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Irak Medya Ağı tarafından haftalık yayımlanan bir gazetedir
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YILMAZ NECCAR'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Kerkük-Kerkük Sabahı
Haşid el-Şabi Heyeti'ne Bağlı
Kuzey Bölge Komutanı Yılmaz
Neccar tarafından çıkan
bildiriye göre '' Kerkük'te
Haşid el-Şabi Güçlerine
bağlı (Kürt Haşidi)'nin
kurulması haberlerinin doğru
olmadığını belirtiyoruz,
bu gibi haberlerin asılsız
olduğunu vurgularken
Kerkük'te bulunan Haşid
el-Şabi Güçleri tüm Kerkük
halkının koruması için

görev başında olduğunu
da sözlerine ekledi. Yılmaz
Neccar, Kerkük'te elde edilen
güvenliği ve istikrarı bozmak
isteyen bazı taraflar zaman
zaman bu gibi haberleri
toplumda yayıyorlar dedi.
Bilindiği üzere ( Ebu
İmadoğlu) isimli bir
şahsın Kerkük'te (Kürt
Haşidi)'nin kurulduğunu ilan
etmişti ve kurulan bu güç
Kerkük sınırlarında görev
yapacaklarını da söylemişti.

EL-KAZIMİ: IRAK TÜRK YATIRIMCILARI VE
TECRÜBELERİNDEN YARARLANACAK

TEBRİKLER VE
ÜSTÜN BAŞARILARI
DİLİYORUZ

Bağdat-Kerkük Sabahı
Devlet Bakanlığı'na Türkmenleri temsil
eden aday Hiyam Nimet Köprülü
Parlamento'da güvenoyu verildi.
Kerkük Sabahı gazetesi adına yeni
bakanımıza tebriklerimizi ve kendisine
yeni görevinde üstün başarılar diliyoruz.

S:2

KERKÜK'TE ELEKTRİK
SIKINTISI
CUMHURBAŞKANI, BARIŞÇIL
YAŞAMI KORUMALIYIZ

S:2
S:3

EL-HALBUSİ: KRİZLERİ GEÇMEK
İÇİN BİRLİK İÇERİSİNDE OLMALIYIZ

S:3

İslam Dünyasının Sevgili
Peygamberi Hazreti
Muhammed'i Vasfeden
Eser

Kerkük'te
çamur tandırlar,
kadınların 'ekmek' kapısı oldu

S:6

S:4

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: CİNAYETLERİ
TESPİT ETMEK İÇİN YENİ YÖNTEMLER
Bağdat-Kerkük Sabahı
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, başkent Bağdat'ta
cinayetlerin yaşanmasında artış kaydı olmadığını ayrıca cinayet olaylarını
24 saat zarfında keşfetmek için yeni yöntemler uyguladıklarını vurguladı.
Bağdat Cinayet Mücadele Müdürlüğü'nün Müdürü Orgeneral Velid Ali
Akber tarafından yapılan açıklamaya göre, kısa süre içerisinde cinayet
olaylarının keşfetmesinin neden güvenlik kameralarından ve olay yerine
çabuk birşekilde yetişmekten kaynaklandığını söyledi.
Ekber, bunun yanında Müdürlüğümüz cinayet olaylarının hızlı bir şeilde
keşfetmeleri için gizli bilgilere ulaşmak sitemini uyguladığını, olay yerlerini
incelemede yeni yöntemler kullanmaya başladıklarını aynı zamanda da
soruşturma görevlilerindeki tecrübeler sayesinde cinayetlerin faillerine
ulaştıklarını ifade etti.
Tabi bunların yanında da vatandaşların güvenlik güçleri ile gösterdikleri
işbirliği ve yaşanan olaylarda güvenlik güçlerimize acil birşekilde haber
vermelerinin de rolü olduğunu ekber sözlerine ekledi.

KERKÜK'TE SAHTE PARA ÇETESİ
TUTUKLANDI
Kerkük –Kerkük Sabahı
Kerkük Ulusal Güvenlik Teşiklat ile
İşileri Bakanlığı İşleri Müdürlüğü
tarafından yapılan operasyon
sonucunda Kerkük'te piyasaya
sahte parada çalışan bir çeteyi
yakaladıklarını ilan edildi.
Yapılan operasyon ile ilgili çıkan
bildiriye göre, yurtdışından Kerkük'e
getirilen Irak parasının 25 bin
dinarı ve 100 dolar sahtesinin
çalışan 3 kişiden oluşan bir çetenin
yakalandığını açıklandı. Açıklamaya
göre tutuklanan çetenin yanında 30
bin dolar ve 3 milyon dinardan fazla
sahte para bulunduğunu belirtildi.

Çağrı

Değerli Türkmence müfettişlerim, değerli Türkçe
öğretmenlerim, Türkçe öğrenmek ve öğretmek
bizim bir doğal hakkımızdır ve bu haktan hiç bir
zaman taviz vermeden yolumuza devam edelim
lütfen. Dilimize sahip çıkalım ve gördüğünüz
gibi en yüksek makamdan çıkımş bir kitap
dolayısıyla Türkçe dersi diğer diller (Arapça ve
İngilizce) gibi çok önemli bir dildir özellikle şümul
okullarımızda bilginize.
Çetin Kölemen
Türkmence Eğitimi Genel Müdürü

KERKÜKLÜ ÇİFTÇİLERE
ÖNEMLİ HABER
Bağdat-Kerkük Sabahı
Kerkük'teki çiftçilerin isteğini yerine
getirmek ve tarım arazileri üzerindeki
sözleşme sorunlarını çözmek için Güvenlik
ve Savunma Komisyonu tarafından sunulan
öneri onaylandı.

Kerkük Sabahı

HARBİYE: MEDYA ÇALIŞMALARINI
DESTEKLİYORUZ , VATANDAŞLARI
VE GAZETECİLERİ DE KORUYORUZ

haberler
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HARBİYE: MEDYA ÇALIŞMALARINI DESTEKLİYORUZ ,
VATANDAŞLARI VE GAZETECİLERİ DE KORUYORUZ
Kerkük-Kerkük Sabahı
Kerkük İleri Operasyonlar
Komutanlığı'nın Komutanı
Korgeneral Saad Harbiye
Gazetecilerin görevlerini yerine
getirmek konusunda onlara
gereken desteği verdiklerini ve
onları koruduklarını da söyledi.
Harbiye , Bilkana'da
yaşanan olayda önceden
Kerkük Operasyonlar
Komutanlığı , Kerkük Yerel
Polisi veya hiçbir güvenlik
güçleri ile koordinasyonun
yapılmadığınından dolayı
olduğunu açıkladı. Harbiye ,

Kerkük'te gazeteciler kendi
işleri ,milli ve insani iyi
birşekilde yerine getiriyorlar

ayrıca onların işlerinde
kolaylık sağlamak için her
zaman kapılarımız açıktır

diyerek tüm medyacıları daha
önceden bizimle irtibat halinde
olduklarını da dile getirdi.
Bugün Bilkana'da yaşanan
olayın sebebi ise daha önceden
bu bölgede herhangi medya
veya siyasi tarafın bu bölgeye
girmesini yasakladığımızı
belirtmiştik buradaki amacımız
da bölge halkının terörden
eziyet görmemesi ayrıca
bazılarının da buradaki durumu
kendi çıkarına çevirip çiftçiler
arasında kargaşaya neden
olmalarına fırsat verilememesi
için bu kararın alındığı sözlerine
ekledi.

KERKÜK'TE ELEKTRİK SIKINTISI
Kerkük-Kerkük Sabahı
Kerkük Valisi Rakan el-Cuburi Kerkük'te
yaşanan elektrik sıkıntısını çözmek için milli
şebekedeki Kerkük'ün elektrik hissesinin
fazla edilmesini Elektrik Bakanlığı'ndan
istedi.
El-Cuburi, Irak'ta genel olarak özelliklede
Kerkük'teki elektrik sıkıntısnın çözmesi
için Petrol Bakanlığı'na da seslenerek
Kerkük'tek özel jeneratörlere verilen yakıt
hisseinin de artmasını istedi.
El-Cuburi, Kerkük'teki hükümet dairelerinin
müdürleri ile bir araya gelerek Kerkük'te
yaşanan elektrik sıkıntısnın nedenlerini
hazır bulunanlara anlattı. El-Cuburi,
Kerkük'te son aylarda elektrik sıkıntısının
sebebi Kerkük'e tahsis edilen elektrik
hissesinin azaltılması, İran'dan gaz
gelmesinin durdurulması ve Kuzey Bölgede
oturan yatırımcının Kerkük'e elektrik
vermemesinden kaynaklandığını açıkladı.
El-Cuburi bu sıkıntının giderilmesi için ilk
adım olarak Dibis ve Tazhehurmatu'da
bulunan elektrik istasyonların

tamamlanmasının gerektiğini vurguladı.
El-Cuburi, aynı toplantı sırasında
Kerkük'teki özgürleşen bölgelerde
vatandaşlara hizmet sunmaları için
uluslarası sivil örgütlerin çalışanlara
gereken kolaylıkların sağlanmasının
talimatını verdi.
Toplantıda Kerkük'teki hizmet projeleri

için Kerkük Operasyonlar
Komutanlığı'nın Komutanı

arasında yer alan aksamaya uğrayan
projeler hakkında gereken kanuni
icraatlerin alınmasını istedi. Bu projelerin
başında ise Tisin bölgesindeki yol çalışma
projesinin takip edilmesi ve projenin en
hızlı şekilde tamamlanması için gereken
çalışmaların yapılmasına dair talimat
verdi.

Korgeneral Saad Harbiye
,Kerkük Polis Müdürü Orgenral

Kerkük Sabahı

İnsan Hakları Yüksek Komserliği Kerkük
Kolundan Seccad Cuma başkanlığında
bir heyet Kerkük'te bulunan Kültür
Evi'ni ziyaret ederek önümüzdeki yılda
işbirliği çerçevesinde etkinliklerin
düzelmesini görüşüldü. Gerçekleşen
görüşmenin hedefi devlete bağlı
kurumlar arasında işbirliğinin
güçlendirilmesi ve topluma yönelik
farklı hizmetlerin sunulmasının olduğu
vurgulandı.

KERKÜK'TE 4 OKUL KAPATILDI.
Kerkük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine
uymayan ve daha önce uyarı alan 4 okula kapatma
cezası uygulandı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan kriz
masası tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'a
karşı alınan önlem ve talimatlara uymayan 4 okula
kapatma cezası verildiği belirtildi.
Daha önce okullara uyarı yapıldığı ifade edilen
açıklamada, kararın, koronavirüsle mücadele
kapsamında oluşturulan kriz masası ile Kerkük Eğitim
Müdürlüğü tarafından ortaklaşa alındığı kaydedildi.
Açıklamada, kentteki tüm eğitim kurumlarında, Kovid-19
tedbirleri kapsamında sıkı denetim yapılmasına karar
verildiği aktarıldı.

KERKÜK OPERASYONLAR
KOMUTANLIĞI: SEÇİM
MERKEZLERİNİ KORUMAK İÇİN
GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Ali Kemal ve diğer güvenlik
teşkilatları komutanları ile özel
bir toplantı yaptı.
Toplantıda hazır bulunanlar
Kerkük'te bazı bölgelerde
yaşanan terör eylemlerini
kınayarak, teröristlere karşı
yapılan operasyonlar sırasında
elde edilen ssonuçlaa da
değinildi. Toplantıda hazır
bulunanlar Kerkük'ün
güvenliğini ve istikararını
güçlendirmek için tüm
güvenlik teşiklatları arasında
koordinasyonun devam
edilmesine vurgu yapıldı.

Kerkük –Kerkük Sabahı
İçişleri Bakanlığı'na bağlı
Kerkük İstihbarat Müdürlüğü
tarafından yapılan askeri bir
operasyon sırasında Kerkük
ve Ninova illeri arasında terör
faliyeti gösteren bir terör
hücresinin başı olan Ebu Talha
adında teröristin yakalandığını
açıklandı.
Tutuklanan terörist 4.terör
maddeye göre güvenlik güçleri
tarafından aranıyordu.
Tutuklanan teröristin ilk soruşturmadaki ifadelerine
göre Başıka Dağında Peşmerge güçlerine karşı terör
eyleminde bulumuştu ayrıca Musul'un kurtarma
operasyonları sırasında kentin sol yanında terör
eylemlerinde yer aldığını itiraf ettiğini belirtildi.
Başka bir operasyon sırasında ise Kerkük İstihabarat
Müdürlüğü'nün yaptığı başka bir operasyonda ise
Kerkük'te sahta otomobil plakası yapan bir suçlunun
tutuklandığını ilan edildi. Gerçekleşen operasyon yedi
gün boyunca suçlu kişinin takip edilmesinin ardınan
yapıldı. Tutuklanan suçlu ise 240.maddeye göre
hapsedildi.

2030 YILINDA IRAK'IN
NÜFUSU 53 MİLYON
OLACAK

PARLAMNETO'NUN MALİYE KOMİSYONU:
2021 BÜTÇESİ MEMURLARIN MAAŞLARINI
SAĞLAYACAKTIR
Bağdat-İNA
Parlamento'daki Maliye
Komisyonu önümüzdeki 2021
yılının bütçesinde memurların
maaşları sağlandığını ilan etti.
Maliye Komisyonu Üyesi
Irak Medya Ağı Ajansına
konuşarak 2021 yılının

Kerkük –Kerkük Sabahı

R

KERKÜK'TE BİR TERÖRİST
BAŞI TUTUKLANDI

Kerkük –Kerkük Sabahı

İNSAN HAKLARI
KÜLTÜRÜ

E

Kerkük –Kerkük Sabahı
Kerkük Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan
açıklamaya göre, Kerkük'teki seçim merkezlerini
ve Bağımsız Yüksek Seçim Komserliği'nin bürolarını
korumak için güvenlik tedbirlerinin alındığını ilan etti.
Yapılan açıklamaya göre askeri güçler Erbil, Süleymaniye
ve Dibis bölgelerinde yeniden yerleşmeye başladılar.

KERKÜK'ÜN GÜVENLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ
Kerkük Valisi ve Yüksek
Güvenlik Komisyonu Başkanı
Rakan el-Cuburi, Kerkük'te tüm
terör kalıntılarının bitirilmesinin
ve istikrarın güçlendirilmesinin
önemine vurgu yaptı.
El-Cuburi, Kerkük'teki terör
örgütünden özgürleşen
bölgelerde sivil örgütlerin
çalışmalarını kolaylaştırmak için
gereken icraatların alınmasını
istedi.
El-Cuburi, Kerkük'ün güvenlik
durumunu masaya yatırmak

P

bütçesinde memurların bir
yıllık maaşlarının sağlandığını
açıkladı.
Koçer'in yaptığı açıklamaya
göre bütçenin Parlamento'ya
geç gönderilmesinin ve
onaylanmasının üç nedenleri
vardır dedi, birincisi bütçe

açıklığı çok fazla olması ikincisi,
Bağdat ile Erbil arasında
anlaşmanın sağlanmasının
beklenmesi, üçüncüsü ise
bütçenin Parlmento'da
onaylanması için siyasi
kitleler arasında uzlaşmanın
sağlanması gerekiyor dedi.

İLETİŞİM BAKANLIĞI: İNTERNET HİZMETİNİN
KALİTESİNİ YAKINDA YÜKSELTECEĞİZ
İletişim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara sunulan internet
hizmetinin kalitesinde yakın zamanda gelişmenin kaydedileceğini açıklandı.
İletişim Bakanlığı yaptığı açıklamaya göre, Bakanlık tarafından yürütülen (Işık Geçirme
Projesi ) yakın zamanda vatandaşın hizmetine sunulacağını belirtti. Açıklamaya göre
bu proje tüm illerde vatandaşların hizmetlerine sunulacaktır yanlız Kürdistan Bölgesel
Yönetim'deki iller hariç orada bu hizmet olmayacaktır.
Bu projeyi İletşim Bakanlığına bağlı Milli Genel İletişim ve Elektronik Şirketi tarafından
yürütülüyor. Bu proje (FTTH) sistemi üzerine kuruluduğunu ve bu hizmetten tüm
vatandaşlar kendi evlerinde hem daha iyi internet hizmetine kavuşacak hemde bu
hizmetin ücreti daha uygun olacağı belirtildi.

Bağdat-el-Sabah
Planlama Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2030
yılında Irak'ın nüfusu 53 milyon 297 bin olacağını tahin ettiğini
belirtti.
Planlama Bakanlığı'nın resmi söcüsü Abdülzahra el-Hindavi'nin
el-Sabah gazetesine verdiği demeçte, Irak'ta önümüzdeki
yıllarda en büyük sorun olma ihtimali nüfusun artışı olacağını,
toplumda da ekonomik ve sosyal dengesizliğin olacağını
söyledi.
El-Hindavi, bu sorunun önüne geçmek için ailelere yönelik
bilinçlendirme programlarının düzeltilmesi, ailelerde çocuk
yapma sayısını belirlemelerini, ülkede yaşanan sıkıntıların
önüne geçmek amaçlı şehirleşme politikasının da hayat
geçirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.
El-Hindavi, bu programların uygulanmasının yanında da
illerdeki köylerin, kasabaların , nahiyelerin de geliştirilmesine
yönelik çalışmaların yanı sıra gereken hizmetlerin de
sunulmasının gerektiğinin önemli olduğunu açıkladı.
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PARLAMENTO
(BİLGİLER CİNAYETİ)
KANUNUNU GELECEK
YASAMA DÖNEMİNE
ERTELEDİ

CUMHURBAŞKANI, BARIŞÇIL YAŞAMI KORUMALIYIZ
Bağdat-İNA
Geçtiğimiz 17 Aralık 2020 Perşembe
günü Cumhurbaşkanı Berhem
Salih, Cumhurbaşkanlığı Sarayında
Tuzhurmatu'dan bir heyeti kabul ederek
, toplumsal barışı korumanın önemine
vurgu yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Bürosundan çıkan
bildiriye göre, Cumhurbaşkanı, Bağdat'taki
el-Selam Sarayında Tuzhurmatu'nun önde
gelen şahsiyetlerini ve aşiret reislerini
karşılayarak ilçedeki güvenlik ve hizmet
çalışmalarını görüştüklerini belirtildi.
Bildirye göre görüşme sırasında konuşma
yapan Salih, Tuzhurmatu halkının terör
örgütü DAEŞ'e karşı göstermiş olduklarını

fedakarlıkları , karşı duruşlarını övdü ayrıca
ilçedeki güvenliği korumak ve istikrarın
güçlendirilmesi için güvenlik yönden
mücadeleye devam edilmesine vurgu
yaptığını açıklandı. Salih, ilçe halkı için
gereken hizmet çalışmalarının sağlanması
ve ilçedeki halk arasındaki barışçıl
yaşamın korunmasının da önemine vurgu
yaptığını aktarıldı. Salih, görüşme sırasında
ziyaretçi heyetin ilçedeki genel duruma
aynı zamanda da ilçenin geliştirilmesi
için nelerin yapılmasına dair ve hizmet
konusundaki isteklerine kulak verdi.
Ziyaretçi heyet gerçekleşen görüşmeden
dolayı Cumhurbaşkanına sonsuz
teşekkürlerini ilettiler.

Bağdat-el-Sabah
Parlamento (Bilgiler Cinayeti ) yasa
tasarısını daha fazla tartışmak ve bu
tasarıdaki tüm tarafların görüşlerini
incelemek için gelecek yasama
dönmine ertelediğini duyurdu. Öte
yandan Parlamento'daki Güvenlik
ve Savunma Komisyonu, güvenlik
güçleri ayrıca hava kuvvetleri için
gelişmiş askeri araçların alınmasına
2021 bütçesinde gereken
tahsislerin yapılmasını istedi.
Güvenlik ve Savunma Komisyonu
Saran el-Acibi Sabah gazetesine
konuşarak,ara sıra bazı bölgelerde
terör eylemlerinin yapılmasının
sebebi gereken mali desteğin
eksikliğinden kaynaklandığını
söyleyerek bu yüzden de bizler
güvenlik güçlerimizi desteklemek
için gelişmiş askeri araçların
sağlanmasına özel 2021 yılında özel
bütçenin ayrılmasını istiyoruz dedi.
El-Acibi, son zamanlarda batı
bölgelerde yaşanan terör
saldırılarının sebebini öğrenmek
için o bölgelerdeki askeri
komutanları Parlamento'da
ağırlayarak yaşanan bu olayların
sebebi soruşturduğumuzda , onlar
bize sağlanan bütçenin ve mali
desteğin az olduğundan bu gibi
saldırıların yaşandığı söylediler.
El-Acibi, (Bilgiler Cinayeti) yasa
tasarısı hakkında konuşarak bu
yasa tasarının gelecek yasama
dönemine erteleneceğini sözlerine
ekledi.

EL-HALBUSİ: KRİZLERİ GEÇMEK İÇİN BİRLİK İÇERİSİNDE OLMALIYIZ
Bağdat-Kerkük Sabahı
Parlamnto Başkanı Muhammed el-Halbusi, ElŞumar Aşiretlerinin Reisi Şeyh Abdullah el-Yavar
ile görüşerek ülkedeki ve özgürleşen bölgelerdeki
son siyasi gelişmelerinin yanı sıra güvnlik
durumunu görüştü.

Gerçekleşen görüşme sırasında farklı konular
hakkında görüş alışverişi yapıldı ve ülkede
yaşanan krizleri aşmak için tüm tarafların
birlikte çalışmasının gerektiğine vurgu yapıldı.
Görüşmede el-Halbusi, ülkedeki güvenlik ve
istikrarın sağlanmasında aşiretlerin de büyük

rolüne değindi.
Öte yandan el-Halbusi, Kuveyt Meclisi'nin Başkanı
Merzuk el-Ganim ile telefonda görüşerek iki ülke
arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini görüştü ve
yeniden seçimlerde Başkanlığa seçilmesinden
dolayı kendisine tebriklerini iletti.

EL-KAZIMİ: IRAK TÜRK YATIRIMCILARI VE TECRÜBELERİNDEN
YARARLANACAK

Görüşler
Dünya Avci
Anne, bacı ve eş
olmasının yanında,
bir kadın bu nitelikleri
taşıyarak toplumda
önemli rol oynayabilir.
Tarih sayfalarına bakarak
toplumdaki rolünden
ziyade, tarihte bile
oldukça önemli izler
bırakan kadınlar gözümüze
çarpmaktadır. Savaşlarda
sper alan göğsünü
düşmana karşı kalkan
eden ve şanını yücelten
kimi kadınlar, günümüzde
şerefli bir örnek olarak
anılmaktadırlar. savaş
meydanlarında da Erkeğin
yanında görünen kadınlar
yiğit oğullarını, eşlerini
ve kardeşlerini yalnız
bırakmayarak cephanelerde
bile varlıklarını ortaya
cesurca koymuşlardır. Vatan
ve toprak sevgisinden
aldıkları bu cesaretleri
tecelli ederek bir çok
savaşı kazanmaya sebep
olmuşlardı.
Bir kadın isterse yapar,
yaparsa da güzel yapar
deyimini, tarihte iz bırakan

el-Kazımi ile Türkiye'nin
Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak
basın toplantısı düzenlendi.
Basın toplantısında konuşma
yapan El-Kazımi, Bağdat ile
Ankara işbirliği içerisinde
,iki ülke arasında yüksek
stratejik işbirliği meclisinin
hayat geçirmesi çalıştıklarını

vurguladı. El-Kazımi , Irak
hükümeti olarak tüm komşu
ülkeleri ile işbirliği içersinde
olmaktan yana olduğunu ve
bölgesel çekişmelerde uzak
kalmayı tercih ettiğini sözlerine
ekledi.
El-kazımi Irak olarak
Türkiye ile su meselesinde

işbirliği yönünde çalışmaya
hazır olduğunu ve bölge
halkına hizmet sağlamasını
garantiye alan su hissesinin
belirlemesi için bir anlaşamaya
varmasından yana olduklarını
söyleyerek en yakın zamanda
da Erdoğan'ın da Bağdat'a
ziyaret etemsini beklediklerini

ifade etti.
-basın toplantısında
konuşma yapan Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Türkiye ile Irak arasında önemli
meselelerde anlaşmaların
yapıldığını belirterek,
Türkiye olarak Türkiye'nin
toprak bütünlüğünden yana
olduğunu ve Irak'ın tümünü
desteklediklerini vurguladı.
Başbakan el-Kazımi Ankara'ya
düzenlediği ziyareti kapsamında
Türk iş adamları ile bir araya
gelerek Irak'ın yatırım ve özel
sektörde iş fırsatlar için önemli
bir ülke olduğunu vurguladı.
El-kazımi, görüşmede Irak'ta
ekonominin güçlendirilmesi
için Türkiye'yi gerçek bir
ortak gördüklerini ve
kalkınma yönünde büyük rol
oynayacağını belirtti.
Nokta atışı

Ankara-İNA
Başbakan Mustafa el-Kazımi,
Türkiye'ye düzenlediği resmi
ziyaretini tamamladı. El-Kazımi,
Türkiye'de başta Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyıp
Erdoğan ve diğer Türk yetkilileri
ile görüşmelerde bulundu.
Gerçekleşen görüşmeler
sırasında iki ülke arasındaki
farklı olanlarda ilişkilerin
güçlendirilmesi, iki ülkeyi
iligilendiren bazı önemli
meseleler ve Bağdat ile Ankara
arasındaki ekonomik yönündeki
işibirliğin geliştirilmeside
görüşüldü. Ayrıca Irak'ta farklı
alanlarda yatırımların yapılması
için Türk şirketlerine davet
sunuldu.
Irak ve Türkiye arasından
yapılan bazı anlaşmaların
ardından Başbakan Mustafa

Edebiyat nedir?
kadınlarımız güçlü,
gayretli ve hayat dolu
olduklarını kanıtlamışlardır
ve kendilerini her
alanda göstermişlerdir.
Bilinen geçmiş zaman
cümlelerinde kadınların
yiğitçe sergiledikleri o
kahramanlıkları okuyarak
aradan çok zaman geçmiş
olsa bile hala tüylerimiz
diken diken oluyor. Öyle
şerefli bir tarihe imza
atmışlar ki, gün gittikçe de
bizleri onura ediyor.
Bu hususta örnek verecek
bir çok kadın ismi vardır,
ancak bu makalede sadece
direniş savaşlarında iz
bırakan bir Türk kadını
olan (Nene Hatun)'u örnek
göstermekle yetiniyoruz.
Osmanlı-Rus savaşında
"Bu bebeği bana Allah
verdi, ona Allah bakar"
diyerek bebeğini beşikte
bırakıp cepheye koşan
Nene Hatun'un kim olduğu
günümüzde de örnek kadın
olarak alınmaktadır. Bu
kahraman Türk kadınının
cesareti ve fedakarlığı
ile Türk kadınının
kahramanlığını gözler

önüne seren Nene Hatun,
Osmanlı tarihinin "93
Harbi" olarak adlandırılan
en önemli savaşlarından
1877-1878 Osmanlı-Rus
savaşı sırasında beşikte
bebeğini bırakarak cepheye
koşmuş. O günden bu
yana yaptığı bu fekadarlık
nesiller boyu gelecek
kuşaklara
aktarılmıştır.
Erzurum'un

kuzeydoğusundaki Çeperli
köyünde 1857 yılında
doğan Nene Hatun, 16
yaşındayken Erzurumlu
Mehmed Efendi ile
evlenerek Erzurum
Taşmescit Mahallesi'ne
gelin gitti. Kahraman
Türk kadını Nene Hatun,
Osmanlı tarihinin "93
Harbi" olarak adlandırılan
savaşına 22 yaşında
gencecik bir kadın
olmasına rağmen
"Bu bebeği bana
Allah verdi, ona
Allah bakar"
diyerek

bebeğini beşikte bırakıp
Erzurum halkıyla cepheye
koştu.
"Evladım anasız yaşayabilir
ama vatansız yaşayamaz"
dediktan sonra 3 aylık
olan oğlunu bırakıp
direnişe katıldı. Onun
gibi düşünen köylülerle
ellerine geçirdikleri
kazma, kürek, sopa, taş,
tüfek, kılıç, nacaklarla
Aziziye Tabyası'nda Rus
kuvvetlerine karşı saldırıya
geçtiler.
Göğüs göğüse geçen
muharebe sonrasında
Ruslar, Aziziye Tabyası'ndan
uzaklaştırıldı. Çocuklarını
da kendisi gibi vatan aşkı ile
yetiştiren Nene Hatun, 93
Harbi sonrasında Balkan
Savaşları, Birinci Dünya
Savaşı derken oğullarından
ikisini de cephede şehit
verdi. Irak Türkmen
kadınları olarak Nene
Hatun'u saygıyla anıyoruz.
Vatan ve toprak
sevgisinden aldıkları bu

cesaretleri tecelli ederek bir
çok savaşı kazanmaya sebep
olmuşlardı.

Başbakan,
Ankara'nın
konuğu
Başbakan Mustafa el-Kazımi, her ne kadar
iç politika başarılı bir profil çizmese de ama
belli ki dış politikada bir şeyler yapmaya
çalışıyor.
Kazımi, beklenmedik bir yurt dışı seyahati
gerçekleştirdi, uzan zamandan beri yapması
beklenen üst düzey bir heyetle Türkiye'nin
başkenti Ankara'nın konuğu oldu.
Bölgede Suriye krizi patlak verdikten
sonra,iki ülke arasında devam eden üst
seviyeli ilişkilerde soğuk rüzgarlar esti.
Öncellikle bir tesbit yapalım;
Irak,komşu ülkelerle,komşu ülkeler Irak'la
ilişkilerini her zaman iyi tutmak zorunda,niye
diye sorabilirsiniz ?
"Çünkü bölge terörist grupların tehdidi
altında, olduğu için böyle gerektiriyor".
Ziyaretin arkasında,Irak tarafı e-vize
uygulanması konusunda, açıklamalara yaptığı
gib çok ısrarları.. çünkü iki ülke arasında 60
milyar doları aşan bir ticari anlaşma var,ama
Türk tarafı yakın zamanda bu uygulamanın
yürürlüğe girmesi konusunda mesafeli.
Ziyaret öncesi,parlemento tarafından
bir Türkmen bakanının kabul görmesi ve
heyete Türkmen milletvekili Erşat Salihi'nin
bulunması Türkiye'ye olumlu bir mesaj
olarak niteliğindedir.
Tüm bu iyimser gelişmelere göre,Suriye
krize devam ettiği sürece iki ülke arasında
siyasi ve güvenlik bazında büyük açılımlar
beklenmiyor.
Özdemir Hürmüzlü

Kerkük Sabahı

Siyasi

Türkmen Bölgelerinden

4

sayı (72) . Pazartesi .21 Aralık .2020 : Mon.21 December. 2020 Issue No.(72)

K

e

r

k

ü

k

S

a

b

a

Kerkük Sabahı
h

ı

N

E

W

S

P

A

P

E

R

Kerkük'te çamur tandırlar, kadınların 'ekmek'
kapısı oldu
Irak'ın Kerkük kentinde dağdan getirdikleri özel toprağı harmanlayarak çamura çeviren
kadınlar, ürettikleri ekmek pişirme tandırlarını ülkenin her yerine göndererek geçimlerini
sağlıyorlar.
Yazı ve Fotoğraf: Ali Makram Ghareeb /AA
Asırlar öncesine ait çamur tandırı
kültürü, Kerkük'ün kent merkezinde
Bulak mahallesindeki atölyede
sürdürülüyor.
Sadece kadınların icra ettiği ve
yaklaşık 100 yıldır nineden toruna
geçen bu mesleği sürdüren
kadınlar geçimlerini ekmek tandırı
üretiminden sağlıyorlar.
Özellikle yaz mevsiminde kolları
sıvayan Kerküklü kadınlara bazen
çocukları ve eşleri de eşlik ediyor.
63 yaşındaki Almaz Enver 50 yılını
tandır imalatına verdi.
Tandır atölyesi sahibi Enver, AA
muhabirine yaptığı açıklamada,
''Tandırcılık mesleğini 12
yaşındayken anneannemden
öğrendim ve 50 yıldan beri tandır
yapımını icra ediyorum.'' dedi.
Enver, küçükken annesi tandır
yapımı ile uğraşırken babasının
tandır yapımında kullanılan toprağı
Kerkük'ün çevresinden temin

ettiğini söyledi.
Sahibi olduğu, Kerkük'ün ilk ve tek
ekmek tandırı atölyesinin yaklaşık
yüz yıldan beri durmadan çalıştığını
aktaran Enver, bu meslekte sadece
kadınların çalıştığını ancak son
yıllarda erkeklerin de bu mesleğe
girdiğini aktardı.
Mesleği torunlarına aktarıyorlar
Kerkük'ün kültür mirası niteliğini
taşıyan bu mesleğin yok olmaması
için çocukları ve torunlarına da
öğretmeye çalıştıklarını bildiren
Enver, özellikle okullar tatile
girince çocuk ve torunlarını
atölyeye getirerek kendilerine eşlik
etmelerini ve öğrenmelerini teşvik
ettiğini dile getirdi.
Tandır atölyesi kadınların umut
kapısı oldu
Atölyede kadınlara istihdam
sağladıklarını vurgulayan Enver,
burada günlük 4-5 kadının çalıştığını
kaydetti.

BİR AVUÇ HATIRA,

Horyatlarımızda deyim ve meseller
Cumhur KERKÜKLÜ
Mesellerimiz ( atasözlerimiz
) dedelerimizin uzun
tecrübelere dayanan yargılarını,
deneyimelerini, bilgece düşünce
ya da öğüt olarak ifade eden ve
kalıplaşmış biçimleri bulunan,
kamuca benimsenmiş özlü
sözlerdir . Öğretici, Eğitici, yol
gösterici özellikleriyle insanın
her zaman muhtâç olduğu bu
nasihat dolu meseller halk
tarafından benimsenmesi kadar,
horyat ve mani yazarlarımızında
ilham kaynağı, teşbih, ve darbi
mesel babında, yazdıkları horyat
ve manilerine yansımıştır.
Horyatçılarımız arasında (
özellikle eski horyatçılarımız)bir
çokları,meseller, ve deyimlerden
faydalanmışlar, ve yazdıklarına
inandırıcı bir hava katmak
isteğiyle sık sık kullanmışlardır.
Horyatçılarımız,klasik edebiyatı
şairleri gibi az sözle çok şey

anlatabilmek, ifadeyi daha
akıcı kılmak için horyatlarında
deyim ve atasözlerini( meselleri)
kullanmışlardır.
Şimdi horyatlarımızda işlenmiş
mesel ve deyimlerden örnekler
verelim:
Beş parmağın beşi bir değil.
Anlamı
(İnsanlar duygu, yetenek ve
benzeri konularda birbirinin
tıpkısı, aynısı değildirler.
Yeraltındaki madenler gibi,
insanlarda nitelik yönünde
farklılık gösterirler. Bu durum,
aynı yerde ve benzeri görevlerde
bir arada çalışan kimseler için
de söz konusudur)
Bekçi ol gözle bağıv
Yada açma çardağıv
Her güzele yar deme
Bir degi beş barmağıv.
Adam evladı saymak: Değeri
olmadığı hâlde bir kimseye
kıymet vermek, saygı duymak.
(deyim)

Yandım güzelim yandım
Her ne dediv inandım
Men sene gevlim verdim
Adam evladı sandım .
Adı batmak: Adı anılmaz olmak,
unutulmak, sözü edilmez olmak(
deyim)

O nildi
O fırattı o nildi
Adıv batsın ayrılık
Her bir gicev on ildi.
Allah aşkına: Yemin vermek
veya yalvarmak için “Allah’ını
seversen” anlamında şaşma,

usanç bildirir. (deyim)
Oğlan müşküv yedi kat
Müşteriyem mene sat
Eyle allah aşkına
Gel bug ice bizde yat.
Aman vermemek: Göz
açtırmamak, rahat bırakmamak.
Düşmanı acımayıp öldürmek,
merhamet etmemek( deyim)
Günüm meni gildürü
Gizli derdim bildiri
Gözüv cellat misalı
Aman vermez öldürü.
Defterden silmek: İlişkisini
kesmek, yok saymak, adını
anmaz olmak, unutmak.(deyim)
Yerime yer
Yoruldıv yerime yar
Meni defterden sildiv
Kim girdi yerime yar.
Gözü tok: Elinde imkânlar olsun
olmasın, mal-mülk veya paraya
düşkün olmayan, cömert.(
deyim)
Gözü toklar
Sürme mil gözü toklar

Ölürse cimri ölsün
Ölmesin gözü toklar.
Baş eğmek (birine) : Güçlü, sözü
geçer bir kimsenin buyruğuna
uymayı kabul etmek.( deyim)
Başa gene
Ne geldi başa gene
Zaman koydu baş egim
Ögümde baş egene.
Başına kalkmak : Yaptığı iyiliği,
iyilik yaptığı kimsenin yüzüne
karşı söyleyerek onu incitmek
kafasına kalkmak. (deyim)
Yanmadıv göz yaşıma
Zehir kattıv aşıma
Bir verendev on alıv
Ne kahısan başıma.?!!
Başını alıp gitmek: Hiç
kimseye danışmadan, haber de
vermeden bulunduğu yerden
uzaklaşmak.( deyim)
Ay çıktı pişman pişman
Gün battı ona nişan
Allam başım giderem
Ne dost bilsin ne duşman….
Devamı var...

Kerkük denilen şehirden hatıralar...

Üstad Casim

Kerkük Sabahı

BURHAN EL MÜFTÜ
1976 yılında Kerkük'te
Türkmence eğitim veren okullar
kapatıldığında ben ilkokul 4.
Sınıftaydım, o yıl bana herşey çok
garip geliyordu hatta okulumuzun
ismi bile.
O yılda bizim okulun ismi
(Erller)'den (el-Farabi)'ye değişildi
okul müdürümüz, (Hayrettin
Efendi Köprülü) yerine ise Baas
Paritisine mensup olan (İbrahim)
geldi.
Okulumuzda müzik dersi veren
tanınan müzisyen Behcet
Gamgin hocamızın dersleri de
durduruldu. Hatırılıyorum müzik
derslerinde bizim Behcet gamgin
hocamız ellerinde udu ile bizlere
çocuklara özel güzel şarkılar
öğretirdi ve seslendirirdi.

Okulumuz Arapça eğitimine
dönüştüğü için bizim okula Arapça
dili dersi veren ( Casim) isimli
bir kalın bıyıklı o zamanlar baas
rejiminin adamlarını temsil eden
iki parçadan oluşan kıyafetini
giyen bir öğretmen geldi.
O dönemlerde bu tür kıyafetin
renkleri ya gri yada kahve rengi
oluyordu daha sonra ise sadece
zeytin rengi oldu tabi bu kıyafet
üst kısmı Doktorların giydiği
önlüğe benziyordu bunun farkı
kısa olmasıydı alt kısmı ise normal
kumaş pantalon idi ama her
ikiside aynı renk olması şartı ile bu
kıyafet giyilirdi.
Tabi ki zaman ilerledikçe bu zeytin
renkli kıyafet giyenler gençlerin,
öğrencilerin sokaklarda olsun
okullarda olsun ruhlarına nasıl
bir korku ektiklerini gördük aynı

zamanda da onların yüzünden
anneler ve babaların içine çok
hüzün ektiklerini de gördük.
Tabi ki okulumuzda yaşanan
değişimden önce tüm
öğretmenlerimizin ismine efendi
kelimesi eklerdik ve onlara
öyle seslenirdik. Bunun aynısını
(Casim) ile yaptık ve onun ismi (
Casim Efendi ) oldu, ama o yılın
birinci haftasında bizim sınıfa
giren (Casim Efendi) hepimize
Üsted Casim ()استاذ جاسم
seslenmemizi emretti bizlerde
kendi dilimizle ona (Üstad Casim)
seslenmeye başladık!
Üstad Casim küle boylu ( kısa
boylu) , kilolu , büyük göbekli ,
başı büyük , sarı saçlı ve bıyıkları
da kınalı gibiydi yanakları ise çok
doluydu. Sesi çok kalın öğretmen
sesi ile hiç alakası yoktu çok çirkin

bir sesi vardı. Yürüyüşüde sanki
sınıfta birşeyini kaybettiğini onu
aradığı gibiydi elleri arkasında
yürüyüp her zaman arkasında
geri dönğünde gözüne gelen
öğrenciden şüphe duyardı .
Üstad Casim bir gün okulda son
dersteyken sınıftaki bir öğrencinin
sorduğu soruya cevap vermemesi

yüzünden o öğrenciye yaptığı
işkence yıl boyunca Arapça dili
dersinde sürekli bir korku içerinde
yaşamamıza neden oldu.
O derste cevap bilmeyen öğrenciyi
sınıfın köşe duvarına yakasında
çekip sıkıştırarak ellerini pençere
tarafınaki duvara uzatmasını
istedi o oğrenci de elini uzattı,
Ustat Casim ise cebinden
kalem çıkartarak öğrencinin
parmağına sokmaya başladı
o anda öğrencinin ağlama ve
bağırmasının sesini ders bitene
kadar duyduk. O dersten sonra o
oğrenci bir hafta boyunca okula
bir daha gelmedi ondan sonra
ise başka bir okula geçiş yaptığını
öğrendik.
O yıldan sonra 5. Sınıfa
geçtiğimizde artık (Üstad
Casim)'i bir daha göremedik.

Yıllar sonra seksenli yılların
ortasında o zor savaş günlerin
birisinde okulumuza yakın
büyük ve karanlık bir binadan
çıktığını gördüm. O binanın
kapısı çok yüksek aynı zamanda
büyüktü, silahlı kişiler tarafından
korunuyordu oradan çıkan ( Üstad
Casim) üzerinde Baas rejiminin
giydiği zeytin renkli iki parçalı
kıyefti vardı. Onu gördüğümde
daha da kilolu daha da korkunç
olmuştu ben o anda beni
sesleneceğini düşünmüştüm,
ama bir baktım ki onu bekleyen
bir askeri araca bindi arkasından
da başka bir araç silahlı kişiler
onu koruyordu belki de başka
bir okulda başka bir öğrencinin
Arapça dersinde bir sorunun
cevabını bilmediği için ona karşı
şiddet uygulmaya gidiyordu.

Röportaj
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Bazen kulak gözden önce aşıkn olur
Ensam şalci
Çeviri: esra velit
H. 168'de ölen ve kör
doğan ve onu sevdiği
sevgilisi (kölesi) hakkında
söyleyen Beşşar bin
Barad'ın bir bölümü olan
sesten, özellikle tonundan
bahsedeceğimiz (Yaşam
Tarzının) bu sayının
başlığından anlaşılıyor.
Ses tonu
Geçen yüzyılın yetmişli
yıllarının başlarında,
bizimle konuşan veya
yalan söyleyen kişinin
samimiyetini kanıtlayan
(ileride ele alacağımız
beden dili) konusunda
ciddi araştırmalar başladı
ve ses tonunun beden
dilinden farklı olmayan bir
etkiye sahip olduğunu, yani
konuşmacının samimiyetini
ortaya koyduğunu
keşfettiler.
Ya da bir yalan, kişiliğinin
gücü yada zayıflığı, kendine
güveni ya da tereddüdü ve
en önemlisi, değerini ya
da nefretini çekmede bir
faktördür.
Araştırmalar, sesin, tıpkı

gözün ve parmağın parmak
izi gibi, her insan için
bir ize sahip olduğunu
doğrulamıştır.
Onlarca yıllık araştırma
sırasında, neden başkalarını
değil de bir konuşmacıyı
dinlediğimizi, neden bir
annenin çocuklarıyla
diyaloğun da başarılı
olduğunu ve onun
tavsiyelerini dinlediğini
ve diğerlerinin başarısız
olduğunu , neden bu
şarkıcıyı tek başına
dinlediğimizi öğrendik.
Örneğin, daha önce (RT)
tarafından Arapça olarak
yıllar önce yayımlanan ve
bir kişinin arkadaşlarını
sesler arasındaki benzerlik
derecesine göre seçtiğini
doğrulayan bilimsel bir
araştırmada, kişinin yalnızca
sahibine ait bir ses parmak
izine benzer belirli ses
sinyalleri yaydığını ortaya
çıkardı.
Ton eğitimi
Çocukların anneannelerini
dinlediklerini ve anne,
babalarının sözlerini
dinlememesinden şikayet

eden annelere yönelik bir
çalışmada, sorunlarının
ses tonunda ve konuşma
biçiminde yattığı açıktı.
Bayan (Maha, takma ad),
katılımcılarla sohbetinde
bile baskın ve keskin bir ton
kullandı ve ona sempatisini
yitirdiği noktaya kadar
kibirli ya da tehdit edici
görünürken, çalışmanın ilk
gününde ona eşlik eden
kocası, yardımcı ve tavsiye
verici göründüğü sakin
bir ses tonuyla herkesin
dostluğunu kazandı.
Anneannesiyle birlikte

yaşamak için evden ayrılan
ve sadece babasını telefonla
arayan genç oğluyla iletişim
kurma yollarını kaybeden
hanımefendiye Suada,
(takma adı) gelince, sorunu
oğluna karşı kullandığı,
ondan korkmasına ve
güvende hissetmemesine
neden olan keskin ses
tonuydu.

sapmalardan korumaya
yönelik son bilimsel
araştırmaların başlıklarını
önlerine koydum ve onları
görmelerini istedim.
ikinci gün çocuklarla
konuşarak, özellikle öğüt
verirken, sakin bir tonu
ifade eden ses tonunu
değiştirmek için eğitime
başladılar.

Ses tonunun çocuk
yetiştirme ve arkadaşlıklarını
kazanmadaki etkisine ve
dolayısıyla çalışmalarındaki
başarılarına ve onları

Üç ay sonra, Bayan Maha
eşiyle birlikte geldi ve ses
tonunu değiştirdikten
sonra çocuklarıyla olan
iyi ilişkisinden mutlu bir

şekilde bahsetti ve aynı
şey Bayan Suad tarafından
da teyit edildi ve bu
araştırmayı yazarken beni
aradı ve oğlunun tavsiyesini
dinlemeye başladıktan
sonra biyolojik dalda
ortalama 97'ye ulaştığını
gururla bildirdi.
İhanet!
Ve ses tonu da bir
öğretmenin yüksek başarı
oranları elde etmesini
sağlar.
Bu, üniversite hocaları için
de geçerli olan bir örnektir
ve diğer bir başarısızlık ve
öğretimde başarısız olma
koşulları, annelerin eğitim
aldığı çalışmadan farklı
değildir.
Yüksek sesle ve öfkeli, kim
denetçilerin sevmediği
şeylerle yüzleşebilir.
Ve sesin tonu, kocanın
karısının önünde yalan
söylediğini ya da ihanetini
ortaya çıkarır, ancak yaptığı
ses tonunu tereddütlü
gösterir, yükselip alçalır ve
araştırmalar, bu davadaki
tonun tıpkı kurumların
varlığına rağmen beden
dilini oluşturan istemsiz

jestler gibi istemsiz
olduğunu söyler.
Bu bilgiyle gelişmiş
ülkelerde siyasetçilere ve
işadamlarına jestleri ve
ses tonunu nasıl kontrol
edeceklerini öğrenmeleri
öğretir, ancak başarısız
olanlar da vardır ve bunun
sonucunda hatalarını ses
tonuyla ortaya çıkarırlar.
Ve sonunda
Unutulmamalıdır ki ses
tonu kişinin kişiliğini
ortaya çıkarır ve zihninde
olup biteni açığa çıkarır
ve duygularının gerçek
ölçüsü olduğu gibi sevgisini,
öfkesini ve nefretini de teyit
eder.
Örneğin, yüksek olmayan
bir seste keskin bir ton,
olgunlaşmamış bir çocuksu
kişiliği, yüksek ton ve
hızlı konuşma sabırsız bir
kişiliği ortaya çıkarırken,
değişmeyen bir ton sıkılmış
bir kişiliği ortaya çıkarır.
Evlilikte, insani ve pratik
ilişkilerde, sakin, sarsılmaz
bir ton başarının anahtarıdır
ve ister evde, ister
arkadaşlarla ve işyerinde de
istikrarlı bir duruma yol açar.

Koronavirüs: Koronavirüs neden erkeklerde

daha fazla ölüme yol açıyor?

20 Ocak 2020'de, Çin'in Wuhan
kentinde esrarengiz bir solunum
yolları hastalığı ortaya çıktığında,
genetik bilimci Sharon Moalem,
Twitter hesabından bir mesaj
paylaştı.
"Yeni keşfedilen Wuhan Akut
Solunum Sendromu'na (WARS)
neden erkekler daha fazla
yakalanacak?" diye soruyordu
Moalem.
New York'ta yaşayan ve nadir
genetik hastalıklar üzerine 20
yıldır araştırma yürüten 43
yaşındaki Kanadalı bilim adamının
öngörüsü doğru çıktı.
Global Health 50/50 veri tabanına
göre, verilerine ulaşılan ülkelerin
çoğunda Covid-19 nedeniyle
hayatını kaybeden erkeklerin
sayısı kadınlardan daha fazla.
30 Kasım itibarıyla, Yemen,
Bangladeş, Tayland, Malavi,
Nijerya, Afganistan ve Pakistan'da
ölenlerin dörtte üçünden fazlası
erkek hastalar.
Türkiye, Sırbistan, Kırgızistan ve
Hong Kong'da ise bu oran yüzde
62 civarında.
Covid-19'dan en fazla ölümlerin
olduğu Hindistan ve Meksika'da
bu oran yüzde 64, Brezilya'da
yüzde 58, ABD'de ise yüzde 54.
Aynı kuruluşun verileri, kadınlar
ile erkeklerin hastalığa yakalanma
oranında ise herhangi bir farklılık
göstermiyor.
Peki erkekler neden Covid-19'dan
daha fazla etkileniyor, kadınlar
neden bu hastalığa daha iyi
dayanıyor?
Kadınlar daha dirençli
Cinsiyetler arasında hayatta kalma
oranındaki farklılıklar erken yaştan
itibaren kendisini gösteriyor.
Dünya çapında 100 kız çocuğuna
karşı 105 erkek çocuk doğuyor,
ancak kız çocuklarının hayatta
kalma oranı daha yüksek.
Yetişkinliğe erişildiğinde ise

kadınlar o yaştaki nüfusun yarıdan
fazlasını oluşturuyor.
Hemen hemen tüm ülkelerde
kadınların ortalama ömrü
erkeklerden 6-8 yıl daha fazla.
100 yaşına ulaşan her erkeğe karşı
dört kadın bu yaşa ulaşıyor.
Covid-19'un Brezilya ekonomisi
ve nüfusu üzerindeki etkilerini
inceleyen nüfus bilimcisi Jose
Eustaquio Diniz Alves'e göre,
"Kadınların hayatta kalma oranı
daima uzun vadede daha yüksek
olmuştur. Covid-19 da bunu
doğruluyor."
Ayrıca hastalıklara karşı direnç
bakımından da kadınların daha
güçlü bir bağışıklık sistemine sahip
olduğu ve erkeklere kıyasla bazı
kanser türlerine karşı daha az risk
taşıdıkları biliniyor.
Kadınların kalp ve damar
hastalıklarına, bazı viral
enfeksiyonlara yakalanma riskinin
da daha düşük olduğunu gösteren
veriler de var.
2003'te farklı bir koronavirüsün
yol açtığı SARS salgını sırasında
Hong Kong'da ölen 299 kişinin
yüzde 57'si erkekti. 1918'deki
İspanyol gribi salgınından da
erkekler daha fazla etkilenmişti.
Peki bu orantısızlık neden
kaynaklanıyor?
Dr. Maolem'in de savunduğu
bir teoriye göre, hayatta kalma
bakımından kadınlar daha güçlü.
"Kadınların Genetik Üstünlüğü
Üzerine" adlı kitabında
Maolem, davranış ve yaşam
tarzı tercihlerinin oynadığı role
rağmen, kadınların biyolojik olarak
erkeklerden daha güçlü olduğunu
gösteren verilere yer veriyor.
Kadınlar, genel olarak daha
düzenli doktora gidiyor, daha az
sigara içiyor, daha sık el yıkıyor.
Erkekler ise tipik olarak daha
riskli davranışlar gösteriyor ve
hastalıklara karşı zamanında

yeterli oluyor, genetik hastalığın
kadınlarda daha hafif görülmesini
sağlıyor.
Dr. Maolem, bu farklılıkların
kadınların sadece daha uzun
ömürlü olmasını değil, prematüre
doğan kız bebeklerin yoğun
bakımda yaşam şansının daha
fazla olmasını da açıklayıcı
nitelikte olabileceğini söylüyor.

müdahalede bulunmuyor.
Brezilyalı nüfus bilimci Alves'e
göre, Covid-19 bakımından
kadınların hayatta kalma oranının
daha yüksek olması birçok faktöre
bağlı. "Ölüm oranı bakımından
biyolojik faktörlerin açıklayıcılığı
sosyal faktörlerden daha az" diyor.
Kadınların salgından kurtulma
şansının daha yüksek olmasını
açıklama girişimlerini "hemen
hemen kesinlikle geçerli" görse de
Dr. Moalem, bu konuyu açıklayıcı
olabilecek başka etkenlere de
bakmak gerektiğini söylüyor.
Nisan ayında New York Times
gazetesine yazdığı bir makalede,
"Bu açıklamalarda göz ardı edilen
şey, koronavirüsün erkekler
üzerindeki orantısız etkisi anormal
değil. Hayatta kalma bakımından
erkekler daha zayıf" diyordu.
Bunun nedenini ise genlerin
işleyişine bağlıyor.
X kromozomunun gücü
İnsanların her hücresi normalde
23 çift olmak üzere toplam 46
kromozomdan oluşuyor.
Bunların 22 çifti kadın ve erkekte
aynı. 23. çiftteki farklı kromozom

cinsiyeti belirliyor. Bunlar
kadınlarda iki X kromozomu iken,
erkeklerde X ve Y kromozomu
olarak ayrışıyor.
X kromozomu Y kromozomundan
yapısal olarak daha büyük ve
daha karmaşık. Hücre fonksiyonu
açısından gerekli proteinleri
üreten uzun genetik madde
dizilimine sahip yaklaşık 1150 gen
içeriyor.
Y kromozomunda ise 60-70 gen
bulunuyor.
Ancak iki adet X kromozomunun
olması kadınların iki kat daha
fazla X bağlantılı protein ürettiği
anlamına gelmiyor.
Dişi hücrelerinde bu X
kromozomlarından sadece birisi
aktif hale geliyor. İkinci kopya
ise rastgele "inaktive" edilerek
etkisizleştiriliyor. Her hücre
aynı X kromozomunu devre dışı
bırakmıyor ve bu durum kadınlara
avantaj sağlıyor.
Bir erkeğin X kromozomunda
hastalığa yol açan bir gen varsa,
bu hastalığın ortaya çıkma ihtimali
daha yüksektir.

Kadında ise aynı hastalığın olması
halinde, sağlıklı X kopyasına
sahip olan hücreler, genlerin
doğru şekilde ifade edilmesini
sağlayacaktır. Kadınlarda da bu
hastalık ortaya çıkmakla birlikte,
daha hafif geçirme olasılıkları
yüksek olacaktır.
İnaktivasyon sürecinden 'kaçış'
Son 15 yılda bilim insanları, 'X
kromozomunun inaktivasyonunun
tamamlanmamış olması' şeklinde
ifade edilebilecek bir başka süreç
hakkında da daha fazla bilgi sahibi
oldu.
Burada, genlerin hem aktif
hem de aktif olmayan X
kromozomlarında ifade edilmesi
durumu söz konusudur.
Helsinki Üniversitesi Moleküler
Tıp bölümünden araştırmacıların
2017'de yaptığı bir çalışmada,
X inaktivasyon sürecinin
tamamlanmaması olgusuna X
kromozom genlerinin en az yüzde
23'ünde rastlandığı görüldü.
Bu genler hiçbir zaman aktif
X kromozomunda olduğu gibi
tam olarak ortaya çıkmasa da,
bu "kaçış" fark yaratmak için

Diğer faktörler
Diğer çalışmalar, kız bebeklerin
akciğerleri daha erkenden
olgunlaştığı için yenidoğan yoğun
bakım ünitelerinde hayatta kalma
oranlarının daha yüksek olduğunu
gösterdi. Böylece, yenidoğan
dönemindeki başlıca ölüm
nedenlerinden biri olan solunum
sorunlarının ortaya çıkmasından
korunuyorlar.
Ama kadın ve erkekler arasındaki
farklılıkların açıklanmasına
yardımcı olabilecek başka
faktörler, örneğin hormonlar da
var .
Yüksek seviyedeki erkeklik
hormonu testesteron, riskli
davranışlar ve grip aşısı olduktan
sonra bağışıklık sisteminin
daha zayıf bir tepki vermesiyle
ilişkilendirildi.
Kadınlık hormonu östrojenin ise,
anti-inflamatuvar özellikleri var
ve bağışıklık sisteminin gösterdiği
tepkileri güçlendiriyor.
Uzmanlar aynı zamanda,
anjiotensin-dönüştürücü enzim
2, ya da ACE2'yi araştırıyor. Bu
enzim, koronavirüse bir giriş
vücuda giriş noktası sağılyor ve X
kromozomunda yer alıyor.
Kadınlarda X kromozomundan
iki kopya olduğu ve bu sayede X
bağlantılı hastalıklardan daha az
etkilendiklerinden, bazı uzmanlar
kadınların Covid-19'dan daha az
etkilenmelerinin bir açıklamasının
bu olabileceğini söylüyor.
BBC
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İslam Dünyasının Sevgili Peygamberi Hazreti Muhammed'i Vasfeden Eser

MUHAMMEDİYYE
Aydın Kerkük
Müellif:
Prof.Dr.Amil Çelebioğlu
Yayına Hazırlayan

Kerkük Sabahı

Hatırlıyorum eskiden
Kerkük'te iki kütüphane
vardı biri büyük çarşı Nakışlı
minare caimisi civarında
rahmetli Molla Mustafa
kütüphanesi, ötekisi ise yine
Kerkük'ün büyük çarşısında
Rahmetli Mehmet Emin
Asri kütüphanesi idi.Adları
geçen bu iki kütüphane
de halk tabakasının takip
ettiği 4 kitapçık vardı yani 4
kitap bu iki kütüphane de
satınalınırdı.Kitabın birincisi
Muhammediyye ikincisi
Ahmediyye üçüncüsü Kerem
ile Aslı dğrdüncüsü ise İbrahim
be namaz kitapları idi.Bu
kitapların halk arasında en
yaygını Muhammediye kitabı
idi, çünkü Muhammediyye
mevlitlerde,dini merasimlerde
okunup ve peygamber
efendimizin her yönüyle
mübarek vasfını şiirle dile
getiren bir nadir eser olarak
bilinmekterdir.Hazılamış
olduğmuz bu yazımızda son
zamanlarda elimize ulaşan
iki cilitlik Muhammediyye
kitabı yoluyla hem de
Muhammediye eserinin
büyük uzmanı yazar Mustafa
İsmet Uzunun bir yazısını
aktarmakla bahtiyarlık
duyuyorum saygılarımla.
Yazıcıoğlu Mehmed
(Muhammed), kardeşi Ahmed
Bîcan’ın teşvikiyle Arapça
kaleme aldığı Meġāribü’zzamân li-ġurûbi’l-eşyâʾ fi’l-ʿayn
ve’l-ʿıyân adlı eserini Türkçe’ye
çevirmesini ondan istemiş,
Ahmed Bîcan’ın bu eserden
hareketle Envârü’l-âşıkīn’ı
ortaya koymasından bir
müddet sonra bu defa kendisi,
Meġāribü’z-zamân’ın özellikle
Hz. Peygamber ve ashabıyla
ilgili kısımlarını Türkçe olarak
yeniden yazmış ve eserine
Kitâbü Muhammediyye
fî na‘ti seyyidi’l-âlemîn
habîbillâhi’l-a‘zam Ebi’l-Kāsım
Muhammedini’l-Mustafâ
adını vermiştir. Müellif Resûl-i
Ekrem’in diliyle aktardığı,
“Yenile mevlidim çıksın cihâna
/ Eğerçi söylenir dehren-fedehrâ” beytiyle, na‘t diye
nitelendirdiği eserinin aynı
zamanda mevlid özelliği
taşıdığına işaret etmektedir.
Mevlidlerde yer alan bütün
bölümleri içeren ve dinî
törenlerde mevlid gibi
okunduğu bilinen eser siyermevlidler arasına girecek
dinî-destanî bir muhteva
taşımaktadır. Yazıcıoğlu,
çilehânesinde zikir ve ibadetle
meşgul olduğu sırada bazı
yakınlarının kendisinden
Hz. Peygamber hakkında
bir kitap kaleme almasını
istediklerini, daha önce birçok
siyer ve mevlidin yazılmış
olduğunu söyleyerek bu
teklifi kabul etmediğini, ancak
rüyasında Resûlullah’ı görüp
ondan, “İçir hikmet şarâbın
ümmetime / Sözümü söyle
halka âşikârâ” emrini alınca
eseri yazmaya başladığını
belirtir. Muhammediyye

853 Cemâziyelâhirinde
(Ağustos 1449) Gelibolu’da
tamamlanmıştır.
Değişik konulardaki
manzumelerden oluşan
Muhammediyye üç bölümde
incelenebilir. 1. Yaratılışla
ilgili kısım (1-1413. beyitler).
Mülemma‘ bir tevhidin
ardından bir na‘t ile başlayan
bu bölüm Hulefâ-yi Râşidîn’in
övgüsü, sebeb-i te’lîf ve
içinde bir tevhidin yer aldığı
“iftitâhu’l-kitâb” ile devam
eder. Devriyye-i arşiyye
tarzında kaleme alınan bu
kısım önce Hz. Muhammed’in
nurunun, daha sonra kâinatın
onun şanına yaratılması
anlayışı üzerine kurulmuştur.
Cennetin, cehennemin,
yerlerin, göklerin, meleklerin,
cinlerin, şeytanların, diğer
mahlûkatın, Âdem ve
Havvâ’nın yaratılışı, bu ikisinin
cennetten yeryüzüne inmesi,
Arafat’ta buluşmaları da
aynı bölümde işlenen başlıca
konulardır. 2. Siyer-mevlid
bölümü (1414-4756. beyitler).
Burada Hz. Âdem’den itibaren
bütün peygamberlerin bazı
özellikleriyle tanıtılmasından
sonra Hz. Muhammed’in
doğumu, hayatı, savaşları,
mûcizeleri, Ehl-i beyt’i ve
halifeleri anlatılır. 285 beyitlik
bir mi‘râciyyeyi de içeren
bu kısımda ayrıca Kur’ân-ı
Kerîm’in hususiyetleri,
Fâtiha, İhlâs gibi sûrelerin
tefsiri, hadis şerhleri,
Resûlullah’ın nasihatleri,
salavat getirmenin faziletleri,
ibadetlere ve cihada teşvik
gibi konular yer almaktadır.
Muhammediyye’nin halk
üzerinde en etkili kısmı olan
“Vefât-ı Muhammed” bahsi
de buradadır. Bu bölüm
Hz. Fâtıma’nın, Hulefâ-yi
Râşidîn’in, Hz. Hasan ve
Hz. Hüseyin’in vefatlarıyla
ilgili mersiyelerle aşere-i
mübeşşere ve ashâb-ı
Suffe’nin tavsifinin ardından
bir münâcâtla sona erer.
İfrat ve tefritten uzak bir
yaklaşımla kaleme alınan
“Vefâtü’l-Hasan ve’l-Hüseyn”
başlıklı elli dört beyitlik
Kerbelâ mersiyesi muharrem
törenlerinde asırlarca
okunmuştur. Mersiyenin
Zâkirî Hasan Efendi tarafından
nühüft makamında yapılan
bestesi Türk dinî mûsikisinde
türün en çok rağbet gören
örneklerinden biri sayılır.
3. “Fasl fî eşrâti’s-sâa”
başlığından itibaren gelişen
kısım (4757-8765. beyitler).
Burada kıyamet alâmetleri,
deccâlin çıkışı, nüzûl-i Îsâ,
Ye’cûc ve Me’cûc, dâbbetü’larz, güneşin batıdan doğuşu,
tövbe gibi konular işlenmiştir.
Kıyametin kopması, sûr-ı
İsrâfîl, haşr, havz-ı kevser,
livâü’l-hamd, şefaat, hesap
ve kitap, sırat, cennet ve
cehennem hakkında bilgilerin
ardından hâtime kısmı
gelir. Bu kısımda müellif
ayrıca eserin telif sebebini,
Hz. Peygamber’i ve Hacı
Bayrâm-ı Velî’yi rüyasında
görmesini anlatır. Mahmud
Paşa, Ahmed-i Hâs, Derviş
Bayezid, hocaları Zeyne’lArab ile Haydar-ı Hafî’ye

Yazıcıoğlu Mehmed’in (ö. 855/1451) Osmanlı dinî-tasavvufî
kültürünün oluşmasına katkıda bulunan manzum eseri.

dair mâlûmat verir. “Eğer
Rûm’un revânında görürsem
ben dilârâyı / Revânına
revân edem Semerkand u
Buhârâ’yı” matla‘lı meşhur
na‘tın ardından eser bir dua
ve münâcâtla son bulur.
Yazıcıoğlu, Muhammediyye’yi
yazarken Fahreddin er-Râzî,
Zemahşerî, Gazzâlî, Mücâhid
b. Cebr, Nevevî, Kādî İyâz,
Tahâvî, Mâtürîdî, Molla Câmî
gibi âlimlerin eserlerinden
istifade etmiştir.
Eserde başta hezec olmak
üzere aruzun çeşitli
bahirleri kullanılmış, uzun
kalıpların ardından kısa
kalıpların seçilmesi eserin
daha başarılı ve etkileyici
olmasını sağlamıştır.
Muhammediyye’de
tahkiye kısımlarının dışında
tevhid, na‘t, münâcât,
mi‘râciyye, devriyye,
şemâil ve methiye türünde
manzumeler mevcuttur.
“Kasîde ilâhiyye” başlıklı

manzume, Türk edebiyatında
daha sonra “ilâhi” adıyla
gelişecek müstakil bir
türün başlangıcıdır. Eserde
yirmi dört terciibend, bir
terkibibend, birkaç müstakil
kaside (Vedâ haccı) ve
mesnevi (hâtimetü’l-kitâb),
biri Arapça altı adet kıta
bulunmakta, ayrıca ArapçaFarsça mülemma‘ beyitler
yer almaktadır. Müellifin
kafiye, redif ve diğer âhenk
unsurlarına dikkat etmesi,
Muhammediyye’nin
ezberlenmesini ve dinî
toplantılarda okunup
dinlenmesini kolaylaştırmıştır.
Nitekim Evliya Çelebi
Gelibolu, Ankara ve Amasya
halkının Muhammediyye’yi
ezbere okumakla tanındığını
kaydeder. Eser Anadolu ve
Rumeli’nin yanı sıra Kırım’da,
Kazan’da ve Başkurt Türkleri
arasında da tanınmıştır.
Muhammediyye sade ve
samimi ifadesi, akıcı üslûbu
ve halk dilinden tabirleriyle
asırlardan beri geniş halk
kitleleri üzerinde etkili
olmuştur. Medrese, tekke
ve camiler yanında, köy
odalarında da muhafaza
edilmiş, okunup dinlenmiş,
bu suretle yaygın din
eğitiminin dayandığı en

mühim eserlerden biri
kabul edilmiştir. Elde bestesi
bulunmamasına rağmen
mûsiki araştırmacıları eserin
XV. yüzyılda bestelenmiş
olduğu kanaatine
sahiptirler. XVII. yüzyıldan
itibaren bazı sanatkârların
“muhammediyehan” diye
kayıtlara geçmesi eserin
mevlid gibi irticâlen ve
beste ile okunduğunu
göstermektedir. Bu hususta
meşhur isimlerden biri
Halvetî şeyhi Müstakim
Efendi’dir. XVIII. yüzyılda
muhammediyehan olarak
tanınmış en önemli isimler
arasında Akbaba imamı
bestekâr Mehmed Zaîfî
ve İstanbullu Hâfız Şühûdî
Mehmed Efendi gibi üstatlar
da bulunmaktadır. İsmâil
Hakkı Bursevî, Akbaba
imamının Sultan Selim
Camii’ne muhammediyehan
tayin edilmesinin şehirde
büyük bir sevinçle
karşılandığını, onun başarılı
icrasıyla hatim meclislerinin
sonunda eserin bazı
bölümlerinin okunmasının
bir âdet haline geldiğini
yazmaktadır (Ferahu’r-rûh, I,
2-3).
XV. yüzyıl Anadolu
Türkçesi için zengin bir dil
malzemesine sahip olan
Muhammediyye’nin müellif
hattı harekeli nüshası Vakıflar
Genel Müdürlüğü Arşiv
ve Neşriyat Müdürlüğü
Kütüphanesi’ndedir
(nr. 431/A). İstanbul’da
otuz ikisi Süleymaniye
Kütüphanesi’nde olmak
üzere elli sekiz tam, yedi
eksik nüshası tesbit edilmiştir.
Bunların dışında Anadolu
kütüphanelerinde otuzdan
fazla, Kahire, Londra ve
Vatikan kütüphanelerinde onu
aşkın yazması bulunmaktadır
(Muhammediye [haz.
Âmil Çelebioğlu], I, 5759). Eski harflerle yirminin
üzerinde baskısının yapılmış
olması (Özege, II, 898)
eserin gördüğü rağbeti
göstermektedir. Âmil
Çelebioğlu, Muhammediyye
üzerinde hazırladığı doktora
çalışmasının (Erzurum 1971)
metin kısmını günümüz
Türkçe’sine yaklaştırarak
müellif ve eser hakkında kısa
bir giriş ve lugatçe ile birlikte
yayımlamış (I-IV, İstanbul

1975), esas ilmî neşir daha
sonra gerçekleştirilmiştir (I-II,
İstanbul 1996). Eserin Agâh
Güçlü (İstanbul 1969) ve
Abdülkadir Akçiçek (İstanbul
1984) tarafından yapılmış
Latin harfli baskıları da vardır.
İsmâil Hakkı Bursevî
Muhammediyye’yi Ferahu’rrûh adıyla şerhetmiş, İstanbul
ve Kahire’de birçok defa
basılan eseri (a.g.e., IV, 1652)
Mustafa Utku sadeleştirerek
yayımlamıştır (I-V, İstanbul
2000-2004). Hüseyin Yenice
(İstanbul 1987) ve Murat Ali
Karavelioğlu (İstanbul 1999)
Ferahu’r-rûh’un I. cildi, Sunay
Yılmaz ise II. cildi (İstanbul
1993) üzerinde bir yüksek
lisans tezi hazırlamışlardır.
Muhammediyye XVII. yüzyılda
Esîrî Mehmed Yûsuf Efendi
tarafından nesre çevrilmiştir
(Nuruosmaniye Ktp., nr. 2581;
Süleymaniye Ktp., Yazma
Bağışlar, nr. 184).
Muhammediyye’nin bazı
nüshaları hattatlar tarafından
özellikle nesih hattıyla
yazılmış ve tezhip edilerek
ciltlenmiştir. Ayrıca matbu
nüshaların bir kısmı Mustafa
Râkım gibi tanınmış matbaa
hattatlarınca yazılarak
bastırılmıştır. İstanbul’daki
İranlı yayıncılar eliyle yapılan
kaçak baskılara okuyucuların
dikkatini çekmek üzere bazı
baskıların ilk sayfasına kayıtlar
konması Türk yayıncılık tarihi
bakımından eserin önemini
arttırmaktadır. Bunun yanında
cennet, cehennem, arş, kürsü,
livâü’l-hamd, Mekke, Medine,
Kâbe ve Mescid-i Nebevî
ile ilgili şekil ve çizimlerin
eklenmesi eseri dinî halk
resimciliği açısından değerli
kılmaktadır.
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TELAFER'DE ENGELLİ
GENÇ FUTBOLCU

Saddam Sufi
Maç önceleri ellerindeki
koltuk değneği ile entreman
yaparken hemen ilgini çeker.
Telaferli Eymen bir ayağını
askeri operasyonlar sırasında
kaybetti ama herşeye rağmen
ne iradesi nede hayata
tutumunu kaybetmedi işte
bu yüzden de yeşil sahalarda
futbol oynamaya devam
etti daha güzel hem çok iyi
oyunuyor hemde takımının
kaptanlığını yapıyor.
Spor severler Eymen'in
maçlarda yaptıkları
haraketlere hayran kalıyorlar
ve onun maçtaki orta sahada
kurduğu oyununu çok
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Geçtiğimiz 17 Aralık 2020 tarihinde Kerkük
Türkmence Eğitim Bölümüne bağlı Spor
Komisyonu, Eğitim Müfettişi Neda Fuat
Başkanlığında bir heyet Kerkük Spor ve Okul
Etkinlikleri Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yeni
görev alan Müdürü Mansur Madri Alvan'a
bir demet gül takdim ederek kendisini tebrik

beğeniyorlar.
O maçlarda attığı gollarını
Barazilye oyuncuları gibi
güzel atıyor.
İşte hayat budur istediği
hedefe yetişmek için yeterki
israrlı olması gerekiyor.
Aslında belki de bir engellinin
böyle futbol oynamasına
ilk duyduğunda inanması
zor olur ama Eymen futbol
yanında çok iyi yüzmek,
bisiklet kullanmayı biliyor .
bunun yanındaki en büyük
hedefi ise Irak Milli Özel
İhtiyaç Sahipleri Takımında
oyuncu olmak istiyor . bu
hedefte Eymen için zor değil
bence.

üzerine Maradona'nın
cenazesi yakılamadı.
Buenos Aires mahkemesi,
verdiği kararla DNA testi
gerekebileceği için efsane
futbolcunun bedeninin
yakılmamasına karar verdi.
Maradona'nın avukatı,
efsane Arjantinli'nin
DNA örneklerinin çoktan
alındığını fakat yine de
bedenin yakılmasına izin
verilmediğini belirtti. 6
kişinin öz çocuk olma iddiası
üzerine açtığı dava, bir süre
daha sürecek gibi görünüyor.
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Sporx

ettiler.
Ziyaretçi heyeti yeni Müdür Alvan sıcak
birşekilde karşıladı.
Gereçekleşen ziyaret sırasında Kerkük'teki
okullarda (Kovid 19) sürecinin devam etmesi
ile birlikte spor etkinlikleri görüşüldü.
Görüşmede Perşembe günleri okullarda Irak'ın

bayrak göndere çekilmesi merasimlerinin
düzenlenmesine vurgu yapıldı ayrıca okullarda
farklı spor ve okul etkinilklerin yapılmasında
önem vermenin gerektiğini dile getirildi.
Görüşmenin sonunda Spor ve Okul Etkinlikleri
Müdürü Alvan ziyaretçi heyete teşekkürlerini
iletti.

Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs olduğunu basına
sızdıranlar 1 yıl hapis cezası alacak
Kasım ayında koronavirüse
yakalanan G.Saray'ın sağ beki
Omar Elabdellaoui'nin test
sonucunu basına sızdıranlar
için Norveç polisi inceleme
başlattı. Polis Müfettişi Andreas
Kruszweski, "Bir kişinin
mahremiyetinin ihlalinin ne
kadar ağır bir suç olduğunu
tüm Norveç görmeli. Omar'ın
sonucunu basına sızdıran kişi en
az 1 yıl hapis yatacak" dedi.
Norveç'te Omar Elabdellaoui'nin
koronavirüs testinin pozitif
olduğunu basına sızdıranlar
hapis cezasıyla karşı karşıya.
Norveç'ten Dagbladet'te yer
alan habere göre; 29 yaşındaki

Omar Elabadellaoui, 13 Kasım
akşamı koronavirüs olduğunu
öğrendi ve haber kısa bir süre
sonra tüm Norveç basınında
yer almaya başladı. Norveç
Milli Takımı, çıkan haberler
üzerine Avusturya'ya yedek
takımını gönderdi. Ancak,
Omar'ın koronavirüs testinin
pozitif çıktığını basına sızdıranlar
aynı zamanda Galatasaraylı
oyuncunun mahremiyet
haklarını da ihlal ettiler. Norveç
polisi de bu bilgiyi sızdıranın
peşine düştü.
Norveç Polis Müfettişi
Andreas Kruszewski, "Bu
konuda araştırmalarımızı

Juventus, Ronaldo'nun penaltı
kaçırdığı maçta Atalanta ile 1-1
berabere kaldı

yaptık ve raporumuzu tuttuk.
Mahremiyetin ve gizliliğin ihlali
suçları işlendi. Davanın en
kısa sürede sonuçlanacağına
inanıyoruz." açıklamasını

yaptı. Kruszewski, Norveç
Futbol Federasyonu'nun da
bu araştırmada tüm gücüyle
yardımcı olduğunu açıkladı.
AA

Liverpool, Tottenham maçında reklam
aldığı Mauritius'un adını yanlış yazdı

İtalya Serie A'da şampiyonluk adayı Juventus, evinde Atalanta ile 1-1
berabere kaldı. Siyah beyazlılarda yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo,
61. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
İtalya Serie A'nın 12. haftasında Juventus, konuk ettiği Atalanta ile
yenişemedi.
Maçta ev sahibi ekip, Federico Chiesa'nin nefis golüyle 1-0 öne geçti.
Chiesa, topu ceza sahası sağ ön çizgisi yakınından müthiş bir vuruşla
ağlarla buluşturdu. İlk yarıyı Juventus, 1-0 önde tamamlarken; 57'de
Remo Freuler, Chiesa'ya nazire yaparcasına hemen hemen aynı
noktadan şık bir gol attı. Freuler'in golünün tek farkı ise sol 90'a
gitmesiydi. Maçın 60. dakikasında Hans Hateboer'in yaptığı harekete
hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Cristiano
Ronaldo'nun vuruşunda kaleci Pierluigi Gollini, doğru köşüye
tahmin etti ve Portekizli'ye gol izni vermedi. Bu skorun ardından 12
maç sonunda 6. beraberliğini alan Juventus puanını 24'e yükseltti.
Atalanta ise haftayı 18 puanla kapattı.
euronews

Lewandowski en iyi seçildi, geceye
Ronaldo'nun bakışları damga vurdu
2020 FIFA En İyiler Ödülleri
sahiplerini buldu. Yılın Futbolcusu
Ödülü Lewandowski'ye gidince,
bu durumdan memnun olmayan
Cristiano Ronaldo'nun bakışları
geceye damga vurdu.
İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA
Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen
2020 FIFA En İyiler Ödülleri'nin
töreni, yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) tedbirleri kapsamında
çevrim içi düzenlendi. Tören, corona
virüs tedbirleri kapsamında çevrim içi
düzenlendi.
Erkeklerde yılın en iyi oyuncusu
ödülüne, Bayern Münih'te forma
giyen Lewandowski layık görüldü.
Polonyalı santrfor, böylece bu sene
UEFA'nın ardından FIFA'nın da en iyi
oyuncu ödülünü kazandı.
Yılın Futbolcusu Ödülü
Lewandowski'ye gidince Cristiano
Ronaldo'nun bakışları geceye damga
vurdu. Üzgün ve şaşkın bir hale
bürünen Ronaldo'nun yüz ifadesi
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Diego Armando Maradona'nın
bedeninin yakılmasına
mahkeme izin vermedi

Kasım ayında hayatını
kaybeden Arjantinli futbol
efsanesi Diego Armanda
Maradona'nın bedeninin
yakılmasına mahkeme engel
oldu. Maradona'nın DNA
testi nedeniyle cenazesinin
yakılmadığı ortaya çıktı. 6
kişi, efsane futbolcunun öz
çocuğu olduğu iddiasıyla
dava açmıştı.
Arjantinli futbol efsanesi
Diego Armanda Maradona,
25 Kasım'da hayata veda
etti. Vefatının ardından 6
kişinin öz çocuk olduğu
iddiasıyla dava açması
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Afrika kıtasına bağlı bir ada ülkesi olan Mauritius'i tanıtan bir internet
sitesiyle reklam anlaşması yapan İngiliz devi Liverpool, Tottenham
maçında ülke isminin yanlış yazınca kriz çıktı.
Afrika kıtasına bağlı bir ada ülkesi olan Mauritius, Liverpool ile bir reklam
anlaşması imzaladı ancak ülke isminin yanlış yazdı.
8 milyon euro'ya (381 milyon Mauritius rupisi) yakın bir bedel
karşılığında Liverpool ile sözleşme imzalayan Mauritius hükümetine
bağlı ve ülkeyi tanıtan MauritiusNow.com sitesinin adı, İngiliz devinin
stadyumunda oynanacak maçlarda 6 kez 20 saniye gösterilecekti.
Tanıtım, Premier Lig ve Federasyon Kupası maçlarında 3 yıl boyunca
dönecekti. Ayrıca, yılda 8 maç için 4'er bilet de verilecekti. Bu maçların
4'ü VIP tribününde, 4'ü ise taraftarlar içinde olacaktı. Peşin ödenen 8
milyon euro'ya karşılık Liverpool, Mauritius'un adını reklamlarda yanlış
yazdı. Mauritius yerine 'Mauritus' yazması ve bunun 6 kez tekrar etmesi
sonrası ülkede bir kriz yaşandı.
Sporx

Beşiktaş, Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup ederek
kupada yoluna devam etti
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası
5. turunda 2. Lig ekibi Tarsus
İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup
etti ve adını son 16 turuna
yazdırdı. Siyah beyazlılarda
Güven Yalçın, 12. dakikada
penaltı kaçırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turu
mücadelesinde Beşiktaş,
Tarsus İdman Yurdu'nu konuk
etti. Vodafone Stadı'nda
oynanan mücadelede siyah
beyazlılar rahat bir galibiyet
elde etti.

Beşiktaş'ın golleri, 30.
dakikada Rosier, 39. dakikada
Larin ve 56. dakikada Güven
Yalçın'dan geldi. Tarsus'un
tek golünü ise 80. dakikada
Mertcan kaydetti. Öte yandan
ev sahibi ekip 12. dakikada

Güven Yalçın ile bir penaltı
vuruşundan yararlanamadı. Bu
sonuçla Beşiktaş kupada adını
son 16 turuna yazdırdı. Tarsus
İdman Yurdu ise turnuvaya
veda etti.
sondakika

Andre Villas-Boas gazeteciyi tehdit etti: Tanrı seni yakalama şansı verecek

sosyal medyada da gündem oldu.
2016 ve 2017 yıllarında yılın
oyuncusu seçilen ve bu ödülü üçüncü
kez kazanmak isteyen Ronaldo bunu
gerçekleştiremedi.
BBC

Marsilya'nın hocası Andre Villas-Boas,
kaybettikleri Rennes maçının ardından
düzenlenen basın toplantısında La
Provence gazetesi muhabirini tehdit
etti. Boas, "Böyle devam et. Tanrı bana,
seni yakalama şansı verecek" ifadelerini
kullandı ve dünyada gündem oldu.
Marsilya teknik direktörü Villas-Boas,
kaybettikleri Rennes maçı sonrasında
basın mensubunu tehdit etmesiyle
Fransa'da gündem oldu.
Portekizli hoca, maç sonunda

düzenlenen basın toplantısında La
Provence gazetesinin muhabiriyle
girdiği ikili diyalogdan sonra yerinden
kalkarak mikrofonlardan uzaklaştığı
ve basın toplantısını bitirmeye
çalıştığı sırada söylediği sözler futbol
dünyasında gündem oldu. Boas'ın
sözlerinde gazeteciyi açıkça tehdit ettiği
ifadeler şu şekilde: "Böyle devam et,
seni yakalayacağım. Tanrı bana bir gün
seni yakalama şansı verecek"
Ayrıca görgü tanıklarının ifadelerine

göre Boas ile tehdit ettiği gazeteci
arasında stadın otoparkında da sözlü
gerginlik yaşadığı belirtildi.
Geçtiğimiz haftalarda da Boas,
kazandıkları Monaco maçından sonra
da başka bir gazeteciye, "Yanlış yazılar
yazıyorlar. Bana hoşlanmadığım
bir kişisel saldırı var. Yayınlanacak
istatistikler varsa iyi olanlardan da
yeteri kadar vardır" sözleri dikkat
çekmişti.
sondakika

Kerkük Sabahı

SPOR

 �صفحة16

 دينار250:ال�سعر

2020 ) كانون االول21( ) االثنني72(العدد
K

e

r

k

ü

k

S

a

b

a

h

ı

N

E

W

S

P

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

TÜRKMEN KIZININ PARMAKLARINDAKİ
YETENEK RESİM DÜNYASINDA YANKILANDI
Kasım Avni
Korona salgınına karşı mücadele
gösteren sağlık ekiplerine özel
düzenlenen resim yarışmasına
katılan Tuzhurmatu Lisesi'nin
öğrencisi olan Zeynep Ali Hüseyin
Selahattin İli üzerine birinciliği
kazandı.
Elde ettiği bu başarıdan dolayı
Tuzhurmatu Eğitim Bölümün Sanat
Etkinlikleri Salonunda Bölüm
Müdürü ve yardımcılarının ayrıca
eğitimcilerin katılım ile Zeynep Ali
Hüseyin ödüllendirildi.
Zeynep Ali Hüseyin katıldığı resim
yarışmasında Selahattin İli'nde
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TUZHURMATU'DA EDEBİYAT
BİRLİĞİNDE SEÇİMLER

birinci oldu ülke üzerinde ise katılan
105 yarışmacının arasından ön
sıralarda yer aldı.
Bu başarı hem Tuzhurmatu okulları,
hemde katılan yarışmacı için ve
ailesi içinde çok önemli bir başarıdır.

Kasım Avni

KERKÜK'TE KISA BOYLULARA ÖZEL FESTİVAL
Kerkük-Kerkük Sabahı
Kerkük Spor ve Gençlik Müdürlüğü'ne
bağlı (Özel İhtiyaç Sahipleri Yardımı), (spor
hekimliği) bölümleri ile (kısa boylular
Cemiyeti) işbirliği yaparak Kerkük'te
cücelere özel büyük bir festival düzenlendi.
Düzenlenen festivale çok sayıda taraftar
katıldı. Festivalde hazır bulunanlar ilgili
makamlara seslenerek toplumdaki cüceler
kesimine daha fazla önem verilmesini
istediler.

Ülke genelinde Edebiyat ve Kültür Birliklerinde seçimlerin yapılması
kapsamında Tuzhurmatu'da yeni seçimler düzenlendi.
Edebiyatçılar ve Şairler Tuzhurmatu Kültür Sarayında toplanarak
yeni Edebiyatçı ve Yazarlar Birliği'nin idari heyetini seçtiler. Seçimler
Selahattin Edebiyat ve Yazarlar Birliği'nin Başkanı da hazır bulundu.
Şeffaf ve demokrasi bir hava çerçevisinde düzenlenen Edebiyatçı ve
Yazarlar Birliğinin yeni Başkanı Edebiyatçı Remzi Çavuşoğlu kazandı.
Toplam 26 oyunun çoğunluğunu alan Çavuşoğlu ve yanındaki heyet
Tuzhurmatu'nun yeni Edebiyatçılar ve Yazarlar Birliğinin başına geçtiler.
Seçimlerde hazır bulunanlar seçimlerin ardından Tuzhurmatu'da
edebiyat ve kültürel etkinliklerin daha fazla gerçekleşmesi için birlik
içerisinde çalışacaklarına söz verdiler.

İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times (FT), koronavirüs aşısı geliştiren
bilim insanları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'i "Yılın Kişisi"
olarak seçti.
Türeci ve Şahin'in kurucusu oldukları BioNTech firması, ilaç devi
Pfizer desteği ile 2020 başında başlayan ve hala etkisi devam eden
koronavirüs pandemisine karşı aşı geliştirdi.
Türeci ve Şahin'in 11 ay içerisinde aşıyı geliştirebilme başarılarından söz
eden FT, konuya ilişkin yayımladığı yazıda şu ifadelere yer verdi:
"Bilim, doğası gereği yavaş ve özenli bir iştir. Hipotezlere meydan
okunmalı ve yeni fikirler tükenene kadar test edilmelidir. Başarısızlık,
sürecin önemli bir parçasıdır. Hastalığı önlemede yüzde 95'in üzerinde
başarılı olan bir aşı üretilmesi de bu çiftin başarısını daha da dikkat
çekici hale getiriyor.

Kerkük Sabahı

Zoom

Kerkük Sabahı
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Irak Medya Ağı tarafından
haftalık yayınlanan bir gazetedir

Burhan Müftü

Başyazar
Nermin Müftü

Bir hikayem var

Financial Times, koronavirüs aşısını geliştiren Özlem Türeci ve
Uğur Şahin'i "Yılın Kişileri" seçti

Telafer'de
Hakikat
şiirleri
Telafer şehrinde şiir türlerinden
Hakikat şiiri bu tür şiirler, Peygamber
Efendimizin hadislerinden veya
Peygamber Efendimiz ehli beyt
imamlarının hadislerinden alınmak
suretiyle ayırt edilir.Şair hakikatta

IRAK TİYATROSU , IRAK
KİTAP FUARINDA MASAYA YATIRILDI
Bağdat-Kerkük Sabahı
Başkent Bağdat'ta düzenlenen Irak Kitap
Fuarındaki etkinlikler kapsamında Irak
tiyatrosunun durumunu tartışması ve
geliştirmesi için özel bir panel düzenlendi.
Düzenlenen paneli İnam Abdulmecid
yönetti. Panelde Irak'ın tiyatro yıldızları
Dr.Cüvad el-Esedi, Hind Kamil, Dr.Leyla
Muhammed ve Sanatçı Mahmud Ebu elAbbas katıldı.
Yönetmen ve Yazar Cüvad el-Esedi,panelde
konuşma yaparak '' tiyatro ile ilgili
konuştuğu zaman sıkıntı duydyuğunu
bleriterek bu mesele sadece Irak tiyatorusu
için değil Arap dünyasında da bu sıkıntının
yaşandığını da söyledi. El-Esedi, altmışlı
yıllarda tiyatro çok güçlü bir süreçten
geçtiğini ve o dönem ile bugünki tiyatro
arasındaki fark çok büyük olduğunu
sözlerine ekledi.
Panelde konuşma yapan Dr. Leyla
Muhammed ise, tiyatronun seksenli
yıllara kadar da çok güçlü olduğunu ve o
zamanlarda da insanların tiyatroya gitmesi
için uzun taburların oluştuğunu gördüklerini
ifade etti.
Sanatçı Hind Kamil ise konuşmasında
şu ifadelere yer verdi, '' dünya üzerinde
Editör
Yayın yönetmeni
Hüseyin Kemalzade

farklı meselelerde değişikliklerin yaşandığı
görüyoruz özellikle bu yılda salgın nedeni
ile herşeyin değiştiğini gördük dedi. Hind
Kamil, tiyatro meselesine gelince ister
tiyatronun türüne bakmadan bunun tiyatro
severleri ile işliki koruma meselesinde
herhangi bir engel görmüyorum yeter ki
sununlan tiyatro anlamlı olması yeterlidir
bence dedi.
Hind Kamil sözünün devamında '' Kültür
bir yatırımdır, bu konuda sanatçının iyi
birşekilde değerlendirdiği sürece hem
mesajını iyi birşekilde iletecektir hemde
kendisi için karlı çalışmalara dema edeceğini
belirtti.
Sanatçi Mahmud el-Abbas panelde
konuşma yaparak, şu cümlelere yer verdi ''
Irak tiyatro alanında çok kötü durumlardan
geçtiğini belirterek, bu sürecin doblaj
döneminden başladı günümüzdeki soruna
kadar devam etti bunu sebebi ise bence
sanat kurumlarındaki yaşanan sorunlardan,
çok sayıda da yüksek lisans ve doktora
diplomalarının dağıtılmasına rağmen
tiyatro alanında bu kadar çalışamaları
görümüyoruz diyerek sözünün sonuda da
sanat ismini taşıyan çok sayıda kurumları
görüyoruz bunun karşısında tiyatronun
olmadığını da görüyoruz dedi.

hikayeleri ve olayları içeriklerine bir
tür bilgelik alan şiirler şeklinde anlatır
bu şiirler zamanla dönüşerek şarkılar
haline geldi ve sazla çalınan bu şarkılar
alışılmış şarkılardan farklı bir müzik
türü oldu, ve bu şarkılar alışılmış
şarkılardan çok farklı dini ve ahlaki bir
karakter alır ve din ve insanlık çağrısı
yapan tavsiye ve talimatlar içerir.
insanların durumunu veya evrenin ve
doğanın durumunu veya bilgelik ve
popüler atasözleri içeren hikayeleri
tanımlar. Ve bu şarkılar uzun zaman
önce Telafer mahallesinde yayıldı,
böylece insanlar şarkıcıların evlerinde
toplandılar ve şiirleri ezberlediler ve
bu şiirler nesilden nesile aktarıldı.
Bu şarkılar ve şiirler şehrin mirasının
bir parçası oldu ve burda bazı
hakikat şiirinde bazı tanınan telaferli
ustalarının akla gelen isimlerinden
ahmet calut ve ali ekber paşa ve sayit
muhammed baba ve ali asgar yetim
ve muhmmmed ali kidi ve rıza ubeyit
ve derviş hüseyin ve abit harbo ve
abit nazarlı ve çok sayıda isimler var
hatırlmıyorum .
Ona göre bu şiirler türkiyede aynı
şekilde sanat ve din sahnesinde yerini
almış ve türkiyede muhebbet türküleri
ismi altında sayılır örnek aşık mahzuni
şerif ve mulis akarsu ..

Saddam sufi
Tasarım: Mazin Rahim

Ahmet Terzioğlu
ilaf enver
İnci Muhammet

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

