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Irak Medya Ağı tarafından haftalık yayımlanan bir gazetedir
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Büyük bir kayıp

KERKÜK'TEN HER ÜÇ BAŞKANLIĞIN
GİRİŞİMDE BULUNMALARI İÇİN ÇAĞRI
Kerkük Valisi Rakan Said elCuburi Kerkük'teki Peşmerge
tarafından yıkılan köylerin
yeniden yapılması ve Kuzey
Bölgesel Yönetime ait
hapishanelerdeki Kerküklü
vatandaşların serbest
bırakılması için her üç
başkanlığa çağrıda bulundu.

Kerkük Valisi Rakan Said
el-Cuburi tarafından çıkan
bildiriye göre, 2015 yılının
başında Peşmerge güçleri
tarafından yıkılan Kerkük'e
bağlı Multaka nahiyesi ile 138
köyün yeniden yapılması için
Cumurbaşkanı , Parlamento
Başkanı ve Başbakan'nın da

girişmelwrinin de çağrısında
bulunuyoruz. El-Cuburi,
Kürt Bölgesel Yönetimi'ne
ait hapishanelerde 2006
yılından 2017 yılına kadar
Kürt Asayış Güçleri tarafından
tutuklanların suçsuzları
serbest bırakılması suçluları
da Irak Mahkemelerinde

mesele günümüze kadar
yıkılan köylerin yeniden
yapılmamasıdır ve bu köy
sakinlerinin nüfusu yaklaşık
70 bindir bu kadar nüfusun
hala Kerkük'te yaşadığını
kendi köylerine geri dönme
imkanlarının olmadığını
sözlerine ekledi.

sevk edilmesi içinde gereken
icraatlerin yapılmasını istedi.
El-Cuburi, şuana kadar
Süleymaniye İlindeki
hapishanelerden sadece
5 grup mahkumları teslim
aldıklarını belirtti.
Bildirinin sonunda elCuburi, Kerkük'te en zor

BERHEM SALİH: SEÇİM YOLSUZLUĞU TEHLİKELİ AFETTİR
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EL-KAZIMİ: GÜVENLİK DOSYASI SİYASİ
BASKILARDAN UZAK TUTULMALIDIR
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KERKÜK'Ü
ERBİL'E
BAĞLAYAN KÖPRÜ
ÇALIŞMALARI
TAMAMLANDI

BM IRAK TEMSİLCİSİ KERKÜK'Ü
ZİYARET ETTİ
S:2

S:2

BM IRAK TEMSİLCİSİ KERKÜK'Ü
ZİYARET ETTİ
S:2
Koronavirüs kısıtlamaları sona
eriyor ama virüs kapma riski nerelerde yüksek olacak?
S:2

Kerkük'te zaman
yolculuğuna 40
yılını adayan
antikacı

Türkmen mücadeleci
ağabeyimiz şeyih
(abdulrazak
hürmüzlü )
Allah’ın rahmetine
kavuşmuştur ailesi
başta olmak üzere
aziz Türkmen
milletinin başı sağ
olsun
Allah gani gani
rahmet eylesin

TÜRKMEN SİYASİ
PARTİLERDEN BYSK'YA TEPKİ

Geçtiğimiz 10 Kasım 2020 Salı günü Kerkük'te bulunan Milliyetçi
Türkmen Hareketi'nin Genel Merkezi'nde Türkmen Partilerinin
temsilcileri bir araya gelerek basın toplantısı düzenlediler.
Düzenlenen basın toplantısında Türkmen Partilerinin temsilcileri,
Bağımsız Seçim Yüksek Komserliği tarafından Kerkük Bürosu'na şaibeli
bir müdürün atanmasına tepkilerini dile getirdiler.
Basın toplantısında konuşma yapan Türkmen Milliyetçi Hareketi'nin
Genel Başkan Yardımcısı Abbas Bayatlı Kerkük Bürosu'na atanan
kişinin 2018 yılındaki seçimlerde Kerkük'te yaşanan hille olaylarında
bu kişinin isminin ispatlanmıştı dedi eğer ki bu ismin yerine başkası
geçmediğinde bizler tüm seçenekleri masaya yatıracağız ifadesini
kullandı.
Irak Türkmen Cephesi'nin Kerkük Kolu Başkanı Hişam Bayraktar
basına verdiği demeçte bu gibi şaibeli bir ismin iddiaların ispatlı
olduğu için bu meselenin gözden geçirilmesini istediklerini dile
getirdi.
Öte yandan basın toplantısının ertesi günü Türkmen Partilerinin
temsilcileri ve sivil toplum örgütleri Kerkük'te bulunan Bağımsız
Seçim Yüksek Komiserliği'nin Bürosu'nun önünde atanma kararına
tepki göstermek için bir gösteri düzenlediler.
Düzenlenen gösteride Türkmenler'in atanan bu şaibeli kişiye
karşı tepkili olduklarını ve bunun yerine temiz birisinin geçmesini
istediklerini ifade ettiler.

S:2

HARBİYE VE EL-CUBUR:
ÖZGÜRLEŞEN BÖLGELERDE
İSTİKRAR DESTEKLENMELİDİR

Fiyat : 250 Dinar

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN MÜJDELİ HABER
Başkent Bağdat ve diğer tüm
illerdeki sağlık merkezlerinde Korona
virüsü'ne karşı çıkan aşıyı korumak
için Sağlık Bakanlığı tarafından
özel buzdolablarının temin etme
talimatlarının verildiği açıklandı.
Konu ile ilgili yapılan açıklamaya göre
kovid-19'a karşı çıkan aşıyı korumak
için Sağlık Bakanlığı'nın talimatlarına
göre sağlık merkezlerinde özel
buzdolablarının bulunmasına dair
talimatların verildiği belirtildi.
Geçtiğimiz 11 Kasım 2020 Çarşamba
günü sağlık bakanlığı tarafından yapılan
açıklamaya göre kovid 19'a karşı

aşının bulunduğunu ve Irak'a bu aşının
sağlanacağının müjdesini vermişti.
Sağlık Dairesi'nin Genel Müdürü
Rıyaz el-Hilfi katıldığı bir televizyon
programında '' fayzer ve Biyontik
şirketileri tarafından üretilen yeni
aşının iyi gelişmeler kaydettiğini ve
müjdeli haber verdiğini öğrendik''
dedi. Sözünün devaımda bu aşının
etkisi şimdiye kadar %90 oranı kaydetti
bu da şu anlama geliyor ki bu aşı
etkilidir fakat bu aşının güvenliğini ve
bu yılın sonuna doğru izin verilmesini
bekliyoruz dedi.
Hilfi, bu aşının üretilmesine izin

verilirse tüm dünyaya dağıtılacaktır
ayrıca bu aşıdan Irak'ın hisesi garantidir
ve %20 oranında vatandaşlara
dağıtılacaktır.
Hilfi sözünün devamında Dünya Aşılar
Birliği'nden 8 milyon alınması için
sözleşmelerin yapıldığını da sözlerine
ekledi.
Bu aşının Irak'a verildiğinde kimlere
dağıtılacağı sorusuna da Hilfi şöyle
cevap verdi , bu aşının Irak'a geldiğinde
öncelik sağlık sektörlerinde çalışanlara,
yaşı büyük olanlara ve güvenlik
güçlerine dağıtlacağının öncelik
olduğunu söyledi.

EĞİTİM BAKANLIĞI : EĞİTİME EVDEN DEVAM
EDİLEBİLİR
Eğitim Bakanlığı'nın resmi sözcüsü
Haydar Faruk yeni öğrenim yılında
Eğitim Bakanlığı yeni bir yöntem
uygulayacağını söyledi.
Haydar Faruk ( Kerkük Sabahı)
gazetesine verdiği demeçte yeni
öğrenim yılında Eğitim Bakanlığı
tarafında yeni bir eğitim yönteminin
uygulanacağını söyledi. Faruk bu
yöntem öğrencinin velilerinin
kendi çocuklarını evlerinde dersleri

çalıştıracaklarını ifade etti.
Faruk, sözünün devamında bu yöntemi
uygulamak için öğrencilerin velilerinden
kendi çocuklarını evde okutmaları ve
yarı yıl ile final sınavlarını yapmak için
taahhüt vermelerinin gerektiğini ifade
etti.
Eğitim Bakanı Ali Hamid el-Duleymi
geçtiğimiz Perşembe günü yeni
öğrenim yılının hangi yöntemle ve nasıl
başlayacağına dair son talimatları verdi.

El-Duleymi, yeni yılda eğitim yöntemi
elektronik ile normal okulda haftada
bir günlük ders verme sistemi
uygulanacağını açıkladı. El-Duleymi,
öğrenci haftada bir gün okula gidecek
diğer dört gün ise elektronik sistemle
eğitim göreceğini söyledi.
Evlerinde interneti olmayan öğrenciler
de derslerini takip etmek için Bakanlğıa
ait olan Eğitim Kanallarını izleyebilerler
dedi.
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BM IRAK TEMSİLCİSİ KERKÜK'Ü ZİYARET ETTİ
arasında çözüm ve uzlaşının
devamlı olması için çalışmalar
yapmışız.” dedi.
Öte yandan Kerkük Valisi
El-Cuburi, “Göçmenlerin
dönmesi için büyük çaba
sarfedilmektedir. Kerkük’teki
Yahyava Kampı’nın boşaltılması
ve göçmenlerin kendi
bölgelerine dönmesi için
çaba ssarediyoruz” ifadeleri
kullanıldı.

Kerkük Valisi Rakan Said ElCuburi, Birleşmiş Milletler Irak
Temsilcisi Jenine Blaschart ile
görüştü. Görüşme sırasında
göçmenlerin dönüşü, terör
tarafından yıkılan bölgelerin
imarı, Kuzey Irak bölgesinde
tutuklu olan kişiler ve
gerçekleşecek olan seçimler
konuşuldu.
Basın açıklaması yapan
Blaschart, “Birleşmiş Milletler
olarak Kerkük’teki etnikler

KERKÜK'TE ÜÇLÜ TÜRKMEN PARTİLERİ
TOPLANTISI
Kerkük'te bulunan Türkmeneli Partisi'nin Genel
Merkezi'nde Milliyetçi Türkmen Hak Partisi , Türkmen
İrade Partisi ve Türkmeneli Partisi üçlü toplantı
düzenlediler.
Düzenlenen toplantıya Türkmeneli Partisi'nin Genel
Başkanı Rıyaz Sarıkahya , Türkmen İrade Partisi'nin
Başkanı Jale Neftçi ve Milliyetçi Türkmen Hak Partisi'nin
Başkan Yardımcısı Sami Bayatlı ve her üç partinin idari
heyet üyeleri de katıldı.
Toplantıda, yeni seçim yasasında Kerkük'e özel
onaylanan seçim dairlerinin bölünmesine karşı
tutumlarının olduklarını ve bu yasada en çok haksılığa
uğrayan Türkmenlerin olduğuna vurgu yapıldı. Ayrıca Irak'ta Türkmen haklarını korumak için önümüzdeki süreçte Türkmen partileri
arasında işbirliğinin ve birlikte çalışmaların önemli olduğuna da vurgu yapıldı.
Toplantı sırasında yakın gelecekte Türkmen partilerinin ve hareketlerinin Türkmen Heyeti'nin kurulmasıda masaya yatırıldığını
belirtildi. Kurulacak bu Türkmen Heyeti'nde tüm tarafların temsilcilerinin bulunması planlanıyor bu heyetin kurulma amacı ise ister
Irak ister bölgede ister yerel tarflarla görüşmelerde bulunmak olduğuna işaret edildiği açıklandı.

KERKÜK'Ü ERBİL'E BAĞLAYAN KÖPRÜ
ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Kerkük'ün yerel
idaresinin yaptığı
açıklamaya göre 2017
yılının Ekim ayında
yıkılmaya maruz kalan
Kerkük'ü Erbil'e bağlayan
Altunköprü köprüsünün
çalışmaları tamalandığını
ilan etti. Diğer taraftan
ise Kerkük-Tikrit
arasında bulunan Zeytun
köprüsünün de tamir
çalışmaları devam ettiğini
açıklandı.
Açıklamaya göre bu

iki köprünün tamir
çalışmaları terörden zarar
gören projeler arasında
yer aldığını kaydedildi.
Kerkük Valisi Rakan Said
el-Cuburi, bu hususta
açıklama yaparak
her iki köprünün
tamir işlemlerinin
tamamlanması
Kerkük'teki diğer yol
çalışmaları ile bitmesinin
denk gelmesi Kerkük'te
ekonominin gelişmesi ve
vatandaşların ulaşımdaki

kolaylarına büyük faydası
olacağını söyledi.
Kerkük Yollar ve
Köprüler Dairesi
Müdürü Kasım Hamza
tamamlanan Altunköprü
köprüsünün çalışmaları
hakkında bilgi vererek
bu köprünün her iki
yönünde de çalışmaların
tamamlandığını ve tüm
çalışmaları dairesinin
teknik ekipleri tarafından
uygulandığını sözlerine
ekledi.

P

E

R

NEBİL CASİM: IRAK MEDYA
AĞI'NIN SON KARARLARI
YENİ SANAT GÖRÜŞÜNDEN
KAYNAKLANIYOR
Bağdat- Kerkük Sabahı
Geçtiğimiz 10 Kasım 2020 Salı günü Parlamento
Başkanının İkinci Yardımcısı Beşir Haddad ve
beraberindeki heyeti kabul eden Irak Medya Ağı'nın
Başkanı Dr.Nebil Casim, kurumun başına geçtiğinden
beri Devletin hem iç hem dış meslelerine dair görüşüne
göre çalıştıklarını vurguladı.
Görüşme hakkında çıkan bildiriye göre, Görüşme
sırasında konuşma yapan Casim, eski hatalardan
kurtulmak için Irak Medya Ağı olarak yıkıcı
propagandalara karşı mücadele ettiğini belirttiğini ,
kurumda alınan son kararlar tarafsız ve iyi birşekilde
çalışmaların devam etmesi aynı zamanda da yeni sanat
görüşünden kaynaklandığını da vurguladığı belirtildi.
Öte yandan Parlamento Başkanının İkinci Yardımcısı
Beşir Haddad görüşme sırasında konuşarak,
Parlamento olarak Irak Medya Ağı'nı desteklediklerini
söyleyerek bu kurumun tüm Irak'ın oluşumları ile
aynı mesafede bulunmasını istediklerini ifade ettiğini
aynı zamanda da Irak'ın farklı toplumsal kültürüne
önem vermesinin ayrıca milli görüşlü bir hitaba sahip
olamsınında vurgusunu yaptığını bildiride açıklandı.

KERKÜK Şİİ VAKFI
MÜDÜRÜ KERKÜK KANSER
MERKEZİ'NDEN BİR HEYETİ
KABUL ETTİ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
ŞEHİTLERİNİN VE
YARALILARININ
SAYISINI AÇIKLADI
İçişleri Bakanlığı'nın personellerinin şehit
ve yararlı olanların sayılarını netleştirmek
için önemli kararların alındığını ve bu
kesimlerin haklarını yerine getirmek
amaçlı aylık görüşmeler ayarladıklarını
belirtildi.
İçişleri Bakanlığı'nın resmi sözcüsü
Orgeneral Halid el-Mahanna, konu ile igili
açıklama yaparak şehitler ve yararlılar
kesimine önem vermek İçişleri Bakanı
Osman el-Ganimi'nin programında yer
almaktadır, şimdiye kadar 29 bin yaralı
ve 29 bin şehit kaydedildğini sözlerine
ekledi.
El-Mahanna, sözünün devamında , bu
iki kesimin haklarını yerine getirmek
için İçişler Bakanlığı tarafından önemli
kararlar alındığını açıkladı, ve ekleyerek
yaralılar için bazı şirketlerle anlaşmaların
yapıldığını bazılarını da ilaç almak için
yurtdışına gönderileceğini de belirtti.
El-Mahanna, sözünün sonunda şehitler
için bazı önemli kararların alındığında
dile getirerek yararıların ihtiyaçlarını
gidermek için aylık olarak İçişleri Bakanı
özel bir görüşme programının ayarladığını
ifade etti.

Kerkük Şii Vakfı Müdürü Dr. Muhammed Abdulhalik
Kerkük Kanser Merkezini temsil eden bir heyeti
kabul etti. Temsilci heyetin arasında İdare Yardımcısı
Araz Muhammed Kerim, Dr. Sinan Basil, Dr. Husam
Felah, Dr. Ali Halaf, Hemişrelik İdari Yardımcısı Saman
Muhammed ve Hizmetler Şubesi Müdürü Ziyaaddin
Necmeddin yer aldı.
Gerçekleşen görüşme sırasında Kerkük Kanser
Merkezi'ndeki sıkıntılar konuşuldu ve bu konu ile ilgili
Şii Vakfının hem maddi hemde manevi desteklerin
sunulması da görüşüldü.
Kerkük Şii Vakfı'nın Müdürü görüşmede Kanser
Merkezi'nin ihtiyaçlarını giderme konusunda destekçi
olmak için ilgili taraflarla görüşeceklerine söz verdi aynı
zamanda da bundan sonra da bu hususta gerekenlerin
yaplmasını yerine getirmek amaçlı görüşmelerin
devam edilmesine de önem verildi.

BAĞDAT'TA CİNAYET
BİLANÇOSUNDA %16
ORANLIK DÜŞÜŞ VAR

Kerkük Sabahı

HARBİYE VE EL-CUBUR: ÖZGÜRLEŞEN BÖLGELERDE İSTİKRAR DESTEKLENMELİDİR
Yüksek Güvenlik Komisyonu
Başkanı Kerkük Valisi Rakan
Said el-Cuburi, Güvenlik
güçlerinin tüm teşkilatları
bizlerin şeref ve fedakarlık
sembolümüzdür dedi. ElCuburi, yerel idarenin güvenlik
güçleri ile birlikte çalışması ve
vatandaşların desteklemesi
sayesinde de Kerkük'te istikrara
büyük destek olduğunu
vurguladı.
Bu sözler Kerkük Valisi Rakan elCuburi ve Kerkük Operasyonlar
Komutanlığı'nın Komutanı

Korgeneral Saad Harbiye'nin
Şeyh Sebhan el-Halaf'ın
ziyaretlerinde dile getirildi.
Gerçekleşen ziyaret sırasında
güvenlik güçlerinin bazı
komutanları ve bölgedeki önde
gelen aşiret reisleri de hazır
bulundu.
El-Cuburi sözlerinin devamında
Kerkük yerel idaresi olarak her
zaman vatandaşlara verdiği
sözlerini yerine getirmeye
çalışyor bunların başında da
güvenlik güçlerinde destekçi
olacaklarını da sözlerine ekledi.

Bağdat-Kerkük Sabahı
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu
yılıda başkent Bağdat'ta yaşanan cinayetlerde geçen
yıla göre %16 oranda düşüşün yaşandığını kaydediliğini
işaret etti.
Bağdat Cinayetler Mücadele Müdürlüğü'nün Müdürü
Orgeneral Velid Ali Akber Kerkük Sabahı'na yaptığı
açıklamaya göre Bağdat'ta yaşanan cinayetlerin
oranında artmanın kaydedilmediğini söyleyerek,
Bağdat gibi büyük nüfusa sahip olan şehirlerde
bu oranlarda cinayetlerin yaşanması normaldır
dedi. Ayrıca Bağdat'ta yaşanan cinayetlerde acilen
müdahaleler yapılıyor ve canileri kısa sürede
tutkuluyoruz dedi.
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BERHEM SALİH: SEÇİM YOLSUZLUĞU TEHLİKELİ AFETTİR
Bağdat- İMA
Cumhurbaşkanı Berhem
Salih seçim ve mali yolsuzluk
biri birine bağlıdır ve her
ikiside toplumsal barışı tehdit
eden tehlikli afet olduğunu
vurguladı.
Yeni seçim yasasını onaylaması
sırasında konuşma yapan
Cumhurbaşkanı Berhem
Salih şu cümlelere yer verdi,
'' ülkede şeffaf ve adil erken
seçimlerin yapılmasının
hazırlıklarının yapılması için
üzerime düşen anayasal
bir görev olarak yeni seçim

yasasını onayladım.
Salih'' bu yasa uzun
tartışmaların ardından
meydana çıktı, seçim
yasasında yapılan reform
milli bir istek olduğunu aynı
zamanda tüm Iraklıların
haklarını temin etmek ayrıca
her türlü zorbalıktan ve kendi
temsilcilerini seçmekten
kaynaklandığını ''söyledi
Salih, '' Parlamento'da
onaylanan bu yasaya bazı
notlarım olmasına rağmen,
ama yinede iyiye doğru bir
ilerlemedir aynı zamada da
reforum yolunda bir adım

olduğunu düşünüyoruz, aynı
zamanda da halkın görüşüne

değer veren bir yasa olduğunu
da düşünüyoruz ''dedi.

kurulmasının önemine değindi.
Salih, önceki seçimlerde
yaşanan yolsuzluklar
vatandaşları seçimlere karşı bir
güvensizlik yaşamasına neden
oldu, aynı zamanda da ülke
sisteminde de güvensiliğe yol
açtığını ifade etti.
Salih, seçim yolsuzluğu
tehlikeli bir afet olduğunu ve
toplumsal barışı aynı zamada
da ekonomiyi de tehdit ettiğini
söyleyerek, seçim yolsuzluğu
ile mali yolsuzluk biri birine
bağlı olduğunu ve biri birini
tamamladıklarını da sözlerine
ekledi.

Salih, sözünün devamında
'' seçim yasasının
onaylanmasının ardında
bugünden itibaren devlet
kurumları şeffaf ve adil erken
seçimlerin yapılmasının
icraatlerini yerine getirmek
için çalışmalara başlamasını
gerektiğini de işaret etti.
Salih, bu çalışmaların
arasında bayometiri
sisteminin çalışmalarına
başlamak, şeffaf bir seçimin
yapılması için Birleşmiş
Milletler ile Bağımsız
Yüksek Seçim Komserliği
arasında aktiv koordinasyonun

EL-KAZIMİ: GÜVENLİK DOSYASI
SİYASİ BASKILARDAN UZAK
TUTULMALIDIR

Dünya Avci
Belki de tüm dünyanın aynı
anda söz ettiği zengin bir
coğrafyada yaşamaktayız.
Savaşlar, çekişmeler ve bir
çok gelişmeler bu topraklarda
yaşanırken, bölge insanının
dikkatini bu gibi sıcak
gelişmelere odaklamış
olmuştur. Haliyle yaşananlar
bizleri dünyadaki gelişmelere
ayak uydurmaktan geri
koymuş durumdadır.
Bazan at gözlüğüyle yürüyen
bizler, teknelojinin zirvede
olduğu bir dünyada hala
gelenek ve göreneklere
mahkum kalarak, bir çok
konuya pek yaklaşım
göstermemekteyiz. Aslında
gelenek ve göreneklerimize
olan saygımız sonsuzdur ama,
bazı önemli gelişmelerin
önüne geçmemesi şartıyla.
Kadınlar açısından toplumun
çok dar bakışı, bir çok
kadın potensiyelinin önüne
geçmiştir ve geçmektedir.
Her dalde yaratıcı olabilen
bir kadın sırf kadın olduğu
için sevdiği alana yaklaşamaz
ve böylece içindeki istek
bastırılmış olur.

, vatandaşı korumak ve onun
için güvenliği aynı zamanda
da istikrarı sağlamak güvenlik
güçlerinin öncülüklerinden
sayılır diyerek, ülkede istikrarı
sağlamak istiyorsak eğer
güvenlik dosyasını siyasi
baskılardan uzak tutumamız
gerekitğini ifade ettiğini
açıklandı.
Toplantı sırasında Ortak
Operasyonlar Komutanı'nın
yardımcısı geçtiğimiz günlerde
son askeri operasyonlarla

ilgili detaylı bilgiler verdiğini
belirtildi.
Ayrıca Diyale İlindeki son
güvenlik durumunu masya
yatırlıldığını ve güvenlik
durumunu kontrol etmek için
gereken icraatlerin yapılmsına
vurgu yapıldığını belirtildi. Bu
konu ile ilgili Güvenlik Meclisi,
Milli Güvenlik Müsteşarı Kasım
el-Araci'yi Diyale İli'ndeki
güvenlik durumunu yakından
takip etmek için kendisini
görevlendirdikleri açıklandı.

Bağdat-İMA
Parlemento Başkanı
Muhammed el-Halbusi,
ülkenin istikrarını korumak
için terör örgütü DAİŞ'e
karşı güvenlik güçlerinin
operasyonları ve istihbarat
icraatlerinin devam etmesinin
gerekli olduğunu vurguladı.
Parlamento Başkanı'nın
Enformasyon Bürosundan
çıkan bildiriye göre, geçtiğimiz
Pazartesi günü el-Halbusi
kendi ofisinde Milli Güvenlik
Teşkilatı Başkanı Abdulgani

el-Esedi'yi karşılayarak ülkede
son güvenlik durumunu
görüştüklerini açıklandı.
Bildiriye göre, el-Esedi
görüşme sırasında
önümüzdeki süreçte Milli
Güvenlik Teşiklatı'nın askeri
operasyonlarının planlarını
anlattığını ve terör örgütü
DAİŞ'e karşı mücadeledeki
rolleri hakkında da bilgiler
verdiğini belitildi.
Görüşme sırasında el-Halbusi
de ülkede güvenlik durumunu
ve istikrarı sağlamak için terör
örgütü DAİŞ'e karşı güvenlik

güçlerinin operasyonlarının
devam etmesinin önemli
olduğunu vurguladı ayrıca
vatandaşın güvenliğini
tehdit eden tüm cinayetlerin
de arkasından gitmenin
gerektiğini de sözlerine
eklediğini açıklandı.
Bildiriye göre görüşmenin
sonunda göçmenlerin
kendi memleketlerine geri
dönmeleri için gereken
çalışmaların yapılmasının da
gerektiğini vurgu yapıldığını
belirtildi.

Uzun bir aradan
sonra, Kerkük
sabahı

Bu Coğrafyada Kadın
Oysa petrolün zifiri
karanlığında, kara bir kedere
sahip olan bu coğrafyanın
ağır şartları altında kadınlar,
yıllardır savaşların, akıtılan
kanların ve gözyaşlarının
hakim olduğu coğrafyada;
artık birer savaşçı, korkusuz
birer kahramandırlar.
Erkeklerden kadınlara,
kadınlardan çocuklara kadar
herkesin bomba seslerine
alıştığı bir coğrafyanın
durumu kadınların da üstüne
anne, kardeş ve eş olarak bir
çok sorumluluk yüklemiştir.
Şartların getirdiği baskılarla
babalar meşgul olarak,
Savaş coğrafyası içerisinde
kadınının en temel görevi;
çocuklarını korumak, önce
onları doyurmak ve yeri
geldiğinde çocuklarının
önünde canlı bir kalkan
olmaktı. Bu içten gelen bir
annelik güdüsünden başka
bir şey değildir.
Kadın ve erkek fiziyolojik
ve psikolojik olarak
birbirinden farklı olduğu
bir gerçektir buna da
inanıyoruz. Ona rağmen
bir kadın evinde oturup
dünyada en çok sevdiği

varlıkları yani çocuklarını
kaybetmekten, temiz bir
eve sahip olamamak,
akşama çocuklarına ve eşine
yapacak yemek malzemesi
bulamamaktan korkan ve
endişe yaşayan bir insan
olmasından ziyade hayatın
her dalında yaratıcı olabilecek
bir varlıktır aslında.
Geçmişten günümüze
asırlardır devam eden
savaşların, katı rejimlerin
yüzünden bu topraklar
içinde yaşamak oldukça zor
olmuştur. en fazla zorluğu
da kadının ikinci sınıf sosyal
tabaka sayılması olmuştır. Bir

kadın ise özgürce yaşama
hakkına sahip olması ve
birinci kuşak haklardan
bile yararlanması oldukça
elzemdir.
İster toplumda aldığı
mevkilerde, isterse de siyasi

Irak'ta Sağlık Sigortası Yasası
Türkmen Kardeşlik Ocağı'nın haftalık etkinlikleri
çerçevesinde bugün (14 Kasım 2014) "Irak'ta Sağlık
Sigortası Yasası ve Sağlık Sigortası Çeşitleri" başlığı
altında bir konferans düzenlenmiştir. Konferansa
konuşmacı olarak Türkmen davası uğruna uzun yıllar
mücadele veren Avukat Nurettin Vaiz'in kızı Sayın Sevsen
Vaiz katılmıştır. Vaiz, Irak'ta yürürlükte olan Sağlık
Sigortası Yasası ve Sağlık Sigortası çeşitleri ile ilgili önemli
ve aydınlatıcı bilgilere değinmiştir. Konferans, Türkmen
Kardeşlik Ocağı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Necdet
Yaşar Bayatlı tarafından yönetilmiştir.

alanlarda geldikleri seviyyede
çok başarılı kadınların
isimlerine rastlıyoruz diğer
toplumlar içerisinde. Kimi
iyi bir doktor kimi iyi bir
mühendis kimi de iyi bir
sosyolog hatta kimini de iyi
bir pilot olarak görmekteyiz.
Bizim toplumlarda böyle bir
girişimin hoş karşılanmadığı
yüzünden ne yazık ki
kadınlarımız haklarından
mahrum kalmışlardır.
Bazı mesleklerin sadece
erkeklere mahsus olduğunu
gördüğümüz halde kadınların
da aynı dalda böyle bir şansa
sahip olmukları takdirde
hiç şüphesiz erkekler
kadsar başarılı olacaklarına
inanıyoruz.
Toplumun kadına karşı
olduğu bakış açısından
kaynaklanan engelleri,
kadınların kolların
kollarındaki demir zincirlerin
kırılması için değişimin
kaçınmaz olduğunu
görüyoryuz. Toplumun
ayrılmaz bir parçası olan
kadına hak ettiği yerlerin
verilmesi olduğumuz süreç
içerisinde oldukça önem arz
ettiği pes belli olmuştur.

Koronavirüs pandemisi
yüzünden,uzun bir aradan sonra yine
bu köşeden size sesleneceğim.
Dünya pandemi yüzünden çok
başarısız bir sınav verdi, hayat felç
oldu, eğitim durduruldu, sokağa
çıkma yasakları uygulandı.Tüm
sağlık önemleri sonuç vermedi,
ilaçlar virüse çare olmadı, hastalar
bir deney laboratuvarına dönüştü,
insanlar birbirlerinden korkar oldu,
psikolojik hastalıklar hodri meydan
dedi.
Böylesine ağır günleri yara almadan
atlamak çok zor elbette bir çok insan
etkilendi.
Kaldı ki, virüsün bu kadar can
almasına rağmen, üstüne devletin
tüm girişimlerinin başarılı
olmamasının ardından, hala bazıları
bu hastalığın amansız olduğunun
farkında değil ya da farkında olmak
istemiyorlar; buda çok üzücü bir
durum.
Bugünler de geçecek ellbette, ama
her bireye toplum içinde büyük
sorumluluk düşer yerine getirmesi
durumunda, sevdiklerini ve
başkalarının sevdiklerini Allah’ın izni
ile ailesine ve hayatta sağlıklı tutar.
Özdemir Hürmüzlü

Kerkük Sabahı

Görüşler

EL-HALBUSİ, EL-ESEDİ'Yİ
KARŞILAYARAK GÜVENLİK
DURUMUNU KONUŞTULAR

Nokta atışı

Geçtiğimiz 11 Kasım 2020
Çarşamba günü Silahlı
Kuvvetler Başkomutanı
Mustafa el-Kazımi, güvenlik
dosyasını siyasi baskılardan
uzak tutulmasının gerektiğini
vurguladı.
Başbakanlık Enformasyon
Bürosundan çıkan bildiriye
göre , el-Kazımi Bakanlar
Kurulu Güvenlik Meclisi'nin
toplantısına başkanlık ederek,
toplantı sırasında ülkedeki son
güvenlik durumunu ve toplantı
gündemine dair konuların
tartışıldığını açıkladı.
Bildiride toplantı sırasında
konuşan el-kazımi, ülkede
yaşanan krizleri ve güvenlik
dosyasındaki sorunları da dile
getirerek terör örgütlerine
fırsat vermemek için güvenlik
güçlerinin askeri operasyonlara
devam etmeleri için talimatlar
verdiğini belirtildi.
El-Kazımi sözlerinin devamında

Türkmen Bölgelerinden
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Kerkük'te zaman yolculuğuna
40 yılını adayan antikacı
I rak'ın Kerkük kentine bağlı Dakuk ilçesinde yaşayan "Antikacı

Hasan" lakaplı 81 yaşındaki Hasan Musa, hayatının 40 yılında
topladığı tarihi değere sahip eşyaları kendi imkanlarıyla yaptırdığı
caminin bir bölümünde nostalji meraklılarıyla buluşturuyor.

Ömrünün yarısını antika

toplamaya adayan Hasan
Musa, 1950'lı yıllar ve
sonralarına ait küp, mumluk,
gaz lambası, radyo, televizyon,
teyip, telefon, közlü ütü,
fotoğraf makinelerini sergiliyor.

İlk yıllarda antika eşyaların

eve toplaması nedeniyle anne
ve babasından tepki aldığını
dile getiren Musa, daha sonra
yaptığı işin anlamını bilen
yakınlarının ona destek olmaya
başladıklarını dile getirdi.

Her gün bir yenisini ekleyerek Her haftasonu sabah
alanı zenginleştiren Musa,
ilçe halkı ve nostalji sevenleri
de yıllardır muhafaza ettikleri
antikaları bağışlamaya teşvik
ediyor.

Antikacı Hasan Musa,

AA muhabirine yaptığı
açıklamada, "Kendimi bildim
bileli çevremde gördüğüm tüm
antikaları topluyor ve satın
alıyorum.'' ifadesini kullandı.

Gençliğinde arkadaşları

harçlıklarını gezme ve
eğlenceye harcarken
kendisinin tüm paralarını
antika satın almaya harcadığını
verdiğini belirten Musa,
''Halihazırda bu mekanda
bulundurduğum 1000'in
üzerinde değerli tarihi eşyayı
en iyi şekilde muhafaza
ediyorum.'' diye konuştu.

erkenden ilçeden Kerkük kent
merkezine giderek oradaki bit
pazarında gördüğü ve bulduğu
antikaları satın aldığını ifade
eden Musa, onları yorulmadan
araştırıp bulduğunu belirtti.

Silah, tüfek, kılıç, çömlek,

kama, semer ve lamba gibi
birçok tarihi eşyayı yıllardır
gözbebeği gibi koruduğunu
aktaran Musa, ''Dakuk'ta
çok önemli bir müze yapma
hayalim var. Yıllar önce attığım
bu adımla insanların geçmişi
canlandı. Geçmişini bilmeyen
milletlerin bugünü ve yarını da
olmaz." dedi.
- En büyük temennisi
ölümünden sonra bu
değerlerin yok olmaması

Yaşının bir hayli ilerlediğini

söyleyen Musa,nen büyük
temennisinin 40 yılını verdiği
bu kültür mirası antikalara
sahip çıkılması olduğunu
anlattı.

Musa, antika kokusu arayan

herkesin kendisini bulduğunu
ifade ederek, zaman zaman
okulların organize ettiği
öğrenci ve gençlerin grup
halinde burayı ziyaret
ettiklerini ve bunun kendisini
çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Sergilediği semaverlerin en

eski malzemeler olduğunu ve
kendisi için ayrı bir değer ifade
ettiğini anlatan Musa, şunları
kaydetti:
"Çocukluk yıllarımızdan
gençliğimize kadar rahmetli
annem bize çayı semaverde
yapardı. O zaman köz
semaverleri vardı. Semaver
üzerinde yapılan çayın
kokusu ve tadı bir başkaydı.
Büyüklerimiz rahmetli oldu
ama o güzel günleri bize bu
antikalar tekrar yaşatıyor.''

Kerkük denilen şehirden hatıralar...

Karılar pazarı

Kerkük Sabahı

BURHAN EL MÜFTÜ
Bazı yerler vardır ki bir şehrin mirası
ve kültürü olarak tanınmış , dilinde
ve atasözlerinde de sıkıca kendinden
bahsetmelerini sağlamaktadır.
Kerkük'teki Karılar pazarı hatıralarda
kalmasına rağmen o yerlerden
biridir. Tarihsel Kerkük kalesinin arka
tarafında bulunan, İmam Ahmet
mezarına giden caddede tatlı bir
kalabalık görünür, ancak pazarın
satıcıları yaşlı kadınlardı, o yüzden
çarşının adı ( karılar pazarı)'ydı,
Irak Türkmence şivesinde ( karı)
yaşlı kadın anlamına gelmektedir.
Çarşıda yaşlı kadınlar tezgahlarını
yere sererek eski hatıralarından
kalan eşyaları satmaktaydılar,
kimileri sıcacık mutfağının neşeli
günlerinden hatıra olarak kalan
semaverleri ve şişe tabakları ve
mutfak dolaplarını süsleyen eşyaları
satmak için insanların gözlerinin
önüne sermekteydiler. Çünkü ev
yalnızlaşınca ve sıcaklığını kaybedince
o eşyaların değeri de yaşlı hanımların
gözlerinde kayboluyordu. Kimileri
de sevgi dolu yatak odalarını
süsleyen gümüş sürmedenliklerini,
yuvarlak aynaları ve odalarındaki
sırlar ve aşklara şahid olan gümüş
şamdanları, gümüş ve ahşap kutular
da çeyizinden kalmaydı, ama artık
yaşlı kadınların bu tür eşyalara
ihtiyaçları olmadığı kadar onların
değeri onlar için büyüktü. Örgü
yapılmış saçlarının uçlarında kalan
turuncu kınalı yaşlı kadınlar maddi
ihtiyaçlarını gidermek için hatıralarla
dolu eşyalarını tezgahlarına sermişler,

müthiş kalabalık seslerden anlaşılan
o ki pazarlık yapan müşteri eşyaları
en düşük fiyata almak isterken,
yaşlı kadınların yüreğinde değerleri
yaşadıkları güzel hatıralara bağlı olan
ve paha biçilemez değerleri olan
eşyalarını en yüksek fiyata satmak
istiyorlardı. Pazarın diğer köşesinde
ise hamam lifleri (keseleri) ve el işi

bazı örgü işleri satılmaktaydı, her
gün bu tatlı telaşa şahit olan (karılar
pazarı)'nda bazen neşeli bazen de
hüzünlü hikayer yaşanırdı. İkindi
vakti kadınlar yavaştan eşyalarını
toplamaya başlarlardı, bazen eşyaları
satılmadığı zaman hatıraları bir süre
kendileri ile kaldığı için sevinirken,
diğer yandan bir haftalık geçim

sıkıntısı ve ceplerinde para olmadığı
için üzülüyorlardı, ancak bu zor
hayat denklemini sadece bu kadınlar
çözebiliyorlardı. Bu pazarın geleneği
kaybolduktan sonra daha doğrusu
karılar pazarı ortadan kalkmasına
rağmen bu sözcük Türkmence dili
ve atasözlerinde hep anılmaktadır.
Birileri bir şey kaybettiğinde ona

şöyle derler (onu karılar pazarında
ara bulursun) veya birileri çok değerli
şeylerinden vazgeçtiğinde şöyle denir
(eşyasını karılar pazarında satmış)
Yaşlı kadınların birçok değerli
hatıralara sahip olan eşyalarını
yoksulluk yüzünden ucuz fiyata
satmışlardı.

Röportaj
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Aile içi şiddet bazıları için normal bir
hal almaya başladı
Ensam şalçi
Çeviri: ilaf enver
Irak'taki İnsan Hakları Yüksek
Komisyonu'nun bir üyesinin sosyal
medya hesabında aile içi şiddetle
ilgili bir paylaşımda, pandeminin
zorlaştırdığı koşullarlardan dolayı aile
içi şiddet maalesef bazıları için yaşam
biçimi haline geldi sözlerini kullandı.
Paylaşım
Komisyon üyesi Ali Al-Bayati, sosyal
medya hesabından yayınlamış
olduğu bir paylaşımda, aile içi şiddet
olaylarının 2019 yılında yani salgın
öncesinde kaydedildiğini belirterek,
2020 yılında bu sayının daha da
artabileceğini belirterek, "Irak
mahkemelerinde 2019 yılı için 17 bin
aile içi şiddet vakası var" dedi.
Bunlardan 12.000'i kadına yönelik,
3.000'den fazlası yaşlılara yönelik ve
1600'ü çocuklara yöneliktir.
Al-Bayati, paylaşımında"Bağdat
4.000'den fazla şiddet vakası ile
birinci sırada yer alırken zi kar ise 2.
sırada yer alıyor dedi.
(Aile İçi Şiddet Yasası'nın olmaması
ve kadınlar için sığınma evlerinin
olmaması da bu aile içi şiddetin
artmasına neden oluyor.
Tanıtım
Wikipedia'da aile içi şiddetin,
eşlerden biri veya her ikisi tarafından
evlilik veya aile ilişkilerinde ortaya
çıkarılan taciz edici bir davranış biçimi
olduğunu okuyoruz. Fiziksel istismar
(vurma, tekme atma, ısırma, tokat
atma. Bir şeyler fırlatma vs.) Dahil
olmak üzere birçok biçimi vardır. Veya
psikolojik tehdit, tahakküm, zorbalık,
gözdağı, takip, ihmal veya ekonomik
yoksunluk gibi gizli olumsuzluklar.
Mutluluk Klinikleri
(Daha İyi Bir Yaşam İçin ... Mutluluk
Kliniklerine İhtiyaç) başlıklı bir
makalede daha önce Bağdat bölge
ve illerinde İbn Rüşd Hastanesi

şubelerinin açılmasını talep etmiştik,
çünkü içinde bulunduğumuz koşullar
ve onlarca yıllık korku, savaş,
kuşatma, kayıp, işgal, şiddet ve
terörün birikmesi nedeniyle herkesin
psikolojik tedaviye ihtiyacı var.
Yoksulluk ve psikolojik strese yol
açan diğer koşullar ve bu arada
(Korona Pandemisinin Psikolojik
Etkisiyle Birlikte Yüzleşmek
İçin) bu yıl etkinlikleri bir hafta
süren 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı
Günü'nde Irak'ta medya ve sağlık
faaliyetlerini görmedim! Hepimizin
psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğu
bir zamanda ve Iraklıların çoğu
psikiyatrist kliniklerini ziyaret
etmekten kaçındıkları için, psikiyatri

merkezlerine mutluluk klinikleri adını
verebiliriz.
Küresel mesele
Aile içi şiddet Irak vakası değil, aksine
Birleşmiş Milletler dahil uluslararası
kuruluşların yaptığı araştırma ve
anketlere göre dünyadaki kadınların
%35-40'ı şiddete maruz kalıyor
özellikle yaşlılar da şiddete maruz
kalıyor.
Bu şiddeti azaltmak için katı yasaların
yanı sıra tüm Birleşmiş Milletler
üye devletlerinin kadına yönelik
şiddete karşı sözleşmeler imzalaması
gerekiyor, ama biz Irak'ta hala bir aile
içi şiddet yasasının kabul edilmesini
bekliyoruz.
Dikkat

Bir kişinin kişiliğinin 3-6 yaşlarında
oluştuğu, koşulları ne olursa
olsun kişiliğinin değişmeyeceği
ve bir noktada o üç yıl ona geri
dönmesinin imkansız olmasından
dolayı psikolojik kompleksi ortaya
çıktığı gibi davrandığı bilimsel olarak
kanıtlanmıştır.
pozitif enerji için düzenlediğim
çalışmaların çoğunda, kendilerini,
sosyal ve iş ilişkilerini etkileyen
negatif enerjiden kurtulmak
isteyenlerin çoğunun çocukken sevgi
yoksunu olduklarını tespit ettim.
Ve Bazılarının sabit gelirli ailelere
ait olmalarına rağmen ebeveyinler
arasındaki günlük sorunların baskısı

altında veya genel koşulların baskısı
altında olmasından kaynaklanarak
anne babanın çocuğuna olan sevgisini
iyi bir şekilde ifade edememeside bir
çok soruna neden olabilir.
İntihar ve aile içi şiddet olayları
incelendiğinde, faillerin
çoğunluğunun, savaşların kendilerini
baba şefkatinden mahrum bıraktığı
kuşaklardan olduğunu, kuşatma
koşullarının onları okula kayıt
yaptırmamaya ve mezhepsel şiddet,
yerinden edilme, terörizmden
kaynaklandığını görüyoruz.
Bu nedenle, açıkça temas ettiğimiz
bu toplumsal dengesizliği azaltmak
için bu yaştaki çocuklara ve yetkili
sağlık, eğitim ve toplum yetkililerine,
özellikle psikolojik tedavi ve
danışmanlıktaki görevlerini yerine
getirmeye dikkat edilmelidir.
sivil toplum kuruluşlarının, özellikle
kadınları, çocukları ve genel olarak
aileyi korumak için tüm çabalarını
sarf eden birkaç kuruluş dışında,
yalnızca sosyal medya sitelerindeki
slogan ve yayınlarla yetinmemeleri ve
yerine getirmeleri gereken görevleri
vardır.
Ve son olarak
Bölümlerden birinde (Australia's
Got Talent) bir kadın liderliğindeki
ve 200'den fazla kadından oluşan
bir grup, çoğu aile içi şiddete maruz
kaldı, bunlardan 65 yaşında biri, aile
içi şiddetin onu sessizleştirdiğini ve
yerden bile korkutuğunu söyledi.
Ve bu korkuyla birlikte evin içinde
saklanıyordu ve bu grup hayatını
ve özgüvenini yeniden kazanmasını
sağladı ..
Grup lideri, partiye giriş kartı
satışlarının tacize uğrayan ve kadınları
şiddet gören çocukların bulunduğu
sığınma evlerine gittiğini, tüm
şarkılarının sevgi ve aile içi şiddete
karşı mücadeleyi teşvik ettiğini
söyledi.

Sağlık

Dünya genelinde koronavirüs kısıtlamaları
gevşetilirken Covid-19 kapmamak ve
ikinci bir dalga oluşmasını önlemek için
nelerden kaçınmamız gerektiğini ve neler
yapabileceğimizi bağışıklık uzmanı Erin
Bromage'a sorduk.
Otobüs kuyruğunda hapşıranlar ne kadar
tehlikeli olabilir? Restorana gitmeli miyim? Veya
toplu taşımaya binmeli miyim?
Dünya yavaş yavaş kısıtlamalardan çıkarken
ve bizler sosyal çevrelerimize, aktivitelerimize
dönerken, koronavirüsü kapma ve yayma
riski de artırıyor ve ikinci dalga enfeksiyon
korkusunu tetikliyor.
Bağışıklık uzmanı Biyoloji Profesörü Erin
Bromage ile Covid-19 kapma riskinden
kurtulabiliriz hakkında konuştuk.
Bromage, ABD Darthmouth, Massachusetts
Üniversitesi'nde Bulaşıcı Hastalıklar dersini
veriyor ve salgınla ilgili gelişmeleri yakından
takip ediyor.
Bromage kendisini, özellikle bu hastalığın
uzmanı değil, bilimsel alanda bilgilerin
iletilmesini sağlayan bir uzman olarak görüyor.
Bromage'ın koronavirüsün tehlikeleri hakkında
yazdığı bir blog yazısı yaklaşık 16 milyon kez
okunmuştu.
İnsanlar nerede hastalığa yakalanıyor?
Dr. Bromage çoğu kişinin hastalığı evlerindeki
bir üyeden kapıp yine evin içinde bir başka
kişiye bulaştırdığını söylüyor.
Peki ya evin dışı? Parka yaptığımız günlük

yürüyüşlerde de tehlikede miyiz? Maskesiz
koşan yürüyenler virüs bulaştırır mı?
Dr. Bromage "Muhtemelen hayır" yanıtını
veriyor bu sorulara ve "Dışarıda virüsün etkisini
seyrelten sınırsız etken var. Verdiğiniz nefes çok
çabuk yayılıp yok oluyor" diyor.
Bu da virüsün size bulaşması için yeterli zaman
olmadığı anlamına geliyor.
Bromage blog yazısında da "Enfekte olmak için
virüsün bulaşıcı bir dozuna maruz kalmanız
gerekir. MERS ve SARS ile yapılan bulaşıcı
doz çalışmalarına dayanarak, bazıları bir
enfeksiyonun yerleşmesi için 1.000 SARSCoV2 viral partiküllerinin gerekli olduğunu

düşünüyor" ifadelerine yer vermişti.
Bu sayılar tartışma konusu ve uzmanlar
tarafından belirlenmesi gerekmez ancak bir
enfeksiyonun nasıl var olacağını anlamak için
ihtiyaç duyulan referansı sağlar.
Bu konuda asıl kilit nokta o sayıya çeşitli
yollarda varabilirsiniz: "Tek nefeste çekeceğiniz
1000 hayati partikül veya her birinde içimize
çektiğiniz 100 hayati partikül taşıyan 10 üzeri
nefes veya 100 nefes ile 10 partikül. Tüm bu
durumlar bir enfeksiyona neden olabilir."
Bu da, çok kısa süre yan yana geldiğimiz
kişilerin enfeksiyon doz geçirme olasılığının
düşük olduğu anlamına geliyor. Yeterli sosyal

mesafeyi sağlamayan koşucular ve yürüyüş
yapanlar da buna örnek olabilir.
O zaman hangi durumlardan endişelenmeliyiz?
Belirti gösterenler
Öksürük ve hapşırıklar gerçekten hastalığı yayar
ama değişken hızlarla.
Dr. Bromage'a göre tek bir öksürük saatte 80
kilometre hızla 3000 damla yayar. Çoğu damla
geniş boyutludur ve yerçekimi dikkate alınırsa
yere çabuk düşerler, fakat diğerleri havada asılı
kalır ve bir odadan diğerine geçebilir.
Eğer asansörde beraber kapalı kaldığınız bir kişi
öksürmek yerine hapşırıyorsa, sorunlarınız on
kat artar.
Dr. Bromage tek bir hapşırığın 30.000 adet
damla yaydığını, bunların saatte 320 kilometre
ile bir odayı aşarak çok daha uzaklara ulaştığını
söylüyor:
"Eğer bir insan enfekte olmuşsa, tek bir
öksürüklerindeki veya hapşırıklarındaki
damlalar 200 milyona kadar virüs partikülü
taşıyabilir.
"Eğer bir insanlar yüz yüze konuşuyorsanız ve
bu insan size karşı öksürür veya hapşırırsa, 1000
virüs partikülünü içinize çekip enfekte olmanız
ihtimalini takip etmek çok kolay."
Öksürük veya hapşırık anında orada
bulunmasanız bile güvende olmayabilirsiniz.
Bazı enfekte damlalar havada birkaç dakika asılı
kalacak kadar küçüktürler ve odaya girdiğiniz
zaman bir enfeksiyon geliştirmeye yetecek
kadar nefes çekebilirsiniz.

Kerkük Sabahı

Koronavirüs kısıtlamaları sona eriyor ama virüs kapma riski
nerelerde yüksek olacak?

kültür
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BİR AVUÇ HATIRA,

Kerkük kalesi'nde bir mevlid kandili
Cumhur KERKÜKLÜ
Kerkük’te doğumda, ölümde,
sünnette,düğün-dernekte
Mevlid okunur.
Mevlid, Arapça bir kelime olup
doğum, doğma anlamına gelir.
Peygamber Efendimizin doğum
gününü kutladığımız Mevlid
Kandili'ndeki hususi manası
ise "doğduğu zaman, doğduğu
yer ve doğumunu anlatan
manzum eser anlamında
manasını taşır.
Kerkükte mevlid törenleri
adete saba makamiyla
başlangıc olarak okunur, aynı
makamla bağdaşan bir tenzile
okunur,
Daha sonra çeşitli makamlar,
horyatlar, ve bunlara bağlı
olarak uygun tenzileler
ve nihayet avsafi hazret
manzumesi okunur, tören
bir aşara Kuran-i Kerim ve

mevlid duasıyla sona erir,
dua okunurken herkes ayakta
durup yüzlerini kıbleye
doğru çevirir ve ellerini
göğe kaldırarak sık sık amin
söylerler, dua bittikten sonra
sofralar konur ve davetlilere
yemek ikram edilir.
1968 yılında kerkük
kalesinde Mevlid-i Şerif
münasebetiyle düzenlenen
bir törene katıldım,Hamam
mahellesinin açık bir
arasında kurulan mevlitte
zamanın meşhur okuyucuları
hazır bulunuyordu, Topal
Molla Mehmet, Molla Zeynel
Sabucu, Hafız Nürettin
Bakkaloğlu.
Hafız Molla Nürettin
Bakkaloğlu bir aşara Kuran
okuduktan sonra, Topal
Molla Mehmet, müellifi
Süleyman Çelebi olan mevlid
kasidesinden şu beyitleri saba

makamında okudu:
Allah adın zikredelim evvela
Vacib oldur cümle işte her kula
Allah adın herkim ol evvel ana
Her işi asan eder Allah ona
Allah adı olsa her işin önü
Her giz ebter olmaya anın
sonu
Her nefeste Allah adın de
müdam
Allah adıyla olur her iş tamam

Bir kez Allah dese aşk ile lisân
Dökülür cümle günah misl-i
hazân
İsm-i Pâkin pâk olur
zikreyleyen
Her murâda erişir Allah diyen
Aşk ile gel imdi Allah diyelim
Derd ile göz yaş ile âh idelim.
Ola kim rahmet kıla ol Pâdişah
Ol Kerîm ü ol Rahîm ü ol ilâh
Birdir ol birliğine şek yokdurur
Gerçi yanlış söyleyenler
çokdurur
Cümle âlem yok iken ol vâr idi
Yaratılmıştan Ganî Cebbâr idi.
Vâr iken ol yok idi ins ü melek
Arş ü ferş ü ay ü gün hem nuhfelek
Sun’ ile bunları ol vâr eyledi
Birliğine cümle ikrâr eyledi...
Saba makamına mütaakip
en meşhur tenzilelerimizden
olan (Hak seni gönderdi aleme
rahmet) tenzilesini okudu.
Saba makamının ardından,

Molla Zeynel Sabuncu Bayat
makamındaFüzuli’nin su
kasidesinden şu beyitleri gür
sesüyle okudu:
Saçma ey göz eşkten
gönlümdeki odlare su
Kim bu denli tutuşan odlare
kılmaz çare su
Âb-gûndur günbed-i devvar
rengi bilmezem
Ya muhît olmuş gözümden
günbed-i devvare su
Zevk-i tiğinden aceb yok olsa
gönlüm çak çak
Kim mürur ilen bırakır rahneler
divare su
Suya versin bağ-ban gül-zarı
zahmet çekmesin
Bir gül açılmaz yüzün tek verse
bin gül-zare su
Ohşadabilmez gubarını
muhharir hattına
Hame tek bakmaktan inse
gözlerine kare su
Arızın yadiyhle nem-nak olsa

müjganım nola
Zayi olmaz gül temennasiyle
vermek hare su
Hayret ilen parmağın dişler
kim etse istima
Parmağından verdiği şiddet
günü Ensar’e su
Eylemiş her katreden bin
bahr-i rahmet mevc-hiz
El sunup urgaç vuzu için gül-i
ruhsare su....
Makam arasında her mevlid
töreninde olduğu gibi
horyatlarda okundu, uzun
yıllar geçmesine ragmen o
törende okunan şu iki horyat
hatıramdan çıkmıyor:
İnanan Allahına
Boyun egmez şahına
Özünü karşı koymaz
Karıncanın ahına..
Bir denedi
Bir sünbül bir denedi
Peyğemberler içinde
Muhemmet bir denedi....

yayımlanan iki ayrı
makaleden ibarettir.
Kitapta yer alan ilk makale
(Irak Türkmenleri Arasında
bazı Hayvanlar Etrafında
Oluşan Halk Edebiyatı
Ürünlerinin incelenmesi)
başlığını taşımaktadır.
Kitapta yer alan
ikinci makale ise :Irak
Türkmenleri Arasında
Muharrem Ayı Ritüelleri
çerçevesinde Oluşan sözlü
Halk
Edebiyatı Ürünleri ve
bu ürünlerin Geleneksel
Anlatıcıları.
Dördüncü Kitap

edilmesi ve Halk Edebiyatı
çerçevesinde İncelenmesi)
başlığını taşımaktadır.
Kitabın ikinci makalesi ise
(Irak Örneğinde İnternet
İletişim Aracı Whatsapp'
ta Halk Edebiyatı Ürünleri
Üzerine bir İnceleme.
Beşinci Kitap

Profesör. Dr. Necdet Yaşar
Bayatlı'nın Yeni Çıkan eserleri

Kerkük Sabahı

Aydın Kerkük
İnsan ilim peşine
düştüğü zaman zirveye
ulaşmak ister. Zirveye
ulaşmak için de büyük
mücadele vermek gerekir,
mücadelesiz ilim yarım
kalır. Hatta hayatta da
öyledir, mücadelesiz hayat
karanlıkta ömür geçirmek
gibi anlamsızdır.
Aramak, araştırmak,
çalışmak ta, geceli
gündüzlü mücadele
etmek ister. Buna ilaveten
ciddi çalışmak ise çoğu
zaman mukaddes bir
gaye uğrunda mücadele
veren ilim adamlarına
mahsustur. Gerçek ilim
dünyasına giren alimlerde
tahsil tecrübesiyle ilim
tecrübesi birleşir hem de
uzmanlıklar barını vermeye
başlar ve gelecek nesil
için ışıklı yollar görünür
toplumun tarakkisine katkı
sağlar. Profesör. Dr. Necdet
Yaşar daha çok genç yaşta
ömrünü adayarak çok
önemli çalışmalara imzasını
atmış ve parlak gelecekler
vaad etmektedir.
Bayatlı'nın Şimdiye kadar
17 kitap ve yurtiçi ve
yurtdışı uluslararası kongre
ve sempozyumlarda
sunulmuş çok sayıda
bilimsel bildiri ve çeşitli
hakemli dergilerde
neşir edilmiş makaleleri
bulunmaktadır.
Profesor.Dr.Necdet Yaşar
Bayatlı 17 Haziran 1979
tarihinde Diyale iline bağlı
Hanekin ilçesinde doğdu.
İlkokul, ortaokul ve lise
öğrenimini doğduğu ilçede
tamamladıktan sonra
1998 yılında girdiği Bağdat
Üniversitesi Diller Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı
bölümünden 30 Haziran
2002 tarihinde mezun
olmuştur.
5 Temmuz 2005 tarihinde
yüksek lisansını, 18 Kasım
2009 tarihinde Doktorasını

Gazi Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enistitüsü Bağdat
Üniversitesi Diller Fakültesi
Türk Dil ve Edebiyatı
Bölümünde Doktora
Eğitim üyesi olarak göreve
başladı.18 Aralık 2013te
doçentlik.18 Aralık 2018
de profesörlük unvanını
almıştır. 2013-2017
yılları arasında Bağdat
Üniversitesi Diller Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Bölüm Başkanlığı görevini
dört yıllığına yürüten
Bayatlı halen aynı bölümde
Öğretim üyeliği görevini
sürdürmektedir. Bayatlı
aynı zamanda 15 Mayıs
1960'ta Bağdatta kurulan
Türkmenlerin en köklü ve
kadim müessesesi Türkmen
Kardeşlik Ocağının yönetim
Kurulu başkanlığı görevini
1Kasım 2013 ten bu yana
yürütmektedir.
Profesör Necdet Bayatlının
yeni çıkan kitaplarının
tanıtımı.
Birinci Kitap
Irak Halk Kültürü
Araştırmalari
adını taşıyan bu kitap,Irak
halk kültürüyle .ilgili iki ayrı
makaleden ibarettir.
1Kitapta yer alan ilk
makale (Bağdat Halk
Kültüründe Adak türlerinin
incelenmesi) başlığını
taşımaktadır.
2-Irakta Facebook ve diğer
sosyal paylaşım sitelerinde
Koronavirüs salgını
Etrafında oluşan Fıkraların
incelenmesi.
İkinci kitap
Diyale Türkmen Halk
edebiyatı Araştırmaları
adını taşıyan bu kitap,
Diyale iline bağlı Hanekin
ilçesi ve Kızlarbat
Nahiyesi halk edebiyatı
ile ilgili iki ayrı makaleden
oluşmaktadır.1-Diyale
iline Bağlı Hanekin ilçesi
Türkmen Halk Kültüründe
Memoratların incelenmesi

2- Diyale İline Bağlı
Kızlarbat Nahiyesnde
Türkmen Halk Edebiyatı
örneklerinin incelenmesi.
Üçüncü Kitap

Irak Türkmen Folklor
Araştırmaları
adını taşıyan bu kitap
Irak Türkmen Folkloruyla
ilgili farklı dergilerde

Irak Halk Edebiyatı
Araştırmaları
adını taşıyan bu kitap Irak
Halk Edebiyatıyla ilgili
farklı dergilerde yayınlanan
iki ayrı makaleden
oluşmaktadır.
Kitapta yer alan makale
(Irak'ta Aşiretler Arası
ihtilaflara Yol Açan
Olaylarla İlgili Halk
Anlatılarının Tespit

Yeni Yayınlar
KALEMDAŞLARIM
Mehmet Ömer Kazancı'nın 25.
kitabı Fuzuli matbaasında Korona
virüsü yüzünden üç ay bir sürece
bekletildikten sonra, geçen ay
yayınlanarak Türkmeneli bölgeleri
ve Bağdat'ta dağıtımı yapıldı.
Kazancı, 166 sayfadan oluşan
KALEMDAŞLARIM adlı bu kitabı için
yazdığı ön sözde, kitabı okurlara şu
şekilde tanıtmaktadır:
Bu kitapta yapacağınız yolculuk
bir az farklı olacak. Bir kalem
sahibinin, çağdaşları, gönüldeşleri,
kalem kardeşleri ile ilgili olarak
değerlendirme niteliğinde yazmış
olduğu denemelerle karşılaşacaksınız.
Bunların, edebiyatımıza, kültürümüze,
dolaysıyla da davamıza vermiş

oldukları emeklerin bir nebzesine de
olsa tanık olacaksınız.
Sessiz, gürültüsüz çalışmayı seven,
özveriyle hizmet etmeyi kutsal bir
görev olarak bilen, kimseden minnet
beklemeden yollarına tam kanaatle
devam eden bu güzel insanların bu
kitapta, yer yer özgeçmişleri, yer yer
üslupları, yöntemleri, karakterleri, yer
yer de çalışmaları ve bu çalışmaların
gözlerden kaçabilen kimi özellikleriyle
ilgili bilgiler bulacaksınız.
Toplumda bunların örnekleri
az değildir. Hepsi takdire şayan
insanlardır kuşkusuz. Ancak bu kez
bizim, bu kaderiyle ilgilenme yetimiz
oldu. Allah ömür verirse, diğer
KALEMDAŞLARIMIZLA da benzeri
çalışmalarımız olacak.

Bağdat Halk Edebiyatı
Araştırmaları
Adını taşıyan bu kitap
Bağdat Halk Edebiyatı ile
ilgili iki ayrı makaleden
oluşmaktadır. Kitapta yer
alan ilk makale (Mitik larak
ı Örneğinde Günümüzde
Hayvan ve Böcek dilinden
Anlatılan Fıkralar) başlığını
taşımaktadır. Kitabın
ikinci makalesi ise Bağdat
Coğrafyası Örneğinde
Nazarla İlgili Halk Anlatıları
başlığını taşımakta.
Folklor ve Edebiyat
konusunda Türkmen
Kütüphanesine 5
kitap birden armağan
etmesinden dolayı
kendisine başarılar dileriz.
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SERMED ABDÜLİLAH, IRAK
OLİMPİYAT KOMİSYONU'NUN
BAŞKANLIĞINI KAZANDI
Irak Yüzme Birliğinin eski başkanı
Sermed Abdülilah Irak Milli Olimpiyat
Komisyonu'nun başkanlığını kazandığını
ilan edildi.
Irak Milli Olimpiyat Komisyonu'nun
seçimlerinde Sermet Abdülilah 17 oy
kazanarak yıllardan beri başında olan
Raad Hamdi'nin aldığı 16 oyun önünde
geçerek Başkanlığı kazanabildiğini açıklandı.
Bilindiği üzere gerçekleşen seçim başkent Bağdat'ta bulunan
Şiraton Öteli'nde geçtiğimiz Cuma günü yapıldı.

Real Madrid'le sözleşme
yenilemeyen Ramos için
devreye girecek
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TELAFERLİ GENÇ FUTBOL
YILDIZI HAYATINI KAYBETTİ
Telaferli genç futbol
oyuncusu Eymen Yasin
el-Raşidi, geçirdiği
trafik kazası yüzünden
hayatını kaybetti.
Genç yıldız Irak Milli
Takımında oynamaya
adaydı ve gelecekte
futbol dünyasında kendisinden beklentiler
büyüktü. Öte yandan Telaferli futbol severler
Spor ve Gençlik Bakanı Adnan Drcal'dan
Telafer'de 5 bin taraftar sığdıran bir stadın
yapılmasının çağrısında bulundular.

Fenerbahçe Öznur Kablo
Kadın Basketbol Takımı
ve Gelişim Takımı'nda son
yapılan testler sonucunda,
koronavirüs vaka sayısının
18'e yükseldiği bildirildi.
Fenerbahçe Öznur
Kablo Kadın Basketbol
Takımı'nda 2 oyuncu
ve 1 personelin yeni tip
koronavirüs (Kovid-19)
testi pozitif çıktı.
Sarı-lacivertli kulübün
internet sitesinde yer alan
açıklamada, 5 kişinin daha
önce test sonuçlarının
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FUTBOL YILDIZLARI AVRUP ELÇİSİ İLE
IRAK'TA DİYALOĞUN ÖNEMİNİ GÖRÜŞTÜLER
Avrupa Birliği'nin Irak Elçisi
Martin Hoth Iraklı futbol
yıldızları ile geçtiğimiz Cuma
günü bir arya geldi.
Elçiyi ziyaret eden heyetin
başında yer alan Spor ve
Gençlik Bakanı Adnan Drcal'ın
yanında çok sayıda Iraklı yıldız
da yer aldı.
Martin Hoth kendi twitter hesabından bir paylaşım yaparak '' Irak futbol
yıldızlarını karşıladığımdan dolay şeref duydum bu görüşmede Irak'ta
diyaloğun önemini görüştüklerini '' yazdı.
Görüşmede Iraklı diplomatlarında bulunduğu açıklandı.

pozitif çıktığı hatırlatılarak,
"Yeni test sonuçlarına

göre A takımımızdan 2
oyuncumuz ile 1 idari

personelimizin daha test
sonuçlarının pozitif olduğu
netleşmiştir." denildi.
A takımın yanı sıra
Fenerbahçe Gelişim
Takımı'na da test yapıldığı,
8 oyuncu ve 2 teknik
çalışanda koronavirüse
rastlandığı belirtildi.
Pozitif bulguya rastlanan
14 oyuncu ile 4 teknik ve
idari ekip personelinin
ev izolasyonuna alınarak
tedavilerine başlandığı
aktarıldı.
AA

Futbol tarihinin en ünlü 10 numarası: Pele 80 yaşında
Brezilyalı efsane futbolcu Edson Arantes do Nascimento ya
da dünyaca bilinen adıyla Pele, bugün 80'inci doğum gününü
kutluyor.
Dünya spor tarihinin en simgesel isimlerinden olan futbolcu,
1977 yılında futbolu
bırakmasına rağmen
hâlâ dünyanın en
tanınmış kişilerinden
biri.
Pele'nin bu
denli büyük bir
şöhrete
sahip olmasındaki

temel faktörlerden birisi de hiç şüphe yok ki üç kez havaya
kaldırdığı Dünya Kupası. Bunu ondan başka yapabilen, erkek ya
da kadın, başka bir sporcu daha yok.
Namının bu denli büyük olmasındaki bir diğer de sebep de
çıktığı 1363 müsabakada 1281 kez fileleri havalandırması.
Onun cazibesi, yeşil sahalarda olduğu günlerde dahi futbolun
sınırlarını aştı. Ancak yine de tarihin en ünlü insanlarından biri
hakkında pek çok kişinin duymadığı bazı hikâyeler var.
BBC

8 futbolcusu korona olan Beşiktaş,
Başakşehir maçı öncesi kadro
sıkıntısı yaşıyor

Lewis Hamilton
Formula 1’de Michael
Schumacher’in
birincilik rekorunu
kırdı
Lewis Hamilton bugünkü Portekiz Grand
Prix'inde kazandığı birincilikle Michael
Schumacher'e ait en fazla birinci olma
rekorunu kırdı.
Alman pilot Schumacher bu rekoru 19 yıldır
elinde bulunduruyordu.
Yarışın başlangıcında üçüncü sıraya gerileyen
Hamilton, 20. turdan itibaren birinci sıraya
yerleşti ve pozisyonunu kaybetmeden 92.
zaferine ulaştı.
Yarışın ardından konuşan Hamilton bu başarıya
tamamen takımı sayesinde ulaştığını söyledi ve
"Bugün geldiğim noktayı eskiden yalnızca hayal
edebilirdim. Hepimiz aynı hedefe doğru ilerliyoruz
ve başarımızın arkasında da bu var" dedi.
İngiliz pilot Hamilton bu zaferiyle birlikte sezon
sıralamasındaki liderliğini de pekiştirdi. Birinci sırada yer alan
Hamilton'un 256 puanı bulunuyor. İkinci sırada ise F179 puanla
Finlandiyalı takım arkadaşı Valtteri Bottas bulunuyor.

Luis Alberto'dan kulübü Lazio'ya sert eleştiri: Kulübe
uçak alacağınıza bizim maaşlarımızı ödeyin
İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun başarılı
oyuncusu Luis Alberto, kendi maaşlarını ödemek
yerine kulübe uçak satın alan yönetimi sert bir dille
eleştirdi. Lazio'nun İspanyol oyuncusu Luis Alberto,
bir süredir maaş alamamalarına rağmen kulübün
özel jet almasını eleştirdi.
Sky Sport'tan aktarılan bilgiye göre takımın yıldız
isimlerinden Luis Alberto'nun yeni bir uçağa
yatırım yapan Lazio kulübünü eleştirdiği bir yorumu
haberleştirdi.

ı

Fenerbahçe Öznur Kablo'da koronavirüse yakalanan kişi
sayısı 18'e yükseldi

Real Madrid'in sembol futbolcuları arasına giren Sergio
Ramos'un sözleşmesinin uzatılmaması ayrılık söylentilerini
akıllara getirdi. Paris Saint Germain'in eflatun beyazlıların
henüz sözleşme yenilemediği yıldız savunmacıyı kadrosuna
katmak istediği öğrenildi.
Takımıyla henüz sözleşme yenilemeyen İspanyol futbolcu
Sergio Ramos'un Real Madrid'deki geleceği belirsizliğini
koruyor.
İspanyol basınında yer alan habere göre; PSG, Sergio
Ramos'un bitmek üzere olan sözleşmesi konusunda
pusuda bekliyor. Tecrübeli futbolcu, Ocak ayından itibaren
sözleşmesinin son 6 ayında olacağı için istediği kulüple
müzakere etme hakkına sahip olacak.
PSG'nin sahibi Nasser Al-Khelaifi'nin Ramos'u Fransa'nın
başkentine getirebilmek adına her türlü fedakarlığa hazır
olduğunun da altı çizildi.
2005 yılında Real Madrid'e gelen Sergio Ramos, 2020 yılına
kadar 4 Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere 22 kez kupa
kaldırma başarısı gösterdi.
AP

BBC

h

Haberde 28 yaşındaki oyuncunun özel
jet alan kulübün futbolcu alacaklarını
görmezden gelmesini eleştirerek, "Kulüp
kendisine uçak satın alıyor ama bize
ödeme yapmıyor. Çok güzel para
harcıyorlar ama onun da parasının
ödenmesi gerekiyor" sözlerini
kullandığı belirtildi.
sondakika

Milli maç arası sonrasında sırasıyla Başakşehir ve Fenerbahçe
ile iki kritik maça çıkacak olan Beşiktaş'ta 8 futbolcu ile cezalı
durumda bulunan kaleci Ersin Destanoğlu forma giyemeyecek. Bu
gelişmeler sonrası teknik direktör Sergen Yalçın kadro kurmakta
zorlanıyor.
Süper Lig'in geride kalan 8 haftasında topladığı 10 puan ile
11. sıraya yerleşen Beşiktaş, milli takım arasından sonra zorlu
periyoda giriyor.
Ligin 9. haftasından Medipol Başakşehir ile karşılaşacak siyah beyazlılar, daha
sonra Fenerbahçe derbisine çıkacak. 11. haftada Kasımpaşa'yı ağırlayacak
Beşiktaş bir sonraki hafta Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Siyah beyazlılar
zorlu maçlar öncesi kadro sıkıntısı yaşıyor.
Beşiktaş'ta koronavirüs test sonucu pozitif çıkan, biri kadro dışı olmak üzere 8
futbolcu, Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Oyuncuların Fenerbahçe
derbisine yetişmeleri planlanıyor. Kaleci Ersin Destanoğlu ise gördüğü
kırmızı kart nedeniyle Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında takımdaki
yerini alamayacak. Bu gelişmeler sonrası teknik direktör Sergen Yalçın kadro
kurmakta zorlanıyor.
sondakika

Liverpool'da Mohammed Salah
koronavirüse yakalandı
Virgil van Dijk, Fabinho, Alexander-Arnold başta olmak üzere birçok futbolcusunu
sakatlığa kurban veren Liverpool'da şimdi de Mısırlı golcü Mohammed Salah'ın
koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.
Sakatlıklar nedeniyle zor günler geçiren Liverpool'a bir kötü haber daha geldi.
Mısır Futbol Federasyonu, yıldız oyuncu Muhammed Salah'ın koronavirüs testinin
pozitif çıktığını açıkladı. 28 yaşındaki futbolcunun semptomların herhangi birini
göstermediği ve durumunun da iyi olduğu belirtildi.
Öte yandan Mısır'da diğer oyuncuların testlerinin negatif olduğu kaydedildi.
Kırmızılılarda, Joe Gomez, Virgil Van Dijk, Alexander-Arnold, Thiago, Fabinho ve
Alex Oxlade-Chamberlain sakatlıkları nedeniyle uzun süredir forma giyemiyorlar.
Liverpool, milli ara sonrasında 21 Kasım tarihinde evinde Leicester City'yi konuk
edecek.
BBC

Kerkük Sabahı

SPOR

 �صفحة16

 دينار250:ال�سعر

2020 ) ت�شرين الثاين16( ) االثنني67(العدد
K

e

r

k

ü

k

S

a

b

a

h

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

N

E

W

S

TELAFER'DE TAHTADAN YAPILAN ARABA
Telaferli marangoz Taha İbrahim , 4 yılda
kendi arabasını tahtadan yaptı. Taha İbrahim
kendi aracını her yerini tahtadan yaptı.
Babasından marangoz sanatını öğrenen Taha
İbrahim marangozluk sanatında iyi ustalardan
sayılır özelliklede ev dekorasyonlarında da
güzel çalışmaları vardır.
Taha İbrahim, farklı şeyler yapmasından
hoşlandığını ve yaptığı bu arabanın hayalini
yıllar önce kurduğunu söyleyerek bu arabada
kendisine destek veren arkadaşlarının
olduğunu söylüyor.
Yapılan bu tahta araba Telafer'de yeni
evlenen çiftlere gelin arabası olarak ta
bedavaya ödünç veriliyor.
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Osmanlı döneminin önemli
gazetesi dijitale aktarılıyor
Lübnan'ın Osmanlı dönemindeki
önde gelenlerinden Şeyh Abdülkadir
Kabbani'nin torunları, dedelerinin eseri
"Semerâtu’l-Fünûn" gazetesinin 34 yıllık
arşivini dijital ortama aktarmak için
çalışıyor.
Osmanlı döneminde 1898'de Beyrut
Belediye Başkanlığına atanan Şeyh
Abdülkadir Kabbani, Beyrut'un mimari
ve kültürel kalkınmasına öncülük etmesi
hasebiyle bölgenin unutulmayan önemli
şahsiyetlerden biri olarak biliniyor.
1847-1935 yıllarında yaşayan Şeyh
Kabbani, 1875'ten itibaren Beyrut'ta
Arapça basılan bölgenin önde gelen

haftalık gazetelerinden "Semerâtu’lFünûn"u çıkardı.
Şeyh Kabbani, 34 yıl boyunca yayın
hayatını sürdüren Semerâtu’l-Fünûn'un
yanı sıra 1878'de kurulan ve bugün
hâlâ Lübnan'da okul ve hastaneleri
hizmete devam eden "İslami Makasid
Cemiyeti"ne öncülük eden isimler
arasında yer aldı.
Şeyh Kabbani'nin torunları Fatma İnam
Kabbani ve Ruşdi Adnan Kabbani, kişisel
ve kültürel eserleriyle dolu Beyrut'taki
evlerinde dedelerinin hayatı ve arkasında
bıraktığı eserlere ilişkin AA muhabirine
değerlendirmelerde bulundu.

39. İstanbul Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
"Mansiyon", "Halk Ödülü"
ve "Uluslararası Sinema
Eleştirmenleri Federasyonu
(FIPRESCI) Ödülleri", Ulusal
Belgesel Yarışması'nda ise
"En İyi Belgesel" ödülü ile
"Mansiyon" takdim edildi.
Başkanlığını yönetmen
Tayfun Pirselimoğlu'nun
üstlendiği Uluslararası
Yarışma jürisinde yönetmen
Burak Çevik, oyuncu Hazar
Ergüçlü, sinema tarihçisi ve
programcı Jasmin Basic ile

dağıtımcı Anthony Bobeau
yer aldı.
Bu yıl 12 filmin mücadele
ettiği uluslararası
yarışmada "Altın Lale"
ödülünü Valentyn
Vasyanovych'in yönettiği
"Atlantis" kazandı.
Büyük ödül Altın Lale’yi
kazanan yönetmen 10 bin
avro, filmin Türkiye'deki
dağıtımını üstlenen firma
50 bin lira ile ödüllendirildi.
Uluslararası Yarışma'da

Tuba
Büyüküstün:
Üç kalp bir
arada attığında...
Oyuncu Tuba Büyüküstün, Onur Saylak ile evliliğinden dünyaya
gelen ikiz kızları Maya ve Toprak ile çekildiği pozunu sosyal
medya hesabından yayınladı. Büyüküstün, paylaşımına "Buna
'saf sevgi' deniyor. Üç kalp bir arada attığında..." notunu düştü.
Tuba Büyüküstün, yönetmen ve oyuncu Onur Saylak ile 2011
yılında Paris'te nikah masasına oturmuştu. Ancak ikili, altı yıl
sonra yollarını ayırmıştı. Tuba Büyüküstünün anne-kız pozu
takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Zoom

Burhan Müftü

5 bin avro değerindeki
"Jüri Özel Ödülü" ise Alex
Piperno'nun yönettiği
"Denizaltısı da Olsun
İsteyen Cam Temizleyici"nin
olurken Camila Morrone
"Mickey ve Ayı" filmindeki
başarılı oyunculuğu
nedeniyle "Mansiyon",
Mahnaz Mohammadi'nin
yönettiği "Oğul-Ana", ilk
kez çevrim içi verilen ve
izleyici oylarıyla belirlenen
Halk Ödülü'nü aldı.

Yaşayan efsane Sophia
Loren, 10 yıl aradan sonra
sinemaya geri dönüyor!
Filmin haklarını yılın başlarında satın aldığını açıklayan Netflix, Loren'in oğlu
Edoardo Ponti’nin yönettiği İtalyan draması The Life Ahead'in 13 Kasım 2020
tarihinde yayınlandı.Matteo Garrone'nin Dogman filminin senaryosuna imza
atan Ugo Chiti, hikayeyi Ponti'yle birlikte kaleme aldı. Film, Romain Gary’nin
“The Life Before Us” adlı romanının çağdaş bir uyarlaması. Proje, Rupert
Everett’in Oscar Wilde filmi Happy Prince ve
Claudio
Giovannesi’nin Piranhas filmi gibi yapımlara
sahip
Roma merkezli şirket Palomar'dan
geliyor. Filmin oyuncu kadrosunda
ayrıca, Ibrahima Gueye, Renato
Carpentieri ve Massimiliano Rossi
yer alıyor.
Sophia Loren konu hakkında
yaptığı açıklamada “Madam
Rosa'yı canlandırmayı çok sevdim.
Sert, kırılgan, ama hayatta kalan
biri. Birçok yönden bana kendi
annemi hatırlatıyor. Kariyerimde
en büyük stüdyolarla çalıştım
ancak hiçbirinin Netflix'in geniş
vizyonuna ve kültürel çeşitliliğine
sahip olmadığını güvenle
söyleyebilirim. Bu sebeple de
onları seviyorum. Her ülkedeki
yerel yetenekleri geliştirip, dünyaya
sunmadıkça küresel bir stüdyo inşa
edilemeyeceğini anladılar. Bu eşsiz seslerin
duyulması için de bir fırsat ”dedi.
Başta ülkesi İtalya olmak üzere, tüm dünya
sinemasının en önemli aktirslerinden
biri olan Sophia Loren, en son 2010
yılındaki TV filmi La Mia Casa è Piena
di Specchi'de ve sinemada 2009
yapımı Nine müzikalinde yer almıştı.
Loren, 1962 yılında Vittorio De
Sica'nın yönettiği La Ciociara'daki
performansıyla yabancı dilde bir
performansla Oscar'a uzanan ilk
oyuncu olmuştu.

Bir hikayem var

İstanbul Kültür Sanat
Vakfı (İKSV) tarafından
Kültür ve Turizm Bakanlığı
desteğiyle düzenlenen 39.
İstanbul Film Festivali'nin
Uluslararası Yarışma ve
Ulusal Belgesel Yarışması
ödülleri sahiplerini buldu.
Salon İKSV'de gerçekleşen
ödül töreninde
Uluslararası Yarışma'da
en iyi filme verilen "Altın
Lale" ödülünün yanı
sıra "Jüri Özel Ödülü",

TELAFERİN
GÖZÜ (SU BAÜŞI)
KORONAVİRÜSÜ

Telafer'den bahsederseniz, kalesinden
bahsederseniz, akla ilk gelen subaşı olur,
ama ne yazık ki kale yıkıldı ve subaşı
tarihinin en kötü zamanlarını geçiriyor.
Yüzlerce yıl önce Telafer'deki Su Baüşı
isimli su kaynağı şehirdeki tek su
kaynağıydı Ve daha sonra arkeolojik bir
dönüm noktası oldu bir miras olarak
acınacak bir durumda kaldı, ihmal
edildi ve yeterince ilgi görmedi. Su
Başından çıkan su mikdarı Saniyede
bir metreküp ve telafer bağlarının
sulanmasını idare idiyordu yıllar boyunca
ama şimdi bir çöplük alanı ve kimsenin
umursamadığı ihmal edilen bir alan haline
geldi. doğal bir arkeolojik yer olarak
değersiz gerçekliğinden çekilmek için
sorumlulardan ilgi bekliyor. Dünyanın
bir çok ülkesi arkeolojik alanlara yatırım
yapma ve kentlerin kimliğini yansıtmak için
turist çekme eğilimindeyken, terörist daiş
çeteleri tarafından yıkılan Telafer kalesinin
altında bulunan su kaynağı da dahil olmak
üzere arkeolojik alanları ihmal edilen
Telafer kentinde durum farklıdır. Bu göz,
insanların burada yerleşmesi için önemli
bir kaynak olmuştur.
Şehir halkı, Telafer halkı için bir çıkış
noktası olmasının yanı sıra turistlerin
ilgisini çekebilecek bir turizm bölgesi
olabilecek bu yere ilgi göstermeleri
çağrısında bulundu.
Geniş arazilerin canlanması için önemli bir
kaynak olan Su Baüşı, paydaşlar tarafından
fark edilmeyi ve doğal bir arkeolojik alan
olarak değersiz gerçekliğinden arınmayı
bekliyor.
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