır. Sorun analizinde, en

Partiler borçlandı

çok maddi yardım ve destek yokluğu
etrafında yoğunlaşmakta. gıda, kırtasiye ve ulaşımın sağlanmaması, okul
binalarının yetersizliği ve benzeri
sorunlara dikkat çekilmektedir.
Türkmen okullarında yaşanan
düşüşü ağırlıklı olarak ekonomik
nedenlere indirgemek doğru bir
yaklaşım olmadığını düşünüyorum.
1990’lı yılların oldukca kötü ekonomik koşullarında Irak Milli Türkmen
Partisi ve Irak Türkmen Cephesi
tarafından sağlanan maddi destekler
okullarımızı avantaj sağlayarak cazib
hale getirmiştir. Ancak günümüz
iyi ekonomik ve refah koşullarında
ekonomik destek teşvik edici faktör
değildir. Nitekim, İhsam Doğramacı
Vakfı Erbil Şubesi tarafından okullara
yapılan ciddi maddi destekler okullarımızın öğrenci alım gücünü arttırmaya yetmediği açıkça görülmektedir.
Dolayısıyla eğitim sistemimizin temel
sorununu daha köklerde aramak
lazım. Bu sorunun temelinde geçmiş
dönemlerde, özellikle Baas iktidarında yaşadığımız baskıcı politikaların

yarattığı toplumsal travmalar yatmaktadır. Milli kimlik bilinci alanında
yaşadığımız kronik sosyo-politik
sorunlar bu travmanın en belirgin
sonuçlarından birisidir. Bu sorun bazı
Türkmen bölgelerinde kimilik inkarı, bazı bölgelerde ise, mezhepsel
kimliği ön plana çıkarma olgularıyla
karşımıza çıkmaktadır. Seçimlerde
gerçek sayısal gücümüzün çok daha
altında oy çıkartmamız bu derin sorunun sonucu olarak değerlendirilmeli.
Sosyo-politik alanda yaşadığımız
toplumsal taravmalar ciddi bir şekilde
eğitim sistemimize yansımaktadır.
Kimlik açıklama konusunda bile
tereddüt ve iklem yaşayan Türkmen
ailelerin Türkmen okullarını tercih
etmeleri beklenmemeli.
Aslında sorunu sadece öğrenci
bazınde değil, aynı zamanda eğitim
kadrosu açısından da ele almak
mümkündür. Aynı faktörler okullarımızda kaliteli eğitim kadrosunun
oluşmasını engellemektedir. Dolayısıyla, çocuğunu Türkmen okullarına
yerleştirmeyi düşünen az sayıdaki
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aileler de kalite düşüklüğünü gözönünde bulundurarak başka okullara
kanalize olmaktadırlar. Unutmayalım
ebeveyinler her şeyden önce evlatlarının geleceğini düşünürler. Orta
ekonomik refah seviyesinde olan
aileler, genelde geleceğin iyi eğitimin
sağladığı prestijli meslek şeklinde
değerlendirirler. Eğer Türkmenlerin
büyük çoğunluğunun orta ekonomik
düzeyde olduğunu kabul edersek,
bu sorunun hangi ciddi bayutlarda
olduğunu açıkca görebiliriz.
Sonuç olarak eğitim alanında yaşadığımız olumsuzlukları gidermek için,
önce genel toplumsal sorunlarımızı
çözmemiz gerekir. İkinci planda da,
eğitim kalite seviyemizi hem nitelikli
öğrenci hem de nitelik eğitim kadrosu ile güçlendirmemiz lazım. Bunu
gerçekleştirmek kolay bir iş midir?
kesinlikle değildir. Bu hedefi gerçekleştirmek için çok çalışmamız lazım.
Unutmayalım sadece içi boş milliyetçi sloganlar ile okullarımızı doldurmak geçmişte olduğu gibi gelecekte
de mümkün değildir.

Bölgedeki partiler 4 aydır hazine yardımı almıyor

Sarayl-Rapor
Erbil-Bağdat arasında patlak
veren mali ve siyasi kriz bölgedeki
partileri de vurdu. Bu partiler 4 aydır hazine yardımı almıyor. Bunun
üzerine borç almak zorunda kalan
bu partilerin seçim çalışmaları da
aksadı.
Partilerin yanı sıra bölgede faaliyet gösteren farklı sendika, örgüt
ve cemiyetlerin de yardımı durduruldu. Bölge yönetimi partilere
yardımlarını ödeyeceğini söylese
de ancak henüz bir dinar bile
ödenmedi.
Kürdistan İslami Cemiyeti Sözcüsü
Muhammed Hekim, teşkilatlarının
masraflarını ödeyebilmek için borç
etmek zorunda kaldıklarını söyledi.
Saray’a konuşan Hekim karşı
karşıya kaldıkları maddi sıkıntının
seçim çalışmalarını da olumsuz
etkilediğini ifade etti.
Hükümetin partilerin parasının yarı-

sını ödeyeceği yönündeki kararı
gazetemize değerlendiren Kürt

yetkili, “ancak bilmiyoruz bu kararı
bankalar neden uygulamıyor” dedi.

Kürdistan İslami Hareketi Sözcüsü
Şuan Kaladzi, kendilerine ödenen
hazine yardımının zaten çok düşük
olduğunu söyledi.
Yardımın ihtiyaçlarını karşılayamadığını ifade eden yetkili, kendilerine birkaç aydır yardım yapılmadığını, bunun işlerini ve faaliyetlerini
aksattığını kaydetti.
Bu durumun seçim propaganda
çalışmalarını da olumsuz etkilediğini dile getiren Kaladzi: “Parti
olarak borç almak zorunda kaldık.
Bölgedeki iki büyük parti gibi zengin değiliz. Bunların elinde büyük
paralar var, ancak
bize sorun yaratıyorlar” dedi.
Hükümetin partilerin parasının yarısını ödeyeceği yönündeki kararı
gazetemize değerlendiren Kürt
yetkili, “ancak ne yazık ki bu karar
uygulanmadı” dedi.
Türkmen Demokratik Partisi Başkanı Dilşat Çavuşlu, binalarının

kira oluğunu söyledi. Bina sahibinin
kirasını talep ettiğini ifade eden
Çavuşlu, ödeyecek maddi yükümlülüklerinin bulunduğunu kaydetti.
Hükümetin yardımlarını ödemesini
beklediklerini dile getiren Türkmen
parti başkanı, faaliyetlerini 3 aydır
borç alarak ancak yürütebildiklerini
belirtti.
Çavuşlu hazine yardımlarının
yakında ödeneceğine inandıklarını
söyledi.
Kürdistan Komünist Partisi Erbil
Komitesi Sorumlusu Ahmet Şervani, maaşların ödenmemesinin
piyasayı vurduğunu söyledi. Saray’a konuşan Şervani, parti olarak
bundan kendileri de etkilendiklerini
kaydetti. Saray konuyla ilgili olarak
Maliye ve Ekonomi Bakan Vekili
Reşit Tahır ve bakanlık sözcüsü
Diler Tarık’la temas kurmak istedi.
Ancak iki yetkili farklı bahanelerle
demeç vermek istemediler.

Türkmen ve Asuriler parlamento başkanlığını geçici
olarak yürütmek istedi, ancak Goran karşı çıktı
Saray-Erbil

Hükümet kurma krizine Türkmen ve Asuriler’den çözüm
önerisi geldi. Türkmen ve
Asuriler parlamento başkanlığının geçici olarak kendileri tarafından yürütülmesini
önerdiler. Ancak bu önerilerine Goran karşı çıktı.
Fraksiyon başkanlarının
Nisan ayı başında parlamentoda gerçekleştirdikleri
toplantıda Türkmen ve Asuriler hükümet kurulana kadar
parlamento başkanının geçici olarak seçilmesini önerdiler. Ancak Goran bu öneriye
karşı çıktı.
Türkmen Cephesi Fraksiyonu Başkanı Aydın Maruf,
fraksiyon başkanları olarak
Nisan ayı başında parlamentoda gerçekleştirdiğimiz
toplantıda hükümet ve parlamento krizini masaya yatır-

dıklarını söyledi. Toplantıda
parlamento başkanlığını da
seçmak istediklerini ifade
eden Maruf ancak bu konuda KDP, Goran, KYB, İslami Birliği ve İslam Cemaati

fraksiyonları arasında anlaşma sağlanmadığını kaydetti. Türkmen vekil Maruf,
Asurilerle birlikte parlamento
başkanlığını yürütmek için bir
öneride bulunduklarını söy-

ledi.
Ancak bu önerilerinin tüm
taraflarca kabul edilmesine
rağmen Goran tarafından
reddedildiğini hatırlatan Maruf, Goran’ın böyle bir anlaşmanın parlamento içinde
kabul edildiği gibi parlamento dışında da kabul edilmesi
gerektiği üzerinde ısrar ettiğini belirtti.
Parlamentoyu düştüğü krizden kurtarmak istediklerini
dile getiren Maruf, büyük bir
baskı altında kalan parlamentonun halkın beklentilerine cevap vermesinin zorunlu
olduğunu savundu.
Goran Fraksiyonu Başkanı,
parlamento başkanlığının
geçici olarak Türkmen ve
Asuriler tarafından yürütülmesi önerisine karşı çıktıkları
iddiasına yanıt verdi.
Fraksiyon Başkanı Yusuf

Muhammet, “Yeni hükümet
kurulmadan parlamento
başkanlık heyetinin kurulması fikrine karşı çıktık ve
2005 yılı senaryosunun
tekrarlanmasından endişe
ediyorduk. Çünkü söz konusu yıl parlamento başkanlığı
kuruldu ancak hükümet 5 ay
sonra kuruldu. Aslında biz
böyle bir senaryonun tekrarlanmasından korkuyoruz.
Aksi takdirde başkanlığı kim
alırsa alabilir, buna karşı
çıkmayız” dedi. Tutumlarının
parlamento başkanlığının
geçici olarak Türkmen ve
Asuriler tarafından yürütülmesi ile alakalı olmadığını savunan Muhammet :
“aslında biz yeni hükümet
kurulmadan parlamento
başkanlık heyetinin kurulması fikrine karşıyız” diye
konuştu.
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Erbil Türkmen Listesi’nin seçim programı
kes bilir Parlemento da adaymız
neler yaptığını bizi seven veya
sevmeyen bilmektedir...
Bugünde daha ziyadesini yapmaya hazırız ...

taki hak ve hukuk yerini buluncaya
kadar....
En son seçimdede ayni şekilde
mağdur olduk ama biz Erbil Türkmen listesi olarak hiç bir şekilde
bu oyunlar bizim güçmizi ve azmimizi asla yıkamaz..
Biz sabırlı dirayetli ve karar sahibi bir milletiz Bu haksızlıklar
bu planlar dün olduğu gibi, belki
bugünde ve yarında tekrarllanma
ihtimali vardır......ancak unutukları
bir şey var oda Güneş garbille
örtülmez...istedikleri kadar gözlerini kapatsınlar... güneş hep varıdır
hepte var olacak...Bizde Erbilliler
olarak hep vardık hepte kalırız...
Erbilin Muzafferiye Minaresi, Erbilin Muhteşem Kalesi, o Mübarek
Çöl Şeyhi bunlar kaldıkça, bizde
var olacağız .
Bir kılıç, gerçek kılıç olması için
demiri ateşete kızdırıp Sindanla
çekiçin arasında yüzkere bin-

kere dövüldikten sonra sert ve
bükülmeyen bir kılıç olur... varsa
bize bu haksızlıklar hep yapılsın
dört defa değil dörtbin defa daha
yapsınlar.. biz sabırımızla tahammülümzla çekiçile, Sindan ve
ateş misali gün gittikçe güçleniriz
sertleşiriz.
Cefakar Erbililer......30 Nisan
Günü hep birlikte seçim sandıklarna gidelim.. bu muazzam fırsatı
elimizden kaçırmıyalım...Bu seçim
obür seçimlere benzemez...bu
seçim Vilayet il Meclisi seçimidir...
Erbilin kader seçimidir.... hep
beraber Erbil Türkmen Listesine
oyumuzu verelim.. O listede istediğiniz adaya sesinizi verin.
Bilin ki Erbil Türkmen Listesi hiç
bir Ayrım yapmadan her Erbiliye
hizmet vermek için vardır...Erbil
Türkmen Listesinin mazisini her-

رێ

دڵشاد انور صالح

كالم

كالم

رێ

Ey aslı ulu nesli necip Erbil
Ey Şerefli, sabırlı onurlu Erbil....
Ey tarih ve asalet sahibi olan Erbil
.Erbile sahip çıkma zamanı gelmedi mi?...
Daha nekadar bekliyeceksiniz. ?
Atalarımızın dedelerimizin yadigari, emaneti olan Erbile sahip
çıkma zamani gelmed mi ?...
Ey Erbilli.... Titre ve kendinesor.....
Erbilli olduğunun zamanı gelmedi
mi?
Bugün kendini gösterme günüdür
bugün Ben Erbiliyim deme zamanıdır.... Daha nekadar kaderini,
geleceğini başkalara teslim ediyorsun !!! neden izin veriyorsun ....
Bu sana hiç yakışırmı Ey Erbil..?
Etrafina dön ve bak birdaha bak..
ve düşün.... Elinde nekaldı? Etrafta gördüğün Hangisi senindir..
hangisi senin kardeşinindir, dostunundur, Hemşehrinindir ???.
Ama hepsi senin toprağının üstünde yapılan yapıtlardır...... Dön
ve kendine sor ...
nedir bu gaflet ?! nedir bu uyku..?
nedir bu derin sübat.....
Dön bir etrafına bak... Hangi
cadde, hangi saha, hangi meydan
senin bir Erbillilen adına yapılmıştır ??? artık kendine dönme ve
uyanma zamanı gelmedimi ???
Hakkın olanı almak, Hakkını aramak sadece ve sadec sen yapabilirsin. Düşersen düştüğn yerden
ancak kendin kalkmalısın......
Başkasına muhtaç olursan seni
süreklemden kaldırmaz . Kimse
senin ayağının altına kırmızı halı
sermez yolunada gül serpmez...
bunu bil ve kendinide kandırma....
Gelin el ele verelim Erbilin gerçek
çatısı olan Erbil Türkmen listesinin
şemsiyesi altına girelim.. Hakkımızı hukukumuzu arıyalım :....
Bundan 4 sene evvel yerel parlemento seçimlerinde biz hep
mağduriyete uğradık ...Lakin hiç
yılmadık, hiç vazgeçmedik vazgeçmekte asla mümkün olmaz

پاڵێوراو بۆ ئهنجومهنی پارێزگای ههولێر
له لیستی بهرهی توركمانی عێراقی
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ژماره
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لیستی

O günü Mutlaka ve mutlaka seçim
sandığına gidelim sadece siz değil
dost ve arkadaşlarıızıda götürün...
... Bir birimize destek olalım... Sesimizi yükseltelim..kendimize bir
soralım Hani nered kaldı
Arap Mahallesi .?? ne oldu Tacil
Küçesi sakinleri , Hanekah ..Kale..
bunlar serap oldu gitti...
zira biz sahip çıkmadık ondandır
....Yarın Bu suskunluğu devam ettirirsek Kayseri pazarıda. Neccarlar çarşısıda Bakkallar, Kasaplar
ın yerleri o güzel pazarda elimzde
kalırmı???
Öyleyse birlik olalım , beaber
olalım.. Ki herkes Erbil Türkmen
listesini bilsin , Erbilin gerçek sahibilerini tanısın...
,
Erbil Türkmen Listesi adayları .
Erbilin seçkin , sayılan ailelerindendirler... Hepsinin kökeni Erbil
Kalesindendir... Onurlu, Dirayetli,
Hakkı bilen hukuku savınalardır...
Adaylarımız.

• Avukat Leys Rüstem Maruf
Hafaf

•1964 yılında Erbilde dünyaya
geldi
•1996 yılında Musul Üniversitesine bağlı İdari Enistitüsünden
mezun oldu...
•2006 yılındada Erbil özel Hukuk
fakültesinden mezun oldu
•Görevi avukatlığın yanısıra Kanuni müsteşardır.
•Medeni hali (Evli ve 4 çocuk
babasıdır)

•Semir Abülkadir Mevlut

•1958 tarihinde Erbilde Dünyaya
geldi...

•1980 yılında İktisat ve İdari ilimler
fakültesi Basra Üniversitesinden
mezun olmuştur.
•Görevi.Ticaretin yanısıra.. Muhasebeciler ve denetimciler sandikasında ve, İktisadcılar cemiyetinde
üyedir
•Medeni hali (evli ve 3 çocuk
babasıdır)

•Sunay Vedat Arslan....

•Erbilde 1973 yılında dünyaya
geldi...
•Ticaret Enistitüssinden mezun
olup halen Öğretmenlik yapmaktadır..
•Medeni hali (Evli ve 2 çocuk
Annesidir)

•İmat Rıfat Cemil

- 1977 yılında Erbilde doğdu
•Sanayi enistitüsinde 1999 yılınnın
mezunudur.
•Mesleği Gzeteciliktir
•Saray Gazetesinin Baş yazarı ve
gazeteciler sandikasında üyedir,Erbil sendikalar üyeliğinin yanı
sıra ,uluslarası sendikasında da
üyedir.
•Medeni hali (Evli ve üç çocuğu
var)

•Helin İmad Halil...
1983 Erbilde dünyaya geldi ....Yol
ve köprü enstitüsü mezunudur
•Dicle Erbil Fakültesinde Bilgisayar bölümü son sınıf öğrencisidir
•Mesleği / Erbil Tekneloji Fakültesinde öğretmendır.
•Maha Süheyil Vadi

•1972 doğumludur
•1996 yılında Hukuk Fakültesiden
mezun olmuştur..
•Mesleği Erbil Şura Meclisi kanuni
Müsteşar yardımcısıdır
•Medeni hali (Evli ve 2 çocuk
sahibidir).
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Maddi sıkıntı yaşayan partiler borç
almak zorunda kaldılar
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Türkmenler parlamento başkanlığını
talep ettiler
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86 liste adayı 4 nolu gazeteci
İmat Rifat’a oy verin

Komiserlik seçim ihlalinde bulunan
partilere ceza yağdırdı

12

Nafura ve 13 Elektrik kavşaklarını
hatırlıyor musunuz?

13

8. kabinede Türkmenlere Adalet Bakanlığı verildi

Saray’a konuşan Neçirvan Barzani: Türkmenlere Erbil il
yönetiminde de görevler verilecek
Saray-Özel
Kürdistan Bölge Başbakanı
Neçirvan Barzani 11 Nisan 2014
günü Türkmen milletvekilleri
ile Türkmen Kültür Cemiyeti
binasında bir araya geldi.
Buluşmada yeni hükümet
kabinesinde Türkmenlere
verilecek bakanlık ve diğer
görevler masaya yatırıldı.
Saray’a konuşan Barzani,
Türkmenlere Adalet
Bakanlığı’nın yanında bakanlık
kurulunda Türkmen işlerinden
sorumlu bir danışman da
atayacaklarını söyledi.
Türkmenlerin sıkıntı ve
taleplerini öğrenebilmek için

atanacak danışmanla temas
içinde olacaklarını dile getiren
Barzani, Türkmenlerin genel
müdürleri de olacağını kaydetti.
Erbil il yönetiminde de
Türkmenlerin temsil edileceğini
ifade eden Başbakan Neçirvan
Barzani, ülkeye Türkmen
ve Asurilerle birlikte hizmet
etmeye çalışacaklarını söyledi.
Yeni hükümet kabinesinde
bakanlıklara vekil atanıp
atanmayacağı yönündeki
sorumuzu yanıtlayan
Barzani : “Şart değil. Ancak
bir bakanlıkta vekile ihtiyaç
duyulursa tayin ederiz” diye
konuştu.

Erbil il meclisi seçiminde yer alacak 86 nolu
Erbil Türkmen Listesi›ne oy verin

Maha Süheyl Vadi
Aday no (6)

Helin İmat Halil
Aday no (5)

İmat Rifat Cemil
Aday no (4)

Sonay Vidad Arslan
Aday no (3)

Semir Abdülkadir Mevlüt
Aday no (2)

Leys Rüstem Haffaf
Aday no (1)

