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BYSK , SEÇMEN KAYITLARINDA YENİLEME İŞLEMİNE
DAİR AÇIKLAMADA BULUNDU
Bağdat-Kerkük Sabahı
Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği
tarafından yapılan açıklamaya
göre önümüzdeki Ocak ayının
başından itibaren 30 günlük seçmen
kayıtlarında yenileme işlemlerinin
başlatılacağını duyurdu. Açıklamaya
göre BYSK önümüzdeki 02 Ocak ile 02
Şubat tarihleri arasında 30 günlük süre
zarfınde seçmen kayıtlarında yenileme

MÜCADELECİ
TÜRKMEN'E EL VEDA
Yıllarını Türkmen Davasına
adayan aynı zamanda da her
zaman Türkmen hakklarını
savunan ve Milliyetçi Türkmen
Hareketı kurucularından olan
İzzettin Derviş Demirci ( İzzettin
Alparslan) Hakkın rahmetine
kavuştu.
İzzettin Alparslan'a Allah'tan
rahmet diliyoruz ve ailesine de
başsağlığı iletiyoruz.

işlemlerinin devam edeceğini belirtti.
Açıklamada BYSK yeni seçmen
kayıtlarına (2001-2002-2003)
doğumlarını da eklediğini belirterek,
BYSK gelecek seçimlerde kullanılacak
cihazlarla ilgili İspanyol şirketi Andra
ve Koryeli şirket Miro ile görüşmelerde
bulunduğunu belirtti. Gerçekleşen
görüşmeler sırasında da BM temsilcisi
ve Bilgiler Teknolojisi Ekiplerinin de
hazır bulunduğunu açıklandı.

ULUSAL EKONOMİYE ZARAR VERENLER HAKKINDA İCRAATLAR
Bağdat-Yargı Enfermsayonu
Ülkede ulusal ekonomiye
zarar verenler hakkında
kanuni icraatların alınması
için Yüksek Yargı Meclisi
tarafından tüm mahkemelere
talimatlar verildi. Talimatlara
göre vatandaşların
günlük gıda ihtiyaçlarını
fiyatında oynayan tüccarlar
hakkında kanuni icraatların
alınmasının gerektiği
vurgulandı.
Yargı Meclisi tarafından çıkan
talimatta İçişleri Bakanlığı'na
bağlı özel polislerin
çarşılardaki dövizleri ve gıda
malzemelerinin fiyatlarını
denetlemeleri isteğinde
bulunduğu açıklandı.
Konu ile yapılan açıklamalara
göre özel mahkemelerce
borsada yasadışı dövizlerde
çalışanlar hakkında kanuni
icraatların alındığı belirtildi.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ
KOMİSYONU'NUN BAŞKANINDAN
140. MADDEYE ÖZEL AÇIKLAMA
CUMHURBAŞKANI , IRAK'TA
ADİL BİR HÜKÜM İÇİN CİDDİ
VE CESUR BİR DURUŞA
İHTİYACIMIZ VAR

S:3

Koronavirüs:mutasyonu hakkında neler biliniyor, İngiltere'de tespit edilen
yeni türle ilgili uzmanlar ne diyor?

S:4

Eskiden Kerkük'te Dükkanlar
İçin Reklam Diye Yazılan
Kasideler

Biz Neyin
Mücadelesini
Veriyoruz?
S:3

S:6

KERKÜK 'TE ELEKTRİK
SIKINTISI İLE İLGİLİ
AÇIKLAMA

Kerkük-Kerkük Sabahı
Kerkük'te son aylarda yaşanan elektrik
kesintilerinin sıkıntısı ile ilgili Kerkük Elektrik
Dağıtımı Dairesi tarafından bildiri çıktı.
Bildiriye göre, Kerkük'te elektrik
kesilmesinin gün boyunca uzun saatlerin
sürmesinin sebebi Ulusal Elektrik
Şebekesi'nden Kerkük'e tahsis edilen
hissenin 10800 Migawat'tan 1200
Migawata'a düşmesi bunun yanında
bazı elektrik santrallarınında üretimdeki
düşüş nedeninin Ulusal Gaz üretiminde
6200 Migawat'ın kaybolduğundan
kaynaklandığını açıklandı. Bildiriye göre
son günlerde Kerkük'ün merkezinde ve
etrafındaki köylerdeki elektrik kesintisin 17
saata yükseldiğini de belirtildi.

KERKÜK POLİSİ'NDEN UYARI
Kerkük –Kerkük Sabahı
Kerkük Eğitim Müdürlüğü'nde bir
vatandaşa karşı şiddet uygulayan Kerkük
Polis Güçleri'nin Acil Müdahale Ekipleri
mensupları hakkında soruşturmanın
açıldığını belirtildi. Kerkük Polis Müdürlüğü
tarafından çıkan bildiriye göre Kerküklü
vatandaşlara karşı yapılan şiddet olayları ile
kanuni icraatlar alacağını duyurdu.

S:2

SAHTE POLİS ALBAY'I
Kerkük Sabahı –Kerkük
Geçtiğimiz 23 Aralık 2020 Çarşamba
günü gecesinin geç saatlerinde
Kerkük'te sahta polis Albay'ı kılfına
giren ( Albay Haydar el-Musevi)
isimini taşıyan ve kendisinin
İçişleri Bakanlığı Bürosu'na
mensup olduğunu söyleyerek
hem polis subaylarını hemde
vatandaşlarada karşı sahtekarlık
yapan kişi yakalandı. Yakalanan
kişinin yanında çok sayıda belge,
ses kayıtları, araba plakaları, Albay
rütbeli polis kıyafetleri ve kendisinin
İçişleri Bakanlığı bürosuna menup
olduğunu iddia ettiren sahte
belgelerinin bulunuğu açıklandı.
Tutuklanan kişi Kerkük Güvenlik
İşleri Yargıcı tarafından tutklama
kararı çıkartıldığını , soruşturmaların
devam ettiğini ayrıca ilk itiraflarına
göre Babil , Bağdat ve Diyale
illerinde arandığı da belirlendi.

Fiyat : 250 Dinar

Irak'a selam
olsun
Hem Irak hem tüm dünya
için Irak'ta barış için nemaz
kılalım, hep birlikte insanların
sevinci için çalışalım,
yolsuzluğa ve yolsuzlukla
suçlulara karşı birlik olalım.
Kuran'i Kerim'de Hz.İsa
(a.s)'in 25 kez zikredilmesi
Yüce Allah'ın her nerede
olursa olsun her insan diğer
insanın kardeşinin olduğunu
bir işaretidir. Bu insanın
peygamberlerin babası
olan Peygamber İbrahim
(a.s)'in yeri olan Irak gibi
bir yerde olsa o zaman ne
anlama gelir acaba! Ama
şunu bilmemiz gerekiyor
ki bizler barış kültürünü
toplumda yaymadan barışa
kavuşamayız ki. Bunu
yapmamız için ilk adımımız
Irak'ta ayrımcılığa neden olan
tüm adlandırılmalara karşı
durmalıyız ve mazlumiyet
göstererek diğerini yok
etmekten uzak kalamız
gerekiyor. En önemli adım
ise herşeyden önce Irak'a
bağlı olmamız gerekmektedir.
Yeni yıl münasebetinden
dolayı tüm Irak halkını tebrik
ediyorum ve Allah'ın yanında
ve vatanımızda kardeşlerimiz
olan Hristiyanların da
bayramını kutluyorum.
Başyazar

Kerkük Sabahı

K

8 Sayfa

Açılış

Irak Medya Ağı tarafından haftalık yayımlanan bir gazetedir

haberler
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KERKÜK'TE SEÇİMLERİN BAŞARLI BİRŞEKİLDE
GERÇEKLEŞMESİ İÇİN ÖN ÇALIŞMALAR
Kerkük-Kerkük Sabahı
Başbakan'ın talimatı üzere
seçimlerin başarlı bir şekilde
gerçekleşmesi, Kerkük Yerel
İdaresi, Güvenlik Güçleri
ve Bağımsız Yüksek Seçim

Komserliği'nin işbirliği
içerisinde çalışmasının
desteklemesinin gerketiğini
Kerkük Valisi Rakan el-Cuburi
vurgu yaptı.
Bu sözleri Kerkük Valisi Rakan
el-Cuburi, İçişleri Bakanlığı'nın

Temsilcisi Orgeneral Ala
Garib'i karşıladığınıda söyledi.
Gerçekleşen görüşme sırasında
Kerkük Polis Müdürü Orgeneral
Ali Kemal da hazır bulundu.
Görüşmede el-Cuburi, seçim
hazırlıklarının Hükümet

tarafından verilen talimatlara
göre sürdüğünü ve Başbakan'ın
bürosu ile bu konu ile
ilgili koordinasyon halinde
olduklarını ve BYSK'nin gereken
ihtiyaçlarını gidermeye
çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

YARGI MECLİSİ BAŞKANI İLE IRAK MEDYA AĞI BAŞKANI İKİLİ
İŞBİRLİĞİNİ GÖRÜŞTÜLER
Bağdat-INA
Geçtiğimiz 23 Aralık 2020 Çarşamba günü,
Yüksek Yargı Meclisi'nin Başkanı Faik Zeydan
ile Irak Medya Ağı Başkanı Dr. Nebil Casim,
Meclis'in enfermasyon merkezindeki
çalışanlarının kabiliyetlerini geliştirmek için
destek yöntemlerini görüşüldüğü açıklandı.
Gerçekleşen görüşme ile ilgili Yüksek Yargı
Meclisi tarafından çıkan bildiriye göre, Yargı
Meclisi Başkanı, Irak Medya Ağı Başkanı'nı
karşılayarak Meclis'teki enfermasyon
merkezinin çalışanların kabilyetlerini
geliştirmek için destek yöntemlerini
görüştüklerini ifade edildi.
Öte yandan aynı günde Eğitim Bakanı Ali
el-Duleymi, Irak Medya Ağı Başkanı ile ikili
işbilriğini görüştüklerini açıklandı.
Gerçekleşen görüşme sırasında Eğitim Bakanı
Ali el-Duleymi , IMA'nın Başkanı Dr. Nebil
Casim ve beraberindeki heyeti karşılayarak,
iki taraf arasında medya alanında işbirliğini

görüştüklerini özellikle de uzaktan eğitim
konusunda yardımlaşmanın yanı sıra Eğitim
Bakanlığı'ndaki son gelişmeleri gerçekçi
birşeklde aktarmalarını dile getirildi.
Görüşme sırasında el-Duleymi, Irak
Medya Ağı'nın Eğitim Kanalına verdikleri
desteklerini belirterek özellikle de
Koronavirüs salgını sürecinde öğrencilere

derseleri aktarma yolunda büyük
desteklerini de dile getirdi.
Irak Medya Ağı Başkanı Dr.Nebil Casim
görüşmede konuşma yaparak ülkedeki
eğitim ve medya alanında faydalı
çalışmaların sunulması için Irak Medya
Ağı'nın Eğitim Bakanlığı ile işbirliğine hazır
olduklarını ifade ettiğini belirtildi.

KERKÜK'TE BÜYÜK ÜLÇÜDE UYUŞTURCU HAP EL GEÇİRİLDİ
Kerkük-Kerkük Sabahı
Geçtiğimiz hafta sonunda Kerkük
Acil Polis bölümü tarafından
yapılan açıklamaya göre Kerkük'te
bir vatandaşın ihbarı üzerine
büyük ölçüde uyuşturucu hap ele
geçirildiğini ilan edildi.
Kerkük Acil Polis Müdürü Albay
Mazin Garip tarafından çıkan
bildiriye göre narkoti ekiplerinin
sıcak hat üzerinden aldıkları
ihabara göre Kerkük'ün Penca Ali
Semtine hareket ederek orada
inşa halinde olan bir evin içinde
11 bin 600 uyuşturucu hapın ele
geçirildiğini açıklandı. Açıklamaya
göre ele geçirilen uyuşturucu

hapların narkotik bölümüne teslim
edilidğini aktarıldı.
Daha önceden İçişleri Bakanı
Osaman el-Ganimi'nin yaptığı

açıklmaya göre Irak'ta gençler
arasında uyuşturucu hap
kullanımının arttğını söylemişti ve
kullanaların oranı %50'yi aştığını da

belirtmişti.
Uzamanlara göre , toplumda
uyuşturucu bağımlılığı ve
uyuşturucu ticaretinde
çalışanların sayısının artmasının
en büyük sebebi işsizlerin
sayısının artmasından
kaynaklandığını belirtiliyor.
Öte yandan İçişleri Bakanlığı
tarafından yapılan bir
operasyonda uyuşturcu hap
ticaretinde çalışan 28 tüccarın
tutuklandığını açıklandı.
İçişleri Bakanlığı tarafından
yapılan açıklamaya göre
tutuklanan tüccarlar Basra,
İmara, Babil ve Diyale illerinde
tutuklandığını belirtildi.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ KOMİSYONU'NUN
BAŞKANINDAN 140. MADDEYE ÖZEL AÇIKLAMA

Kerkük Sabahı

Bağdat-Kerkük Sabahı
Anayasa değişklik komisyonun
başkanı Falim el-Sari tartışmalı
bölgelerde normalşmeye özel
140.maddesindeki tadilattaki
zorlukların nedenlerini açıkladı.
El-Sari, tarafından yapılan
açıklamaya göre 140.
maddenin değişkliği için
18 milletvekilinden oluşan
bir komisyonun kurduğunu
aradan iki ay sürenin
geçmesinin ardından bu
komisyon üyelerinin sayısı
30'a yükseldiğini ve bunların
arasındaki üyeler farklı
partiler aynı zamanda farklı
oluşumlardan oldukları için
herkesin görüşleri ayrı olduğunu
da sözlerine ekledi.
2005 yılında bu maddenin
anaysada yer aldığındaki süreç
bugünkü sürece benzemiyor
çünkü o zamanlarda sadece
Kürt ve Şiilerin görüşleri alındı
bununda sebebi o zaman
Sünniler boykut etmişlerdi.
son sürece bakarsak eğer 142.
madde eklenmişti bizlerde
şimdi o madde üzerinde
çalışmalarımızı yürtüyoruz dedi.
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GENEL BÜTÇENİN GEÇ
GÖNDERİLMESİ
Bağdat-Kerkük Sabahı
Parlamento'daki Kanuni
Komisyon üyesi milletvekili
Hüseyin el-Akabi, el-Sabah
gazetesine konuşarak,
Hükümet bütçeyi
Parlamento'ya göndermekte
çok geç kaldığını belirterek
, bütçeyi Palamentoya
gönderilmesinin beklenen
tarihin geçtiğimi 15 Ekim
olduğunu da söyledi.
El-Akabi, önümüzdeki
günlerde Parlamento bütçeyi
tartışmak için oturum
düzenleyecektir ancak
bütçenin Parlamento'ya
gönderilmesinde iki ay
süre geç kalması devletin
idaresinde büyük bir hatanın
oluştuğunu söyledi.
El-Akabi, bütçenin
Parlamento'da tartışılması
için en az bir ay veya daha
fazla bir süreye ihtiyacı
olacağını söyleyerek bu
süreç içerisinde ancak bazı
değişikliklerin olacağını da
belirtti.

Bütçe ile ilgili açıklamada
bulunan Kanun Uzmanı
Ali el-Timimi, Anayasada
bulunan 62. Maddeye göre
Parlamento'nun bütçede
düzenlemelerin yapmaya
hakkı olduğunu ve bütçede
belirlenen harcamaların
azaltması veya artmasında
hak tanıldığını açıkladı.
El-Timimi, Parlamento'nun
bütçeyi tekrar Hükümet'e
göndermeye de aynı zamanda
da yasama döneminin
bittiğinde de bütçeyi
onaylamaya hakkı olduğunu
sözlerine ekledi.
El-Timimi, Dolar fiyatının
indirmesi yönünde
Parlamento'nun yetkisinin
olmadığını ancak anaysadaki
30. maddeye göre
Hükümet'in vatandaşlar
için refah bir yaşam sunma
zorunda hüküm olduğundan
dolayı tekrar bütçeyi
Hükümet'e göndererek
öneride bulunabileceğini
açıkladı.

KERKÜK'TE 4 TERÖRİST
YAKALANDI
Kerkük-Kerkük Sabahı
İçişleri Bakanlığı'na bağlı Federal Polis Güçleri'nin
İstihbarat Teşkilatları tarafından Kerkük'e bağlı el-Rıyaz
Nahiyesi'nde 4. terör maddesinden aranan terör örgütü
DAEŞ'e bağlı 4 teröristin tutklandığını açıklandı.
Tutuklanan 4 terörist Kerkük'teki Vadi Zeğyetun Vadisi
bölgesinde bulunan terör örgütü DAEŞ'li elemanlara
gıda, tıbbi malzeme, kıyafet ve telefon cihazları
desteklerinde bulunduklarını belirtildi. Teröristler
hakkında kanuni icraatlerin alındığını da açıklandı.

KERKÜK, IRAK ÇAPINDA
İKİNCİ SIRADA YER ALIYOR
Kerkük-Kerkük Sabahı
Kerkük'te Koronavirüs vakalarını erken teşhis edilmesi
mücadelesi kapsamında günlük olarak yakalaşık 4000
kişiye test yapılması sonucuda alınan sonuçlara göre
Kerkük diğer illere göre Irak'taki vaka sayılarına göre
ikinci sırada yer almaktadır.
Kerkük'te günlük olarak yapılan erken teşhis tesleri Sağlık
Bakan'nın verdiği talimatları ve Kerkük Sağlık Dairesi
Müdürü Dr. Nebil Boşnak'ın aynı zamanda da sağlık
ekiplerinin göstermiş oldukları çabaların neticesinde
gerçekleşmetedir.

SEÇİMLERE ÖZEL
GÜVENLİK PLANI

El-Sari, anayasaya baktığımızda
Şiilere ve Sünnilere göre
Kürtler çok büyük isteklerini
kazandıklarını içermektedir
diyerek bunun yanında da bazı
oluşumların da anayasada yer
almadıklarını da görüyoruz dedi.
Fakat bugün Türkmen, ezidi,
Hristiyan gibi oluşumların
da görüşlerini alıyoruz ve
değişikliklerin yapılması için
bu maddenin her noktasında
anlaşmanın sağlanmasının
gerektiğini belirtti. El-Sari,

bunun sebebi de bizler 142.
maddeye göre çalıştığımız için
bu da komisyonun her noktada
sağlanmasını gerektiğini
belirtiyor. El-Sari 140.maddenin
en zor noktası ise Federal
Hükümeti ile Bölgesel Yönetim
arasındaki yetki meselesindeki
anlaşmazlıklardır bu da taraflar
arasında görüş ayrılığına
neden oluyor . el-Sari, yaşanan
anlaşmazlıkların özeti ise Şiiler
ve Sünnilerin 140.maddenin
süresi 2007 yılında bitmiş

olduğunu ancak Kürtlerin
görüşü ise bu maddenin halen
geçerli olduğunu ayrıca bu
madddeye hiçbir değişkliğin
yapılmamasını savunmalarıdır.
El-Sari , Türkmenler ise
8 noktalık bir düzeltme
sundukları o noktalar bir kanun
yerine geçenilir diyerek diğer
oluşumlar da 140.maddenin
düzeltmesinden yana olduklarını
Sehil Ninova ile Telafer'i bu
maddeden çıkartılmasını
istediklerini söyledi.

Kerkük –Kerkük Sabahı
Kerkük İleri Operasyonlar Komutanlığı Komutanı
Korgeneral Saad Harbiye , Bağımsız Yüksek Seçim
Komiserliği'nin Kerkük Bürosu'ndan bir heyeti karşıladı.
Harbiye'nin bürsundan çıkan bildiriye göre, Kerkük
Operasyonlar Komutanlığı'nda özel bir konferans
düzenlenerek Kerkük'te seçimlerin güvenli birşekilde
geçirilmesi için seçimlere özel kurulan güvenlik planının
güvenlik güçlerinin komutanları ile görüşüldüğünü
açıklandı.

Siyasi
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CUMHURBAŞKANI , IRAK'TA ADİL BİR HÜKÜM İÇİN CİDDİ VE CESUR
BİR DURUŞA İHTİYACIMIZ VAR

BAKANLAR KURULU'NDAN
ÖNLEM İCRAATLARİ İLE İLGİLİ
YENİ KARARLAR
Bakanlar Kurulu haftalık normal
toplantısında yeni tip Koronavirüs
salgınına karşı vatandaşların
korunması için ciddi birşekilde
icraatların artılmasının gerektini
vurguladı.
Başbakan Mustafa el-Kazımi'ye bağlı
enfermasyon bürosundan çıkan
bildiriye göre, dünyada bazı ülkelerde
yeni tip Koronvirüsü'nün daha hızlı
birşekilde yayılmasının korkusu
nedeni ile Sağlık Bakanlığı'nın
talimatları üzere Bakanlar Kurulu
tarafından vatandaşları korumak
için daha fazla icraatların alınmasını
kararlarını alığını açıklandı.
Bakanlar Kurulu, vatandaşları
kalabalık yerlerde maske
takmalarının , sosyal masafelerin
korunmasının aynı zamanda da Sağlık
Bakanlığı tarafından belirlenen bazı
Avrupa ülkelerine , Avustralya, İran,
Japonya ve gelecek günlerde de
listeye eklenecek ülkelere gitmeye
yasak getirileceğini belirlendi.
Alınan karara göre bu ülkelerden
yasak getirildi sadece Iraklı
vatandaşların girişlerine izin
verilecektir ancak ülkeye giriş
yapanlar 14 gün özel yerlede
kalamalarına şart olacağını açıklandı.

Görüşler

Bakanlar Kurulu, Koronavirüs'e karşı
üretilen aşının alınması için Maliye
Bakanlığı'ndan pfizer şirketine
ön ödeme olarak 3001050 Dolar
sağlamasının talimatını verdi aynı
zamanda da kalan miktar 15005250
Doların da sağlanmasını istedi.
Toplantıda ülkede eğitimin devam
edilmesi için Eğitim Bakanlığı'na da
Yüksek Sağlık Komisyonun kararlarına
göre icaatların alınmasını ve herhangi
okula özel bir emir vermemesinin
talimatını verdi. Ayrıca tüm illerdeki
eğitim müdürlüklerine sağlık daireleri
ile birlikte erken teşhis edilmesi için
işbirliği içerisinde çalışmalarının
talimatını verdi.
Gerçekleşen toplantı sırasında ,
24 -12-2020 tarihinden itibaren
ülke genelinde lokanta , alışveriş
merkezleri, genel mekanlarda
işletmelerin iki haftalık
kapatılmasının kararı alındı. ayrıca
ülkedeki tüm sınır kapılarının
kapatılmasını yanlızca acil durumlar
için açılmasının kararı alındı.
toplantıda Irak Limanlar Genel
Şirketi'nin Genel Müdürüne Güney
Koriyeli Dayo Şirketi ile sözleşme
yapmaya yetkisine sahip olmasına
karar alındı.

geçilmesi gerektiğini belirtti.
Görüşmede ayrıca, diplomatik misyonları
korumanın uluslararası sözleşmeler
uyarınca Irak'ın bir yükümlülüğü olduğu
kaydedildi.
Cumhurbaşkanı, Yolsulukla Mücadele
Heyeti Başkanı Ala Cuvad Hamid ve
yanında bulunan ziyaretçileri karşılayarak,
Irak'tan yurtdışına kaçırılan paraların
geri döndürülmesi ve yolsuzluğa karşı
yaptıkları çalışmalardan dolayı kendilerini
tebrik ederek bu hususta icaatların
devam edilmesini de dile getirildiğini
açıklandı.

Irak Meclis Başkanı Muhammet Halbusi,
“Memur maaşlarının azaltılması kırmızı
çizgimizdir.” dedi.
Halbusi, sosyal medya hesabı
Twitter’dan yaptığı açıklamada şu
ifadelere yer verdi:
“Ülke için daha fazla gelir kaynağının
peşinde olmak, sınır kapılarında
yolsuzluğun önüne geçmek ve
vatandaşların gelirini sağlamak, Irak’ın
ihtiyacı olan çalışmalardır. Ancak ekonomik reform başlığı altında memur maaşlarının
azaltılmasına yönelmek ihtiyaçlar dahilinde değildir.”
Halbusi, “Yüksek mevkilerdeki yetkililerin ve çift maaşlıların gelirlerinde düzenlemeler
yapılmalı, memurların maaşında değil.” ifadelerinde bulundu.

KAZIMİ'DEN GÜVENLİK DURUMUNA
ÖZEL AÇIKLAMA
Başbakan Mustafa el-Kazımi, “Irak’ın güvenliği
boynumuzun borcudur, tek taraflı macera ve adımlara
boyun eğmeyiz.” dedi.
Kazımi, Sadır Hareketi lideri Mukteda es-Sadır’ın
hükümeti eleştirip ABD ve İran’a uyarıda bulunmasına
ilişkin Twitter üzerinden açıklamada bulundu.
Başbakan Kazımi açıklamasında şunları kaydetti:
“Irak’ın güvenliği boynumuzun borcudur, tek taraflı
macera ve adımlara boyun eğmeyiz. Halkın, emniyet
birimlerinin ve ordunun devlete güvenini tekrardan
geri kazanmak için temkinli bir şekilde çalıştık. Ülkeyi
başka beyhude maceralardan korumak için sakinleşme
çağrısı yaptık, ancak gerektiğinde karşı karşıya gelmeye
hazırız.”

Biz Neyin Mücadelesini Veriyoruz?

Dünya Avci
Gittiğimiz yolun doğru
olduğunu, peşinde
olduğumuz davanın
kutsal olduğunu
söyleyerek bazen
yer yüzünde oldukça
farklı manzaralarla acı
gerçeklerle karşı karşıya
kalıyoruz.
Sulaması, şehitlerimizin
kanı ile olan mücadele
bahçemizdeki ağaçlar
ve bugün bizler yeşeren
o dalların gölgesinde
otururken, ne yazık
ki dava ile değil biri
birimizle uğraştığımızı
görüyoruz. Şehitlerimizi
sadece sözde anıyor
oluyoruz çoğu zaman
izlerinden gitmiyoruz.
Olayın ta içinden
izlediğim bazı manzaraları
görürken içim acıyor ve
ciddi anlamda rencide
oluyorum. Şehitlerimiz
bizden bunu mu
beklediler acaba????
Kanlarını davamızın
uğrunda yolumuzu
aydınlatmak için
döktükleri zaman bunu

mu ümit ediyorlardı
acaba?????
Diye soruyorum ama hiç
de sanmıyorum.
"Şehit vurulunca değil
unutulunca ölür" demiş
atalarımız hem de ne
güzel demişler. Biz
şehitlerimizi sadece şehit
günlerinde anarak değil
izlerinde ve prensipleri
doğrultusunda giderek
onları ölümsüzlüğe
kavuştururuz ancak.
Bizim için yol haritası
çizen o güzide insanlara
en büyük saygı aracı,

DIŞİŞLERİ
BAKANLIĞINDAN
TRUMP'IN KARARINA TEPKİ GELDİ

HALBUSİ: MEMUR MAAŞLARI
KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

yollarından kaymamaktır.
Kurum ve kuruluşlarımız
birer siper olarak içinde
çalışanların da birer asker
olduğunu kabul etmeliyiz.
Ancak aynı siper de aynı
dava için mücadele veren
ve aynı düşmana karşı
göğüsünü kalkan eden
askerler, hiç bir zaman
hiç bir şekilde birbiri ile
uğraşmaz. Asıl davayı
asıl düşmanı yan bırakıp
silahını yanı başına olan
silahdaşına çevirmez.
Tek bilek omuz omuza
savaşırlar ya zafer ya da

şahadeti kazanırlar içi
rahat göklere yürürler.
Bugünkü durumumuzu
ele alırsak bir
siperde askerlerden
beklediğimizin tam
tersine rast geliyoruz.
İnsanların biri biri ile, asıl
davayı bırakıp dedikodu
kadar alçak konular ile
uğraşması davamızı
bile asıl yolundan alı
koymuştur ve temelini
sarsmıştır. Aslında içim
acıyarak Karşı karşıya
kaldığım manzarayı
aktarıyorum, keşke de

gözlerime görünenleri
yorumlamakta yanılmış
olayım diye de kendime
teselli veriyorum.
Tünelin sonunda mum
ışığı bile görünmediği
için ve dünümüz
bugünümüzden çok
daha iyi olduğunu
sezerek, yarınımızın da
bugünümüzden daha
kötü olacağı endişesini
yaşıyorum.
“Gelen gidene rahmet
yollar" deyimiyle
günümüzü yaşamak
bir nevi olsa da insanı
hayal kırıklığına uğratıyor
ve çalışmasındaki yüksek
moralinin önüne geçerek
ilerlemesi yolunda beton
duvarlar örümş oluyor.
Uğruna ölünen toprak
vatandır olması gibi,
uğruna kan dökülen
ilkeler de davadır.
Kurum ve
kuruluşlarımızda
yaşananları görünce
kendime her zaman şu
soruyu soruyorum:
Biz neyin mücadelesini
veriyoruz acaba??

Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı
Donald Trump'ın, ismi katliamlara
karışmış özel güvenlik şirketi
Blackwater'ın 4 eski paralı askerini
affetmesi kararını eleştirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada,
Trump’ın söz konusu kararı eleştirildi.
Açıklamada, “Bu karar, işlenen suçları
göz önünde bulundurmuyor ve ABD’nin
adalet ve insan haklarına önem verdiği
iddialarıyla örtüşmüyor.” denildi.
Trump’ın aldığı kararın ayrıca Irak’ta
yakınlarını kaybedenlerin ailelerinin
onurlarını, duygularını ve hallerini
göz ardı ettiği ifade edilerek, kararın
gözden geçirilmesi için ABD ile
diplomatik temasların sürdürüleceği
kaydedildi.
ABD Başkanı Donald Trump, dün ismi
katliamlara karışmış özel güvenlik
şirketi Blackwater'ın 4 eski paralı
askerini affetme kararı almıştı.
Trump'ın görev süresinin son ayına
yaklaşırken affettiği 15 kişi arasında
2007'de Irak'ın başkenti Bağdat'taki
Nisur Meydanı'nda 17 sivilin
öldürülmesi olayına karışan Blackwater
çalışanları Nicholas Slatten, Paul
Slough, Evan Liberty ve Dustin Heard
da yer almıştı.

Mali kriz...
Koronavirüs pandemisi yüzünden dünya
çabında çok sayıda iş yeri kapanmıştır,bazı
işler ise mamurları işlerini evden yürütmeye
mecbur kaldı,dolayısıyla bir çok ülkede mali kriz
baş gösterdi.
Hal böyle iken,Irak’ta şaibeli seçim,ardından
Başbakan seçme krizi üstüne pandemi
gelince,ekonomi bazında bir kriz ani şekilde
patlak verdi.
Öncelikle Irak gibi altyapı zenginliğe sahip olan
bir ülkede mali kriz yaşanma olayına “kargalar
bile güler”ama ülkede bir yönetme krizi var..bir
plansız davranma krizi var.
Ama gel gör ki ülkeyi yöneten “siydi irade”
yaptığı affedilmez hataların faturasını halka
kesmek niyetinde,zira bakanlar kurulundan
zorlukla onay gören 2021 genel bütçesi
parlamentonun onayını almak için yola çıktı.
Bütçenin yolu,engeller ve dikenlerle dolu
bir yol olacağı zaten parlementerlerin ateşli
açıklamalarından belli,çünkü bütçede çok
tartışmalı maddeler var,o yüzden önümüzde
büyük maraton yaşanacak.
Ülkede siyasi gruplar arasında devem eden
anlaşmasızlık ve hata bu anlaşmasızlık
kördüğüme döndü,bazı konularda çıkmaz bir
sokağa girildi.Bu nedenle bu gerçekten kaçmak
için erken seçim bulmacasını ortaya attılar.
Erken seçim meselesi,gerçekten kaçmak
için ve mali krizin sonuçlarını halka kesmek
için gündeme taşınma gayreti hep devem
edecek,genel bütçe ise belli ki uzun bir yol
aldıktan sonra onaylanır..şayet bölgesel bir
gelişme yaşanmasa...
Özdemir Hürmüzlü

Kerkük Sabahı

Cumhurbaşkanı Salih ile Ulusal Güvenlik
Danışmanı Araci görüştü
Öte yandan Cumhurbaşkanı Berhem
Salih, Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı
Kasım Araci’yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı basın ofisinden yapılan
açıklamada, Salih’in başkent Bağdat’ta
Selam Köşkünde Araci ile bir araya geldiği
bildirildi.
Görüşmede, ülkenin güvenlik durumu ve
halkın güvenliğinin korunması gerektiği
vurgulandı.
Salih ile Araci, diplomatların güvenliğinin
de korunması ve saldırıların önüne

Nokta atışı

Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Noel
Yortusu dolayısıyla yayımladığı mesajda,
Hristiyan inancına mensup tüm
vatandaşları tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Salih, “Sevgiyi ve
yardımlaşmayı barış ve birlikte yaşam için
hayata geçirmeliyiz.” dedi.
Salih, “Geçtiğimiz senelerde, Irak’ta
bulunan bütün oluşumlar gibi Hristiyanlar
da terör eylemleri nedeniyle ülkeyi terk
etmek zorunda kalmıştır. Bu nedenle
Hristiyanların yaşamını güzelleştirmeye
çalışmalıyız. Çünkü onlar ülkenin bir
parçasıdır.” ifadelerinde bulundu.

Türkmen Bölgelerinden
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Av. Sanan Ahmad Ağa al-kasap,
(erbil ve erbili) kitabının girişinde,
Erbil'in Sümer dönemindeki
başlangıcından bu yana yerleşim
görmeye devam eden, nesilden
nesile en eski insan uygarlıklarını
kuşaktan kuşağa miras bırakan
dünyanın en eski şehri olduğunu
ve çocuklarının uygar dünyanın
saflarında sıraya girmeye yetkin
olduğunu belirtiyor.
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Tarihte Erbil

Abbas Ahmet EL Attar
(Erbili) kelimesinden sahihlik, sevgi,
açıklık, bütünlük, insanlığın cömertliği,
ahitin samimiyeti ve sadakat anlamına
gelen, asil hadisin anlamlarını (insanların
en iyisi insanlara yardım edendir)
somutlaştıran bir başlık yaptılar.
1952'de Bağdat'ta yayımlanan Yusuf
Yakup Makuni tarafından çevrilen (Irak'ın
Antik Kentleri) kitabında (Dorati Makkavi)
Erbil şehrinin adı tarihi kadar eskidir
ve adı Sümer kralının (şulki) yazısında
(Urbilum) ve bu şehir yani Erbil'in M.Ö.
(2000) yıllarından önce Ur'un üçüncü
imparatorluğu sınırları içinde iken
(erbela) yazılarında anılmıştır.
Adı, MÖ 2050-1950'de Erbil'in Ur'un
üçüncü hanedanı içinde olduğu dönemde
de (Erbil) formunda anılmıştır.
Babil ve Aşur yazılarında da (Arba - Ilo)
olarak anılmıştır ve bu isim dört tanrı
anlamına gelmektedir.
Erbil, tanrıça İştar'a ibadet merkezi
olarak ünlendiğinde (İştar Arbla) olarak
biliniyordu ve tapınağının adı çiviyazılı
yazılarda (yani - Kaşan - Kalama), yani
taşralı hanımın evi anlamına geliyordu,
çünkü içinde Tanrı Aşur için bir tapınak
var.
(Arkeoloji ve Medeniyetler Rehberi)
kitabında da yer almıştır.
gezgin James Buckingham, her iki şekilde
de sakinlerinin telaffuzuna göre (Orvell)
adını verdi ve Buckingham'daki yolcunun
1816'da Erbil'den geçtiğinden bahsediyor.
Şehrin adı, Büyük İskender olayının
meydana gelmesinden bu yana (Arbla)
idi, ancak İslami dönemde (Arbal)
olarak biliniyordu ve şehrin adı, ülkeler
sözlüğünde Hamwi safirine, böylece (Irbil)
geldi.
Kitabında (Al-Kamil fi al-tarih) İbnü'l-Esir,
(Tarihte Başlangıç ve Son) kitabında (İbn
Haldun) adlı kitabında İbn Haldun gibi
eski tarihçilerden hepsi kentten (Erbil)
şehrinin coğrafi konumunun da büyük
önem taşıdığını belirtmişlerdir. Kuzeydoğu
tarafında dağlık bölgeyi sınırlayan inişli
çıkışlı bölge ile diğer tarafında güneybatı
ovalar arasında yer alır.
Şehir içindeki maksimum yükseklik
ise deniz seviyesinden 414 metre
yükseklikte bulunan kale olup, kale
deniz seviyesinden ortalama 390 metre
yüksekliğe sahip Erbil Ovası denilen düz
bir platonun ortasında ve batı tarafında

cabal'ın Dicle Nehri yüksekliklerine yakın
Erbil Ovası (Türkmen adı olan kara Jog)
sınırındadır.
Deniz seviyesinden maksimum yaklaşık
874 metre yüksekliğe ulaşan bir dizi
tepedir.
Erbil şehri pek çok tarihi rolü geride
bırakmış, ancak sonuçta Hristiyanlık
öncesi ve sonrası dönemlerde Türkmen
halkına hakim olmuştur.
Kuzeyden merkeze ve güneye gelen
ana yolları ve kaynakları kontrol etmek
amacıyla Sargon el-Akdi'nin kuvvetlerinin
Erbil'e saldırdığında ulaştığı yer.

MÖ 2150 yılında Kütiler Akad devletini
ortadan kaldırdılar Erbil ve Kerkük, M.Ö.
2050 yılına kadar hüküm süren Kutiya
iline girdi ve Erbil kenti, o dönem Kutilerin
ana üslerinden biriydi.
Sonra Sümerlerden üçüncü Ur hanedanı
Kutan'ları yok etmek için geldi ve MÖ
2050'den 1950'ye kadar üçüncü Ur
imparatorluğunu kurdu.Bu hanedanın
etkisi, ilk krallarının zamanından Erbil'e
kadar uzandı.
Taha Baki'nin (Eski Medeniyetler Tarihine
Giriş) kitabında da belirtildiği gibi, MÖ
1600 civarında Erbil şehri, Hammurabi

hanedanını ortadan kaldırmayı başaran
Kassitlerin mülkleri arasındaydı.
Erbil, kendisine atfedilen ve onun (iştar
Ayla) adını alan tanrılara (İştar) ibadet
merkezi olarak alındığında Süryanilerin
dini başkentiydi.
Ayrıca, Aşurlular için ikili bir doğaya sahip
olan, bunlardan biri aşk ve lüksü temsil
eden Venüs'ün ve Ninova'daki tapınağının
(Iştar Ninovah) egemenliğini ve savaşta ve
Erbil'deki (İştar Erbil) tapınağında ikinci
güç ve zafer kaynağıdır.
Daha sonra, Erbil şehri Romalı işgalcilerin
hedefi haline geldi ve onu fetheden
Romalı kralların en ünlüsü, Erbil'deki
Part krallarına ait mezarları çıkaran kral
(karakalla) oldu.
MS 944 - 1055 yılları arasında Buyidler
Bağdat'taki halifeliğin kontrolünü
ele geçirirken, Hadbaniler Erbil'de
ilgili bir emirlik kurup Hamdaniler
ve diğerlerinden Musul ve Levant
prensleriyle iyi dostluk ilişkileri kurmayı
başardılar.
Ancak kısa süre sonra bölgeyi kontrol
etmek amacıyla Akrah El Hamidiye
Emirliği ile çatışmalara girdi.
Ancak İmad el-Din el-Zanki'nin MS
1127'de Musul'da ortaya çıkması, El
Hadbaniye Emirliği'nin düşüşüne ve onun
yönetimine boyun eğmesine işaret etti.

İmadüddin el-Zanki'nin leyhine Musul
kalesini devralan Zain al-Din Ali Kucak
bin Baktakin bin Muhammed, MS 1144
yılında Erbil ve çevresinde (Paktiken
Beyliği) adı verilen bağımsız bir emirlik
kurmayı başardı ve Zain al-Dinbil'in
1168'de ölümünden sonra oğlu Zain alDinbil'de iktidara geldi.
Sonra Prens Muzaffar el-Din gökburi onu
takip etti ve bu prensin yönetimi sırasında
Erbil, en güçlü İslam Emirliklerinden biri
oldu ve bilgi ve âlimlerle büyüdü.
Türkmen şehrini işgalciler, açgözlüler ve
göçmenler için bir destinasyon haline
getiren kutsal dini duruş, seçkin coğrafi
konum, tarımsal ve hayvansal üretimin
bolluğu, doğal ve mineral kaynakların
yoğunluğu, havanın temizliği, suyun
saflığı ve tatlılığı ve diğer siyasi, ekonomik
ve sosyal nedenler ... Bununla birlikte,
Erbil halkı, saldırganların veya çokluğun
saldırganlığını savunmakta cesurca
davrandılar.
Asıl ve gerçek vatan Erbil'i alanların
Sümerler, Selçuklular, İlhanlılar, Kara
koyunlu, ak koyunlu ve diğerleri gibi
Türkmen (Türk) ırkından olduğu hiçbir
zaman kanıtlanamadı. 1918 - 1920,
Türkmen ve Erbil varlığını görmezden
gelemeyen ve açıktaki nefretine ve
gerçekleri çarpıtma girişimine rağmen
Erbil şehrinin Türkmen ulusal ve
toplumsal gerçekliğini gizlenmedi.

Kerkük denilen şehirden hatıralar...

Kerkük Bahusu

Kerkük Sabahı

BURHAN EL MÜFTÜ
Kerkük şehrinin merkezinde
bulunan ve şehrin kuzeyini
güneye bağlayan büyük bir
kavşak üzerinde iki katlı güzel
bir binayanın ismi Kerkük
Bahusu denilirdi.
Kerkük Bahusu'nun etrafını
büyük duvar örmüş ve bu
binada zamanında Kerkük'e
gelen resmi ziyaretçi heyetlerin
karşılanması burada olurdu.
Kerkük Bahusu'nda sinema,
toplantı salonu, çok büyük
ve güzel bir bahçeye sahipti.
Burada çalışanların görevi
ise ziyaretçi heyetleri Kerkük
şehrine toplumsal hayatına
daha fazla tanıtmaya çalışırdı.
O zamanlarda hükümet
daireleri tarafından güzel sosyal

etkinlikler düzenlenirdi. Bu
etkinlikler kermesler, sanat
dallarında farklı sergiler, müzik,
kültürel sanat ve oyunculuk
kurslarında kapsardı.
Kerkük Bahusu'nun en büyük
özelliklerinden birisi okullardaki
öğrencilerin yeteneklerini
yansıyan tablolar ve farklı
alanlardaki el işlerini sergilere
sahne olmasıydı. Tabi ki bunun
yanında Kerküklü kadınların
da zaman zaman burada
Kerkük mutfağının en meşhur
yemeklerini takdim ederlerdi.
Hükümet daireleri ve
kuruluşlarının yanında da
Kerkük'teki yetenkliler
tarafından farklı sanat
dallarında kişisel sergiler
düzenlenirdi.
Kerküklü terzilerin de burada

sürekli el işleri sergileri ayrıca
Kerkük'teki önde gelen hattatlar
tarafında sergilerin yanı sıra
yarışmalarda düzenlenirdi.
Burada yapılan tüm etkinliklerin
geliri ise Kerkük'te projelerin

desteklenmesi için Kerkük
Belediyesi'ne ve yardımsever
taraflara veriliridi.
Aradan yıllar geçtikten sonra
maalesef burası tamamen
harabeye, o güzel bahçesi ise

kursala dönüştü ve burada
köpeklerin yaşaması için
terkedilmiş bir alana dönüştü.
Bahu'nun ön cephesindeki
camlarının kırılması ise umudun
kırıklığına benziyor etrafını

saran o muhteşem duvar ise
siyah parçalarda yazılan ölüm
ilanlarına tahsis edilmiş gibi
gözüküyordu.
Yıllarını gurbette geçirenlerin
Kerkük'e geri dönüşünde
Bahu'yu böyle görmesi
tamamen bir umut kırıklığına
sahne olan hayal kırıklığının
hayat hikayasini anlatan kısa bir
zamanlamının göstergesidir diye
düşünür.
Son yıllarda yatırımcılar
tarafından avm'lerin
yapılması ile birlikte burada
Kerküklülerin o güzel ve
anlamlı günlerin tarihlerinin
hepsi burda gömülecektir, o
güzel etkinliklerin düzenlendiği
alan üzerinde maalesef ya bir
kozmetik dükkanı veya bir ötel
odası yapılacaktır.

Röportaj
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NEGATİF ENERJİYE DİKKAT
Ensam şalci
Çeviri: esra velit
Hiç şüphe yok ki kıskançlık,
geçimine, yaşam tarzına
ve Allah’ın kendisine
bahşettiğine ikna olmayan
bir insanı etkileyen
psikolojik bir hastalıktır ve
enerji bilgisi ile kıskançlığı
yok eden negatif bir
enerjidir.
İlahi yazılarda kıskançlıktan
söz ediliyor, FalaK Suresi'ni
her zaman hatırlamalıyız.
Pozitif enerji, günlük
uğraşma ve yaşam tarzı
üzerine kurslara ve
çalışmalara başladığımdan
beri kıskançlıkla ilgili bir
aktivite düzenlemeyi
düşünmedim ama
arkadaşımın yaşadığı tuhaf
bir olay, bu yazıyı yazmayı
bitirdikten sonra beni bu
aktivite hakkında ciddi
olarak düşündürdü.
Yıkıcı bir iç çekme
arkadaşım (takma adıyla
samer, 52 yaşında), annesi
vefat ettiği için üniversite
eğitimini ailevi nedenlerden
dolayı tamamlayamadı ve
en büyük kız kardeş olduğu
için kardeşlerine bakması
gerekti ve dört erkek
kardeşi evlendikten sonra

evini terk ettiler.
aile evinin tadilatını
tamamladıktan sonra,
mobilyalarını değiştirip
yeniledikten sonra
kardeşlerine minnet
borçları olduğu için
ablalarını hiç yalnız
bırakmadılar.
Son zamanlarda yanında
yaşayan komşusunun taşı
kıran bir gözü ve demiri
eriten bir nefesi olduğunu
duydu.
Bir ay içinde komşularından
kıskançlığının her şeyde
yarattığı zararı duyduğu
için, kendisiyle herhangi
bir ilişkiden olabildiğince
kaçınmaya çalıştı ...
ama onu evine getiren
rüzgardı, kapısını çaldı ve bir
önceki gecenin rüzgârının
gömleğini evin çatısının
ipinden düşürdüğünü
söyledi..
Ve bahçeye girer girmez
iç çekti, içindeki güllerin
bolluğuna hayran kaldı
ve açgözlülükle (Bahçeyle
ilgilenen çiftçi kimdir?) Dedi
.. Samer'in evinden ya da
bahçesinden ayrılırken ona
döndü ve kardeşlerinin onu
yalnız bırkmadığı için onu
kıskandığını söyledi.
Ve bu olaydan bir kaç gün

sonra çiftçi yere düştü, kolu
kırıldı, bahçedeki güller
soldu ve Samer şiddetli bir
baş ağrısı çekti.
Hapsetmek
Samar'ın komşusundan
farklı olarak, üniversitede
bizi kendisi hakkında uyaran
bir meslektaşım vardı,
çünkü gözü başkalarının
lütfunun yok olmasını
ya da birincilik kazanan
öğrencilerin başarısızlığını
asla istemediği için gözü
başkalarına zarar veriyordu.
Yüce allahtan ruhunu
kıskançlıktan iyileştirmesini
dileyerek dua ederdi.
Gerçekten de, övgüyü

hak edenleri övmeyi
bıraktığında ve artık
bu meslektaşının
ailesinin zenginliğinden
veya meslektaşının
üstünlüğünden
bahsetmediğinden, ruhunu
ve gözünü (hapsetmeyi)
başardı.
Ruhuna bir çare
bulma girişimimizde
bizimle işbirliği yaptı ve
başardığımız iddia edildi ..
Şeytan ve kabil

şarri hasidin ile hased)
ve soylu peygamber sav
hadislerinde (mümin
kıskanır ve ikiyüzlü kıskanır)
ve birçok kıskançlık örneği
vardır, bizler efendimizin
şeytanın kıskançlığından
Adem (as) hatırlayalım.
Bu, onu Cehennem
halkından biri olmaya sevk
etti, Habil'i öldürdüğü
noktaya, tarihteki ilk katil ve
kıskançlığın kötülüklerinin
sembolü oldu.

Kur'an-ı Kerim'de,
özellikle beşinci ayet Falak
Suresi'nde, Her Şeye Gücü
Yeten şöyle der: (ve min

Bahsettiğimiz hadiste
peygamberimiz aleyhu
selam, müminin mutlu
olduğunu gösterir, yani

başkasının nimetlerinden
mutlu olduğunu ve daha
fazlasını istediğini, münafık
kıskanır ve başkalarının
bereketinin ortadan
kalkmasını diler.
Şeytan ve Kabil'de olduğu
gibi, kıskançlık, biz
selefimizdik, kıskanılandan
önce kıskananı yok eder.
Kıskançlık, kıskançlığın
mide ülseri ile başlamayan
ve kronik baş ağrılarıyla
bitmeyen inatçı hastalıklara
dönüşen akıl hastalıklarına
yakalanmasına neden
olan negatif bir enerjidir.
Tüm sosyal katmanlarda
ve tüm mesleklerde ve
pozisyonlarda kıskançlık
vardır..
Ve sonunda
Kıskançlıktan nasıl kaçınırız?
Nerede olursak olalım,
evde, işte, alışveriş
yaparken, arkadaş canlısı
ailelerle yaptığımız
ziyaretlerde ve hatta
tesadüfen gerçekleşen
toplantılarda bize eşlik eden
bir soru var.
Daha önce negatif enerjiyi
emen pozitif tuz enerjisine
değinmiştik: Evin köşelerine
küçük miktarlarda tuz
koyun, tabi ki küçük
tabaklara koyup renkleri

koyulaştıkça değiştiriyoruz.
Küçük bir çantaya az
miktarda tuz koyup kadınlar
için çantada taşımak ya da
erkekler için ceket ya da
pantolon cebine koymak
mümkün olduğu gibi mavi
boncuk ya da (yedi göz)
taşımakta sorun yok ve
Sümerler ve Asurlular bu
rengi belki de kıskançlıktan
kaçınmak için kullandılar.
Çünkü mavi renk önce
gözü çeker ve dalgaları
veya frekansları kişiyi
negatif enerji dalgalarından
koruyan pozitif bir enerjidir.
Nihai korumaya gelince,
Kur'an-ı Kerim'de
kıskançlıktan kaçınmak için
iki kere nas ve falak suresi
okurdu.
Evin ana kapısının eşiğinin
üzerine yazılmış iki
muaviteyn yerleştirilmesi
evi ve içinde kim varsa onu
korurdu.
Memnuniyet, bizi
başkalarının kıskançlığından
alıkoyan ve ruhun kötü
bir şekilde görmezden
gelmesini engelleyen
önemli bir konudur.
Başkalarını bizi kıskanmaya
zorlamayalım diye her
konuda sağduyulu
davranmaya çalışalım ..

Koronavirüs: mutasyonu hakkında neler biliniyor,

İngiltere'de tespit edilen yeni türle ilgili uzmanlar ne diyor?

İngiltere'de mutasyona
uğrayan yeni koronavirüsün
tespit edilmesiyle Noel
kutlamaları öncesi
kısıtlamalar artırıldı,
Türkiye dahil birçok ülke
İngiltere'den seyahatleri
yasakladı.
Yetkililer, İngiltere'de
milyonlarca kişiyi etkileyen
yeni sokağa çıkma
kısıtlamalarının aşı ülke
genelinde uygulanmaya
başlayana kadar yürürlükte
olabileceğini söylüyor.
Değişime uğrayan yeni tür
virüs ilk olarak Eylül ayında
tespit edildi. Kasım ayında
Londra'da tespit edilen
vakaların dörtte birine yakını
yeni tür virüsle bağlantılı.
Bu oran, Aralık ortasında
vakaların üçte ikisine yükseldi.
Yetkililer yeni türün çok daha
hızlı yayıldığı uyarısı yaptı.
Yetkililer ne dedi?
İngiltere hükümetinin Sağlık
Baş Danışmanı Prof. Dr. Chris
Whitty yazılı açıklamasında
'yeni türün daha hızlı
yayılabildiğini' söyledi.
Whitty, "Dünya Sağlık
Örgütü'ne bildirimde
bulunduk ve durumu daha
iyi anlamamıza yardımcı
olacak olan mevcut verileri
incelemeye devam ediyoruz.
Şu anda bu yeni türün daha
ölümcül olduğuna ya da
mevcut aşı ve tedavileri
etkileyebileceğine dair henüz
bir bulgu yok. Ancak bu
görüşün net bir şekilde teyit
edilmesi için konuyla ilgili
acil çalışmalar yürütülmesi
gerekiyor" dedi.
İngiltere Başbakanı Boris
Johnson da Cumartesi günkü
açıklamasında, eldeki ilk

verilere göre, yeni türün
eskisine kıyasla yüzde 70'e
varan oranlarda daha bulaşıcı
olabileceğini belirtti.
Johnson, bu yeni türün daha
ağır hastalığa yol açtığı ya da
daha yüksek ölüm oranına
sahip olduğunu gösteren
herhangi bir bulgu da
bulunmadığını belirtti.
Değişime uğrayan virüs neden
kaygı yaratıyor?
Koronavirüsün mutasyona
uğrayan yeni türüyle ilgili üç
kaygı verici faktör var:
Diğer virüs türlerinin hızla
yerini alıyor
Virüsün önemli olan
bölgelerini etkileyen
mutasyonlar var
Bu mutasyonlardan bazılarının
laboratuvar çalışmalarında
virüsün hücreleri etkileme
özelliğini artırdığı görüldü
Bütün bunlar bir araya
geldiğinde virüsün önceki
versiyonuna kıyasla daha hızlı
yayılmasının önü açılıyor.

BBC'ye konuşan Genomics
UK Consortium'dan Prof. Nick
Loman, "Laboratuvar deneyleri
gerekiyor. Ama (yayılma hızının
önüne geçmek için) sonuçların
gelmesini haftalarca, aylarca
beklemeli miyiz? Bu koşullar
altında muhtemelen hayır"
dedi.
Virüs daha önce de değişime
uğramış mıydı?
Evet. BBC'den Sağlık ve Bilim
Muhabiri James Gallagher'ın
aktardığına göre ilk başta
Çin'in Wuhan şehrinde görülen
virüsle şimdi dünyanın dört
bir yanında görülen virüs aynı
değil.
Koronavirüsün mutasyona
uğramış hali D614G, ilk olarak
Avrupa'da Şubat ayında
görülmüştü. Şimdi küresel
koronavirüs vakalarında
ağırlıklı olarak mutasyona
uğrayan bu tür görülüyor.
Mutasyona uğrayan bir diğer
tür de A222V. Bu da İspanya'da
tatil yapanlarla bağlantılı

olduğu belirtilen ve Avrupa'ya
yayılan bir mutasyon.
İngiliz hükümetine bağlı Yeni
ve Gelişmekte Olan Solunum
Virüsü Tehditleri Danışma
Grubu (Nervtag) üyesi Dr.
Müge Çevik, Sars-Cov-2
virüsünün şimdiye kadar
4000'den fazla mutasyonunun
tespit edildiğini söyledi.
Guardian gazetesinin haberine
göre Çevik, 'yalnızca birkaçının
önemli mutasyonlar olduğunu'
ifade etti.
Hükümetin baş danışmanı
Whitty de, koronavirüsün yeni
mutasyonunun bulaştırma
katsayısı olan R değerini
0.4 oranında artırabileceği
uyarısında bulundu.
Danışma grubu Nervtag'in
Pazar günü yayımladığı
açıklamada, 'değişime uğrayan
virüsün diğer değişim gösteren
türlere kıyasla bulaşıcılığında
artış olduğunu' belirtti ama
bilim insanları, verilerin
henüz ilk aşama bulgular

olduğunu ve modellemeye
dayandırıldığını ifade etti.
Guardian gazetesinin
haberine göre Dr. Çevik,
bulguların, aktarılan
verilerin kalitesi ve miktarına
bağlı olduğunu söyledi ve
"Şimdilik rastlantılarla bir
bağ kuramayız, bu sadece
birleşimin etkisi" dedi.
Koronavirüs mutasyonu daha
bulaşıcıysa sosyal mesafe
yeterli olur mu?
Uzmanlar, koronavirüsün
yeni mutasyonu hakkında
bilinenlerin henüz yetersiz
olmasından dolayı, mevcut
önlemlerin etkisine dair de
net bir bilgi bulunmadığını
ifade ediyor.
Leeds Üniversitesi'nden
çevre mühendisliği Profesörü
Catherine Noakes, "Sanıyorum
artık birçok kişi sosyal
mesafe konusunda fazla
rahat davranıyor ama riskin,
kişilere yaklaştıkça arttığını
unutmamalıyız" diyor.
Bir önceki virüsten daha mı
tehlikeli?
University College London'dan
Prof. Andrew Hayward, yeni
mutasyonun ne kadar kaygı
verici olduğu sorusuna şu
yanıtı veriyor: "Sanıyorum,
virüsün değişime uğrayan
bu türünün daha büyük bir
pandemiye neden olma
ihtimalini bilecek kadar
bilgiye sahibiyiz, daha önce
öngördüğümüzden çok daha
kötü."
Hayward'a göre yeni tür
virüsün bulaşıcı etkisindeki
artış, mevcut can kayıpları
oranı da göz önünde
bulundurulduğunda "çok daha
fazla ölüme neden olabilir."
Prof. Noakes de "Gelecek

birkaç ay içinde, daha
esnek davranabilmemiz
için yeterli aşı sağlanana
kadar, kısıtlamaların
dengelenebileceğini
düşünüyorum" diyor.
Aşılar mutasyona uğrayan yeni
türe karşı etkili olur mu?
BBC Sağlık Muhabiri
Gallagher'e göre en azından
şimdilik koronavirüs aşılarının
bu mutasyona karşı etkili
olacağı öngörülüyor.
Başarı oranında başı çeken üç
aşı, mevcut 'başak proteine'
karşı bağışıklık geliştiriyor.
Aşılar, virüsün farklı bölgelerini
hedef alan bağışıklık sistemleri
geliştiriyor. Dolayısıyla, protein
yapısı mutasyona uğrasa bile,
aşılar hala tesirli olabilir.
Cambridge Üniversitesi'nden
Prof. Ravi Gupta ise başka
mutasyonlar yaşanması
durumunda virüsün de
sistem içinde bir boşluktan
faydalanabileceği ve kaygı
verici gelişmeler olabileceği
uyarısında bulunuyor.
Almanya Sağlık Bakanı
Jens Spahn, Avrupa Birliği
uzmanlarının mevcut
koronavirüs aşılarının
İngiltere'de tespit edilen
koronavirüsün yeni
mutasyonuna karşı etkili
olacağına inandıklarını söyledi.
Spahn, ZDF'ye verdiği demeçte
özellikle ABD ve İngiltere'de
uygulanmaya başlanan
Pfizer-BioNTech aşısına
atıfta bulunarak, şimdiye
kadar sahip olunan bilgilere
göre, mutasyona uğramış
yeni türün mevcut aşılar
üzerinde olumsuz bir etkisinin
olmadığını söyledi.
BBC

Kerkük Sabahı
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Eskiden Kerkük'te Dükkanlar İçin Reklam Diye Yazılan
Kasideler
Çeviren: Aydın Kerkük
Kerkük'te ilkler
Eskiden Kerkük'te halkın
dikkatini çekmek için ticari
reklamın piyasa da ilk
görünmesi 1930 tarihlerine
rastlar. O zaman Kerkük'te
tanınmış olan öğretmenlerden
Şefik Ömer Rıdvan efendi yedi
sanat bilen bir adamdı. Şefik
efendi bu yedi marifetin içinde
birde şiir yazmak kabiliyetini
de çok iyi becerenlerden
sayılırdı. Bu muhterem
hocanın Kerkük'te en yakın
arkadaşlarından birisi olan
tanınmış terzi ustası Ahmet
Yılmazı çok sever ve takdir
ederdi. Günlerden bir gün
Ahmet Yılmazın Kerkük'te
Kayseri (kapalı çarşısı)nda
açtığı yeni terzilik dükkanına
uğrar ve hediye olsun diye
bir levha üzerindeki yazmış
olduğu bir parça kasideyi

dükkanın önüne asar. Şefik
Rıdvan şiirinde iki dinara
dikilen bir takım elbisenin
fiyatını çok bulan müşterilerin
teşviki için yazıldığı anlamı
vermeye çalışır. ruzun fa'ilatun
fa'ilatun fa'ilatun fa'lun
vezniyle yazılmış olup,kolay
bellenmesi sebebiyle
yaygınlaşmış ve terzinin
müşterilerinin çoğalmasına
yol açmıştır.Adı geçen bu şiir
parçası hiçbir
Yerde basılmamış ancak
uzun zaman ustad Ata
Terzibaşı hocanın hatırasından
çıkmamıştır. Kıtanın metni
şöyledir:
En nevin bedle girersen
Ahmed-i Yılmaze gel
Al kumaş durma yürü sen
iğnesi almaze gel
Modanın her türlüsüne
aşinadır bittemam
Tecrübe et kendini terzi-i
şebaze gel

Rahmetli ustad Ata Terzibaşı
Türkmen Keşkülü Kitabının
ikinci
Cildinde Şefik Ömer efendi
hakkında şöyle yazıyor:
Şefik Ömer Efendi Kerkük'lü
makam şinas hacı Numan
Rıdvanın kardeşinin oğludur.
Zamanında orta okulda
hat öğretmenimizdi. Edebi
melekesi de vardı. Aynı
zamanda temsil kabiliyeti de
bulunup
Bazı geceler tüylü hayvan
postu giyerek ahpaplarını
korkutur kendileriyle şakalar

yapardı. Şefik Ömer efendi
Kerkük'te mesleki eğitim
alanında geniş bilgiye sahip
olduğu için hatta liselerde
resim ve el işleri dersi verirdi.
Şefik Rıdvan Kerkük doğumlu
olup tahsilini Kerkük'te
bitirdikten sonra Bağdat'ta
öğretmenler okulundan
mezun oldu.Rıdvan bey
yüksek kabiliyete sahip olduğu
için zamanında düzenlenen
yıllık tüm sergilere katılır
öğrencilerinin ürünlerini
buralarda sergilerdi. Rıdvan
ayrıca kendine has işlediği el

işleri de vardı,onlardan birisi
de Mis üzerinde Kıral Faysalın
Portresini kazardı. 1961 yılında
Kerkük'te vefat etmiştir.
Buradan anlaşılıyor ki Şefik
Rıdvanın yazdığı kasidenin bir
benzeri büyük Türkmen şairi
Mehmet Sadıktan geliyor.
Mehmet Sadık efendi de
Kerkük'ün Atlas caddesinde
Meşhur Terzi İsmail
Bayraktarın iş yeri için ilan
ve reklam diye çok anlamlı
manzum reklamlar yazmıştır:
Aç gözün bak terzi İsmailin
yeni dükkanına
Muntazam tarz-ı cedid üzre
olan erkanına
Safı benzer asumana
kehrebası yıldıza
Parlıyor gözler önünde verdi
zinet gündüze
Dolmuş enva-ı kumaştan
parlıyor leyl ü nehar
Her yanı Kavsikuzeh olmuş
letafetten bahar

Her taraf makineler çarhıfelek
gibi döner
Müşteriye gece gündüz çok
güzel katlar tiker
Halfesi şegirtleri gayet zeki
ehl-i kemal
Müşteri memnun kalır görmez
o yer de bir melal
Mankası altundan olmuş
iğnesi almastan
Diktiği her elbise parlar güzel
ecnastan
Kerkük'lü şair Mehmet Sadık
memlekette çok sayıda
kimseler için buna benzer
kıtalar yazmıştır mekanı
cennet olsun.
Kaynak: Necat
Kevseroğlu,Kerkük'te
ilkler,2019,Kerkük
Emin Basım ve yayınevi.

BİR AVUÇ HATIRA,

Horyatlarımızda deyimler
Cumhur KERKÜKLÜ
Geçen makalede
horyatlarımızda işlenmiş
mesellerimiz(atasözlerimiz) ve
deyimler kapsayan horyatlar
sunmuştum.
Horyatçılarımız arasında (
özellikle eski horyatçılarımız)
bir çokları,meseleler, 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.
Eski horyat yazarlarımız,
horyatlarında zengin bir dil

kullanmaya özen göstermişler,
onun için halk arasında
sık sık kullanılan deyimler,
horyatlarımıza yansımıştır,ve
horyatlarımızın bir parçası
olmuştur.
Şimdi,deyim kapsayan
horyatlarımızdan örnekler
sunalım:
Aman vermemek: Göz
açtırmamak, rahat bırakmamak
acımayıp öldürmek, merhamet
etmemek.(deyim)
Derdıv meni daldırı
Dil damaktan salırı
Kurbanam o gözüve
Aman vermez öldürü.(horyat).
Aralarından su sızmamak: Çok
iyi, çok yakın dostluk veya
arkadaşlık kurmak, ahbap
olmak.(deyim)
Kan coştu yaramızdan

Kim bili(bilir) çaramızdan
Mennen yar bele dostuk
Su sızmaz aramızdan.(horyat).
Başını yemek (birinin): Bir
kimsenin tehlikeli, güç bir
duruma düşmesine yol açmak.
Öldürmek, ölümüne yol
açmak.
Yen başım
Yen gözüm öp yen başım
Resmıv haha(halka) gösterdim
Dedim budu(budur) yen başım.
(cinaslı horyat).
Beli bükülmek : Yaşlılık
nedeniyle bir iş yapamaz
duruma gelmek.(deyim).
Bel büküldü
Gün geçti bel büküldü
Bir bağda emeg verdim
Elimde bel büküldü.(cinaslı
horyat).

Bir iğne bir sap kalmak : Bir
üzüntü, hastalık vb. nedeniyle
çok zayıflamak.(deyim).
Naçaram
Ne dermanım ne çaram
Alem mezzeyden içer
Men hasretten içerem
Yen mene yar olusan
Yen bu cannan geçerem
Yanımnan yan çıkmıştı
Bir igneden geçerem
Can dedim dert kazandım
Onda bildim naçaram.
(müstazat horyat).
Çoğu gitti azı kaldı: İşin en güç,
en önemli, en büyük kısmı
bitti, kalanı önemsizdir.(deyim)
Yar getti nazı kaldı
Divarda sazı kaldı
Telesme delli gönül

Çok getti azı kaldı.(horyat).

olarak, dilediğine göre.(deyim).

Çürük tahtaya basmak:
Tedbirsiz hareket edip, kötü
sonuçlanacak bir işe girişmek.
(deyim).
Buğda rengi esmerem
Dosttan umut kesmerem
Her güzele yar olmam
Çürük tahtaya basmaram.
(horyat).

Gora bir gün
He girriğ gora bir gün
Bu terse çarh döneydi
Gönlüme göre bir gün.( cinaslı
horyat).
Kaynaklar:
Kerkük Münteheb Hoyratları,
büyük Hafız Molla Mehmet
Oğlu Molla Sâbir
Kerkük horyat maniler,M.
sevimli
Kerkük gazetesi,kasım 1926
Türk Dil Kurumu Atasözü ve
Deyimler Sözlüğü
Dilçin, D. (2018).
Edebiyatımızda atasözleri.
Ankara
Kerkük atasözleri,Ata
TERZİBAŞI

Dudak bükmek:
Umursamamak, beğenmemek,
küçümsemek.(deyim)
Can yare
Sine dağlı can yare
Naz eyler dudak büker
Men diyendem can yara.
(cinaslı horyat).
Gönlüne göre: İsteğine uygun

Bir yazar bir kitap .

Kerkük Sabahı

Kitap: Kasırgada yol alanlar
Yazar: Kemal Beyatlı.
İbrahim Koryalı.
Bir daha elimizde roman kitabı var, ne
mutlu desem bize bile çok azdır çünkü
Kemal Beyatlı türkmen roman temeline
yeniden ağır bir taş ilave etti eline,
fikrine sağlık.
2020 yılında bilgeoğuz yayınevi
tarafından yayına çıkarılan bu kitap
ciddi olarak beni ve okuma aşkına
düşenleri yeniden sevinç çemberine
bıraktı onun için bu yolda devam
etmesini arzu ediyorum ve dört gözle
bekliyoruz,
Bence Beyatlı çok iyi bir fikir düşünmüş
bu roman için her zamanki gibi fakat bu
kez biraz farklı kalemi güzelim türkmen
köyleri’nden bahsetmiş (Tazehurmatu
, Beşir) sonra Kerkük’e daha sonra
Bağdat’a bir daha Tazehurmatu'ya
dönmüş, İlk olarak roman yazarı
bencilliğini bir yana atmış (ben)
yazmasından Kendini kurtarmış nasıl?
öylece hemen ilk sayfadan (sen) diye
muhataba etmiş (Pala Şehbaz , sen
öyle yaptın, böyle yaptın oraya gittin,
buraya geldin, bazı bölümlerde Şehbaz
kendi diliyle konuşmuş (buda bir roman
kibarlığından gelir) , Fransalı romancı
Mişil Zifako bir öncü olarak bu üslubu
kullanmış, doğrudan buda bizim için
gurur verici bir ön kazanmaktır ve

avantajdır ( Türkmen romanında).
Dönelim elimizdeki romana bakalım
zavallı Beşir halkına ne tür işkenceler
yapıldı (arazilerine el konuldu başkarına
hibe olarak teslim edildi,köylerinden
çıkarıldılar, bir suç işlemeden içeri
atıldılar, süründüler, (tam isabet Kemal
kardeş, bundan önce yazdığı roman
öykü gibi değil) romanda ister istemez
tarihi kapsayan belgelerin mevcut
olması lazım bu bir şarttır her roman
yazarı bunu göz ardı etmemesi çok
önemlidir,
Beyatlı bu şarta uymuş çünkü bu
ilk roman değil sonda değil bir
bakalım sayfa (29)da çok önemli
belgeyi açıklamış (İstila kanunu) ama
üzülerek bunu yazmak zorundayım
şimdiye kadar o çirkin kanun hâla
tüm detaylarıyla devam ediyor istila
olunduğu arazilerin tapuları yer
sahiplerinin ellerine dönmedi tabi ki o
kanuna dayanarak,neyse bu iş burda
bitmedi, Şahbaz dayı milliyetçi aslan
parçası fakat kim o zalimlerin karşısında
meydan okumaya cesaret edecek?
buna rağmen yerinde durmadı din
adamından fikir almak istedi o zatta
belgeleri önüne bıraktı dedi (bakın
3747 dönüm ve 50000 dönüm Beşir
ve Narlı köylerinde arazilere devlet
çeteleri el koymuş ( 1976 tarih ve 53

nolu kanun gereği diyor.)
son olarak din adamı dedi:
-Yahu siz gidip bu zalimlere ne
diyeceksiniz ?elimizden aldığınız
yerlerimizi iade edin? O zalimler
elleriyle yazdıkları kanuna dayanarak
tasarruf ediyorlar karşı çıkan olursa
hemen isyancı sayılır idam veya ebedi
mahkum olur, çaresiz zevalı Şehbaz
derdini anlatmak için Kerkük’e yüz
çevirdi (orası milliyetçilerin kalesi)
demiş hemen rahmete kavuşan
milliyetçi ve şair Mehemet İzzet
Hattat’ın yanına doğru yöneldi tüm
dertliler, milliyetçiler onun iş yerini,
evini bir karargah olarak tanıyorlar
onun için tüm dava adamları o iki yere
akın ederlerdi, lider Hattat türkmen
milleti için ömrünün en güzel anını
zindanlar arkasında bitirdi mezarı nurla

dolsun inşallah derdini anlattı.
Şahpaz bu kez Bağdad’a yüzleşme
kararı aldı, neresi olacak acaba?
Galiba türkmen kardeşlik ocağı orası
kültürlülerin toplandığı bir mekan
her şeyin güzeli orda meydana çıkar,
edebi dergiler, şiir akşamları, tanıma
şöleni, garip öğrencilere maddi ve
manevi destek bile olurdu, Beyatlı
yazmaya devam ediyor işte 1977 de
kardeşlik ocağının tüm idare heyeti
baas tarafından değiştirildi onlar
kendilerine yakın insanları üst düzeye
getirdiler ( yazar öyle yazmış ve devam
ediyor ) 1977 den 2003 yılına kadar
türkmen edebiyatçıları ve şairleri
kardeşlik dergisinde yazmaktan
çekildiler keşke bunu yapmasaydılar
(S-57) Azeri kardeşlerimiz Rus
yayınlarında devam ettiler, Beyatlı
bey ben şahsan bu konuda öylesini
görmedim onlarca şair ve edebiyatçı
yazmaya devam ettiler ve onlarca şiir
akşamına katıldılar ( bende ordaydım)
Telafer , Tuzhurmatu, Dakuk,
Tazehurmatu, Erbil ve Kerkük’ten
80'ne yakın yetenekli şair ve
edebiyatçılar katıldılar, hâla da bende
kardeşlik dergileri duruyor içerisinde
en usta şairlerin ve yazarların yazıları
göze şayandır, neyse dönelim sayfa
69’a burada yine önemli belgeler var

türk kahramanlarının adları geçmiş
(Şeyh Şamil) kafas kartalı ve (kırım
kahramanı Musa Tafa Cemiloğlu)
Çanakkale kahramanı (Mustafa Kemal
Atatürk ), böylece ne güzel demiş
Mustafa Gökkaya
(Boğazlar,
Kasap koyun boğazlar,
Tanrı yer dağıdanda,
Türk’e düştü boğazlar...) sayfa 71.
Son olarak sayfa 100’de güzelim
tazehurmatu'yu patlamalar ve
kimyasal tozla vurdular sonuç o aslan
türkmen adamı ve kız çocuk Fatma
şehit olması herkesi üzdü ta Kemal
Beyatlı hastaneye gitmiş hüzün dolu
bir şiir yazdı sayfa 102 de.
Son olarak Beyatlı bir roman
yazarı olmadan önce parmakla
gösterilen şiirler icat ederdi onun için
romanlarında çok anlamlı horyatlarla
karşı karşıya geliriz en güzelide horyat
sahibinin ismini sayfanın sonunda
yazmayı unutmamış aynı zamanda
seçtiği horyatlar tam olaya uygun, çok
beğendim .
Daha daha neler var bu romanda
çoğunu değerli okuyuculara bırakalım
da kitabın lezzeti gitmesin, son olarak
canı gönülden tebrik ederim hoca
Kemal Beyatlıyı ve diğer ürünlerini
bekliyoruz....
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SPOR BAKANI DERCAL'DAN SPOR BİRLİKLERİNE ÇAĞRI
çağrısında bulundu.
Bakan Adnan Dercal her sekiz
Olimpiyat Birliklerinin temsilcileri
ile toplantı düzenleyerek
Umman'daki ziyareti hakkında
görüşmelerini aktararak
her birliğin spor yönündeki
çalışmalarını geliştirmeleri için

F1'de Türkiye Grand Prix'si 2020 sezonunun en iyi
yarışı seçildi
Formula 1'de 2020 sezonunun
en iyi yarışı üzerine yapılan
oylamanın sonucu belli oldu.
İzleyici oyları ile belli olan
anketin sonucuna göre
Mercedes'in İngiliz sürücüsü
Lewis Hamilton'ın galip geldiği
ve şampiyonluğunu ilan ettiği
Türkiye Grand Prix'si sezonun
en iyi yarışı seçildi.
Türkiye Grand Prix'si sezonun
14. yarışı idi. Yarışta Mercedes
takımı pilotu Lewis Hamilton
1. oldu. Hamilton, böylece 7.
şampiyonluğuna ulaştı ve F1'in
efsane pilotlarından Michael

Schumacher ile şampiyonluk
sayılarını eşitledi.
Anketin diğer sonuçları ise şöyle:
Türkiye GP, yüzde 33

İtalya GP, yüzde 25
Sakhir GP, yüzde 18
Avusturya GP, yüzde 5
Toskana GP, yüzde 4
Pisti eleştirmişti
Geçen yılın F1 şampiyonu
olan Mercedes pilotu Lewis
Hamilton, piste yapılan yeni
asfalt kaplamanın "para israfı"
olduğunu söyleyerek pisti
eleştirmişti.
Hamilton, İstanbul Park pistine
yapılan yeni asfaltın "boşa
harcanmış para" olduğunu
söylemişti.
Eksiden "heyecan verici"

Manchester United ile Leicester City 2-2
berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında
Manchester United, konuk olduğu
Leicester City ile iki kere öne geçtiği
maçta 2-2 berabere kaldı. 85. dakikada
Jamie Vardy ile beraberliği yakalayan
Leicester, 2017'den sonra ilk kez ligde
rakibineden puan almış oldu.
İngiltere Premier Lig'de Leicester City
ile Manchester United karşı karşıya
geldi. Kırmızı Şeytanlar, iki kez öne
geçtiği maçta sahadan beraberlikle
ayrıldı.Manchester United'ın gollerini
23. dakikada Marcus Rashford ve 79.
dakikada Bruno Fernandes kaydetti.
Bruno fernandes, 29 lig maçında 18 gol
ve 14 asistlik performans sergiledi.
Leicester City'nin golleri 31. dakikada
Harvey Barnes ve 85. dakikada Jamie

Vardy'den geldi. Jameie Vardy son
iki sezonda 35. lig golünü atarken,
hiçbir oyuncu İngiliz futbolcudan daha
çok fileleri havalandırmadı.Leicester
City, 23 Aralık 2017'de 2-2 biten lig
maçının ardından ilk kez Manchester
United'dan puan aldı. Ligde arka arkaya
4 maç rakibine mağlup olan Leicester
City, bu beraberlik sonrasında 28 puana
ulaştı. Ligde geçen sezonla birlikte 10
maçlık deplasmanda kazanma serisi
olan Manchester United, bu serisini
devam ettiremedi ve puanını 27 yaptı.
İngiltere Premier Lig'de Leicester
pazartesi günü Crystal Palace ile
deplasmanda karşılaşacak. Manchester
United salı günü Wolverhampton'ı
ağırlayacak.
Sporx

FIFA, koronavirüs
nedeniyle 17 ve 20 Yaş

Altı Dünya Kupası'nı iptal
etti
Futbolun patronu FIFA,
gelecek yıl düzenlenecek
17 ve 20 Yaş Altı Dünya
Kupası'nın yeni tip
koronavirüs salgını
sebebiyle iptal edildiğini
açıkladı.
FIFA'dan yapılan
açıklamada;
salgın nedeniyle
uluslararasıseyahatlerdeki
kısıtlamalar ve hayat
şartlarının yeteri kadar
normale dönmemesi
gerekçesiyle erkek

futbolunda 2021'de
düzenlenmesi planlanan
17 ve 20 Yaş Altı Dünya
Kupası'nın iptal edildiği
belirtildi.
Ayrıca Peru ve
Endonezya'nın ev sahipliği
haklarını koruyarak
organizasyonları 2023'te
düzenleyeceği ifade edildi.
Buna göre 17 Yaş Altı
Dünya Kupası'na Peru, 20
Yaş Altı Dünya Kupası'na
ise Endonezya, 2023'te ev
sahipliği yapacak.
sondakika

spor alanında çözüm yollarını
beklediklerini ve farklı tarfların
arasındaki anlaşmazlıklarının
sonuçlandırılmasından yana
olduklarını aynı zamanda da
resmi olarak bir taraftan spor
gelişmelerinin görüşmelerini
istediklerini de ifade etti.

krizden dolayı spor taraftarlarını
daha fazla kaybetmemek için
güvenli birşekilde bu karanlık
tünelden çıkmasının çağrısını
yaptı.
Bakan Dercal, Uluslararası
Olimpiyat Komisyonu ile Asya
Olimpiyat Meclisi Irak'taki

geleceğe dair programlı bir
plan içerisinde çalışmalarının
yapılmasını istedi.
Dercal, spor alanında yaşanan
krizini atlatmak için çözüm
arayaışlarından yana olduğunu
ve herkes ile aynı mesafede
olduğunu belirterek yaşanan bu

bulduğu pistin, yeni kaplamayla
birlikte korkutucu bir deneyime
dönüştüğünü belirten Hamilton
şöyle konuşmuştu: “Bu pist,
turlaması çok keyifli bir
pistti. Ama zemini yeniden
asfaltlamak için neden milyonlar
harcadıklarını gerçekten
anlayamıyorum. O parayı
harcamak yerine belki sadece
temizleyebilirlerdi." Pirelli de
pistin yeniden asfaltlandığının
kendilerine bildirilmediğini
belirterek "yanlış lastiklerle
İstanbul'a geldiklerini"
açıklamıştı.
BBC

Belçika'da futbolcuların
sahada birbirlerine
sarılmaları yasaklandı
Belçika'da koronavirüs önlemleri kapsamında profesyonel
futbolcuların, atılan gol sonrası saha içinde birbirlerine sarılarak
kutlama yapması yasaklandı.
Yasağa uymayan ve gol sevincini sarılarak yaşayan futbolculara
750'şer euro, bu oyuncuların bağlı olduğu Belçika 1. Futbol Ligi
(Proe Leuage) kulüplerine 10'ar bin, 2. lig kulüplerine de beşer bin
euro para cezası verilecek. Belçika'nın önde gelen kulüplerinden
Anderlecht'in İcra Kurulu Başkanı (CEO) Karel Van Eetvelt tarafından
gündeme getirilen öneri, Pro Leauge Yönetim Kurulu tarafından kabul
edildi.
Belçika 1. Futbol Ligi Yönetim Kurulu, futbol sahalarında uygulanan
Covid-19 protokolünü değiştirdi. Değişiklik kapsamında, profesyonel
futbolcuların sahalardaki gol sevincine kısıtlama getirildi.
BBC

LA Clippers'lı Kawhi Leonard'ın Denver maçında dudağı patladı
LA Clippers yıldız basketbolcu
Kawhi Leonard, bu sabaha
karşı oynanan Denver
Nuggets karşılaşmasının son
çeyreğinde takım arkadaşı
Serge Ibaka'dan aldığı dirsek
darbesi nedeniyle kanlar
içinde yere yığıldı. Dudağı
patlayan Leonard'a sekiz dikiş
atıldı.
LA Clippers'ın Denver
ile karşılaştığı maçın 4.
çeyreğinde korku dolu anlar
yaşandı. Maçın bitimine 6
dakika 7 saniye yaşanan

ribaund pozisyonunda
Ibaka'nın dirseği ağzına
çarpan Kawhi, kanlar
içerisinde yere yığıldı ve
bir süre yerde kalan yıldız
basketbolcu daha sonra
soyunma odasına götürüldü.
Leonard olmadan Clippers,
Nuggets'a karşı üstünlüğünü
koruyarak, maçı 121-108
galip tamamladı ve önceki
sezonun playofflarındaki
yenilginin rövanşını kazanmış
oldu. LA ekibi, önceki sezonun
playofflarında Nuggets'a

karşı oynadığı ikinci turda
3-1 öne geçmesine rağmen,
seriyi kaybetmişti. Leonard,
karşılaşmada 30 dakika

sahada kalarak 21 sayı, 7 asist,
5 ribaund ve 4 top çalma
kaydetti.
sondakika

İtalyan devi Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu takımda tutmak
istiyor
Bu sezon attığı gollerle
sık sık adından söz ettiren
Hakan Çalhanoğlu ile
sözleşme yenileme
görüşmelerini sürdüren
Milan, milli futbolcuyu
bırakmak istemiyor.
Milli futbolcu, başta
Manchester United olmak
üzere birçok Avrupa
devinin radarında.

Milan'ın bu sezon İtalya
Serie A'da gösterdiği
namağlup performansta
başrol oynayan Hakan
Çalhanoğlu, Avrupa'nın
dev kulüplerinin ilgisini
çekmeye başladı. Attığı
goller ve asistlerle
takımını sırtlayan milli
futbolcu için Manchester
United'ın devrede olduğu

belirtiliyor. Milan Teknik
Direktörü Stefano Pioli,
sözleşmesi sezon sonunda
sona erecek Hakan'ın
takımda kalmasını
istiyor. Lazio galibiyetinin
ardından açıklamalar
yapan Pioli, "Hakan zeki
ve nasıl hücum edilmesi
gerektiğini biliyor.
Kendisini takımı için

feda ediyor. O üst düzey
bir oyuncu. Sözleşme
görüşmelerinde sorun
olduğunu sanmıyorum. O
şu an bizimle ve eminim
tercihi burada kalmak
yönünde olacak. Kulüp
oyuncu ve ben aynı şeyi
istiyoruz" ifadelerini
kullandı.
AA

Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, Sivasspor maçında oynayamayacak
Beşiktaş'ta geçtiğimiz gün
annesi vefat eden Kamerunlu
golcü Vincent Aboubakar, ligde
oynanacak Demir Grup Sivasspor
maçında forma giyemeyecek.
Süper Lig'de 15. hafta maçında
pazartesi günü Sivasspor ile
sahasında karşılaşacak olan
Beşiktaş, bu maça Vincent

Aboubakar'dan yoksun çıkacak.
Kamerunlu futbolcunun 16.
haftadaki Kayserispor maçında da
oynamayacağı belirtildi.
A Spor'da yer alan habere göre;
Annesi vefat eden oyuncu ülkesi
Kamerun'a gidecek. Siyah beyazlı
kulüpten Aboubakar'ın annesi
Maobeal Alice Aboubakar'ın vefat

ettiği haberi duyurulmuş ve taziye
mesajı yayımlanmıştı.
Vincent Aboubakar, Ankaragücü
karşılaşmasından önce ligde son
5 maçın hepsinde ağları sarsıp, 7
gole imza atmıştı. 8 golle krallık
yarışında zirvede yer alan Vincent
Aboubakar'ın müthiş serisi
Ankara'da sona ermişti.

Öte yandan sol uyluk iç adelesinde
yırtık tespit edilen Josef de
Souza'nın da Sivasspor maçında
forma giyemeyeceği duyuruldu.
31 yaşındaki futbolcunun yaklaşık
2 hafta sahalardan uzak kalması
bekleniyor.
sondakika

Maç esnasında Fenerbahçe'ye haciz şoku!
Yöneticilerin müdahalesiyle ortalık karıştı
Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe
Beko, deplasmanda Anadolu Efes ile karşı
karşıya gelirken maçın oynandığı sırada sarı
lacivertlilerin takım otobüsüne haciz memurları
tarafından bir haciz işlemi uygulanmak istendi.
Maç sırasında salondan çıkan yöneticiler, bu
işlemin ertelenmesini isterken taraflar arasında
tartışma yaşandı.
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde
Anadolu Efes ile karşı karşıya gelirken salonun
dışında flaş bir gelişme yaşandı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan

mücadele sırasında Fenerbahçe Beko'nun
takım otobüsüne haciz memurları tarafından
bir haciz işlemi uygulanmaya çalışıldı. Yaşanan
gelişmeler sonrası takım otobüsünün şoförü,
maçı izleyen yöneticiler ile iletişime geçti.

Yöneticiler, haciz memurları ile görüşmek
adına maç esnasında salondan dışarı çıktılar.
Prosedür gereği işlemin uygulanması gerektiği
aktarılırken Fenerbahçeli yöneticilerin talebi ise
en azından takımın otobüs ile tesislere dönmesi
ve işlemin sonrasında uygulanması yönünde
oldu.
TARAFLAR ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI. Maç
sırasında yaşanan durumdan kaynaklı dışarıda
bulunan yöneticiler ve haciz memurları
arasında prosedürün uygulanmasına ilişkin kısa
süreli bir tartışma yaşandı.
Fanatik

Kerkük Sabahı

Bağdat-İNA
Spor ve Gençlik Bakanı Adnan
Dercal,geçtiğimiz 24 Aralık 2020
Perşembe günü Spor Birlikleri'nin
temsilcileri ile bir araya gelerek
yaşanan krizden güvenli birşekilde
çıkmak için geleceğe dair planlı
programların uygulamalarının
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Nice mutlu yıllar

Burhan Müftü

Kerkük Sabahı

Kerkük Sabahı
Irak Medya Ağı tarafından
haftalık yayınlanan bir gazetedir

Başyazar
Nermin Müftü

yıl başı
Çocuktuk ve yaşadığımız hayatı
düşünmek için ışıklarla süslemek
ve önünde durmak için küçük bir
Noel ağacına sahip olmayı hayal
ettik. Altın bir geyiğin sarktığı yeşil
bir ağaç hayal ediyordum ve kar
yağdığında eski evimizdeki büyük
penceremizin önüne koymak istedim
O günlerde geceleri çok kar yağdı O
geceydi Sabahın gelmesini endişeyle
bekliyordum Dışarı çıkıp beyaz karla
oynamak istiyordum Ve ben hayal
gücüne daldım ve o gece uyudum
Sabah dışarı çıkmak için aceleyle
kalktım Ve sallanan koltuklu tahta bir
atım vardı Onu evin dışına çıkardım ve

Dul penguenlerin dayanışması.
Yılın fotoğrafı çekildi
Avustralya'nın Melbourne kentinde birbirini
teselli eden iki penguenin birbirlerini teselli
ettiği fotoğraf sahibine ödül getirdi. Alman
fotoğrafçı Tobias Baumgaertner, penguen
kolonisinde 3 gece geçirdiğini ifade etti.
Birbirlerine sarılmış penguenlerin fotoğrafı
kadar özel olan hikayesi ortaya çıktı.
BBC'nin aktardığı habere göre,
2020 yılı birçok güçlü ve dokunaklı
fotoğrafa sahne oldu. Avustralya'da
yayımlanan Oceanographic dergisinin
düzenlediği Ocean Fotoğraf Ödülleri'nin
kazananlarından olan fotoğraf da böyle
bir fotoğraf.Eşlerini kaybetmiş iki dul
penguenin birbirlerine sarıldıkları bu
fotoğraf Tobias Baumgaertner tarafından
Avustralya'nın başkenti Melbourne'de
çekildi. Alman fotoğrafçı, fotoğrafı çektiği
esnada fotoğraftaki iki penguenin eşlerini
henüz kaybettiğini ve birbirlerini teselli
ettiklerini söyledi.Melbourne'deki St Kilda
İskelesi'nde boyları yalnızca 33 cm olan

8

133 yaşındaki yaşlı Iraklı kadın Dünya Guinness Rekorlar kitabına
girmeye hazırlanıyor. Resmi belgelere göre (Roşi Kasım) Iraklı ezidi yaşlı
kadını 1887 doğumludur, şimdiye kadar büyük yaşına rağmen hafızasını
kaybetmemiştir. Roşi, Osmanlı dönemini, İngiliz İşgalını, yaşadığı
Ninova'daki evinde terör örgütü DAEŞ'in zulmünden göç etmek zorunda
kalarak Duhok'ta bir göçmen kampında yaşamayı görmüş bir kadındır.
Günlük yaşamı hakkında konuşan Roşi hayatı boyunca günlük yemeğinde
bitkisel yiyeceklere çok önem verdiğini bunların yanında da balık ve
yumurtaya çok önem verdiğini söylüyor.
(Roşi)'nin Irak'ta en yaşlı insan olduğunu ve yer yüzünde de kendisinin
en yaşlı olduğunu düşünen ailesi Guinness Rekorlar Kitabına girmesine
çalıştıklarını da belirttiler.

böceklerdir. Karıncalar, arılar,
termitler ve eşekarıları "tam
sosyal" hayvanlar olarak
adlandırılır.
Birbirlerine o kadar bağımlıdırlar
ki tek başlarına yaşayamazlar.
Birlikte inşa ederler, birlikte
yaşarlar ve yeni doğanları
yetiştirmek, tehditlerle mücadele
etmek için de işbirliği yaparlar.
Gerekirse toplumun selameti
için kendilerini feda ederler. Ne
kadar sosyal varlıklar olursanız,
yardım etmek için de birbirinize o
kadar güvenebilirsiniz. Ama aynı
zamanda bunun bazı riskleri de
var.
BBC

Zoom

Son

R

Bir hikayem var

Salgınla mücadelede doğa bize
çok iyi ipuçları verebilir. Örneğin,
doğanın esas epidemiyologları
bahçe karıncaları birçok
konuda salgından en iyi nasıl
kurtulabileceğimizi öğretebilir.
Tüm hayvanlar bir tür sosyal
yelpazede var olur. Bir tarafta
yalnız yaşayan hayvanlar (ayılar
mesela sadece üremek için
buluşur) diğer tarafta ise topluluk
halinde yaşayan hayvanlar var
(firavun fareleri yakın kolonilerde
yaşar ve birbirlerinin yavrularını
büyütür).
Ancak sosyal sahnenin
şampiyonları kesinlikle

E

GUİNNESS REKORUNA
GİRMESİ BEKLENEN YER
YÜZÜNDE EN YAŞLI
IRAKLI KADIN

Kerkük'te hizmet
çalışmalarının
sunulması
kapsamında
geçtiğimiz 24
Aralık 2020
Perşembe günü
itibarıyla Kerkük'te
buluanan 1 Haziran
Caddesi'nin ışıkları
Kerkük Belesiyesi
ile Kerkük Elektrik
Dağıtımı Dairesi'nin
işbirliği neticesinde
çalışmaya başlatıldı.

Karıncalar, sosyal mesafeyi
koruma konusunda insanlardan
daha iyi olabilir mi?

P

Editör
Yayın yönetmeni
Hüseyin Kemalzade

peri penguenlerinden oluşan bir koloni
yer alıyor. Dünyanın en küçük penguen
türlerinden olan bin 400 peri pengueni
burada yaşıyor ve gönüllüler tarafından da
izleniyor.
Baumgaertner Instagram'da yaptığı
paylaşımda fotoğrafın hikâyesini, "Bir
gönüllü bana yaklaştı ve beyaz olanın eşini
kaybeden yaşlı bir dişi olduğunu; soldaki
genç erkeğin de eşini kaybettiğini söyledi. O
vakitten beri düzenli olarak buluşuyorlar ve
birbirlerini teselli ediyorlar. Şehrin ışıklarını
izleyerek saatlerce ayakta duruyorla"
ifadeleriyle anlattı.Fotoğrafçı, bu fotoğrafı
çekmeden önce penguen kolonisiyle üç
gece geçirdi. Işık kullanmaksızın, sürekli
hareket eden, yüzgeçlerini birbirlerinin
sırtlarına süren minik penguenleri
fotoğraflamanın bir hayli zor olduğunu dile
getiren Baumgaertner, "Ama bir anlığına
sahiden de çok şanslıydım!"
Yeniçağ

evimizden koşa koşa dereye doğru
gittim
Dere tam örtülmüş karla ve ata bindim
ve kaymaya başladım derede kayak
yapmaktan çok mutlu oluyordum
ama mutluluğum mükemmel değildi
çünkü ben yalnızdım Arkadaşlarım
o gün benimle oynamak için dışarı
çıkmadı Ve karda oynamaktan
çabucak yoruldum çünkü yalnızım
Kardan adam yapmaya çalıştım ama
kardan adam sessizdi, konuşamıyordu
ve benimle kayak yapamıyordu
Yalnız oynamayı sevmedim eve
gitmeye karar verdim Geri dönerken
üzgündüm çünkü güneş doğarsa kar
erir Eve gittiğimde, Yeni Yıl Gününü
TV'yi açıp izleyerek kutlamaya karar
verdim. Ancak yalnızlık hisleri beni
terk etmedi Yeni yılın günü bitti ve
ben hala yalnızım Ve yeni yıl bitti ve
hala yalnız olduğumu hissettim Otuz
yıl geçti ve bir ağacın hayali hayal
gücümde kaldı ve yalnız olduğum
hissim kaldı kar başıma düştü ve artık
yere düşmedi.

Saddam sufi

Tasarım: Mazin Rahim
Ahmet Terzioğlu
ilaf enver
İnci Muhammet

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

