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Irak Medya Ağı tarafından haftalık yayımlanan bir gazetedir
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KERKÜK'TE 14. ŞİFA HASTENESİ'NİN AÇILIŞI

açılışı yapıldı.
Açılış töreninde konuşma ya-

pan Sağlık ve Çevre Bakanı
Dr. Hasan el-Timimi, bu has-

tenin açılışı Koronavirüs'e karşı
mücadelemizde hastalarımıza
daha fazla yatakların ve sağlık
hizmetlerin sunmasıdır dedi,
el-Timimi, Koronavirüs mücadelemizde bizi destekleyen Atabe
el-Hüseyiniye'ye teşekkürlerini
dile getirdi.
El-Timimi, bu hasteneyi Atebe
el-Hüseyiniye tarafından ülkenin
farklı illerinde yapıldığını ve
yakında 10 hasteninin açılışı da
yapılacağını da sözlerine ekledi.

KÜLTÜR BAKANLIĞI'NDA TÜRKMEN EDEBİYATINI
DESTEKLEMEK İÇİN TELEKONFERANS
Bağdat-Kerkük Sabahı
Geçtiğimiz 01 Aralık 2020 tarihinde Kültür
Bakanlığı'nda Türkmen Edebiyatını desteklemek için Kültür Bakanı Dr. Hasan Nazım'ın
katılımı ile telekonferans düzenlendi .
Düzenlenen telekonferansa Türkmen
edebiyatını destekleyen ekipte yer alan (
Kerkük Üniversitesi'nin Eğitim Fakültesi'nin
Türkçe Bölümü Başkanı Dr.Muhammed Ali
Şerif, Türkmen Edebiyatı Uzmanı Dr. Şahap
Cuma İbrahim, Kerkük Edebiyat Fakültesi'nin
Tercümanların Başkanı Malahat Nimet Salih
Kasap, el-Şabaka Dergisi ve Kerkük
Sabahı Gazetesi'nin Başyazarı
Nermin Müftü, Kerkük Eğitim
Müdürlüğü'nden İman
Hasan Ali ve Avukat
Timur Abdülaziz
Bayatlı ) katıldı.
Telekonferansta
konuşma yapan
Kültür Bakanı
Dr.Hasan
Nazım, Irak'ta

Türkmen edebiyatının çok zengin olmasına
rağmen bu edebiyatın Arapça diline çevirimimin az olduğunu görüyouz. Nazım, Irak
toplumuna Türkmen edebiyatını ve Türkmen edebiyatçılarını tanıtmak için gereken
çalışmaların yapılmasının gerektiğini belirtti
bunların en başında yer alan Büyük Şair
Fuzuli'nin yer almasına vurgu yaptı.
Telekonferansa katılanlar Türkmen edebiyatına
özel edebi eserleri ve araştırmaları Arapça
diline çevirmek için çalışma planın kurulmasını
görüştüler. Katılanlar başta Türkmen
edebiyatının büyük üstadları olan İmadeddin
Nesimi ve Fuzuli'nin eserlerini çevirmeye
başlatılmasına anlaştılar ayrıca Türkmen
romanları, hikayeleri ve diğer edebi eserlerini de çevirme başlatılmasına karar verildi.
Bunların yanında Türkmen edebiyatçılarını Irak
ve dünyadaki kültürel bağlamdaki gelişmelere
yakın tutmak için onların eserlerini basmaya
ve onlara gereken desteğin sunulmasına dair
çalışmaların yapılmasına anlaşıldı.
Telekonferansın sonunda bu konuları takip
etmek için yakın zamanda tekrar bir araya
gelmelerine karar verildi.

SAHTE DOLAR SATIŞI

YÜKSEK HİZMET VE İMAR
KOMİSYONU KERKÜK
PROJELERİNİN TAMAMLANMASINI
GÖRÜŞTÜ
S:2

Kerkük-Kerkük Sabahı
Kerkük Milli İstihabarat Teşiklatı ile Organize Cinayet Müdürlüğü işbirliği
yaparak Kerkük'te sahte dolar satan bir grup çeteyi yakaladılar.
Tutuklanan çete grubu 4 kişiden oluşuyordu, bu çetenin işi dışardan
sahte dolar getirip Kerkük'te satmaya çalışıyorladı.

TÜRKİYE HEYETİ TELAFER'İ
ZİYARET ETT

GÜVENLİK GÜÇLERİNE
VE HAŞİD EL-ŞABİ'YE
DESTEK

CUMHURBAŞKANI, SAĞLIK VE
ÇEVRE BAKANI'NI KARŞILADI
EL-KAZIMİ: ENGELLİLERİN
HAKLARINI KORUMALIYIZ

S:2
S:3
S:3

Horyatlarımızda, gül, çiçek,
sümbül
S:6
TUZHURMATU'DA
ÇANAK ÇÖMLEK
SANATI
KAYBOLMAYA YÜZ
TUTMUŞ

S:4

Bağdat-Kerkük Sabahı
Geçtiğimiz 03 Aralık
2020 Çarşamba günü
başkent Bağdat'ta
Haşid el-Şabi Heyeti'nin
Başkanı Falih el-Fayyaz
Kerkük Valisi Rakan
el-Cuburi ile Kerkük'teki

emniyet durumunu
güçlendirilmesi ve şehrin
istikrarının sürdürülmesini
görüştü. Gerçekleşen
görüşme sırasında
Haşid el-Şabi Güçleri'nin
desteklenmesine de
vurgu yapıldı.

KERKÜK'ÜN GÜZELLİĞİ
ÇEŞİTLİĞİNDEN
KAYNAKLANIYOR
Yüksek Öğrenim ve Bilimsel Araştırma
Bakanı Dr.Nebil Kazım , Kerkük şehri Kerkük
halkının çeşitli renkleri ile güzel ve Irak'ın
güçlendirmesinde asıl bir unsurdur diyerek
aynı zamanda da tarihi zengiliğe sahip bir
kent olduğunu için Kerkük Üniversitesi'nin
güçlendirimesinde desteğini vurguluyoruz
söyledi.
Kerkük Valisi Rakan el-Cuburi, bilimsel açıdan
şehrin sembolü olan ve tüm Kerkük halkının
temsil ettiği için Kerkük yerel idaresinin Kerkük
Üniversitesi'ne ve fakültelerine verdikleri desteği
kısaca Bakan'a anlattı.

KERKÜK İKİ DEĞERLİ
EVLADINI TOPRAĞA
VERDİ

Kerkük Belde Emniyet Müdürü
Muhammed Ömer, geçtiğimiz 03 Aralık
2020 Çarşamba akşamı hayatını kaybetti.
Muhammed Ömer'in Kerkük Azadi
Hastanesinde geçirdiği kalp ameliyetı
sırasında vefat ettiği bildirildi.
Aynı haftada ise
ITC Yürütme Kurulu Üyesi Murat
Abdulvahit Gedik son yolculuğuna
uğurlandı.
ITC Yürütme Kurulu Üyesi Murat
Abdulvahit Gedik'in naaşı toprağa
verildi.
Gedik’in naaşı, kılınan cenaze
namazının ardından Kerkük’teki Musalla
mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine Murat Gedik'in ailesi,
ITC Genel Başkanı Erşat Salihi, parti
yetkilisi ve çok sayıda vatandaş katıldı.
4 Kasım’da Kerkük-Bağdat yolunda
trafik kazası geçiren Gedik, 29 Kasım’da
Türkiye'nin başkenti Ankara’da tedavi
gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

KERKÜK'TEKİ GÖÇMEN KAMPLARI
BOŞALTILDI
Kerkük-Kerkük Sabahı
Kerkük Göç ve
Göçmenler Dairesi
tarafından yapılan
açıklamaya göre,
Kerkük'te bulunan
son göçmen kampının
geçtiğimiz 30 Kasım 2020
tarihinde boşaltılıdğını ve
tüm göçmenlerin kendi
özgürleşen bölgelerine
geri döndüklerini ilan
etti.
Kerkük Göç ve
Göçmenler Dairesi'nin
Müdürü Ammar Sabah'ın
yaptığı açıklamada,
Başbakan'ın talimatı üzere Göç ve Göçmen Bakanı'nın desteği
ve Kerkük Valisi'nin denetiminde , Kerkük'te bulunan son
göçmen kampını kapattık dedi. Sabah, Kerkük'te bulunan
Leylan Göçmen Kampının , Yahyava Göçmen Kampının
kapatılmasının ardından yaklaşık iki hafta zarfinde son göçmen
kampını kapatarak Kerkük'te bulunan 10 bin göçmeni kendi
yerlerine geri göndermeyi başardık dedi.
Sabah, geçtiğimiz 30 Kasım tarihinde kapatılan kampta 2014
yılından beri göçmenler yaşıyorlardı dedi.

Kerkük Sabahı

Kerkük –Kerkük Sabahı
Atabe el-Hüseyiniye'nin desteği
ile, Sağlık ve Çevre Bakanı Dr.
Hasan el timimi, Kerkük Valisi
Rakan el-Cuburi, Sağlık Heyeti
Başkanı Dr. Sattar el-Saidi, Kerkük
Milletvekilleri, Kerkük Sağlık
Müdürü Dr. Nebil Boşnak, Kerkük
Sağlık Dairesi ekiplerinin hazır
bulunması ile geçtiğimiz 04 Aralık
2020 Cuma günü Koronavirüs'e
karşı tedavi görmek için Kerkük'te
180 yataklık 14. Şifa Hastanesi'nin

haberler
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YÜKSEK HİZMET VE İMAR KOMİSYONU KERKÜK
PROJELERİNİN TAMAMLANMASINI GÖRÜŞTÜ
Bağdat-İNA
Geçtiğimiz 03 Aralık 2020
Perşembe günü Yüksek Hizmet
ve İmar Komisyonu Kerkük ve
Meysan illerindeki projelerin
tamamalanmasını görüştü.
Bakanlar Kurulu tarafından
çıkan bildiriye göre, illerdeki
projelerin tamamlanması
için, Başbakan Mustafa
el-Kazımi'nin talimatları
doğrultusunda Yüksek Hizmet
ve İmar Komisyonu Bakanlar
Kurulu Sekreteri Hamid elgizzi başkanlığında Kerkük ve
Meysan illerindeki durdurulmuş
projelerin yenide çalıştırılaması
dair özel bir toplantı
düzenlendiğini açıklandı.
Toplantıda her iki ildeki

projelerde yaşanan aksamaların
nedenlerini tartışarak bu
projelerin tamamlanması
için gereken çalışmaların
başlatılması görüşüldüğünü

belirtildi.
Bildiriye göre, Hamid el-gizzi
toplantı ile ilgili açıklamada
bulunarak, hükümet olarak
tüm illerdeki stratejik projelere,

yol, köprü ve sağlık gibi
diğer alanlarda da vatandaşı
ilgilendiren projelerin
tamamlanmasına büyük
önem verdiğini dile getirdiğini
açıklandı.
Yüksek Hizmet ve İmar
Komisyonu Başkanı'nın yaptığı
açıklamaya göre ise, komisyon
olarak projelerin tamamlanması
için ilgili taraflarla koordinasyon
halinde olacaklarını dile getirdi.
Toplantı sırasında Kerkük ve
Meysan valileri bu illerdeki bazı
projelerde yaşanan aksamaları
dile getirdiler ve hükümetten
de bu projelerin tamamlanması
için gereken girişimlerde
bulunmalarını istediklerini
bildirye göre belirtildi.

SALİHİ: PKK İLE DAİŞ AYNI PARANIN İKİ YÜZÜDÜR
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı
Erşat Salihi, terör örgütü PKK’nın Sincar
ilçesinden çıkmasının sadece bir yer
değiştirme taktiği olduğunu belirtti.
Salihi, PKK'nın bölgedeki varlığına
yönelik Bağdat-Erbil arasındaki
"Sincar Anlaşması" çerçevesinde terör
unsurlarının Sincar'dan çıkarılıp nereye
gönderilecekleri konusunda hâlâ
belirsizlik olduğunu kaydetti.
"PKK yer değiştirme taktiği yapıyor." diyen
Salihi, Sincar'dan çıkarılacak teröristleri
yine Irak sınırları içinde Mahmur, Kandil,
Kerkük civarı ya da Telafer yakınlarına

yerleştirme gibi bir plan uygulanırsa
tehlikenin daha da büyüyeceğini
vurguladı.
Sincar Anlaşması'nın uygulanmasının
Irak'ın istikrarı ve komşu ülkelere karşı
güven mesajı açısından önemli olduğunu
vurgulayan Salihi, dolayısıyla atılacak
adımların daha gerçekçi olması gerektiğini
dile getirdi.
ITC Başkanı Salihi, terör örgütleri
nedeniyle Irak'ın başının belada olduğunu
belirterek şu ifadelerde bulundu:
"PKK ile DAİŞ aynı paranın iki yüzüdür.
Her ikisinin de hedefi Irak'ın istikrarını

TÜRKİYE HEYETİ
TELAFER'İ ZİYARET ETT

Kerkük Sabahı-Saddam Sufi
Türkiye'nin Musul Başkonsolosu
Mehmet Küçüksakallı ve
beraberindeki TİKA Ortadoğu
ve Afrika Daire Başkanı
Bülent Korkmaz ve Kızılay
Sorumlusuyla, Telafer İlçesi'ni
ziyaret ederek ilçe Kaymakamı
Kasım Muhammed Şerif, ve ITC
Yürütme Kurulu Üyesi Nureddin
Kaplan ve hükmet dairelerinin
müdürleri ile bir araya geldiler.

Gerçekleşen ziyaret sırasında
ilçenin imarı ve hizmet
meselelerini ilgilendiren bazı
konular masaya yatırıldı.
Ziyeretçi heyet, Telafer'de
ağaçlandırma kampanyası
başlatılması, iyaziye Nahiyesi'ne
geri dönen göçmen ailelerin
durumu görüşüldü.
Türk heyeti, ilçedeki Telafer
Genel Hastanesi'ni, Subaşı
Bölgesini ve ilçedeki bazı diğer
yerlerde ziyaret edildi.

bozmak, ülkeyi bölmek ve komşu ülkelere
zarar vermektir. Terör örgütü DEAŞ'tan
kurtulalım derken bir de PKK çıktı şimdi.
Irak'ın komşularıyla kötü ilişkilerinin en
büyük nedenlerinden biri de PKK terör
örgütünün Irak topraklarındaki varlığıdır."
Irak Anayasası'na göre, komşu ülkeleri
tehdit edecek hiçbir terör örgütü
ya da yasa dışı silahlı grubun ülkede
bulunmaması gerektiğini hatırlatan
Salihi, "PKK'yı Sincar'dan çıkarıp yine Irak
topraklarında bir başka yere yerleştirmek
soruna çözüm getirmeyecektir."
değerlendirmesinde bulundu.

TUZHURMATU'DA
MEME KANSERİNE
ÖZEL PANEL
Kerkük Sabahı-Kasım Avni
Dünya Meme Kanseri Ayı münasebetinden dolayı Tuzhurmatu
İlçesi'nin Kaymakamı Dr.Hasan Zeynelabidin'in raayetinde
Sağlık Dairesi tarafından hastalıkla ilgili özel bir tıbbi panel
düzenlendi.
Düzenlenen panele ilçedeki önde gelen kadınlar ve sağlık
sektörü persenolleri ve önde gelen şahsiyetler de katıldı.
Panelde, meme kanseri ile igili son tıbbi araştırmalar, bu
hastalığın ilacı ve erken teşhisi de tıbbi yönden detaylı
birşekilde açıklandı.
Panele katılanlar gazetemizi muhabiren konuşarak, bu gibi
bilinçlendirme panellerinin düzenlenmesi toplum için çok
önemli olduğunu ve bu hastalıkla ilgili özelikle de kadınların
da bilinç sahip olması çok faydalı olacağını ifade ettiler.

Irak Petrol Bakanlığı, Kerkük’te kasım
ayında ihraç edilen petrol miktarını ve
gelirini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre,
kasım ayında Kerkük’ten yurt dışına
2 milyon 819 bin varil petrol ihraç
edildi.

Kerkük Sabahı

Kerkük Sabahı-Kasım Avni

Amirli Milletvekili Mehdi Taki
Amirli, Kerkük ve Selahattin
Operasyonlar Komutanlığı'nın
Komutanları, önde gelen
şahsiyetler katıldı.

E

R

Irak Medya Ağı ile
Parlamento arasında
mutabakat müzekkeresi
imzalandı

Bağdat-INA
Irak Medya Ağı, iki taraf arasındaki medya işbirliği
ilişkilerinin güçlendirilmesi alanında Parlamento Medya
Departmanı ile bir mutabakat müzekkeresi imzaladı.

KERKÜK'TE 4 TERÖRİST YAKALANDI
Ulusal Güvenlik Teşkilatı,
Kerkük’te gerçekleştirilen
2 operasyonda terör
örgütü DEAŞ üyesi 4
kişinin yakalandığını
açıkladı.
Irak Ulusal Güvenlik
Teşkilatı’ndan yapılan
açıklamada, “İstihbarat
bilgilerinden hareketle
Kerkük’te 2 operasyon
gerçekleştirildi. Bu
operasyonlarda 4 terörist

yakalandı.” denildi.
Açıklamada, yakalanan
teröristlerden 2’sinin
Selahaddin’e bağlı
Amirli’de güvenlik
güçlerine yapılan saldırıya
katıldıkları kaydedildi.
Açıklamada ayrıca,
teröristlerin suçlarını
ve terör eylemlerine
katıldıklarını itiraf ettiği
belirtildi

GÜVENLİ BİR KIŞ İÇİN
Kerkük-Kerkük Sabahı
Kerkük Sivil Savunma
Müdürlüğü tarafından
başlatılan ( Güvenli Bir
Kış İçin) kampanyası
kapsamında, Kerkük
Sivil Savunma Müdürü
Yarbay Salih Muhammed Ali ve Enfermasyon Sorumlusu
Asubay Kais Abdürrazzak Fathullah basın toplantısı düzenleyerek Kerkük'te
herhangi bir acil duruma karşı vatadnaşların kış mevsiminde gereken icraatlerin alınmasına dair bazı talimatlarda bulundular.
Yapılan basın toplantısında Kerküklü vatandaşlardan kış
mevsiminde sel, yağmurun caddelerde fazla toplanması
veya kanalizasyonlarda herhangi bir sıkıntı yaşandığı
sırada Sivil Savunma Ekipleri'den yardım istemek için
şehrin farklı bölgelerinde bu konu ile ilgili posterlerin
yanı sıra talimatların dağıttıklarını belirtildi

PETROL BAKANLĞIN'DAN KERKÜK PETROLÜ İLE İLGİLİ
AÇIKLAMA
Geçen ay Kerkük’ten ihraç edilen
petrol gelirinin ise 115 milyon doları
aştığı kaydedildi.
Petrol Bakanlığı’ndan yapılan son
açıklamada, geçen ay Irak genelinde
81 milyon 262 bin 367 varil petrolun
ihraç edildiği kaydedildi. Toplam

GÖÇMEN AİLELERİN KENDİ KÖYLERİNE
DÖNÜŞLERİNE ÖZEL KUTLAMA MERASİMİ
Göçmen dosyasının
kapatılması ve kendi
yerlerindeki temel hizmet
çalışmalarının sunulması
için Selahattin Valisi Ammar
Cabır Halil'in talimatı üzere
Selahattin İli'ndeki göçmen
dosyasının kapatılması
münasebetinden dolayı özel
bir kutlama düzenlendi.
Göçmen ailelerin kendi
yerlerine geri dönme
münasebetinden dolayı
düzenlenen kutlamaya

P

Kutlama merasiminde
konuşma yapan Tuzhurmatu
İlçesi'nin Kaymakamı Dr.
Hasan Zeynelabidin, göçmen
ailelerinin kendi köylerine

geri dönmeleri için çalışan
tüm yetkililere ve bu dosyanın
kapatmasında yardımcı
olanlara teşekkürlerini iletti.
Zeyenelabidin, uzun zamandan
beri göçmenlerin kendi
köylerindeki temel hizmetlerin
başında yer alan su, elektrik ,
belediye gibi diğer hizmetlerin
de sağlanmasında rol alan tüm
taraflara teşekkülerini ileterek
bundan sonra da bu köylere
geri dönen göçmen ailelerinin
kardeşçe yaşamaya huzur dolu
bir hayatının temennisi de dile
getirdi.

gelirin ise 3 milyar 349 milyon 988 bin
dolar olduğu vurgulandı.
Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihat,
günlük yaklaşık 2 milyon 709 varil
petrolün ihraç edildiğini, bir varil
petrolün ücretinin ise 41 dolar 778
cent olduğunu bildirdi.

TEST SONUÇLARINI
SMS İLE ÖĞRENİLECEK
Geçtiğimiz
haftadan itibaren
Kerkük Sağlık
Dairesi tarafından
Koronavirüs test
sonuçlarının
SMS yolu ile
iletilmesine
başlatıldı.
Aylardan beri
test sonuçlarını
öğrenmek için
sağlık merkezlerine başvurmakla öğrenme yöntemine
son verildi ve geçtiğimiz haftadan itibaren test yapan
hastalara test sonuçları SMS yolu ile başlatıldığını
belirtildi.

Siyasi
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CUMHURBAŞKANI, SAĞLIK VE ÇEVRE BAKANI'NI KARŞILADI
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih
ile Sağlık ve Çevre Bakanı Hasan
Tamimi bir araya geldi.
Salih ile Tamimi, koronavirüs
gelişmelerini, salgına yönelik
tedbirleri ve çevreyi korumak için
çalışmaları ele aldı.
Görüşmede ayrıca koronavirüs
salgınına yönelik çabaların
artırılması gerektiği vurgulandı.
Cumhurbaşkanı Salih, salgın
döneminde büyük çaba gösteren
sağlık çalışanlarından övgüyle söz
etti.
Sağlık Bakanı Tamimi ise,
Cumhurbaşkanı Salih’e
desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Geçtiğimiz 03 Aralık
2020 Perşembe günü ise,
Cumhurbaşkanı Salih, engelliler ile

buluştu
.Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih,
'3 Aralık Dünya Engelliler Günü'
kapsamında engellilerle bir araya
geldi.
Cumhurbaşkanı Salih, engellilerle
bir süre sohbet edip, haklarının
korunması gerektiğini vurguladı.
Salih, engellilerin yaşam
kalitesini yükseltecek, hayatlarını
kolaylaştıracak yeni adımların
atılmasını umut ettiğini belirtti.
Salih, “Ülkede yaşanan savaş,
şiddet, terör olayları ve
anlaşmazsızlıklar, ne yazık ki
onlarca veya binlerce halkın
engelli olmasına neden oldu.
Halen savaşlardan geriye kalan
patlayıcılar halka zarar veriyor.”
dedi.

EL-HİNDAVİ: SEÇİMLERİN
TARİHİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

EL-KAZIMİ: ENGELLİLERİN HAKLARINI
KORUMALIYIZ
Bağdat-Kerkük Sabhı

Dünya Avcı
Yıllar önce ve daha
15 yaşımdayken
medya dünyasıyla
tanıştım. Doksanlı
yıllardan beri Erbil'de
Türkmeneli radyosu'nda
medya hayatıma
başlayarak günümüze
kadar çalışmalarımı
sürdürmekteyim. Medya
hayatını severek başta
Türkmen medyası olmak
üzere tüm medyaları takip
etmeye kalkıştım. Tabi
ki arayışımın ilk adepte
medyamızda çalışan
kadın faktörü olmuştur.
bu husustaki merakımı
gidermek için kadın
medyacılarımızı takip ettim.
Doğrusu geçmişimiz
günümüzden daha iyi
olduğunu fark ederek
içimde bir hüzün oluştu.
Sadece medya değil hatta
kadın ses sanatçılarımızın
o dönemlerde eser
bırakmaları, bugün ise öyle
bir kadın ses sanatçımızın
görülmemesi içimdeki
hüznü bir kez daha
vurguladı.

bulunduklarını belirtildi.
Görüşme sırasında konuşan
el-Kazımi, Dünya Englliler
Günü münasebeti özel
ihtiyaç sahiplerinin haklarını
yerine getirmek için bir fırsat
olduğunu belirterek yaşam
koşullarına karşı verdikleri
mücadeleden dolayı da
kendilerini tebrik ettiğini
açıklandı.

El-Kazımi, konuşmasının
devamında sizler engelli
değilsiniz aslında sizler
yaşadığınız bu engeli kendi
hayatınızda bir başarı
öyküsüne çevirerek her
biriniz kendi hayatında
büyük zorlukların üstesinden
geçen bireylersiniz dedi.
Tarihimize baktığımızda nice
yetenekli insanlarımız vardır

bunların sizler gibi özel
ihtiyaçlar sahipleri iydiler.
Görüşemede, el-Kazımi
hükümetin geçirdiğimiz
süreçte nasıl sıkıntılardan
geçtiğini söyleyerek ama
özel ihtiyaçların haklarını
yerine getirmek ve onların
isteklerini gidermek için
çalışacaklarını sözlerine
ekledi.

Başbakan'nın Seçim İşleri Danışmanı Abdülhüseyin el-Hindavi,
seçimlerin tarihinde değişiklik olmadığını belirterek, seçimlerde
ihlallerin yaşanmaması için bu hususta icraatlerin alındığını açıkladı.
El-Hindavi'nin yaptığı açıklamaya göre, önümüzdeki yılın 6 Haziran
tarihindeki herhangi bir değişikliğin olmayacağını ve tüm çalışmaların
bu tarihte seçimlerin yapılması yönünde yürüdüğünü söyledi. ElHindavi, bilindiği gibi tüm seçimlerde bazı tehlikeler yaşanmaya
maruz kalır ama bunları aşımak mümkündür diyerek, Yüksek Bağımsız
Seçim Komserliğin'de seçmen kütüklerini iyi birşekilde kaydetmek
için Bayometri çalışmalarını istenilen şekilde yürüttüğünü aktardı.
El-Hindavi, sözünün devamında Birleşmiş Milletler Ekibinin bu
mesele ile ilgili iyi çalıştıklarını ve bu çalışmanın zamanla daha da
hızlanacağını aynı zamanda da daha fazla birşekilde olacağını dile
getirdi. El-Hindavi, anayasa tüm vatandaşlara seçimlere katılma hakkı
tanıdığını ayrıca seçmenlerin ister yurtiçinde ister yurtdışında olsun
seçimlere katılmaya haklarının olduğunu da sözlerine ekledi.

(Medya ve Kadın)
Aslında toplumun yarısı
kadından oluşmaktadır.
Başka bir deyişle hayat
kadınsız olmaz. Olmadığına
göre de kadının her tarafta
ve her alanda rolünün
tecelli etmesi oldukça önem
arz etmektedir. Toplumda
kadın öğretmen, kadın
mühendis, kadın doktor,
kadın devlet memuru
olduğu gibi, kadın sanatçı
ve kadın medyacı da olması
gerekir. Halkla iç içe olmanın
en önemli vesilesi medya
olduğu zamanda Türkmen
medyası kadın ögesinden
yoksun kalmış görünüyor.
Sadece erkeğe mahsus
olmayan bu sektörde bazan
kadın oldukça önemli rol
oynar. Bir aile programı veya
bir mutfak programı ancak
bir kadın sunucu ile hedef
kitleye ulaşmayı sağlar ve
amacına ulaşma oranını
artırır. Kadın sunucu veya bir
kadın yazarımız toplumdaki
kadının çilesinden ve
sıkıntısından en iyi haberdar
olan kişi sayılabilir. Ona
göre de etkisinin daha fazla
olacağı bir gerçektir.
Bugün dünyada baş

Doğrusu

geçmişimiz
günümüzden daha
iyi olduğunu fark
ederek içimde
bir hüzün oluştu.
Sadece medya değil
hatta kadın ses
sanatçılarımızın o
dönemlerde eser
bırakmaları, bugün
ise öyle bir kadın
ses sanatçımızın
görülmemesi
içimdeki hüznü bir
kez daha vurguladı.
gösteren hadiseleri
aktarmak için medyanın
insanlara ulaşmasında
gelişmiş ve farklı boyutlar
alarak, kadının da dünya
basınında ne kadar önemli

bir mevkide olduğunu
fark ediyoruz. Evrensel
bu gelişmelerin içinde
maalesef bizim Türkmen
medyası bu önemli figürden
yoksun kalmış durumdadır.
Türkmen kadınına en
fazla bu süreçte ihtiyaç
duyulduğunu fark ederek,
geçmekte olduğumuz kritik
süreç içerisinde bu rolün
daha da tecelli etmesi
gerekmektedir. Bir anne,
bir eş ve bir bacı olan
kadın mutlaka sözünü iyice
geçirebileceğine inanmak
yerinde olur. Böylece sözü
dinlenen kadın üzerinden
toplumda istenilen değişimi
de kolayca yapabiliriz
ve temennileri gerçeğe
çevirebiliriz. Hele ki
medyadan büyük bir kitleye
muhattap olarak sesini
duyurursa kadın, toplumun
çıkarına olumlu değişimleri
yapabilir.
Medyaya olan bakış açımızı
değişerek, medyanın
çok önemli bir iletişim
vesilesi ve halkla ilişkinin
vurgulanmasında oldukça
önemli bir araç olduğunu
bilmeliyiz. Buna

göre bir kadının medya
sektöründe faaliyet
göstermesinde hiç bir
sakıncanın olmadığını tam
tersine oldukça milli ve
toplumsal bir görevi yerine
getirdiğini anlamamızda
oldukça fayda var diye
düşünüyorum. Ö ğretmenlik,
doktorluk, mühendislik
hatta bazı ülkelerde pilotluk
yapan bir kadın medyacılık
alanında da kendini
göstermelidir. Toplumun
kapalı olmasından ve
ya konuya olumsuz
yaklaşmasında hiç bir
mantık görmediğim için
kadınlarımızı medya ve
basın sektöründe bir an
önce kendilerini göstermeye
ve topluma hizmetlerini
sunmaya çağırıyorum.
Kadın toplumun yarısıdır, o
yarı taraf olmadan hayatın
tam olduğuna değil eksik
kalacağına inanıyorum.
Geçmişte kadın ses sanatçısı
yetiştiren Türkmen toplumu,
bugün de yetenekli medyacı
kadınları da yetiştireceğine
inanıyorum.
Tüm kadınlarımıza saygı ve
hürmetlerimi sunuyorum.

ADALET VE İNTİKAM
DUYGUSU İLE DEVLETİ YÖNETMEK
Tarih boyunca, büyük devletler ve
imparatorluklar adaletini kaybettiği için
yeryüzünden silinip yok olmuştur.
Siyasi yönetimler,haklarının arasında
eşitliği ve güveni sağlamak için adalete
önem vermişlerdi, öyle ki adaletsiz
durumlar güvensizliğe ve istikrarsızlığa yol
açmıştır.
Devlet, intikam duygusuyla yönetilmez..
yönetilirse toplumda kutuplaşma yaratır;
kaos belirtileri artık gürünmeye başlanır.
Hiç bir zaman, yönetimde olan kişiler
kötü hisle olaylara ya da kişilere hakim
olmak için başarılı olduklarını tarih
sayfalarında yazılmamıştır, bundan sonra
da yazılmayacak, aksine hep hüsrana
uğramışlardı.
İnsanlar, adaletin olmadığı yerlerde ya
terk etmek durumunda kalmışlar yada
mutluluğu kaybederek yaşamışlar, bu hep
böyle bilinir.
Devlete devamlılık, hep adalet ve sağlam
bir sistem ile garanti altına alınır, zira
hakların kendi topraklarında Mesut
yaşamak gelirlerini sağlamak en doğal
haklarıdır.
Cihan hakimi, büyük Türk Fatih Sultan
Mehmet han der ki
“Aklı öldürürsen ahlak da ölür. Akıl ve ahlak
öldüğünde millet bölünür. Kadı'yı satın
aldığın gün adalet ölür".
Özdemir Hürmüzlü

Kerkük Sabahı

Görüşler

Bağdat-İNA

Nokta atışı

Başbakan Mustafa elKazımi, geçtiğimiz 03 Aralık
2020 Perşmebe günü
Dünya Engelliler Günü
münasebetinden dolayı bir
heyeti kabul ederek, Dünya
Engeliler Günü'nden dolayı
özel ihtiyaç sahiplerinin
haklarını korunması için bir
fırsat olduğunu vurguladı.
Bakanlar Kurulu'nun
Enfermasyon Bürosundan
çıkan bildiriye göre,
Başbakan el-Kazımi,
Dünya Engelliler Günü
münasebetinden dolayı özel
ihtiyaç sahiplerini temsil
eden bir heyeti karşıladığını
açıklandı.
Bildirye göre, gerçekleşen
görüşme sırasında heyet
Başbakan el-Kazımi'ye
çektikleri zorlukları ve
sıkıntılarını dile getirerek
kendisinden engellilerin
haklarını yerine getirmek
için bazı isteklerde

Türkmen Bölgelerinden
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TUZHURMATU'DA ÇANAK ÇÖMLEK
SANATI KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ
eski geleneksel el sanatları endüstrisi, Irak şehirlerimizin meşhur olduğu çanak çömlek dünyasına kısaca söyleyebileceğimiz şeydir.
Özellikle Tuzhurmatu şehri, nasıl yüz çevirirseniz çevirin, her evde ve sokaklarda o yerin köşelerini süsleyen bir çanak çömlek parçası bulursunuz, bu da çömlekçilikle ünlü insanların
tarihinin bir parçasıdır.
Bu araştırmayı bir Türkmen ailesiyle yaptık. Devletin ilgisinden uzak, parmak uçlarıyla yapılan eserlerden gördüklerimiz aracılığıyla, kültürel ve miras yüzünü çeşitli sabır ve yaratıcılık
başlıkları altında saf bir şekilde vurgulamak için şehrin birçok yerinde atalarından kalma miraslarını oluşturabildiler.
Yazı ve fotoğraf / Kasım avni'nin
Usta zeynelabidin fabrikası
1920 yılında Tuzhurmatu ilçesinde
usta zeynelabidin fabrikasının ilk
yapı adımı atıldı.
Seramik sanatları, el becerisi ve
merhum büyükbabalarının başarı
için gerekli tüm malzemeleri
elde ettiği sanatsal bir vizyona
ulaşmak için su ve kil kullanmanın
ihtişamıyla birleşti.
işlerine eşlik eden istisnai
koşullara rağmen hala baba ve
büyükbabaların mesleğine bağlı
kalan oğlu Nevzad'a verilmiş,
yetmişli yılların ortalarında
çokça iş ve sanat icra ettiği için
sadece çömlekçilik sektörünün
tamamlayıcı işlerinde ustalaşan
basit bir işçi olduğu dönemde,
büyükbabaların mesleğindeki işin
unutulmadığını vurguladı.
Çoğunlukla komşu illere satılan
çanak çömlek ve onun çeşitli
türlerinden olan sürahi, çanak
çömlek, makarna ve aşk gibi
çeşitli türlerine olan talebin o
dönemde sürekli çalıştığını ve
Tuzhurmatu'nun idari sınırları
boyunca yayılan restoranlarda
dinlenmeye giden gezginlerin
çoğunu komşu illere satılıyordu.
Miras eğitimi
Hayas'ın 1967 yılında çalışmaya
başlayan çanak çömlek dükkanının
merdivenlerinden Niyaz, geçmiş
yıllardaki kökenlerini öğrenirken
kendisini tüketmemiş olan miras
eğitiminden bol miktarda pay
aldığı için bu endüstrinin kalıtsal
olduğunu açıkladı.
Bu sanat kendi içinde, folkloru
yansıtmak ve vurgulamak için
toplumsal bir mesajın parçası
haline geldi ve bunun karşılığında
aynı zamanda çetin olduğunu
vurguladı.
Aile üyelerinin işe katılmak
zorunda olduğu yerlerde, çünkü
satışa hazır olmadan önce dörtten
fazla aşamadan geçen çanak
çömlek türleri vardır.

Yılların beklentisi
Niyaz, son yıllarda bu zanaatın
güzel günlere ve benzersiz bir
refaha tanık olduğunu, bu mirasın
sembolizmini bozan bu korkulu ve
tehlikeli düşüşten etkilenmeden
ilkelliğini, gücünü ve zarafetini
koruyabildiğini, böylece finansal
rüzgârın işin gerektirdiği zaman
ve emeğe göre önemsiz kaldığını
sözlerine ekledi.
Niyaz, son yıllarda bu zanaatın
güzel günlere ve benzersiz bir
refaha tanık olduğunu, bu mirasın
sembolizmini bozan bu korkulu ve
tehlikeli düşüşten etkilenmeden
ilkelliğini, gücünü ve zarafetini

koruyabildiğini, böylece finansal
rüzgârın işin gerektirdiği zaman
ve emeğe göre önemsiz kaldığını
sözlerine ekledi.
Günlerin Hafızası
Ve bizi uzun ve uzun saatler
boyunca yandığı günlerin anısına
geri getiren çanak çömlek ustası
nevzad , Çanak çömlek ve
farklı türlerinin nasıl yapıldığının
açıkladı.
Çanak çömlek yapımında
hassasiyet ve çalışkanlığın yanı sıra
beceri gerektiren eski bir sanattır.
ve bu kendi içinde nesilden nesile
aktarılan bu sanatın asaletine ve
özgünlüğüne benzer.

Kil tencere ve diğer şeylerin
eritildikten sonra tekrar dışarı
çıkarılma sürecini kolaylaştırmak
için kil fırın içine düzenli bir şekilde
istiflenir.
Daha sonra fırının üst kısmındaki
büyük ağızlığın kapatılmasının
aksine fırının üst köşelerinde dört
adet dış ağızlık açılarak ürünler
art arda 36 saat eritilir ve bu işlem
tamamlandıktan sonra büyük
ağızlık ortalama fırında 72 saat
açılarak fırın soğuyana kadar
köşelerde kapatılır ve daha sonra
Tüm açıklıklar ve alt kapı açılır.
İşin yılda ortalama sekiz ay
olduğunu unutmayın. Çanak
çömlek yapımında kullanılan kil
ise özel, kırmızı renkli ve yağmur
suyuna doymuş olmalıdır.
Gençlerin ısrarı
Ahmed gözcü bu farklı tarihi mirası
ve folkloru birçok çeşit çömlekçiye
satarak korumakta ısrar eden bir
geçtir.
Devletin bu önemli sektöre dikkat
ederek onu geliştirmeye ve
modern gelişime uygun fırınlarını
rehabilite etmeye çalışacağını

umuyor.
Bu prosedürün, bu ürün için
değişim pazarları sağlamaya
katkıda bulunacağını ve bu sayede
bu güzel mirasın yok olmaktan
korunmasına yardımcı olacağını
belirtiyor.
Okulda bir kariyer
Bu çömlekçilik ailesi sadece
yazlık atölyelerde ve kır evlerinde
çalışıyor.
Sadece bu değil, aynı zamanda
popüler miras faaliyeti ve etkisi
daha ileri noktalara da yayıldı.
bu güzel sanat üzerine dersler
yoluyla çalışma yerlerinde
somutlaştırıldı.
usta Niyaz'ın söylediği gibi,
kuzeni Salman ilyas 1973-1989
yılları arasında Bağdat'ın batı
konut bölgesindeki Sanat ve
Halk Endüstrileri Enstitüsü'nde
dersler vermiş, bu mesleğe
ilişkin her şeyi o dönemde
öğrencilerin zihinlerine aktarmada
ustalaşmıştır.
Bir Türkmen hoca ve Tuzhurmatu
halkı için hiç de normal olmayan

bir adımda, özellikle bu popüler
ve ebedi mirasa olan sevgisiyle
tanınan bu kozhecye ailesi bunu
desteklemektedir.
Yol tamamlandı
Tuhaf bir on yıl, öğretmen Salman
ilyasın enstitü koridorlarında
geçirdiği zamanın ardından
amacına ulaşmadan talihsiz bir
kazada öldüğü dönemdir.
Bu miras ailesi, mesleğin sanatını
ve öğretim yöntemlerinin
güzelliğini birleştiren
karakterlerinin en iyilerini ve en
önemlilerini kaybetti.
Ondan sonra öğretimi kardeşi
sabir ilyas devraldı.
, on dört yıllık bir süre boyunca,
yani 2003 yılına kadar, öğrencilerin
sevdiği şekilde bilgi iletme
konusunda da mükemmel bir
eğitimci oldu.
Emekliliğe ayrılmadan önce
arkasında popüler bir mirası bu
eğitim yapısında bulunan herkesin
övgüyle karşıladığı seçkin çabalarla
Enstitünün duvarlarına yapıştırılan
bir meslek bıraktı.

Kerkük denilen şehirden hatıralar...

EBEGÜMECİ (pencer)

Kerkük Sabahı

BURHAN EL MÜFTÜ
Eskiden kış mevsimleri annelerin
duaları gibi bol bereketli ve
yağmurluydu. Bahar mevsiminin
sıcacık güneşi ile birlikte evlerin
arasında terk edilmiş boş ve toprak
alanlar, yol kenarları, mezarlıklar ve
hatta okul bahçeleri yemyeşil bir
renge kaplanırdı. O yeşil renk doğal
bitkilerden ibaretti en büyük kısmı
da ebegümeci bitkisiydi. Kerkük
Türkmencesinde ebegümeciye
(pencer) adı verilir. Bahar mevsiminde
gün boyunca Kerküklü ailelerin
sofrasını süsleyen faydalı ve lezzetli
çeşit çeşit yemek türü olarak kullanılan
ebegümeci (pencer) günümüzde
de önemli gıda besinlerinden
biridir. Tabi başka bir anlam taşıyan
Bağdatlı ata sözü şöyledir : ( gün
boyunca koşturarak çalışıyor ancak
akşam yemeği ebegümeci (pencer)
'den ibarettir.) bu ata sözü cimri

insanlar hakkında söylenmiştir bizim
konumuzla alakası yoktur.
Ebegümeci hem karınların hem de
sofraların ziyafeti idi. Kerkük'lü aileler
büyük bir sevinçle

bahar mevsimini karşıladı, anneler
kumaştan yapılmış poşetleri ellerine
alır o yemyeşil alanlardan ebegümeci
(pencer) toplamaya giderlerdi. Büyük
yapraklı ebegümecileri ( pencerleri)

tıpkı üzüm yaprağı sarması gibi sarıp
dolma yaparlardı, ancak ebegümeci
(pencer) bitkisinin yaprağı daha
ekşimsi bir tada sahip olduğu için,
onun sarması çok daha lezzetli olurdu,
kısık ateşte pişirildikten sonra tavada
ısıtılmış sıcak zeytinyağı üzerine
dökülür ve ebegümeci (pencer)
yaprağına özel bir renk ve kalplere
hitap eden bir parlaklık verirdi. Çok
lezzetli ebegümeci (pencer) sarması
yoğurt sarımsak karışımı ile birlikte
ve sıcak ekmek eşliğinde muhteşem
bir öğlen yemeği olarak afiyetle
yenirdi. Küçük yapraklı ebegümeciler
(pencerler)'den ise bulgur ve kare
şeklinde kesilen şalgam parçaları
ile nefis çorba yapılırdı. Soğuk kış
gecelerinde sıcak bir hamamda duş
aldıktan sonra bu nefis, sıcak çorbayı
içmek inanılmaz keyifliydi, soğuktan
donan damarlarımızdaki kanımıza
yeniden can verircesine bedenimizde
de cereyan ederdi.

O zamanlarda bahar mevsimi gerçek
anlamda bir mutluluk habercisiydi,
her anı her saati başka bir keyifliydi,
çünkü yiyeceklerimiz oyunlarımız
bile onun yeşil bitkilerinden ibaretti,
evet doğru gördünüz oyunlarımız da
baharda çıkan yeşil dikenli bir bitkiden
alırdık ve o bitkiye ( saat) adı verilirdi.
Diken tam kuru olmadan önce alınır
suf kazağa yerleştirilirdi, en çok dönen
dikenin sahibi birinci olarak oyunu
kazanırdı.
Daha sonra kuraklık mavsimleri
başlamıştı, gökyüzünün kuruması,
yağmurların azalmasına rağmen
annelerin gözyaşları sel oldu aktı,
fakat bu gözyaşları ile ebegümeci
(pencer) yapraklarını çıkarmaya
yetmedi. Yollar, en az kalpler
kadar daralma aşımına uğradı.
Annelerin gözlerindeki umutlar ile
birlikte gökyüzünün ıslanmasını ve
eskisi kadar bereket yağdırmasını
bekliyoruz.

Hatırlama
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Şeyh Abdürrezzak Hürmüzlü
Hakka Yürüdü
Necat Kevseroğlu
Kerkük’ün yetiştirdiği çağdaş din
adamları arasında ün kazanan tanınmış,
çok yönlü başta din bilim insanı, İmam
Hatip, eğitimci, Ülkücü ve Türkmen Milli
mefkuresine bağlı idealist bir yaşam
düzeyinde hayatı geçen Hürmüzlü, 14
Kasım 2020 günü sabahleyin aramızdan
ayrıldı, Hakka yürüdü, aynı gün, akşam
sularında sevenleri, (Covid – 19 ) yeni
Korona virüs salgınından korunma
kurallarını hiçe sayarak, kalabalık
Hürmüzlü Aşireti bireyleri, din adamları
ve çok sayıda dava arkadaşlarının
katılımıyla Kerkük’te Seyit Allavi
Mezarlığında göz yaşlarıyla toprağa
verildi.
Abdürrazzak, Kerkük’te resmi
yazışmalarda Korya, daha çok Koyra
olarak dillerde geçen, Koyra yakasına
düşen Sarıkahya mahallesinde 1949
tarihinde dünyaya gözlerini açmıştır.
Hürmüzlü, ilk, Orta, Lise öğrenimini
Kerkük’te tamamladıktan sonra, 1972
– 1973 ders yılında Bağdat’ta Güzel
Sanatlar Akademisine kabul oldu. 1976
yılında Tiyatro bölümünden mezun
oldu.
Irak Okullarında, ders olarak tiyatro
bölümü olmadığından dolayı, Hürmüzlü,
Kerkük’e bağlı Havice ilçesinde Havice
Ortaokulunda resim ve din eğitimi
öğretmeni olarak atandı. Bir süre sonra
Kerkük’e transfer oldu. Abdürrahman
el-Gafiki Ortaokulunda görev aldı.
Sonradan kendi branşı olan tiyatro
öğretim görevlisi olarak, Kerkük
Genel Eğitim Müdürlüğüne bağlı,
Okul faaliyetleri Bölümü Merkezinde,

geçici olarak transfer oldu. Orada,
Kerkük’te tanınmış tiyatro usta sanatçı
meslektaşlarıyla beraber Başarılı
çalışmalar olmuştur.
Hürmüzlü, 1970 yılında, Türkmen Milli
Takımının Tiyatro Bölümü kemsine
katıldı, meslektaşları, rahmetli Türkmen
Tiyatro şehidi Hüseyin Ali Demirci
“Tembel Abbas” ile, Şehit Aydın Iraklı,
Mehmet Kasım Oçuşlu ve diğerleri ile
Türkmen toplumuna başarılı sahneler
sundular, bu çalışmalar yanında
da, Kahtan Hürmüzlü’nün yazdığı
“Bitmeyen Gece” adlı piyas yanında şair
Silah Nevres’in yazdığı “Yolcu” adı piyes
ve Vecdi Reşit Gedik’in yazdığı “Zaman
ve Merdivan” adlı piyeslerde, Hürmüzlü
rol alarak, katkısı büyük idi.
Bu milli çalışmalar sırasında, 1971
tarihinde Irak yönetiminin Türkmenlere
tanınan milli ve kültürel hakları
kısıtlaması, yozlaştırması ve Türkmen
okullarının kapatılması tüm Türkmen
öğrenci ve öğretmenlerden başka
Türkmen halkı öfkelendi, bu haksız
uygulamalara karşılık, ilk olarak rejime
karşı 2 Kasım 1971’de Kerkük’te bütün
okullarda dersler boykot etti, tüm
Kerkük halkı boykot ve protestolara
katıldı, iş yerleri kapatıldı.
Bu hareket karşısında yönetim büyük
bir şok yaşadı, Kerkük’te öğrenci ve
öğretmenlerden oluşan elliye yakın
kişiyi tutukladılar, çoğu çok ağır
işkencelere tabi tutuldu, bunların içinde
Kerkük’te tanınan, çok sevilen “Tembel
Abbas” adıyla bilinen büyük şöhret
kazanan sanatçı Hüseyin Ali Demirci,
ağır işkence altında can vererek, Şehit
oldu, o sırada Hürmüzlü’de sıkıntılar ve

baskı altında hep kritik günler yaşadı.
Hürmüzlü, gençlik yıllarından, din
eğilimli, millet sever, mücadeleci,
ülkücü bir kişiliğe sahip idi, Kur’anı
doğru okuması için, eğitimini, Kerkük’te
tanınan, meşhur makam şinas Molla
Abdullah Ömer Lobyacı ustadan, tüm
makam türlerinin usulünü öğrendi,
tecvit bilimini her yanıyla öğrendiği
için, Hürmüzlü çok güzel bir Kur’an
okuyucusu olarak, kendine mahsus bir
usul ile Kur’anı okurdu, o güzel sesiyle.
2004 tarihinde, Hürmüzlü din bilimler
kurslarına katılarak, sevdiği din bilimi
konusunda çok kabiliyetli olduğundan,
üstün çalışmalarıyla yeteneklilik
göstererek sanat eğitimini değiştirerek
İslam din eğitim branşını adlı, din bilim
uzmanlık mertebesine yükseldi.
Dolayısıyla Hürmüzlü, “Din Eğitimi
Müfettişi” olarak görevi yükseldi,

Kerkük’te ortaokullarda okutulan din
eğitimini denetleyen Hürmüzlü 2016
tarihine kadar, müfettişlik görevini
güzelce yerine getirmiştir.
Hürmüzlü, yalnız Kur’an’ı usulüne
göre okuma tecvit ve kıraat ilmiyle
yetinmedi, daha çok din bilimi almak
kanatiyle, Kerkük Camii İmam ve Hatibi
ve Kerkük Din Adamları Başkanı şeyh
Mehammed Emin Efendi’den Molla
Ömer Fettah Şeyh’ten ve diğer din bilim
insanlarından fıkıh, Belagat, Hadis,
İslam Hukuku, kelam, Tasavvuf ve
Tefsir gibi İslam bilim dallarını okudu,
ayrıca, zengin bir özel kütüphaneye
sahip olan Hürmüzlü, Türkçe, özellikle
eski Osmanlıca İslam dininin temel
kaynaklarını doğrudan anlayarak, klasik
ve modern eserleri inceleyebilmiştir,
sevdiği din bilimini, özellikle tasavvuf
bilimini kendisine gaye edinmiştir.
Hürmüzlü, kendini iyi İmam ve Hatiplik
için güzel hazırladıktan sonra 1998
yılında Beyler Mahallesinde olan Halife
Kerim mescidi sonradan Hürmüzlü’nün
girişimiyle Cami’e dönderildi yani Cuma
hutbesi ve namazı camide icra oldu, bu
Cami’de gönüllü olarak görev yapmaya
başladı. Daha sonra, Hacı Behiye Emin
Camii ve daha sonra Molla Kavun
Camii’nde İmam – Hatip olarak görev
yaptı.
Kerkük’te Baas Partisi döneminde,
Şehirde parmakla sayılan camilerde
hutbe Türkçe olarak verildi, Hürmüzlü,
bunların arasında adı geçen İmam
– Hatip idi, Cuma hutbesini, Kur’an
ve Hadis şerif mealilerini hep Türkçe
anlatan ve kasetlere dolduran bir din
ve milli dava mücadelecisi olduğundan

dolayı, bu durum rejimin hışmına
giderek, verilen bir emre göre,
Hürmüzlü İmam – Hatiplik görevinden
alındı, hatta Kerkük’te Camiye girmesi
yasaklandı.
Bir süre, emniyet adamlarının sıkı
bir takibatına tutuldu, o günlerde,
Hürmüzlü, mücadelesine devam,
Kur’anı Kerim tefsirlerini ve zulma karşı
ayat ve hadisleri toplayarak devletin
uyguladığı zulmü, kasetlere doldurarak
milli ve din mücadelesini bu yolla
sürdürdü, hiçte geri adım atmadı, doğru
yolun bir rehberi olarak, halka seslendi.
Hürmüzlü, 2003’ten sonra demokrasi
yöntem altında mücadelesini hızlı bir
şekilde sürdürdü, Türkmen eğitimine bir
eğitim müfettişi olarak katkısı takdire
şayandır, ayrıca Türkmen Milli davasına
hayatı boyu kendisini adayan bir ülkücü
olarak inanmıştır, özellikle yerel TERT
ve Türkmeneli uydu televizyonu yoluyla
sunduğu programlar yoluyla toplumuna
doğru yolun anlatımında mücadelesinde
bulundu. Ayrıca, Türkmen istişare ve
Türkmen Meclislerinde üye olarak, etkin
bir yeri vardır.
Kerkük Sarıkahya mahallesinde, yeni
yapılan Mehmet Fatih Camii’nin
yapılışında etkin ve büyük katkısı
vardır ve aynı camii’de İmam – Hatiplik
görevini gönüllü olarak üstlendi ve
Camii’e büyük hizmetler sunmuştur.
Ömür boyu, yakın dostum,
dava arkadaşım, askerliğimiz,
öğretmenliğimiz bir arada geçen
rahmetliye Ulu Tanrıdan mağfiret
dilerim, cennet mekan, nur içinde
yatsın, verdiği hizmet topluma takdire
şayandır.

Covid Covid-19: İngiltere'de onaylanan aşıların
güvenli olduğuna kim, nasıl karar veriyor?

İngiltere, Pfizer/BioNTech
tarafından geliştirilen
Covid-19 aşısının yaygın
kullanımına onay veren ilk
Batılı ülke oldu.
Birçok kişi en kısa zamanda
aşı olmak isterken bazıları
da hakkında henüz pek bilgi
sahibi olmadığımız bir şeyi
kullanmakta tereddüt ettiğini
söylüyor.
Aşının güvenli olduğunu
nereden biliyoruz?
Bilim insanları yeni bir aşı
veya tedavi geliştirirken
sordukları ilk ve en önemli
soru budur.
Aşının güvenliği ile
ilgili denemeler, önce
hücre düzeyinde, sonra
da hayvanlar üzerinde
laboratuvarda başlar.
Ardından insanlarda denenir.
Testin temel ilkesi, küçük
bir grupla başlayıp, aşının
güvenliği ile ilgili bir endişe
olmaması halinde bir sonraki
aşamaya geçmektir.
Testlerin rolü ne?
Laboratuvar testlerinde
güvenlikle ilgili bir sorun
çıkmadığında bilim insanları
aşının veya tedavinin ne
derece etkili olduğunu
denemeye geçiyor.
Bu aşamada çok sayıda
gönüllü üzerinde deneme
yapmak gerekiyor.
Gönüllü deneklerin yarısına
aşı, yarısına ise hiçbir
etkisi olmayan plasebo

sağlayacak şekilde bağışıklık
sisteminin virüsü tanımasını
ve hazırlık yapmasını sağlar.
Bazıları aşı olduktan sonra
kas ağrısı veya hafif ateş gibi
belirtiler gösterebilir.
Bu hastalıktan değil,
vücudun aşıya verdiği
tepkiden kaynaklanır.
Aşılara karşı alerjik tepkilere
az rastlanır. Onay almış
aşıların içerdiği malzemeler
liste halinde bildirilir.
Aşı karşıtı birçok haber sosyal
medya yoluyla yayılıyor.
Bunlar bilimsel verilere
dayanmayabilir.

uygulanıyor. Araştırmacılar
ve denekler kime ne
verildiğini ilk aşamada
bilmiyor.
Elde edilen tüm veriler
kontrol edilip bağımsız
gözlemcilerce denetleniyor.
Covid aşısı denemeleri
süreci çok hızlı işlemiş olsa
da bu aşamaların hiç biri
atlanmadı.
Binlerce denekten sadece
biri deneme sürecinde
yaşamını yitirdiğinde
Oxford/AstraZeneca aşısının
denemeleri askıya alınmıştı.
Ölümün aşıyla ilgili olmadığı
tespit edildiğinde ise
denemeler yeniden başladı.
Aşılara veya ilaçlara kim onay
veriyor?
İngiltere'de herhangi bir
ilaca veya aşıya onayı, İlaç ve
Sağlık Ürünleri Düzenleme
Kurumu (MHRA) adlı
denetleyici kuruluş veriyor
ve bunu ancak ilacın güvenli
ve etkili olduğuna kanaat
getirdiğinde yapıyor.
Sağlık Bakanlığı'na bağlı
MHRA'da 1200 kişi çalışıyor.
Başında ise tüm kariyerini
ilaç düzenleme işine
vakfetmiş Dr. June Raine yer
alıyor.
Aşı onay aldıktan sonra da
herhangi bir yan etkisi veya
uzun vadeli risk unsurunun
olmadığını kesinleştirmek
üzere denetlemeler devam
ediyor.

Aşının yan etkisine maruz
kaldığını düşünenler bu
durumu MHRA'ya bildirebilir.
Aşılama ve Bağışıklık
Komitesi'ndeki(JCVI)
bağımsız uzmanlar, aşının en
iyi nasıl kullanılabileceğine
(kaç doz vb.) ve kimlere
öncelik verileceğine karar
veriyor.
20 aşı uzmanı üyesi
olan JCVI'ye Oxford
Üniversitesi'nden Prof.
Andrew Pollard başkanlık
ediyor.
Covid aşısında ne var?
Üzerinde çalışılan birçok
farklı Covid aşısı var. Bunların

bazıları, salgına yol açan
virüsün zayıflatılmış halini
içeriyor.
Oxford/Astra Zeneca aşısı,
Covid-19'a neden olan SarsCoV-2 virüsüne benzeyecek
şekilde değiştirilmiş zararsız
bir virüs kullanıyor.
Pfizer/BioNTech ve Moderna
ise virüsün genetik kodunun
bir kısmını kullanarak
bağışıklık sistemini harekete
geçirecek aşılar üzerinde
çalışıyor. Bunlara mRNA
aşıları deniyor.
Bunlar insan hücrelerini
değiştiren aşılar değil.
Sadece Covid'e karşı

bağışıklık sistemini harekete
geçiren talimatlar içeriyorlar.
Bazı Covid aşıları ise
koronavirüsün sahip olduğu
bazı proteinlerini içeriyor.
Aşıları daha stabilize ve etkili
kılmak amacıyla alüminyum
gibi başka malzemeler de
kullanılabiliyor.
Aşı hasta eder mi?
Bu maddelerin bu kadar az
bir dozda kullanıldığında
insana zarar vereceğine dair
hiçbir veri bulunmuyor.
Aşılar insanı hasta etmez.
Tersine, enfeksiyona
karşı mücadele etmesini

Covid geçirmiş birinin aşı
olması güvenli mi?
Aşı onay aldığında, geçmişte
Covid olmuş kişilere de aşı
olmaları teklif edilecektir.
Zira doğal bağışıklık uzun
sürmeyebilir ve aşı daha
fazla koruma sağlayabilir.
İngiltere Kamu Sağlığı
kurumunun hazırladığı
kılavuza göre, uzatmalı
Covid olarak adlandırılan
ve hastalığın etkisi uzun
süre devam eden kişilerin
aşı olmasıyla ilgili herhangi
bir güvenlik kaygısı
bulunmamaktadır.
Ancak Covid-19 nedeniyle
hala hasta olanların
iyileştiklerinde aşı olmaları
öneriliyor.
Aşılar ne kadar hayvan
dostu?
Zona gibi bazı hastalıklara

karşı geliştirilen aşılar ile
çocuklara burun yoluyla
uygulanan grip aşısı gibi
bazı aşılar domuz jelatini
içerebilir.
Bazı aşılar ise tavuk
yumurtasında veya civciv
embriyo hücrelerinde
geliştirilir. Üzerinde çalışılan
yüzlerce Covid aşısı var.
Henüz tümünün ne
içerdiğine dair ayrıntılı bilgi
sahibi olmasak da birçok
Covid aşısının vejetaryen
ve vegan dostu olması
bekleniyor.
Herkes aşı olursa benim
olmama gerek kalır mı?
Aşının, ciddi enfeksiyonlara
karşı en iyi savunma yöntemi
olduğunu gösteren pek çok
bilimsel veri var.
Covid aşıları da insanların
ağır hastalanmasını
engellediği için hayat
kurtarabilir.
Aşının ilk aşamada yaşlılar
gibi en yüksek risk grubunda
olanlara uygulanması
bekleniyor.
Aşının Covid'in yayılması
bakımından ne kadar
koruma sağlayacağı henüz
bilinmiyor.
Eğer aşı olanlarda Covid
bulaştırma riski azalıyor veya
ortadan kalkıyorsa, nüfusun
belli oranının aşılanması
yoluyla hastalık ortadan
kalkabilir.
BBC

Kerkük Sabahı
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BİR AVUÇ HATIRA,

Horyatlarımızda, gül, çiçek, sümbül
Cumhur KERKÜKLÜ
Geçen sayıda
horyatlarımzda, mecaz ve
teşbih anlamında işlenmiş
olan bazı meyve ve
bitkilerden bahsetmiştik,
bu sayıda ise horyat
yazarlarımız tarafından,
yine teşbih, isitare, mecaz
olarak işlenmiş gül çiçek
çeşitlerinden kısaca
bahsetmek istiyorum.
Farsça bir kelime olan
gül “çiçek” anlamına
gelmektedir ki her türlü
çiçeğin karşılığı gül ile
ifade edilmektedir. Bütün
medeniyetlerde olduğu
gibi, İslam medeniyetinde
ve bu medeniyetin önemli
bir uzantısı olan türkmen
horyatlarında da doğal
unsurlar arasında yer
almaktadır gül ve çiçek.
Çiçek umumî olarak
gül, süsen, karanfil,
nar gülü, sümbül,
reyhan gibi kelimelerle
horyatlarımızda ifade
edilmiştir, mesela bir
eski horyatımızda çiçek
kelimesi şöyle işlenmiştir:
Çiçek sen
Cunbut menem çiçek sen
Güzellerin nazını
Çi men çekim, çi çek sen…
Başka bir horyatta:
Pakleler çiçeklaşti
Gün vurdu miçekleşti
Gel öpüm güzlerivden
Ayrışığ gerçekleşti…
Gül kelimesine gelince,
gül rengi, şekli, kokusu, ,

çeşidi ve güzelliği itibariyle
özel bir çiçektir ve tüm bu
yönleriyle, horyatlarımızda
çeşitli benzetmelere konu
olmuştur ki bunların
başında onun her
yönüyle Hz. Peygamber’e
benzetilişi gelmektedir.
Sık sık mollalar tarafından
mevlid törenlerinde
okunan şu horyat:
Bir güldü
Bir ağladı bir güldü
Peygamberler içinde
Mustafamız bir güldü…
Gül, çeşitli vasıflarıyla
daha çok sevgilinin
sembolü olarak
kabul edildiğinden, horyat
şairlerinin, ilham kaynağı
ve çiçeklerin de sultanı
olmuştur.
Bir horyatçı
sevgilsinin,aklının
başından aldığını ve
sevgilisine gül adı vererek
şöyle yazıyor:
Bir güldür
Aklım alan bir güldür
Çarhıv kırılsın felek
Bin ağlattıv bir güldür…
Reyhân kelimesine
gelince, reyhân, fesleğen:
Eski horyatlarımzda,
çokça kullanılan
çiçeklerden biridir. Daha
çok kuvvetli ve güzel
kokulu olması açısından
değerlendirilmiştir.
Bu özelliği, reyhânın
sevgilinin başta saçı ve
zülfü olmak üzere hattı,
kâhkülü ve perçemiyle

ilişkilendirilmesine sebep
olmuştur.
mesela:
Yar mene teki diyer
Güzeller peki diyer
Kurbanam o zülfuve
Reyhana çeki diyer. Ve
yahut başka bir horyatta
olduğu gübi:
Reyhanam kohla meni
Bes bunca ohla meni
Yadlar canım görmesin
Sen ozüv yohla meni....
Bir diger horyatçımız
rehyan kelimesini şu
şekilde horyatta işlemiş:
Reyhan ektim legende
Reyhan boyun egende
Men seni onda sevdim
Damda yorğan bükende...
Gonca: Gonca açılmamış
çiçek, tomurcuk demektir.
Horyatlarımzda sevgilinin
ağzı yerine kullanılmıştır.
Goncanın gülmesi

demek,onun açılması
anlamına
Gelir, eski bir horyatımızda
sevgilinin dudağındaki
gonca bahar mevsiminin
gelmesine delalet
etmektedir:
Dağ başı doldu karden
Haber gelmedi yarden
Dudağıvın goncası
Haber verir bahrdan...
Ve bazen gonca perişan
bir güzelin acı bir haber
duyduğunda saçlarını tel
tel edip naare ve figanini
ifade eder:
Coşğunum coştu gene
Gam heddin aştı gene
Burda bir bülbül olup
Gonca saç aştı gene...
Lâle: Soğanlı ve otsu bir
süs bitkisi olan lâle parlak
rengi ve hemen hemen
birbirine eşit olan altı taç

yaprağı
ile geçmişte ve
günümüzde zarafetin
inceliğin ve masumiyetin
sembolü olmuş bir çiçektir.
Lâlenin ortasındaki siyahlık
sevgilinin yanaklarını
kıskanma veya onlara
özenme sonucunda ortaya
çıkan bir yara gibi tasavvur
edilir. Bu
haliyle eski bir horyatta bu
mana şöyle nitelenmiş:
kerkükün kalesinnen
haber yok balasınnan
kalbimin kanı akar
yanağıv lalesinnen….
Bazende lale, sarhoş,
berişan,kendinden geçmiş
aşığı andırır,tıpkı bu
horyatta olduğu gibi:
Dağlarda lale sarhoş
Elde piyale sarhoş
Girdim kerkük şehrine
Çay sarhoş kale sarhoş

Bir evde konak oldum
Kız sarhoş ana sarhoş
Döndüm sağıma baktım
Beşikte bala sarhoş
Gettim nalbant yanına
Mıh çakar nala sarhoş
Içeğin mest olağın
düşeğin yola sarhoş….
Sümbül: Sümbül şekil
olarak, kıvırcık, zarif, rengi
canlı
denilebilecek derecede
parlak,kokusu da tam
anlamıyla latif bir çiçektir.
Çiçekleri ana sapın ucunda
teşekkül eder. Çok
gösterişli bir bitki olup
soğanlarıyla üretilir.
Yaprakları ise
uzun ve yeşil renklidir.
Kokusu çok keskin olan
sümbülün,
yapraksız bir sapın ucunda
dik salkımlar oluşturan
mavi, mor
pembe veya beyaz renkte
çiçekleri vardır.
Horyat ve manilerimzde ,
sevgilinin
saçlarına benzetilen
sümbül, şu horyatta şöyle
zikredilmiştir:
Balın tadı sözüvde
Yaman cadı gözüvde
Zülferiv sünbül açıp
Bahar edip üzüvde….
Gül ve sümbülü vs.
çiçek türlerini yalnız
horyat şairleri tarafından
işlenmemiş, onları sık
sık eski şairlerimizde
işlemişlerdir, kerkükün
ünlü divan şarilerinden

olan Abdurrahmân Hâlis
(v. 1858) bir gazelinde
istiare ve teşbih olarak
şöyle yazmış:
Bu kimdir şevketiyle rahş-ı
nâz üzre süvâr olmuş
Sanursın cilvesinden kim
kıyâmet âşikâr olmuş
Külâhın kiç koyup
perçemlerin ruhsâra
dağıtmış
Gül üzre sümbülüstandan
acep bir nevbâhâr olmuş
Kaddi bir servdir kim
gülşen-i hüsne safâ virmiş
Ana erbâb-ı aşkın
gözyaşından cüybâr olmuş
Alup meydân-ı hüsnü
tavk-ı sancâk-ı melâhatle
Sipâh-i hûblar üzre emîr-i
namdâr olmuş
Seni Hâlis ne tenhâ sûz-i
aşkın kalb-i dâğ itmiş
Bu âteş içre çok erbâb-ı
himmet dâğdâr olmuş......
Kaynakça:
Ata TERZİBAŞI Kerkük
şairleri 1/2/3 . KERKÜK
Kerkükü müntehep
horyatları. Molla SABİR
KERKÜKLÜ
Atasoy, N. 2002. Hasbahçe
Osmanlı Kültüründe Bahçe
ve Çiçek. İstanbul
Beşir Ayvazoğlu, Güller
Kitabı: Türk Çiçek Kültürü
Üzerine Bir Deneme, 9.
Baskı, Kapı
Gökyay, O. Ş. 1990. “Divan
Edebiyatında Çiçekler”
Tarih ve Toplum, sayı: 76,
30-33.

Bir Kitap ve Beraberinde Getirdiği Bir Soru:

Divan Şiiri Geleneği Devam Ediyor mu?

Kerkük Sabahı

Mehmet Ömer Kazancı
13-16 Kasım 2019 tarihleri arasında Türkiye Yazarlar
Birliğinin davetlisi olarak Edirne'de düzenlenen
13. Türkçemizin Şiir Şölenine katılmıştım. 24
ülkeden 56 katılımcı şair vardı. Hepsiyle değilse,
birçoğuyla tanışma fırsatım oldu. Bunlar arasında
Azerbaycanlı kardeşlerimiz de vardı. Bilirsiniz, nerede
Azerbaycanlı kardeşlerimizle bir araya geldiysek,
şive yakınlığından mı, benzer karakterlere sahip
olmamızdan mı, birbirimizle, diğerlerinden fazla
ilgilenir, diğerlerinden fazla iç içe oluruz. Bu şölende
de öyle oldu. Şölene katılan iki Azerbaycanlı şair
vardı. Biri çok genç, öbürü ise orta yaşlıydı. Fakat
ikisi de birbirinden canlı, sevimli, birbirinden kibar ve
cana yakın insanlardı.
Genç olanı, Mehdiyev Elşan İslamoğlu 1992
yılında Bakü'de dünyaya gelmiştir. Yani şimdi 28
yaşındadır. Oysa ikicisi Arif Buzovnalı idi. 1972'de
Bakü'nün Buzovna kasabasında dünyaya gelmiştir.
Soyadı buradandır. 1990 yılında itibaren, önceleri
Sovyetler Birliği ordusunda daha sonra Azerbaycan
Milli Ordusunda hizmet verdikten sonra 1993
yılında gönüllü olarak Karabağ cephesinde ateşkes
tarihine kadar savaşmıştır. Edebiyata erken bir
yaşta başlamıştır. On beş yaşında iken "Poiner"
dergisine gönderdiği "Vahid'e Benzete" şiiri derginin
politikasına uygun düşmediği için ret edilmiş,
daha sonra "Azerbaycan Gençleri" gazetesinde
yayınlanmıştır. Ülke içinde ve dışında değişik
etkinliklere katıldığı gibi değişik dergi ve gazetelerde
yayınladığı şiir ve makaleleriyle ün kazanmaya
başlamıştır. Katıldığı etkinliklerde ödüller kazanmıştır.
Şiirleri, kimi dillere çevrilmiştir. Kendisi de, Ömer
Hayâm başta olmak üzere bazı şairlerden örnekler
çevirmiştir. Günümüze kadar altı kitap yayınlanmıştır.
Bunların sonuncusu 2013 yılında yayımlanan
"Seçilmiş Eserler" adındadır. Şairin birkaç tanesi
hariç, çoğunluğunu divan tarzında yazılan şiirler
oluşturmaktadır.
Arif Buzovnalı bu eserini bana Edirne'de imzaladıktan
sonra açıp okurken şaşırmamıştım. Çünkü ne zaman

bir araya gelsek, divan
şiirini savunuyor, özellik
ve gözeliklerinden söz
ediyordu. Hatta bir
defasında "neden aruza
bu kadar meylettiğini"
sorduğumda, "aruz kalbin
ritmidir, aşk ehli bu sedalarda bulur kendini" diye
yanıt vermişti.
Biçаrə, dərdi-аşiqə bir çаrə tаp görüm,
Cismində bir sızıldаmаyаn yаrə tаp görüm.
Еşq əhlinin nə dərd еləyir gündüzün gеcə?
Аğ üzrə hаnsı zövq çəkir qаrə tаp görüm.
Lеylа sаlıbsа çöllərə Məcnuni-bikəsi,
Mənsuru hаnsı yаr çəkib dаrə tаp görüm.
Kimdır vəfаyi-еşq ilə cаnın qılаn fədа,
Hаnsı bədəndi yеtmiş iki pаrə, tаp görüm.

Оd оddа yаnmаz ərz еləyirlər, bu kаfidi,
Bəs hаnsı оddu ki, yаnаcаq nаrə, tаp görüm.
Bir əhli-еşqə görmüşəm Аrif dеyən də vаr,
Аğlı bаşındа kimdi bu аvаrə, tаp görüm.
Heceli ya da serbest şiir yazmaktan da aciz değildir
Arif Buzovnalı. Ama divan şiirine, divanedir dense
yeri. Öyle ki, heceli ve serbest şiirlerini bile okurken,
kendini, divan tarzında yazılan bir şiir okuyor gibi
hissedersin. Öyle bir duyguya sarılmadan edemezsin.
"Az Olmayıb Səndən Ötrü Darıxdığım" şiirinden bir
bölümünü örnek olarak buraya alıyorum:
Az olmayıb səndən ötrü darıxdığım...
Son təsəllim bu olub ki, bəxtiyarsan
sağsan, varsan.
Mənim kimi durmamısan illərin yol ayrıcında
Ayrılığı dadmamısan...
Hicran zülmü qarşısında qəzəbini udmamısan...
Dərd – qəm səndən uzaq olub
Hamı mənə qonaq olub...
Az olmayıb səndən ötrü darıxdıqım...
Arif Buzovnalı'nın "Seçme Eserler" kitabını okurken
Türk dünyası genelinde, divan şiirini hâlâ benimseyen
ve bu tür şiire gönül vererek yazan kaç şair vardır
diye bir soru kafamı kurcalamaya başladı.
Biz Irak Türkmen edebiyatçıları arasında, yakın bir
geçmişe kadar, bu gelenek devam etmekteydi.
Rahmetli Osman Mazlum'u son temsilcisi olarak
saymaktaydık. Ancak, Mazlum'dan sonra, rahmetli
Hasan Kevseroğlu karşımıza güzel örneklerle çıkarak,
divan şiirinin bayrağını teslim aldığını herkese kabul
ettirdi. Günümüzde ise, her hangi bir benimseyeni,
yazanı yoktur söyleyebiliriz. Fakat arayanı az
değildir. Aşağı yukarı 600 yıl kadar bir dönem süren
divan şiirini nedense, toplumun belleğinden silip
atmak mümkün değildir. Çünkü biçimsel yanlarıyla
mükemmel bir şiir türü olmakla birlikte estetik değer
bakımından da eşsiz özelliklere sahiptir. Bunlar
arasında ses, ahenk, ezgi özellikleri başta gelir. Oysa
en zaaf notaları, hayal darlığı, yabancı kelimelere
zorunlu olarak, uyak ya da ölçü bakımından, yer
verilmesi, yaşamın gerçekleri ile ilişkisinin bir
dereceye kadar kopuk gibi olması, genelde aynı

konuların, sözgelimi, aşk, ayrılık, şarap, tasavvuf gibi
konuların etrafında dönüp dolaşması, vesaire… Son
zamanlarda bazı şairlerin ellerinde, örnek şiirleri
görü görüne taklit etmekten ileri gelen nedenlerden
dolayı, samimiyetini bir kerteye kadar kaybettiği için,
izleyenleri azılmıştır. Yine de, anlamlı örneklerinin
yeni kuşağa, öğretilmesi, okutulması kaçınılmazdır.
Türkiye'de de bu geleneği günümüze kadar
sürdürenler vardır. Cumhuriyetin ilk döneminde,
Mehmet Akif, Yahya Kemal, Ahmet Haşim gibi
üst düzey şairler, yaklaşık bütün şiirlerini aruz ile
yazmışlardır. Daha sonraki şairlerin eserlerinde aruz
ile hecenin yan yana yol aldığını ve heceli şiirlerde
divan şiirinin kimi özelliklerinden yararlanılmaya
çalışıldığını görmekteyiz. Sezai Karakoç, Talat Halman,
Mehmet Çınarlı, Bekir Sıtkı Erdoğan, Fuat Bayramoğlu gibi şairlerle birlikte, serbest şiirleriyle tanınan
şairler de, bu kervanda yer almaktaydılar. Atilla
İlhan, söz gelimi bir görüşmede, gençken tanıştığı
ve sevdiği divan şiirinin etkisinden, ömrünün son
dönemlerine kadar kurtulmadığını bildirmektedir.
Divan şiiri uzun bir dönem yüksek zümre için yazılan
şiirdi. Süslü püslü, söz sanatlarıyla yüklü, ağır hatta
zor anlaşır bir dille yazılırdı. Sembolik anlatıma, soyut
ve kapalı hayallere, mecazlara bu şiirlerde bolca yer
verilirdi. Aşk, tasavvuf, hikmet, öğüt gibi konularla
sınırlıydı.
Arif Bozuvnalı'nın seçmeler kitabında yer alan
şiirlerin aynen bu özelliklere sahip olduğunun
farkına varmak işten bile değildir. 320 sayfadan
oluşan kitabın 220 sayfası gazel tarzında yazılan
şiirler içermektedir. Daha sonra, kıtalar, peygamber
efendimiz ile ehli beyit için övgüler ve değişik
konularda şiirlere yer verilmiş olduğunu görmekteyiz.
Bunların da bir kısmı, müstezat, terkibi bent, terci
bent, dörtlük, beşlik ve saire aruz türlerinde yazılan
şiirlerdir. Az bir kısmı serbest sitildedir. Kitaptaki
dil, ele alınan konular ve aşağı yukarı kullanılan
üslup, hala divan şiirinin arayanları az olsa da,
güçlü örneklerle devam ettiğini gösterdiği gibi,
Arif Bozuvanlı'nın da bu tür şiirin ustalarından biri
olduğunu ortaya koymaktadır.
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ZEVRA'NIN BERABERLİĞİ, TALABA'NIN ÖNE GEÇMESİ

ELVEDA ABDÜLKERİM
SELMAN
Irak sporu yine acı bir haberle sarsıldı. Irak'ın eski futbol
oyuncularından olan Abdülkerim Selman yakalanmış olduğu
Koronavirüs nedeni ile geçtiğimiz 02 Aralık 2020 Çarşamba
günü Bağdat'ta Darüsselam Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Bu acı haber ile birlikte böylece Irak spor adına teknik
direktör ve eski oyuncuları arasında yer alan bir isimi daha
kaybetmiş olduk.
Spor ve Gençlik Bakanı Adnan Dercal, tüm spor camiasına ve
rahmetli Abdülkerim Selman'ın ailesine başsağlığını iletti.

Milan, Hakan
Çalhanoğlu'nun gol
attığı maçta
geriden gelerek
Celtic'i 4-2 yendi
UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta maçında Milan, konuk ettiği
Celtic'i 2-0 geriye düşmesine rağmen 4-2 mağlup etti. Milli
futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, takımının ilk golünü kaydetti.
UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta karşılaşmasında Milan, Celtic ile
karşı karşıya geldi. İtalya'da oynanan mücadelede Milan, rakibini
geriden gelerek mağlup etmeyi başardı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 24. dakikada frikikten
Hakan Çalhanoğlu, 26. dakikada Samu Castillejo, 50. dakikada
Hauge ve 82. dakikada Brahim Diaz kaydetti. Celtic'in golleri ise 7.
dakikada Rogic ve 14. dakikada Edouard'dan geldi.
Bu sonucun ardından gruptaki 3. galibiyetini alan Milan, 10 puanla
ikinci sırada yer aldı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Celtic ise 1
puanla grup aşamasına veda etti.
Milan, gelecek hafta Sparta Prag deplasmanına konuk olacak.
Celtic ise Lille'i ağırlayacak.
AA

Irak Ligi maçları kapsamında
geçtiğimiz 02 Aralık 2020
Çarşamba günü Kerbela Stadı'nda
Zevra takımı ile El-Kehraba takımı
karşı karşıya gelerek maçtan her
iki takım bir puan alarak ayrıldı.
2-2'ye berberlik sonucu ile biten
maçtaki gollerin hepsi birinci
yarıda geldi. El-Kehraba takımının
1. Golünü Murtaza Hedib 23.
dakika att, 3 dakika sonrasından
Zevra takımı Muhanned
Abdürrahim ve Hüseyin Ali
yoluyla 2 gol attarak öne geçtiler.
Maçın birinci yarısının son

anlarında ise el-Kahraba takımı
Muhammed İbrahim attığı gol
ile beraberliği yakaladı. Maçın
ikinci yarısında gol atılmamasının
neticesinde maç 2-2 ile berabere
bitti. Böylece Zevra takımı puanını
10'a çıkardı ve lig'te 3. sırada
yer alıyor el-Kahraba takımı ise
puanını 7'ye yetiştirdi.
Başka bir maçta ise Talaba takımı
kazandığı maç sayesinde puanını
11'ye yükselterek ligde 2. sıraya
geçmeyi başardı. Talaba takımı,
el-Kasım takımını 1-0'a yenerek
maçı zorla olsada kazanabildi.

IRAK KADIN FUTBOL TAKIMININ GELİŞTİRİLMESİ İÇİN
İSPANYA İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Irak Futbol Federasyonu'nun Kadın
Komisyonu, İspanya Kadın Komisyonu
ile kadın futbol takımının geliştirilmesini
görüştü.
Komisyon başkanı Azhar Muhammed
bu konu hakkında basına konuşarak,
okullarda anaokulda başlayarak tüm
sınıflardaki öğrencilerle özel spor

Maradona'ya
adadığı
gol sonrası
Messi'ye ceza
geldi

Barcelona'nın Osasuna
ile karşı karşıya geldiği
maçta Messi'nin
Maradona'ya adadığı gol
sevincine İspanya Futbol
Federasyonu'ndan ceza
geldi.
Barcelona'nın
Osasuna'yı 4-0 yendiği
maçta attığı gol
sonrasında ellerini
gökyüzüne doğru
kaldırarak, formasının altındaki 10 numaralı Maradona
yazılı Newell's Old Boys takımın formasını gösteren
Messi, golünü, hafta içinde vefat eden Arjantinli efsane
futbolcu Diego Armando Maradona'ya adamıştı.
Bu kutlama sonrasında sarı kart gören Messi, ardından
da para cezası aldı. RFEF, Messi'ye verilen sarı kartı
iptal etmezken, Arjantinli yıldıza ise 600 Euro para
cezası verdi.
Messi ve Barcelona'nın verilen karara itiraz hakkı
bulunuyor.
sondakika

faaliyetlerini düzenlemek için Eğitim
Bakanlığı'nın Spor Genel Dairesi ile
anlaşma yaptıklarını belirtti.
Azhar Muhammed, kadın futbol
oyuncularını iyi birşekilde keşfetmek
için tüm illerdeki okullarda futbol
oyununa daha çok önem verilmesine
karar verdiklerini ifade etti.

UEFA Uluslar Ligi'nde yarı
final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde A kategorisi gruplarını lider bitiren ülkelerin
yarı final eşleşmeleri belirlendi. Buna göre İtalya-İspanya ile BelçikaFransa eşleşmelerinin galipleri finalde kupa için mücadele edecek.
UEFA Uluslar Ligi'nde A kategorisi gruplarını lider bitiren dört ülke
yarı final aşamasına kalmıştı. Yarı final eşleşmeleri çekilen kura ile
belli oldu.
Euro 2020 gruplarında rakibimiz olan İtalya bir başka güçlü ekip
İspanya ile eşleşirken Belçika ise Fransa'ya rakip oldu.
İkinci kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final maçları 1-2
Ekim 2021 ve 6-7 Ekim 2021 tarihlerinde oynanacak. İlk turnuvayı
Portekiz kazanmıştı.
Sporx

İtalya'nın Torino kentinde dün akşam
oynanan Juventus-Dinamo Kiev
karşılaşması, bir kadın hakem tarafından
yönetilen ilk Şampiyonlar Ligi maçı olarak
tarihe geçti.
Fransız hakem Stephanie Frappart,
erkekler arasındaki bir Şampiyonlar Ligi
maçını yöneten ilk kadın oldu. Maç bu
özelliğiyle İtalyan basını tarafından "tarihi"
diye nitelendi.
La Stampa gazetesi dünkü maçtan
bir fotoğrafı bugün baş sayfasından
"Stephanie tarihi böyle değiştirdi"
başlığıyla yayımladı. Gazete, "futbolda
devrim" olarak nitelediği maçla
Frappart'ın "sessizce tarihe geçtiği"
yorumunu yaptı.
Corriere della Sera, "Stephanie Frappart
sayesinde tarihe geçecek bir maç" başlıklı
bir habere yer verdi. Gazete, Frappart'ın
maç öncesinde "Kızlar için bir örnek teşkil
etmeyi umuyorum. Kız çocuklarına, büyük
hırsla hayal kurun diyorum" dediğini yazdı.
La Repubblica gazetesi de Frappart'ın maç

yönetimini "kusursuz" olarak tanımladı.
Haberde, "Stephanie Frappart maç
sırasında fark edilmedi, bir hakemle
ilgili söylenebilecek en iyi şey de bu. Bir
Şampiyonlar Ligi maçını yöneten ilk kadın,
maçı sessiz bir otoriteyle kontrol ederek
kusursuz performans gösterdi" denildi.
İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora
da dünkü maç öncesi sosyal medyadan
paylaştığı mesajında "Bu akşam ilk
kez bir kadın, Stephanie Frappart, bir
Şampiyonlar Ligi maçında hakemlik
yapacak. Cinsiyet eşitsizliği ve stereotipleri
aşmak için spor da bir adımla katkıda
bulunuyor" dedi.
36 yaşındaki Stephanie Frappart, daha
önce de Ağustos 2019'da İstanbul'da
oynanan Liverpool-Chelsea maçını
yöneterek UEFA Süper Kupa finalinin ilk
kadın hakemi olmuştu.
Frappart'ın yönettiği ve Juventus'un 3-0
kazandığı dün akşamki maçta, İtalyan
takımında oynayan Cristiano Ronaldo da
BBC
750. golünü attı.

Kerkük Sabahı

Şampiyonlar Ligi'nin ilk kadın hakemi
Stephanie Frappart "tarihe geçti"
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"Kadına Yönelik
Şiddete Hayır"

sergisini Spor ve Gençlik Bakanı
Adnan Dercal ve Kerkük Valisi Rakan
el-Cuburi tarafından açılışı yapıldı.
Sergide hazır bulunanalar, ülkede
ve ilimizde yaşanan zorluklara
rağmen gençler tarafından yapılan
Türkmen Kardeşlik Ocağı'nın haftalık etkinlikleri
çalışmaları çok beğendiler.
çerçevesinde (28 Kasım 2020) "Kadına Yönelik
Şiddete Hayır" başlığı altında bir konferans
düzenlenmiştir. Konferansa İçişleri Bakanlığı'ndan
Yüzbaşı İptisam Haşim ve Teğmen Tamara
Muhammet katılmıştır. Konuşmacılar kadına
yönelik şiddetin önüne geçilmesi için İçişleri
Bakanlığı tarafından atılan adımlar ve alınan
önlemler yanı sıra şiddet olayına yol açan
sebeplerden söz etmişlerdir. Konferansın başında
Türkmen Kardeşlik Ocağı Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Necdet Yaşar Bayatlı, Kadına Yönelik
Şiddete Karşı Uluslararası Günü'nün tarihi ile ilgili
bilgi vermiştir. Konferansa Bağdat Türkmenleri
yanı sıra çok sayıda sivil toplum örgütleri ve basın
mensupları katılmıştır.

Cüneyt Arkın şaşkınlığını gizleyemedi: Ben
böyle şey görmedim

'Kuruluş Osman' dizisinin yeni sezonunun başlamasına sayılı
günler kala dizini kadrosunda yer alan usta oyuncu Cüneyt Arkın
açıklamalarda bulundu,
“Bu set benim hayallerimi aşıyor. Ben böyle şey görmedim. En
aşağı 150 kişiye 180 at. 5-6 kameraman. Kamera. Her şeyin en
iyisi. Ve en faydalısı. Yalnız bu maddi görünüşü varoluşu kadar
daha da önemli bir şey var sette. Herkes çok terbiyeli. Herkes çok
efendi, saygılı. Herkes işini öylesine iyi yapıyorki ve işler çok çabuk
gelişiyor. Şimdi setin böylesine terbiyeli ahlaklı dürüst iyi olması
sanıyorum Mehmet Bey yani yapımcıdan geliyor. Çünkü o da çok
zarif bir insan, samimi bir insan, dürüst insan ve de çalışkan bir
insan. Onun bu özellikleri sete aksetmiş. Dünden sonra bütün set
arkadaşlarına teşekkür ettim. Gözümün içine bakıyorlar. Bir şey
istiyor muyum diye. Sağolun, varolun arkadaşlar dedim. Sizler
varolun. Çok büyük bir şeref duydum. Sizinle beraber olmaktan.”
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Nobel Ödül Töreni,
1956’dan bu yana ilk kez
iptal edildi

KERKÜK'TE GENÇLERE ÖZEL SERGİ

Kerkük-Kerkük Sabahı
Kerkük Spor ve Gençlik Müdürlüğü
tarafından Kerkük'te gençlerin
yeteneklerini yansıtmak için
gençlere özel bir sergi düzenlendi.
Kerkük Spor ve Gençlik
Müdürlüğü'nün salonundaki gençlik

P

Her yıl aralık ayının ikinci haftasında
İsveç’in başkenti Stockholm’de
düzenlenen törenle sahiplerini
bulan Nobel ödüllerinin bu yıl dijital
ortamda verileceği belirtiliyor.
İnsanlığa hizmet edenleri
ödüllendirmek amacını taşıyan
Nobel Ödül Töreni, 1956’dan bu
yana ilk kez pandemi nedeniyle
iptal edildi.
Her yıl aralık ayının ikinci
haftasında İsveç’in başkenti
Stockholm’de düzenlenen törenle
sahiplerini bulan Nobel ödüllerinin
bu yıl dijital ortamda verileceği
belirtiliyor.

Warner Bros.'tan sinema
dünyasını kökten
değiştirecek karar

Bir hikayem var
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Salgın nedeniyle
gerçekleştirilemeyeceği belirlenen
törende her sene 6 dalda Nobel
ödülü veriliyordu. Ödülleri
dağıtan Nobel Vakfı Başkanı Lars
Heikensten yaptığı açıklamada,
“Pandemi, insanlık için büyük bir
kriz aynı zamanda Nobel Vakfı’nın
karşı karşıya kaldığı sorunların daha
da önemli hale geldiği anlamına
geliyor. Bu yüzden insanlara bilimin
önemi hatırlatılacak” açıklamasını
yaptı. Nobel Ödül Töreni en son
1956 yılında Sovyetler Birliği’nin
Macaristan’daki varlığını protesto
amacıyla iptal edilmişti.
Tba

DELİLERİN
AĞZINDAN AL
HİKMETİ
Delilik hakkında konuştuğumuzda,
delilik bazen zihnin bütünleşmesi sayılır
bazı toplumlarda, gerçeklikten ve
insanların yaşadığı çevrenin beyindeki
bir kusurdan daha fazla olması şeklinde
olabilir. Ve delilik vakalarının çoğu,
işyerinde, evinde veya genel olarak
çevresinde şok gören bir kişiye veya
dönüşmek için aşırı düşünmeye bağlıdır
. Şiddetli takıntılı ve zor bir tedirginlik
haline gelmektedir.
Komşumuz Ahmet'in büyükbabasının
ilçe pazarının bir köşesinde otururken

Zoom

deli birisini ona merhaba dedi . niye

Burhan Müftü

böyle şaşkın şaşkın bakıyorsun ve
neden insanlara hayretle bakıyorsun
Deli adam ona İnsanlar neden sola
ve sağa gider?sordu .. neden bütün
insanlar tek bir yöne gitmiyor? İnsanlar
öleceklerini bilerek hayatın peşinden

Hollywood'un en büyük yapım şirketlerinden Warner Bros. 2021'de vizyona girecek aralarında
'Dune', 'The Matrix 4' gibi merakla beklenen yapımların da olduğu tüm filmlerini sinema
salonları ve dijital platform HBO Max'te aynı anda yayınlayacağını açıkladı.
Covid 19 salgını yüzünden zor günler geçiren sinema salonlarına bir darbe de Hollywood'un en
büyük yapım şirketlerinden biri olan Warner Bro.'tan geldi!
Pandemi nedeniyle 2020 içinde vizyona girecek birçok dev yapımın gösterim tarihlerini birkaç
kez ertelemek zorunda kalan Warner Bros. geçtiğimiz günlerde yılın en merakla beklenen
filmlerden biri olan 'Wonder Woman-1984'ü Christmas'ta sinema salonları yerine dijital
platform HBO Max'ta yayınlayacağını açıklamıştı.
Dev yapım şirketi bugünse sinema dünyasını kökten değiştirecek kararını açıkladı. Warner
Bros. 2021 yılında vizyona girecek aralarında 'Dune', 'The Matrix 4', 'Godzilla vs Kong', 'Suicide
Suquad 2', 'The Many Saints of Newark' gibi merakla beklenen yapımların da olduğu 17 filmini
sinema salonlarıyla aynı anda HBO Max'te de seyirciyle buluşturacağını duyurdu.
Birçok otorite Warner Bros.'un bu kararının sinema salonlarını bitireceğini söylüyor. Warner
Bros. yetkilileri ise yeni filmlerin sinema salonlarının can damarı olduğunu bildiklerini ancak
birçok salonun 2021'de de yarı kapasiteyle çalışacağını düşündüklerinde durumu dengelemek
için bu kararı aldıklarını belirtiyorlar: "Sinema salonlarına geri dönmeye henüz hazır olmayan
sinema severlerin 2021'de filmlerimizi görebilmeleri için bir şans yaratmak istedik."

koşarken neden kendilerini bu şekilde
yorarlar? Sonra o deli adam konuşmayı
bıraktı ve sustu .. sonra kendi kendine
cevap vermeye başladı… İnsanlar
aynı yöne giderse Bu Dünya'nın
dengesinde bir neden olacak ve denge
bozulacak ve kimseyi tanımayacağız
kendi kendine cevap Verdi ve İnsanlar
öldüğünü düşünürse çalışmayı bırakır
ve bugünden sonra kimse bana ekmek
vermez..
Ve sokağımızdaki çılgınlardan biri her
zaman İki ay aynı anda buluşmaz derdi
Deli adam bilge insanların anlayamadığı
çok derin fikirler hakkında böyle
konuşurdu. sonunda bazı insanlar
deliler akıllı insanları deli sanar derler .
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