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Irak Medya Ağı tarafından haftalık yayımlanan bir gazetedir
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2020 YILINDA, KERKÜK'TE 550 HİZMET PROJESİ
Kerkük-El-Sabah
Kerkük Yerel Yönetimi tarafından
yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz
2020 yılında Kerkük'te 550 hizmet
projesinin bulunduğunu bu projelerin
yaklaşık yarısının tamamlandığı
açıklandı.
Kerkük Valilik Enfermasyon Sorumlusu
Mervan el-Ani tarafından yapılan
açıklamaya göre, Kerkük'te farklı
alanlarda 550 hizmet projesini
yürüttüğünü açıklayarak bu projeler
arasında hükümet binaları, okullar, su

Fiyat : 250 Dinar

projeleri, elektrik , yol, köprü ve diğer
hizmet projeleri de yer aldığını söyledi.
El-Ani, 550 projenin yaklaşık
yarısının tamamlandığını söyleyerek
diğerlerinde de çalışmaların devam
ettiğini ve belirlenen sürece göre
tamamlanmasının beklendiğini açıkladı.
Kerkük'teki Petrodolar projeleri
hakkında bilgi veren el-Ani, bu
projelerde yaşanan geçikmelerin
nedeni mali krizden kaynaklandığı
belirterek bu sorunu çözmek için
Kerkük'ün Yerel Yönetimi tarafından
çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

SUÇSUZLARI
YARGILAMAK
Bu kitap eski Diktatör Baas Rejiminin
Türkmenler'e yönelik uyguladığı
zulümlerini ispatlıyor. Bu kitabta
yazılanlar hikaye değil bunların hepsi
gerçe yaşanan olaylardır.
Bu kitabın , Yazarı Nevzat Koryalı
o dönemde cezaevine girdiği ilk
dakikalardan yaşadıklarını ve tanık olduklarını 13- 01 - 1983
yılında serbest bıraklmasına kadar yazmıştır.
Bu kitabı okuyanlar belkide hayal üründür der fakat bunların
hepsi gerçek yaşanmış olaylardır.
Bu Kitap Kerkük'te 2020 yılında basıldı ve yayımlandı.

PETROL
BAKANLIĞINDAN YENİ
AÇIKLAMA

09 OCAK 2021

IRAK POLİS TEŞKİLATININ KURULUŞUNUN
99.YILDÖNÜMÜ MÜNSABETİNDEN DOLAYI, KERKÜK
SABAHI GAZETESİ ADINA TÜM POLİSLERİMİZİ CANİ
GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUZ.

Petrol Bakanlığı, Günlük 10 milyon litre benzin
ihraç etmeyi planlıyoruz
Irak Petrol Bakanlığı Vekili Hamid el-Zubai, yerel
ihtiyaçları karşılayabilmek amacıyla günlük 10
milyon litre benzin ihraç etmeyi düşündüklerini
açıkladı.
Zubai, daha fazla benzin üretebilmek için
rafinerilerin yeni birimlerinin de çalışmaya
başladığını belirtti.
Zubai ayrıca, gelecekte yeni rafineriler üretmeyi
düşündüklerini kaydederek, şu anda en önemli
projelerinin büyük Beci Petrol Tesisine bağlı
Selahaddin Rafinerisinin olduğunu vurguladı.
Beci Petrol Tesisi 2014 yılında terör örgütü DEAŞ
tarafından ele geçirilmiş ve bir kısmı kullanılmaz
hale getirilmişti.

CUMHURBAŞKANI, PARLAMENTO BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ S:3
Musul Türkmenleri hakkında önemli
gerçekler

S:4

Yürek Mensiz, Can Sensiz Diyen
Beşirli Şair Sadık Beşirli
S:6

''MİMİ ''

ASYA'DA
EN İYİ GENÇ
OYUNCU
ADAYI
S:7

KERKÜK ELEKTRİK DAĞITIMI DAİRESİNDEN BİLDİRİ
Kerkük'te vatandaşlarını Kerkük Elektrik Dağıtım Dairesi adına konuşan veya tehdit edenlere karşı ciddi icraatlerin
alınacağını belirterek herkesin bu gibi kişilerden dikkatli olmasını isteyerek bu gibi olaylarla karşı karşıya geldikleri zaman
resmi şikayetlerde bulunabildiklerini veya 07701326126 numarasına ihbarda bulunmalarını açıkladı.

KERKÜK'ÜN GÜNEYİNDE
DAEŞ'E HAVA SALDIRISI
Kerkük-Kerkük
Sabahı
Kerkük Operasyonlar
Komutanlığı'nın
Komutanı
Korgeneral Saad
Harbiye tarafından
yapılan açıklamaya
göre Kerkük'ün
güneyinde bir
poziyonda bulunan
terör örgütü DAEŞ
elemanlarına karşı
Koalisyon Güçleri
havadan saldırı
düzenlendiğini
açıkladı. Harbiye,
düzenlenen saldırı Ulusal İstihabarat Teşiklatı'nın
verdiği bilgiler üzere ve Irak Ordusu'nun 45.Tugayı'nın
koordinasyon ile saldırının teröristlere karşı
düzenlendiğini açıkladı.
Kerkük'ün güneyinde bulunan el-Reşad Nahiyesi'ne
bağlı Suhur Köyünde teröristleri hedef alan havdan
saldırı oradaki teröristlerin mekanının yerle bir edildiğini
ayrıca teröristlere ait bir konağın bulunduğunu ve
içinde bombaların , el bombası, silah ve çeşitli araçların
da bulunduğu açıklandı. Harbiye sözünün devamında
bulunan konuktan bulunan eşyaları çıkardıktan sonra
orasını yerle bir ediliğini sözlerine ekledi.

EĞİTİM KOMİSYONUNDAN
DERS PROGRAMLARINA
ÖZEL TAVSİYE

Bağdat-INA
Geçtiğimiz 07 Ocak 2021 Perşembe günü, ülkede yaşanan
özel durumdan dolayı ders kitaplarındaki konuların
azaltması tavsiyede bulundu.
Parlamento'daki Eğitim Komisyonu Başkanı Kusay elYasiri tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin yaşadığı
özel durumudan dolayı bizler eğitim komisyonu olarak
okullarda okunan ders kitaplarında konuların azaltılmasını
tavsiyede bulunduk dedi. El-Yasiri, bunun yanında ülkede
eğitim seviyesinin korunmasını aynı zamanda da son sınıf
öğrencilere özel birşekilde bakılmasını ve geçtiğimiz yılda
yaşananların tekrarlanmamasını istedik dedi.
El-Yasiri, sözünün devamında , Eğitim Bakanlığı'nın bazı
derslerin konularının azaltıması ve bazı derslerin de
sınavlardan kaldırılamsının kararı Yüksek Sağlık Komisyonu
tarafından belirlediği talimatlar doğrultusunda alındığı
açıkladı.

Kerkük Sabahı

KERKÜK YEREL YÖNETİ VE
MİLLETVEKİLLERİ VATANDAŞLARA
YÖNELİK HİZMET PROJELERİNİ
S:2
GÖRÜŞTÜLER

haberler

2
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KERKÜK YEREL YÖNETİ VE MİLLETVEKİLLERİ
VATANDAŞLARA YÖNELİK HİZMET PROJELERİNİ
GÖRÜŞTÜLER
Kerkük Valisi Rakan Said el-Cuburi, Kerkük
Milletvekilleri Erşad Salihi ve Dr.Ahmet
Haydar ile Kerkük'ün güvenliğini, hizmet
projelerini ve işibirliğini görüştüler.
Gerçekleşen görüşme sırasında, Kerkük'teki
hizmet projeleri, yapılması gereken
icraatler, işsizlere yönelik iş fırsatları
bulmak , federal bütçedeki Kerkük'ün
hissesinin de meselesini görüştüler.
Görüşmede Kerkük'te güvenliğin
güçlendirilmesi aynı zamanda da diyaloğa
önem verilmesi için Kerkük Yerel Yönetimi
ile Kerkük Milletvekilleri arasında da
işbirliğine vurgu yapıldı.
Göüşme ile ilgili açıklama yapan elCuburi, Kerkük Yerel Yönetimi ile Kerkük
Milletvekillerinin işbirliği sayesinde
Kerküklü 1000 mezun için sözleşmeli
iş fırsatının elde ediliğini söyleyerek,
Kerkük'teki elektrik sıkıntısının da
Kürdistan Bölgesel Yönetimin'deki
yatırımcının bize verdiği resmi bir belgede
kendisinin Kerkük'e tahsis edilen elektrik
hisesinin uygulamaya hazır olduğunu ancak
bölgedeki siyasi iradenin bu anlaşmanın

uygulanmasına izin vermediğini belirttiğini
açıkladı.
El-Cuburi , elektrikte yaşanan başka bir
sıkıntı ise Kerkük'ün merkezi hükümetten
aldığı hissesinde yaşanann azaltmadan
kaynaklandığını ifade etti.

Kerkük milletvekilleri daha sonra Kerkük
Valisi'nin Yardımcısı Ali Humadi ile bir araya
gelerek Kerkük'teki hizmet projelerinde
yaşanan aksamaları görüştüler ve bu
aksamaları kaldırmak için gereken
işbirliğinin yapılmasında vurgu yaptılar.

İÇİŞLER BAKANLIĞI'NDAN YASADIŞI SİLAHLARLA
İLGİLİ AÇIKLAMA
İçişler Bakanlığı'nın
Resmi Sözcüsü Halid
el-Mahanne devletin
dışında yasadışı silahlara
kontrolün devletin
elinde sınırlanmasının
ana amacı önümüzdeki
erken seçimler
için güvenli bir
ortam yaratmasının
hedeflediğini açıkladı.

El-Mahanne, bir
program televizyonunda
açıklamada bulunarak,
İçişleri Bakanlığı
tarafından devlet dışında
grubların ellerindeki
silahlara karşı yapılan
operasyonların ana
amacı erken seçimlerin
güvenliğini sağlamak
ve seçmenlerin

güvenli bir ortamda
seçimlere katılmasına
yönelik planlı bir hedef
olduğunu belirtti.
Ayırca, devlet dışında
ruhsatsız silahlara
devletin el koyması
toplumsal barışı
sağlamanın ve istikrarın
temin edilmesine
yönelik atılan adım

olduğunu da El-

Mahanne vurguladı.
Bu hususta ülkenin farklı
illerinde 8 aydan beri
yasadışı siahlara karşı
operasyonların devam
ettiğini söyleyen ElMahanne, günümüze
kadar yapılan askeri
operasyonların hepsinin
istenilen hedefe
yetiştiğini dile getirdi.

TÜRKMEN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ'NİN BİRİNCİ
KURULTAYI
Kerkük-Kerkük Sabahı
''Birlikte Türkmenleri Savunacağız..Birlikte
Haklarımızı Alacağız'' sloganı adı altında
Türkmen Sivil Toplum Örgütleri Kerkük'te
birinci kurultayı düzenledi.
Düzenlenen kurultaya Kerkük Valisi Rakan
el-Cuburi, Kerkük Milletvekili Erşad Salihi
ve Dr.Ahmet Haydar , Irak Türkmen
Cephesi Başkan Yardımcısı Hasan Turan,
Birleşmiş Milletler Kerkük Temsilcisi,

Kerkük ve Bağdat'ta bulunan bazı sivil
topum örgütlerinin temsilciler de katıldı.
Kurultayda konuşma yapan Rakan elCuburi, düzenlenen kurultayın başarlı
birşekilde tamamlanması için Irak Türkmen
Cephesi'nin yönetimine teşekkürlerini
sundu.
El-Cuburi, konuşmasının devaımnda
kahrman güvenlik güçlerimizin göstermiş
oldukları fedakarlıkları olmasaydı biz bugün
burada bu kurultayı yapmayacaktık dedi.

El-Cuburi, bugün Kerkük'te gerçekleşen
istikrarın ve tüm oluşumların barışçıl
birşekilde yaşamasının sebebi Kerkük
Milletvekilleri ile Kerkük Yerel Yönetimin
arasındaki güçlü işbirliği neticesinde
gerçekleşildiğini vurguladı.
El-Cuburi, sözünün sonunda Kerkük'te
korona salgınına karşı tüm sivil örgütleri ve
bunların arasında yer alan Türkmen sivil
örgütlerinin de büyük rollerinin olduğunu
dile getirdi.

DOLAR FİYATININ YÜKSELİŞİ İLE İLGİLİ KERKÜK'TE
EKONOMİK KONFERANS
Kerkük-Kerkük Sabahı
Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve
Kerkük Milletvekili Erşad Salihi,
Kerkük Ticaret Odası Başkanı
Sabahattin Salihi ve Ticaret Odası
Meclisi'nin üyeleri yanı sıra
Kerküklü tüccarlarla bir araya

geldi.
Gerçekleşen görüşmede,
ekonomik kiriz, mali sıkıntılar ve
Irak Merkezi Bankası tarafından
ani birşekilde Dolar fiyatını
yükseltilmesini ayrıca bu
yükselişin pıyasaya özelikle de

geliri düşük ailelere yan etkisini
görüştüler.
Erşad Salihi, ülkede yaşanan
mali ve eknomik kirizine
ilişikin Kerkük'te ekonomik bir
konferansın düzenlenmesinin
çağrısında bulunarak yaşanan bu
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KERKÜK'TE DÖRT SUÇLU
YAKALANDI

Kerkük-Kerkük Sabahı
İçişleri Bakanlığı'na bağlık İstihbarat Teşiklatlarının yaptığı
operasyon sırasında Kerkük'te 4 suçlu kişi tutuklanarak
yanlarında 5 yasadışı aracın da bulunduğunu ilan edildi.
İsithbarat Teşiklatı tarafından çıkan bildiriye göre, Kerkük'ün
farklı bölgelerinde terör eylemlerinde kullanma ihtimalı
var olan araçları arama kapsamında el-Kerkük'ün el-Hazra
Semtinde 4 suçlu kişinin tutuklandığını ve yanlarında Kerkük
Trafik Polisi Müdürlüğü'nde resmi evrakları olmayan 5 aracın
da bulunduğunu belirtildi.
Tutuklanan 4 suçlu kişinin ilk soruştulamarında yasadışı
araçları yurtdışına girmek ticaretinde çalıştıklarını itiraf
ettiklerini açıklandı. Suçlular Anayasanın 443 maddesine göre
tutuklandılar ve yanlarında bulunan araçlarada el konuldu.

PARLAMENTO'DAKİ
KANUNİ KOMİSYONDAN
AÇIKLAMA
Bağdat –INA
Geçtiğimiz 07 Ocak 2021 Perşembe günü
Parlamentodaki Kanuni Komisyon tarafınfan yapılan bir
açıklamaya göre, Parlamento'nun yasama döneminin
bir uzatılması anayasaya göre yapıldığını belirterek bu
uzatılmanın nedeni ise genel bütçenin tartışılmasına ve
onaylanmasına özel olduğunu vurgulandı.
Kanuni Komisyon üyesi Hasan el-Aakabi tarafnfan
yapılan açıklamaya göre, parlamentotada yasama
döneminin uzatılmasının sebebinin kanuni olduğunu
ayırca bu uzatılmanın ana amacı ülkenin genel bütçesinin
tartışlması ve Parlamento'da onaylanmasını olduğunu
açıkladı.
El-Akabi, sözünün devamında yapılan uzatılam kararı
Parlamento Başkanlığı ve bazı milletvekillerinin resmi
talepleri üzere gerçekleşildiğibi sözlerine ekledi

İLLERDEKİ KONTROL NOKTALARINDA
GÖREV DEĞİŞİMİ

kirize karşı çözüm yollarının da
bulunmasını dile getirdi.
Öte yandan Kerkük Ticaret Odası
Başkanı Sbahattin Salihi , yaşanan
mali kirizin çözülmesine yönelik
bazı önerileri kapsayan resmi bir
belge Erşad Salihi'ye sundu.

KERKÜK'TE SAHTE PARADA
IRAK VE TÜRKİYE
ÇALIŞAN İKİ SUÇLU TUTKLANDI ARASINDAKİ SU
Kerkük –Kerkük Sabahı
MESELESİNDE
GELİŞME
Kerkük'te Güvenlik Güçlerinin kaynağına göre, Kerkük'te 25 bin dinarlık
parasında sahteciliğinde çalışan iki suçlunun tutklandığını açıklandı.
Başka bir habere göre Sınır Kapıları Heyeti tarafından yapılan
açıklamaya göre kameralı takip insansız hava aracını keşf ettiklerini ilan
edildi.
Kerkük'te alınan istihbaret bilgiler üzere bir kişinin pıyasaya 25 bin
dinarlık sahte parıyı yaydığını için İstihbaret Teşkilatları tarafınfan
suçlu kiş tutuklandı. Tutklanan suçlu kişinin ilk itirafları neticesinde bu
kişiye sahte parayı veren kişin bilgilerin elde ediltikten sonra o kişiyi de
gözaltına alındı.
Geçtiğimiz Salı günü, Sınır Kapıları Heyeti tarafından çıkan bildiriye göre
Mine Um el-Kasır sınır kapısında takip amaçlı kullanılan kameralı bir
insansız hava aracının ele geçirildiğini belirtildi.

P

Irak Su Kaynakları Bakanı Mehdi Hamdani, Türkiye’nin
Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ile görüştü.
Yıldız, Twitter üzerinden görüşmeye ilişkin yaptığı
açıklamada, Türkiye’nin Irak ile su konusunda iş
birliğine dayalı bir ilişki geliştirmede kararlı olduğunu
söyledi.
Yıldız, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Bugün görüştüğüm Su Kaynakları Bakanı Sn. Hamdani
ile diğer birçok işbirliği konusuna ilaveten, Irak’ta
kurmayı planladığımız Türkiye-Irak Su Kaynakları
Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni ele aldık.”

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, merkezlerinde bulunan
kontrol noktalarının İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerine
teslim edileceğini açıkladı.
Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tahsin Hafaci,
basına yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığı ve İçişleri
Bakanlığının ortak çalışması sonucu ordu güçlerinin şehirlerden
çekildiğini ve birçok kontrol noktasının ordu güçlerinden
içişlerine bağlı emniyet güçlerine devredildiğini belirtti.
Açıklamasında Hafaci, "Başbakan ve Silahlı Güçler Genel
Komutanı Mustafa el-Kazımi'nin talebi üzerine şehir
merkezlerindeki kontrol noktalarının dosyaları, İçişleri
Bakanlığına bağlı emniyet güçlerine devredildi." ifadelerinde
bulundu.
Hafaci ayrıca, önümüzdeki günlerde bütün şehirlerdeki kontrol
noktalarının ordu güçlerinden emniyet güçlerine teslim
edileceğinin altını çizerek, "Bundan sonra ordu güçleri şehir
merkezlerindeki kontrol noktalarında sadece içişlerine bağlı
emniyet güçlerine gerektiğinde destek verecek." dedi.
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CUMHURBAŞKANI, PARLAMENTO BAŞKANI
İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Parlamento
Başkanı Muhammed Halbusi ile bir araya
geldi.
Selam Köşkü’nde yapılan görüşmede
emniyet, siyasi ve ekonomik konular ele
alındı.
Salih ve Halbusi, 6 Haziran’da yapılacak
seçimlerin sağlıklı bir ortamda yapılması,
sonuçların güvenilir olması konusunda
mutabık kaldı.
Görüşmede ayrıca, koronavirüs ve petrol
fiyatının düşmesiyle ortaya çıkan ekonomik
krizin çözülmesi için gerekli adımların
atılması gerektiği üzerinde duruldu.

TOPRAKLARIMIZ DİĞER
ÜLKELERİNİN SORUNLARIN
ÇÖZLMESİ İÇİN KULLANILMAZ

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, “Topraklarımızın diğer
ülkelerin sorunları için kullanılmasına izin vermeyeceğiz.”
dedi.
Kazımi, yaptığı basın toplantısında önemli açıklamalarda
bulundu.
Kazımi, “Topraklarımızın diğer ülkelerin sorunları için
kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Ülkemizin bir kez daha
yok edici savaşlara girmesine engel olacağız.” ifadelerine yer
verdi.
2021 yılının tüm alanlarda kazanımlar yılı olacağını belirten
Kazımi, “Yüce halkımıza, ‘Sizin büyük fedakarlığınız Irak ve
Iraklılar için hak edilmiş bir gelecek inşa edilmesine neden
oldu’ diyoruz.” diye konuştu.
Başbakan Kazımi ayrıca, “Tüm taraflara vatan menfaatine
bağlı kalmaları ve diyaloğa bel bağlamaları çağrısı
yapıyorum.” dedi.

Başbakan Mustafa
Kazımi, ABD askerlerinin
Irak’tan çıkarılması
için programlarının
olduğunu kaydetti.
Kazımi, Irak ordusunun
100. kuruluş

CUMUHURBAŞKANI, ABD
BAĞDAT BÜYÜKELÇİSİ'Nİ
KARŞILADI

yıldönümüne ilişkin
açıklamada bulundu.
Başbakan Kazımi, Irak
ordusunun kuruluş
yıldönümünü kutladı.
ABD ile stratejik
diyaloglar içerisinde

olduğuklarını
belirten Kazımi, “ABD
askerlerinin bölgeden
çıkarılmasına ilişkin
görüşmeler sürüyor.”
dedi.
Görev yapacak ABD'li

asker sayısına ilişkin
ise Kazımi, şu ifadeleri
kullandı:
"Onlardan sadece,
eğitim, silah ve teknik
konudaki iş birliği için
yüzleri geçmeyecek

kadar (asker) kalacak.
İki ülke arasındaki
anlaşma gereği, onların
tamamen Irak dışında
konuşlandırılmaları
takvimi de uygulamaya
konulacak."

SAVUNMA BAKANI İNAD KOALİSYON
GÜÇLERİNE İHTİYACIMIZ VAR

PARLAMENTO'DA BÜTÇE
TASARISINA ÖZEL OTURUM

merkezleri korumak için
çalışıyoruz, çünkü Irak’ın bölgesel
savaşa gitmesi isteniyor. Bu
durumda da zarar görenler
sadece Irak vatandaşları
olacaktır.”
Terör örgütü DEAŞ’ın bölgedeki
varlığına değinen İnad, “DEAŞ
savaşının Irak’ta sona erdiği doğru
ama halen birkaç bölgede uyuyan
hücreleri bulunuyor.” ifadelerinde
bulundu.

Geçtiğimiz 09 Ocak 2021 Cumartesi günü
Parlamento'da 2021 Bütçe Yasa Tasarısı’nın ilk
okumasının yapıldığı bildirildi.
Parlamento tarafından yapılan açıklamaya göre,
meclisin 33. Olağan oturumunda 2021 Bütçe Yasa
Tasarısı tartışıldı.
Açıklamada, tasarının ilk okumasının tamamlandığı,
ancak oturumun Pazartesi devam edeceği kaydedildi.

Irak Savunma Bakanı Cuma
İnad, “Yeşil Bölge ve diplomatik
merkezlerin hedef haline
getirilmesi, ülkede bir savaşa yol
açacaktır. Irak vatandaşları da bu
durumun kurbanı olacaktır.” dedi.
İnad, Irak ordusunun kuruluş
yıldönümü dolayısıyla yaptığı
açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
“Irak ordusunun desteklenmesi
için halen uluslararası koalisyona
ihtiyaç duyuyoruz. Diplomatik

Mahmut Bozok

ancak üç milletin de seçmen kitlesinin
bulunduğu karmaşık bir bölgedir
(merkez) Ayrıca birçok etkili Arap
ve Kürt şahsiyetlerinin de bu seçim
bölgesinde yarışacağı bilinmektedir..
Bizler ve bir çok parti ve şahsiyetler
bu kritik seçime çözüm olarak ilgili
makamların ve tüm siyasi partilerin
üzerinde anlaştığı az sayıda belirli
adaylar göstererek ve Aziz Türkmen
milletini bu adaylara oy vermeleri için
yönlendirmeyi doğru görmekteyiz..
Fakat ne yazık ki daha seçime aylar
kala Türkmen siyasi partilerine ait
olmayan 10'dan fazla kendisini aday
göstermek isteyen bir çok Türkmen
şahsiyeti görmekteyiz, bu durum
bizleri derinden üzdüğü gibi kutsal
Türkmen davasına ve Türkmen
milletine zarar verecektir

R

KAZIMİ'DEN ABD ASKERLERİNİN IRAK'TAKİ VATLIKLARI İLE İLGİLİ
AÇIKLAMA

İlgili makamları siyasi
partileri acilen

Irak’ta 2021 yılında planlanan erken
seçimde
Herkesin malumudur ki yeni seçim
yasasına göre Kerkük toplam 12
sandalye ile 3 seçim bölgesine
bölünecektir
5 Doğu (Kürtlerin) kapalı bölgesi
3 Batı (Arapların) kapalı bölgesi
4 Merkez çoğunluğu Türkmen bölgesi

E

Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ABD'nin Bağdat
Büyükelçisi Matthew Tueller'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya
göre, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, stratejik
diyalog çerçevesinde farklı alanlarda iş birliğinin artması
ve ortak menfaatlerin oluşturulması ele alındı.
Salih ve Tueller, bölgede gerginliğin azalması, sorunların
çözülmesi, güvenlik, istikrar ve barışın artması için çaba
gösterilmesi üzerinde durdu.
Görüşmede ayrıca, diğer ülkelerin Irak'ın iç işlerine
müdahale etmemesi gerektiği konuşuldu.

KAZIMİ:

Görüşler

P

En az 6 ay en fazla 10 ay sonra
gerçekleşen seçime şimdiden yaklaşık
ondan fazla aday' bir kaç ay sonra
kaça yükselir ! tahmin bile edemeyiz
işin tuhaf tarafı
bu rakam Milli Türmen siyasi
partilerin adaylarından hariç bir
rakam olmasıdır bu ayrıca bir
felakettir....
Şahsımın nacizane görüşü yukarıda
yazdığım
Belirli adaylar üstünde anlaşılır ve
şimdiden isimler ilan edilirse bu
saçmalığa bir son verilecektir, bu
arkadaşlar şanslarını
kaybettikleri gibi bundan sonraki
günlerde bu gibi durumlarla
karşılaşmayacağız diye
düşünmekteyim..
ilgili makamları siyasi partileri acilen
bu olayı ele almalarını temenni
ediyorum...

Kerkük koyu karanlığa büründü !..
Öyle görünüyor ki Kerkük’ü konuşmaya
devam edeceğiz.Petrol fışkıran bu kentte
işler hiç iyi gitmiyor.
16 Ekim 2017 yılına kadar merkezi
hükümetin kontrolü altında olmadığı için
devlet yasası değil zorba yasası hakim idi.
Kozmopolit şehir Kerkük’te Arık siyasi
geleceği sorunu değil yönetme krizi
yaşanıyor.Altyapı ve hizmet gibi konularda
sıkıntılar yaşanınca halk çileden çıktı.
Elektrikler günde 20-22 saat
kesiliyor,üstelik kuzey Irak’ta bulunan
bir iş adamı ile elektrik anlaşması siyasi
nedenlerden dolayı askıya alındı,yani
kuzey Irak yerel yönetimi faturayı Kerkük
halkına kesmek istiyor.
Ayrıca,merkezi elektrik siteminde Kerkük’e
ayrılan pay elektrik bakanlığı tarafından
azaltılmış durumunda dolayısıyla Kerkük
gece olunca koyu karanlığa bürünüyor.
Konuyla ilgili Kerkük’ün yerel
yönetiminden hiç bir ses çıkmaması..
merkezi hükümeti eleştirmemesi hayret
verici bir durum.
Bundan daha kötüsü,şehirde gezerken
bazı semtler çöp denizine dönülmüş
durumunda,üstelik bu durumdan kim
sorumlu olduğu esrarengiz.
Kerkük,o kadar hassas bir şehir ki;tüm
etnik grupların yönetimde rolü ve sözü
olmayınca,şehirde bir yönetilme krizi
yaşanıyor,kaydedende halk oluyor.
Özdemir Hürmüzlü

Kerkük Sabahı

3

Nokta atışı

Siyasi

Türkmen Bölgelerinden

4

Bazı arkadaşlar Raşidiyah,
şerihan, kara koyun, Al kaziye,
Babnit, Yaramcah, Nabi Yunus,
Tisaharab, şanf, Al Salamiya,
Al Abzah, kara Tepa, kara
Yatak, Kokjli, tilyara, kazfahra,
Bazavaya, hazne tepe , tishrap,
cenci, omarkan ve birçok başka
bölgelerdeki türkmenlerin
kökenlerini soruyor.
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Musul Türkmenleri hakkında
önemli gerçekler

Casım muharrem oğlu
Bunlarıda açıklayacağız
Arap ya da Türk olsun, Ibn Al-Esir'in
tarihindeki El-Kamil ve Abbas Al-Azzavi
ve Yakut Al-Hamvi'nin iki işgali arasındaki
Irak tarihi, Türk tarihi ve Irak aşiretlerinin
soyu dahil olmak üzere tüm kaynaklarda
yer aldığını açıkladı.
Söz konusu bölgelerde yaşayan
Türkmenler, Türkmenlerin dedesi el-Gaz
veya Ağuz tükmen dedesinden olup,
Kara Koyunlu, El-Bayat, Al-Ak koyunlu
ve El-İlhan aşiretlerine dağılmışlardır,
Şabak'ı da Türkmen aşiretlerinin arasında
saymışlardır.
1. Çünkü bu bölgelerdeki Türkmenlerin
çoğu Kara koyunlu devletinin kalıntılarıdır
ve sistemleri tamamen siyasi bir sistemdi,
yani bir devlet sistemiydi ve bir aşiret
sistemi değildi. kentsel tabelalar şehirlere
günümüze dek vardır.
2. Türkmen dilini bilen tüm kişiler
(Bayutat ve Türkmen aileleri), onlara
atalarını sorarsanız, yedinci ve sekizinci
büyükbabalarında dururlar.
Bu, bir yandan soylarının birliğinin
kesin kanıtı, diğer yandan sekizinci veya
dokuzuncu büyükbabanın Kaybolmasının
nedeni, Karaköy rejiminin 1469'da
düştüğü döneme dayanır.
Ve o dönemde Türkmenler için önemli
olmayan aşiret kökleriyle bağlar kesildi.
3. kara koyunlu devletin düşmesinden
sonra, Ak koyunlu hükümdarları, Kara
koyunlu hükümetinin sembollerini takip
ettiler ve bazı durumlarda onlara en ağır
cezayı uyguladılar, bu da halkın önünde
yanmalarına neden oldu, kara koyunlu
devleti halkını Arap aşiretlerine yabancılar
olarak başvurmaya teşvik etti ve onlara
baskı yapmaktan korktu.
Bu da onların isimlerini değiştirmesini ve
arap kıyafetleri giymesine neden oldu.
Bazıları bu aşiretlerden Arap kadınlarla
evlendi ve Kara koyunlu halkı ile bu
aşiretler arasındaki ilişki, dayanışma ve
katılım tüm vesilelere ulaşıncaya kadar
güçlendi.
4. ak koyunlu, Safevilerin ve Osmanlıların
bölgeyi yönetmeye başlamasından
sonra, Türkmenler bu bölgelere

kimliğini ortadan kaldırma ve tüm nüfus
istatistiklerinde Türkmen milliyetçiliği
hakkını seçmekten, Türkmen aydınları,
sembolleri ve kanaat önderlerini
yargılayarak Turan hareketiyle suçlayarak
hapse atma politikası geliştirdi. Ve
Muthanna çölünde sürgün (Nakrat
Salman) günümüze kadar vardır.

yerleşmiş ve Arap aşiretleri ile gelenek ve
göreneklerinden kökten farklı olan kendi
dillerini ve geleneklerini korumuşlardır.
Fiziksel özellikleri ve ten renkleri bile
Arap kardeşlerden ve babalarının ve
büyükbabalarının (Bayram) (kanbar)
(Misti) (şahir kara) (Ahmad kara)
(Komarji) gibi isimlerinden büyük ölçüde
farklıdır ve daha birçok isim bir arada
anılamaz.
5. ırak ve Suriye'deki İngiliz işgali ve
Lozan Anlaşması'nın imzalanması ve
İngiliz istihbarat görevlilerine gerçeklerin
tahrif edilmesinden sonra Kerkük,
Musul, Telafer ve Erbil'deki Türkmenlerin
nüfus büyüklüğü hakkında gerçekçi
olmayan raporlar sunarak, bölgedeki
Türkmen rolünü zayıflatmak ve haklarını

talep etmemek için onları Arap ve Kürt
aşiretlerine saymaya çalışıyor.
6. Bölgede İngilizler tarafından milli
karakterli Arap hükümetleri kurulduktan
sonra, oryantalistleri karanlık bir dönem
olarak Türkmen egemenliği dönemlerini
açığa çıkardıklarında, Türkmenlere
herhangi bir rol vermemek, tarihi
gerçekleri gizlemek ve imajlarını bozmak
zorunda kalmışlardır.
Gelecekte İngiliz ve Batı çıkarlarına tehdit
oluşturmamak için Türk dünyasındaki
kardeşleriyle birleşmemelerini sağlamak
için kasıtlı olarak boyutlarını küçülttüler.
7. Parti, katı milliyetçi yönelime
(Araplaştırma) sahip Arap Baas Partisi'ni
aldıktan sonra, İngiliz yaklaşımının bir
uzantısı olarak bu alanlarda Türkmen

Türkmen aileleri, devlet dairelerinde sınır
dışı edilme ve çalışamama korkusuyla
Arap aşiretlerine mensup olmaya zorlandı
ve (Baas Partisi) himayesinde Arap
aşiretleriyle ilişkilerini kutlamak için
ziyafetler düzenlendi.
Devrimci Komuta Konseyi'nin (RCC) gizli
kararları arasında, Türkmence konuşan
her vatandaşa bir miktar para cezası
verilmesi de vardı, ilk ve okullar, liseler,
üniversiteler ve bölümler bile dahil.
8. Türkmen aileleri ve hane halkı,
1469'da hükümetlerinin çöküşü sırasında
sığındıkları Arap aşiretleri ile tarihi
ilişkilerini bir kez daha canlandırmak
zorunda kaldılar.
ayrıca şehirlerinizde ve evlerinizde
kalmanızı sağlamak ve çocuklarınızın
devlet dairelerinde ve kurumlarında
iş fırsatları sağlamak için bu aşiretlere
bağlılık desteği almak için Al-Tay, AlJuhayş, Al-Ubeyd, Al-Buhamdan, Alcumeylat, Al-cubur, Al-Duleym gibi Arap
aşiretlerinin şeyhlerinden yardım istediler.
Türkmen hareketi içinde çalıştıkları için
yargıya sevkedilmemeleri içinde yardım

istediler.
9. Ekte, kraliyet döneminde verilen
belgelere göre Türkmenlerin Türkmen
evlerini tasdik eden tarihi belgeler, Kara
koyunlu devleti sınırları haritaları ve Kara
koyunlu devlet bayrağı bulunmaktadır.
10. Bu gerçeklerin sadece sizde durmasın
herkesle paylaşın.
Onları gençlerimizin gerçek tarihlerini
öğrenmesi için yayınlayın, bazıları kişisel
çıkarları ya da gelecekten korktukları için
yok etmeye çalışıyorlar..
11. Arap aşiretlerinden kardeşlerimize
saygı ve takdirle bakıyoruz, onların
şeyhlerinin Türkmenleri zorlu tarihi
aşamalarda barındırmadaki rolünü
unutmayız. Irak'ın birliği ve Irak
vatanseverliğine bağlılık, Arap aşiretlerine
ait olduğu söylenenler için gerçek
zorsa veya diğerleri prestij veya otorite
açgözlülüğünü dile getirmişse onlara şunu
söylüyorum: Adaletsizlikte aşırılıklara
gitmeyin, kuşaklarınıza zulmedecek ve
geleceklerini öldüreceksiniz Gerçek bu ve
sonunda ortaya çıkmalı....
Kaynaklar:
..........
1. İbnü'l-Eser'in tam tarihi
2. İki işgal arasındaki Irak tarihi
3. Türk tarihi
4. Türkmenler kimlerdir?
5.Türk ve Türkmen Tarihi
6.Irak kabilelerinin soyu
7.Karakoyunlu devleti
8.Karakoyunlu oymağı

Kerkük denilen şehirden hatıralar...

Postane

Kerkük Sabahı

BURHAN EL MÜFTÜ
Kerkük'te buluan Altunçular
Çarşısı'nın son tarafında ve
Mecidiya Çayhanesi'nin tam
karşısında kırmızı kerpiç ile
yapılan çok değişik bir bina
bulunmaktadır, bu binanın
önünde birkaç kaldırım sonra
kırmız bir kapı, küçük kareler
şeklinde cam pencereli binanın
ön çephesinin yukarısı ise
yüksek yuvarlak pencerelerden
yapılmıştır. Bu pençereler
tıbkı gemilerdeki pencerelere
benziyor, binanın kerpiçlerine
baksan çok güzel birşekilde
dizilerek yapılmıştır, bu binaya
giren kişilerin üzerinde çok
şık takım elbiseler vardır ve
bir çoğu da ellerinde deriden
yapılan çantaları ellerinde
taşıyorlardı.
Binanın önünde sürekli
siyah bisklet veya motosiklet
bulunuyordu ve üzerlerinde
demirden yapılan koyu renkli
bir tabela vardı o tabelada
(Kerkük Postanesi) yazılıyordu.

O alana baktığımızda sanki
İngiltere'nin bir caddesiymiş
gibi gözükyordu, Postane'nin
binası klasik İngiliz tasarımları
gibi yapılmıştır, yanında
bulunan Altunçular Çarşısı'nın
dükkanları da diziliş şekli ve
o çarşının ortasında bulunan
bahçe hatta o çarşının bir
köşesinde ateş söndüren
kırmızı su borusunun da
bulunması tıbkı Londra
caddelerinde bulunan
Fire Hydrant tasarımı gibi
yapılmıştı.
1977-1978 yılında ilk kez bu
binaya girdim, hatırlıyorum
ilkokul beşinci sınıftaydım o
zaman bizlere okulda banka
defteri gibi bir okul hesabı
defteri adında bir defter
dağıttılar.
Bu defterde hesabın olman
için 25 flise bir pul alman ve
bu defterdeki hesab sayfasına
yaptırman gerekiyordu. Bu
sayfaya pulu yapıştırdıktan
sonra defter sahibinin
hesabında aynı o pulun

miktarında paran oluyordu yani
25 flis.
O binaya babamla birlikte
girdim binanın kırmızı kapısının
ardından uzun bir alan
vardı her iki tarafta odalar
bulunuyordu bu odalar ofis
gibi biribirine açıktı içinde
memurlar oturmuşlar ve
önlerinde ise cam vardı.
Binanın son kısmında ise pul
satılıyordu, babamla birlikte
pul aldıktan sonra binadan
çıkarken dikkatimi kırmızı renkli
bir sandık çekti bu sandığın
üzerinde iç ve dış yazılmıştı

bunun anlamını ancak bir
dahaki gidişimde anlamış
oldum iç yazılan kısım Irak'ın
arasındaki illerden gelen
mektupları kapsıyordu dış
yazılan kısım ise yurtdışından
gelen mektupları kapsıyordu.
Kerkük'e diğer illerden
mektupları postacılar
kullandıkları zilli piskiletleri ile
dağıtıyorlardı. Resmi postaları
ise motosikletle dağıtılırdı .
Tabi ki buradan yurtdışında da
postalar gönderiliyordu.
Postanenin tam karşısında

küçük bir dükkan bulunuyordu
bu dükkanda poster kartı
satılıyordu. Bu kartları özel
münasebetlerde insanlar
aralarında sevdiklerini
arkadaşları ve yakınlarına
gönderirlerdi.
O poster kartlarda Irak'ın
şehirlerindeki seçilmiş yerleri,
eski folklor, eseri yerlerin,
çarşıların, veya sanatının
resimleri taşıyordu.
Posta göndermek isteyen
kişiler o dükkana girip oradan
aklındaki mektuba göre bir
poster kartı seçip üzerinde
bazı cümleleri yazdıktan sonra
daha sonra postaneye girip
mektubunu istediği kişiye böyle
gönderirdi.
O zamanlar gençlerin arasında
posta kullanmak çok yaygındı
özellikle de tanışmak veya
başka ülkeleri de tanımak
için buraya çok gelip posta
kullanıyorlardı.
1980 yılının son baharında
vahşice savaş başladıktan
sonra o gençler artık diğer

illeri savaş asnasında ateşler
altında tanımya başladılar,
tabi ki o savaşın başlaması ile
birlikte gençler kendi aralarında
mektupların içeriği de değişir
kimisi hangi cephede olduğunu
sormya başlar kimsisi ise
sevgilisinin bekleyişini ve onun
yaşama haberini almak için
posta beklemek zorunda kalır.
Anne ve babalar ise evlatlarının
haberlerini ateş üzerinde
beklemye başlarlar.
Artık postacıların
bisikletlerindeki zil sesinin
yerine insanlar savaş
uçaklarının saldırı sesleri yer
alır ve evlerde ise hüzün dolu
anlar başlar.
O güzel poster kartları ise terk
edilir sanki başka bir ülkenin
resimlerini taşımış olurlar.
Postacı ise takside mektupları
dağıtmaya başlar tabi ki de
mektupların bir çoğu hüzün
haberleri olur.
Postacı bisikletlerdeki zil sesi
yerine ise maalesef evlerdeki
ağlama sesleri alır.

Röportaj
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Evimizde Külkedisi
Ensam şalci
Çeviri: esra velit
Hepimiz gençken, Külkedisi'ni çeşitli versiyonlarda tanıdık ve onun
hakkında Disney filmini izledik. Harika bir filmdi.Belki kızların çoğu onu
izledikten sonra onun Külkedisi olduğunu ve yakışıklı prensin onu sevip
onu aramasını diledi...
Piskolojik kompleks
Aslında, Külkedisi olmuş kadınlar var, etrafa bakarsak onları bulacağız
ama onlar prensi beklemiyorlar, aksine Amerikalı psikolog Colette
Dowling'in kitabında ilk kez akıl hastalığı olarak bahsettiği bir psikolojik
kompleksten muzdaripler.
(The Cinderella Complex: Women's Hidden Fear of Independence)
Külkedisi Kompleksi: Kadınların Gizli Bağımsızlık Korkusu (ilk baskısı
1981'de yayınlandı.)
Ve kitabı enerji kavramı temelinde ele alırsak, negatif enerjinin ondan
muzdarip olanları kontrol ettiğini ve korkunun onunla bir arada var
olmasını ve bir çözüm aramamasını sağladığını görürüz.
1.vaka
Mühendis (m ...., tedavi gerektiren vakaların sırların saklamasından
dolayı isim vermiyoruz), eşinden ve eşinin ailesinden her iki sorunu da
yaşayan ve ondan ayrılmayı reddeden kız kardeşi için bir çözüm aradı.
Dört kardeşin tek kızı olduğu için aileyi şımartıldığını, herkesin ilgi odağı
olduğunu, tek başına ve üniversiteye tek başına gitmediğini, mezun
olduktan sonra bir devlet kurumuna atandı ve sadece iki ay sonra istifa
ettiğini söyledi.
Baba vefat ettikten sonra, onu işe getirip götürecek kimse kalmadı.
departmanının ulaşım hatlarına abone olmayı veya taksi kiralamayı
reddetti ve sebebi korku idi.
Evlendikten sonra tek başına alışverişe çıkma ya da oğlunu doktora
götürme korkusu devam etti, örneğin, kocası onun karakterini inşa
etmek için çok uğraştı ve başarısızlığı onunla tedavisini değiştirmesine
neden oldu ve onunla ilgilenmedi.
bu durum nedeniyle lunaparkta oğluna eşlik eden babasına yakınlaştı
ve son zamanlarda Başka bir kadınla ilişkisi var ve onunla evlenmek
istiyor.
Korku
Dowling kitabında bu hanımefendinin durumunun (Külkedisi kompleksi)
olduğunu açıklıyor.
Bunun bir üvey anne yüzünden olması değil, başkalarından korkmasına

Sağlık

neden olan aşırı endişe yüzünden olmasından kaynaklanıyor.
Diploması olsa bile evin dışında olmaktan korkuyor ve bağımsızlıktan
korkuyor ve ev içinde kaldığı sürece tüm haklarından vazgeçmeye ve
evin işinde boğulmaya itirazı yok.
Külkedisi'nin bu durumla ne ilgisi var? Dowling, örneğin üvey
annesine ve iki kızına isyan edip evden ayrılarak tek başına bir eve
yerleşebildiğini, ancak bağımsızlıktan korktuğunu, bu nedenle birinin
kendisini kurtarmasını beklediğini söylüyor.
Yani bağımsızlıktan korkan kadınlar, sebepleri ne olursa olsun bu
kompleksten muzdariptir.
Başka bir deyişle, aşırı endişe onu hanımefendiye götürdü - durum,
tamamen pozitif enerjisine el koydu ve bilmediği yerden korkusu,
bağımsızlığını aradığında ve çevrede veya pazarlarda başkalarıyla
karışmaktan korktuğunda korkusunu başarısız kılan negatif bir enerji
haline geldi.
Dowling'e göre, bu tür kadınlar her zaman bakıma muhtaçtır ve kendi
başlarına herhangi bir karar veremezler.
2.vaka
(N ...) elli beş yaşında bir kadın, annesi vefat etti ve evde yalnız kaldı.
Sakat annesine bakmak için yirmi yıldan fazla zaman harcamıştı ve
özellikle yaz tatillerinde çocuklarını birkaç gün boyunca sık sık yanında
bırakan evli kardeşlerinden, onlara baktığına duydukları güven için
yardım istemedi.
Büyük kız kardeşi olmadığını bilerek gençliğini herkes için harcadı,
ama her zaman başkalarının ilgi odağı olmaya çalıştı ve bu şekilde,
onlar için çabalamaktan başka bir şey bulamadı ve hayatı için bir hedef
belirlemeyi düşünmedi ve yıllar geçtikçe herkes onu verme yeteneği

nedeniyle (onları överek) sömürmeye başladı! Böylece, başkalarının
onu önemsemeyeceği ve ona bakmayı düşünmeyeceği korkusuyla evi
terk etmemeye başladı.
(N.) kardeşlerinin onlarla birlikte, birinin evinde yaşama tekliflerini
reddetti ve ailesinin büyük evini satmakta ısrar etti ve hissesi ile küçük
bir ev aldı, ancak övgü sözlerinden yoksun olduğu için yalnızlık ona acı
veriyor ...
ve düşündüğü çözüm evlilik, belki de kocası onunla ilgileniyor Ona
bakıyor ama altmış yaşına yakın bir kadınla kim evleniyor?
Pozitif enerjiyi güçlendirmek için düzenlediğimiz çalışmalar aracılığıyla
(n ...) vakası ile tanıştım ve Külkedisi düğümü buna da uygulanabilirdi.
Tedavi
Elbette, başlangıçta bu kompleksten muzdarip olan diğer vakaları
eğitmek için bir çalışma düzenlemek mümkün değildir, çünkü etrafı
araştırırsak, bu kompleksten muzdarip birçok kişiyi şu ya da bu nedenle
bulacağımızı biliyoruz.
Bu nedenle, aile üyelerine her vakayla ayrı ayrı ilgilenmeleri için tavsiye
verilmelidir ve bir enerji koçu olarak, ilaçlarla tedaviye karşı çıkıyorum,
ancak Külkedisi kompleksi bir açıdan bir hastalığa benziyor fobi veya
insan korkusu, gelecekteki bir konuda bu vakayı tartışacağız)
ve sıklıkla Durum ilerledikçe, tedavi eden psikiyatrist, durumu
hafifletmek için ilaçlar önerir. Tavsiye, negatif enerjilerini olumluya
dönüştürmelerine nasıl yardımcı olacağına odaklandı.
Sanki (N.) övgü almak için değil, onlara olan sevgisi nedeniyle
kardeşlerinin çocuklarına bakıyor ve sonra çocuklar onun
kompleksinden çıkmasına yardım edecek...
İlk vakaya gelince, kocası oğlu için işbirliği yapma sözü verdi, ancak
girişim başarısız olursa, boşanma durumunu kötüleştirse bile onu
boşayacaktı, ancak deneme sözü, onu sevdiğinin ve başaracağının
kanıtıydı.
Onları bu tür durumların pozitif enerjisi konusunda nasıl eğiteceğimize
gelince, gevşemeyle başlamalıyız ve daha önceki konularımızda
rahatlamanın, bu kompleksten muzdarip olanları ihmal korkusundan
kurtarmak ve başkalarının tavsiyelerini dinlemek için ibadet veya bahçe
ve iç mekan bitkileriyle meşgul olma veya müzik dinleme gibi birçok
yolu olduğunu söylemiştik.
Ve ipuçları arasında, evden çıkmak ve başkalarıyla etkileşim kurmak,
elbette, tedavi süresi, tavsiyeye ne kadar iyi cevap verdiklerine ve ona
göre hareket etmelerine bağlıdır.

Koronavirüs aşıları: İngiltere'de bazı bilim insanlarına
göre aşılar Güney Afrika kökenli mutasyona karşı etkili olamayabilir

varyasyonlara karşı etkili olmadığını
gösteren bir kanıt olmadığını söylüyor.
BioNTech CEO'su Uğur Şahin ve Oxford
Üniversitesi'nden Profesör John Bell ise
koronavirüs aşılarını yeni varyasyonlara
karşı test ettiklerini ve değişiklik
yapmalarının gerekmesi halinde bunu
altı hafta içinde gerçekleştirebileceklerini
açıkladı.
Diğer yandan
İngiltere'de üçüncü kez ülke genelinde
sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede
artış gösteren koronavirüs vakalarını
kontrol altına almak için bir kez daha
ulusal düzeyde sokağa çıkma kısıtlaması
ilan edildiğini duyurdu.
Kısıtlamaların Şubat ortasına kadar
sürmesi bekleniyor.
Başbakan Johnson, yeni koronavirüs
varyantının bir önceki dalgaya göre yüzde
50 ile 70 arasında daha hızlı yayıldığını
belirterek, bunun hastane kapasiteleri
üzerinde baskı yarattığını kaydetti ve
"gelecek haftalar şu ana kadarki en zoru
olacak" dedi.

Hastanelerin üzerindeki yükü azaltmak
için yeni önlemler almaya yöneldiklerini
belirten ve herkese "evde kalma"
çağrısı yapan Johnson, "İnanıyorum ki
mücadelenin son aşamasına giriyoruz"
dedi ... Yeni önlemlere göre, temel
ihtiyaçlar için alışverişe çıkmak, fiziksel
egzersiz ve sağlık servislerine ulaşmak
dışında sokağa çıkmak kısıtlanıyor. Evden
sürdürülemeyen sektörlerde çalışanlar da
kısıtlamalardan muaf tutulacak.
Kısıtlamalar neleri kapsıyor?
Sokağa çıkma kısıtlamaları geçen yılın
Mart ayında ilan edilen kısıtlamalarla çok
benzer.
Sadece alışveriş, egzersiz, önemli tıbbi
ihtiyaçları karşılamak için ve evden
çalışma imkanı olmayanlarsa işe gitmek
için evden çıkılabilecek.
Tüm okullar Şubat ayındaki dönem
tatiline kadar uzaktan eğitim verecek.
Kreşler açık olacak.
Üniversite öğrencileri kampüslere
dönemeyecek, uzaktan eğitime devam
edecek.

Restoranlar paket servise devam edecek
ancak 'gel-al' alkol servisi veremeyecek.
Açık hava spor kompleksleri-golf sahaları,
tenis kortları ve açık hava spor salonlarıkapanacak.
Açık hava çocuk oyun parkları açık
kalacak.
Amatör takım sporları yasak olacak.
Premier lig gibi profesyonel spor
müsabakaları ise devam edecek.
'En büyük aşı kampanyası'
Başbakan Johnson, ülkede devam eden
koronavirüs aşısı kampanyasının "tarihin
en büyük aşı çalışması" olduğunu
belirterek, bunun umut vadettiğini
kaydetti.
Johnson, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nin
tamamından daha çok aşı yaptığını da
ekledi.
Johnson, eğer planlar yolunda
giderse, Şubat ortası itibarıyla öncelik
taşıyan ilk dört kategorinin tamamına
koronavirüs aşısının ilk dozunu yapmayı
başaracaklarını söyledi.

Aşı kampanyasında belirlenen ilk
dört kategori şu grupları kapsıyor:
Bakımevlerinde yaşayanlar ve bakımevi
çalışanları, sağlık çalışanları, sosyal
hizmet çalışanları ve 70 yaş üzerindeki
herkes.
Ülkede ilk olarak 8 Aralık'ta PfizerBioNTech aşısı kullanıma sokuldu.
Son olarak ülkede üretilen OxfordAstraZeneca aşısı da riskli grupların
kullanımı için hastanelere gönderildi. İlk
aşı 82 yaşındaki Brian Pinker'a yapıldı.
Sağlık Bakanı Matt Hancock bunu ülkenin
koronavirüsle mücadelesinde çok önemli
bir an olarak tanımladı.
Ana muhalefetten destek
Muhalefeteki İşçi Partisi'nin lideri
Kier Starmer, "İçinde bulunduğumuz
durum son derece ciddi" diyerek alınan
önlemlerin gereklilik arz ettiğini söyledi.
Starmer, hükümete yönelik tüm
eleştirilerine rağmen önümüzdeki
haftalarda gösterilecek çaba konusunda
bir araya gelmek gerektiğini ekledi.
İşletmeler için 4,6 milyar sterlinlik destek
paketi
İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak
da üçüncü sokağa çıkma kısıtlaması
nedeniyle işletmeler için 4.6 milyar
sterlinlik destek paketi açıkladı.
Rishi Sunak; perakende, otelcilik ve
eğlence sektöründeki şirketlerin,
koronavirüs kısıtlamaları döneminde 9
bin sterline kadar bir kereye mahsus yeni
hibe talep edebileceklerini açıkladı.
Sunak'ın açıkladığı yeni paket, işletmeler
için Nisan ayına kadar uzatılan istihdam
desteği, kira ertelemesi gibi diğer
önlemlere ek olarak alındı.
Bu sektörler dışındaki diğer işletmeler
için de ayrıca 594 milyon sterlinlik ek
yardım paketi ayrıldığı bildrildi.
BBC
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İngiltere'de bazı bilim insanları,
koronavirüs aşılarının Güney Afrika
kökenli mutasyona karşı etkili
olamayabileceğine dair endişelerini dile
getirdi.
Reuters ajansının haberine göre Reading
Üniversitesi'nde hücresel mikrobiyoloji
uzmanı olan Simon Clarke, virüsün Güney
Afrika'da daha fazla mutasyon geçirdiğini
ve bunun endişe verici olduğunu söyledi.
Clarke'a göre virüs, insanlara bulaşıcı hale
getiren diken proteini olarak adlandırılan
kısındaki mutasyon yüzünden aşılar
tarafından sağlanan bağışıklığa daha
dayanıklı olabilir.
Warwick Üniversitesi'nden virolog
ve moleküler onkoloji uzmanı olan
Lawrence Young da virüsün Güney
Afrika'da birden fazla mutasyon
geçirdiğine dikkat çekerek, "Diken
proteinindeki mutasyonlar endişe verici,
mutant virüs bağışıklık kalkanından
kaçabilir" dedi.
Hem İngiltere hem Güney Afrika'da
daha bulaşıcı olan virüs mutasyonları
bulunmuştu.
Bilim insanları hem Güney Afrika hem
İngiltere'de görülen varyasyonların viral
yüklemesinin fazla olduğunu, bunun da
daha bulaşıcı olmaları anlamına geldiğini
söylüyor.
İngiliz hükümetinin aşı görev biriminin
danışmanlarından olan Oxford
Üniversitesi'nden Tıp Profesörü John Bell,
Pazar günü yaptığı açıklamada aşıların
İngiltere'deki mutasyona karşı etkili
olacağını ancak asıl soru işaretinin Güney
Afrika mutasyonu ile ilgili olduğunu
söylemişti.
İngiltere Sağlık Bakanı da kaygılı
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da,
Güney Afrika'daki mutasyonun kendisini
endişelendirdiğini açıklamıştı.
Ancak İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri
(NHS) yetkilileri, Covid-19 aşılarının yeni
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Kardeş horyat ve mâniler
Cumhur KERKÜKLÜ
Horyatlar (maniler) halk kültürü
içerisinde kendisine geniş yer
bulmuştur. Mani ve horyat, Türkçenin
kullanıldığı hemen her coğrafyada var
olan en yaygın halk şiiridir. Çeşitli Türk
şivelerinde ve ağızlarında farklı adlarla
varlığını sürdürmektedir.
Horyat tarzındaki şiirlere, çeşitli
kelimeler ve kelime birlikleri
kullanılmaktadır. Ahıska’da “mahnı“,
“Azerbaycan’da “bayatı“, “mani”,
“meni”, “mahnı”, “mahna”; Pirizren
Türklerinde “martifal”, Gagavuz
Türklerinde “şın”, “çın” ve mâni”; Kıbrıs
Türklerinde “mâni”, Kırım Türklerinde
“mane”,”cır”, “yır”, “çıng”, “çinik/çinig”;
Kumuk Türklerinde “sarım”, “Nogay
Türklerinde “şın” ve “çın”, Kırgızistan’da
“tört sap”, “aytipa”, “öleng”, “kayım
ülenek”, “aytış”; Kazakistan’da “ölen”,
aytıspa”, “aytipa”, “gayım ölen”, “kayım
ülenek”; Özbekistan’da “törtlik”,
“aşula”, “koşuk”; Uygur Türklerinde
“yörtlik”, Türkmenistan’da “rubayı”,
“rubağı”, “moncugattı” ve “lele”;
Kazan Türklerinde “şiğir töri”, Başkurt
Türklerinde “şiğir törö” gibi sözler, mani
türündeki şiirler için kullanılır.
Horyat ve maninin adı her yöreye göre
değişsede,fakat kök olarak, aynı manayı
taşımaktadır, Kerkük'te okunan bir
horyat, batı Trakya,yahut Bakide,aynı
manayla yazılır ve okunur, örnek
olarak,bu günkü yazımızda muhtelif

coğrafıyalardan , tarz bakımından
farklı,anlam bakımından aynı olan
horyat ve maniler aktaracağız:
Karanfilim mor saçtı
Saksılara dolaştı
Sen benimsin ben senin
Falcılar kitap açtı.(Kıbrıs)
Kanefilim morlaştı
Saksılara dolaştı
Men senivem sen menim
Gevlim bele fal aştı.( Kerkük)
Karanfilim pembeden
Gönül verdim görmeden
Yaktı kavurdu beni
Yar koynuma girmeden.( Sivas)
Altın yüzük var benim
Parmağıma dar benim
Şu Zile'nin içinde
Selvi boylu yâr benim.(Anadolu)
Altun üzük var menim
Barmağıma dar menim
Dürüp mektep yolunda
Ala gözlü yar menim.(Kerkük)
Altın yüzük yaptırdım
Parmağıma dar benim
Şu karşı mahallede
En güzeli yar benim.(Kıbrıs)
Kahve piştiği yerde
Pişip taştığı yerde
Güzel çirkin aranmaz
Gönül düştüğü yerde.( Anadolu)
Kahve piştiği yerde
Telve taştığı yerde
Güzel çirkin bakılmaz
Gönül düştüğü yerde.( Kıbrıs)

Zülfüv ilişen yere
İlişip düşen yere
Kazı(kadı) müftü neynesin
Muhabbet düşen yere.(Kerkük)
Mektup yazdım yaz edî
Kalemim kiraz edî
Ayıp etme sevgîlîm
Mürekkebim az edî.( Anadolu)
Megdubum dörd köşeli
İçi güller döşeli
Hiş da yüzün gülmedi
Senden ayrı düşeli.(Kıbrıs)
Dama çıktım yazyıdı
Köynegim beyazıydı
Istedim mektüp yazım
Mürekkebim azıydı.(Kerkük)
Mektüp üstünde pullar
Sevgilim mektüp yollar
Dova edin komşular
Kauşsun asret kullar.( Makedonya)
Mektüp yazıdan dolu
Postacı tütüp yolu
Ellerim duadadı

Yürek Mensiz, Can Sensiz Diyen
Beşirli Şair Sadık Beşirli
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Aydın Kerkük
Dünya kurulalı ve asırlardan beri
insanoğlunun yolu mücadeleciler
yolu olup , yaratıldığı günden
ta ömrünün sonuna kadar,
yaşatmak, yaratmak asırlar boyu
bir şeyler yapmaya ve yükselişe
doğru büyük istekler büyük
çaba harcamak yolunda can atıp
ümidi akidesi uğrunda mücadele
verip
ve Tanrı'nın ona verdiği akıldan
hemde isti'dattan yeterince
istifade etmeye çalışmıştır. Bu
gibi insanlar yaptıkları işleriyle
harikalara yol açıp
büyük şahsiyetler ünvanını alırlar
ve zaman zaman cemiyetler ve
halk karşısında hizmetleriyle kim
olduklarını ispat ederler.
Bizim gazetemiz için bu haftanın
yazısını Kerkük'ün isti'datlı şairi
Sadık Beşirli'ye ayırdık. Bu çok
değerli şairimiz yazar, mütercim
ve iki dönem Din Usulü Fakültesi,
iki dönem İlmi Havze mezunu
olarak yıllar boyu kültürünü
artırarak ve kendi dünyasını
kültürüyle aydınlatmak peşinde
yoluna devam etmektedir.
Sadık Beşirli'nin asıl adı Ali'dir
babasının adı ise Semin'dir.1
963 yılında Kerkük'te çok
dindar bir aileden dünyaya gelir.
Sadık'ın Babası Şehit olduktan
sonra İran'a hicret etmek
mecburiyetinde kalır. Beşirli
İran'da Urumye şehrinde az bir
müddet ikamet ettikten sonra
Tahran ve Kum şehirlerine gidip
tahsiline devam etti. Sadık
İran'da hicrette 20 yıl kaldıktan
sonra eski rejimin çökmesinden
sonra yani 2003'ten sonra
vatana döner. Bendeniz Sadık'ın
edebi hayatı üzerine bundan
öncede bir şeyler yazabilmiştim
ama hakkını bihakkın ifade

edemediğim için bir vefa borcu
olarak yine de kaleme sarılmak
mecburiyetinde kaldım. Sadık
hakkında demeliyim ki bu adam
bu ali düşünce sahibi ve
şiirlerinde kendine has üslup
sahibi şimdiye kadar sunmuş
olduğu eserleriyle Türkmen
edebiyatında epiyi mevkiye
sahip olmuştur. Şairin edebi
hayatına göz atarsak o ana
dilinden başka Farsça ve
Arapçay'ı iyi bir şekilde bilerek
her üç dilde de başarılı eserler
vermiştir.
Hiretteyim öz cismimle can
arasında
Yandan yana döndüm bu iki yan
arasında
İnsanlığımı, mucizedir saklaya
bilsem
Ormandaki bin yırtıcı hayvan
arasında
Bilmem nice aştım bu yaman
yılları ya rab!
Bir dost ile yüzlerce de düşman
arasında
Bir yanda itin
hürmesi, bir yan bağırır kurt
Dişler yeri cismim
de yüzü kan arasında
Suçsuz da
günhsızda dahi suçlu tanındım
Gıybet ile, bühmet
ile, bühtan arasında
Şairliğimin kadrini
bilmek arayan dost
Elbet bulacaktır
beni divan arasında
Şair Beşirli Sadık İran İslam
Cumhuriyetinde bulunduğu
zamanlarda ister Fars olsun
ister Türk olsun çok sayıda
şairlerle edebiyatçılarla
görüşerek
ve onlardan da
tecrübeler elde ederek şiir
karihasını genişletmeye çalışmış
ve yazdığı vatan hasretli tüm

şiirlerini yurda getirip ve kitaplar
halinde basımını yapmaya
çalışmıştır. Şair Sadık edebi
hayatında şimdiye kadar üç şiir
divanı ve bir tercüme kitabı neşr
olunmuştur. Şairin kitaplarının
adları şöyledir:( Yuvasız Kuş),(Bir
Bardağdan Bir Deniz),(Yürek
mensiz can sensiz,üç dilde
Türçe Arapça ve Farsça şiirler)
Bir de Arapça kitabı (Rabbah
kad Eteytüke) Azerbaycanlı şaire
Sona Veliyevanın şiirlerinin
Arapçaya tercümesidir.Beşirinin
(Son Sohbet) kitabı beşinci
numarayı alır.Şair bu kitabında
da zaman ve acılarıyla kaynaşmış
şiirlerini
Toplayarak içten çıkan duygulu
sözleri dile getirmekle başarı
kaydetmiştir.Onlardan biri
Şeyh Hüseyin Beşirli'nin vefatı
hakkında şöyle yazdığıdır:
Vatandaşlar vatan
toprağına Ehl-i vatan döndü
Beşiri döndü gurbetten
amma ruhsuz beden döndü
Öz manevi yürekte Sadık kalan
(şair Sadık) Hazret-i İmam
Hüseyin aleyhisselama hitap
ederken şöyle seslenir:
İsminle kırıp Daeşi
haldan hala saldık
Yoldan neki caydık ne
de bir gün geri kaldık

Beke yar bizim olu.(Kerkük)
Megdüp yazdım karadan
Dag ayırdı aradan
Bizi Alla buluştursun
Dogdogile yaradan.( Kosova)
Ay çıktı minareden
Ne geçıptı aradan
Seni mene yetirsin
Yeri gögü yaradan.(Kerkük)
Mektup yazdım acele
Okumazsan hecele
Mektubun cevabını
Döndür geri acele.( Bulgaristan
Türkleri)
Mendilimde kare var
Yüreğimde yare var
Ne öldüm ne kurtuldum
Ne derdime çare var.( Batı Trakya)
Bu kapı kara kapı
Üstünde sandal sapı
Beni yardan ayıran
Dilensin kapı kapı.( Makedonya)
Garanfil demedinan
Söyleyin nebedinan
Beni yardan ayıran
Dilensin sepedinan.(Kıbrıs)
Bu kapı demir kapı
Kırılsın hancer sapı
Seni Mennen edeni
Dilensin kapı kapı.(Kekrkük)
Su gelir akmayınan
Dereyi yıkmayınan
Seven yâre doyar mı?
Uzaktan bakmayın.( Anadolu)
Bu sular akmağıyadn
Daş kayye yıkmağıydan

Yardean nece tok olum
Uzaktan makmağıydan.(Kerkük)
Portakal dilim dilim
Gel otur benim gülüm
Ben sana ne dedim ki
Tutulsun benim dilim.(Anadolu)
Narıncım dilim dilim
Gel out menim gülüm
Ne dedim üz dünderdıv
Lal olsun menim dilim.(Kerkük)
Mani maniyi açar
Mani gönlümü açar
İki sen söyle bir ben
Hangimiz üste çıkar.(Anadolu)
Mani manini açar
Mani bilmeyen kaçar
Mani bir bele şeydi
Gurbet elde dert açar.(Kerkük)
Merdiveni kırkayak
Kırkına vurdum dayak
Yar geliyor dediler
Seyirttim yalınayak.( Anadolu)
Nerdiveni kırk ayağ
Kırkına vurdum dayağ
Dediler yarıv geldi
Ne el tuttum ne ayağ.(Kerkük)
Kaynak:
Yrd.Doç.Dr. Halil İbrahim ŞAHİN, Türk
Halk Şiiri
Fuad Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi
(İstanbul 1926)
Ahmet Talat [Onay], Halk Şiirlerinin
Şekil ve Nevi
Hikmet Dizdaroğlu, Halk Şiirinde Türler,
Ankara 1969

Şiir Üzerine Düşünceler
Şiirin Görevi
Mehmet Ömer Kazancı
Çok klasik bir soru vardır. Her şairden
sorulabilen bir sorudur bu. Şiir nedir? Şiir ne
demedir? diye sorulur.
Neyi amaçlar bu soru? Çoğunlukla şiiri
tanımlamayı, tarif etmeyi.. Oysa şiir, şöyle
kolay tanımlanabilen veya tarif edile bilen
türlerden değildir… İnsanlık tarihine veya
insanlık tarihi içerisinde edebiyat tarihine
şöyle bir kuş bakışı kaydırmış olursak, şiir
için yüzlerce, hatta binlerce tanımların
ileri sürüldüğünü göreceğiz. Ancak bu
tanımların hiç biri şiiri etraflıca tanımlamamış,
dikkatlice tarif edememiş, yani şiirin hakkını
verememiştir.
Şiiri tanımlamaktan daha önemli olan şiirin
görevini algılamak, anlamak ve bu görev
doğrultusunda şiir yazmak, şiir işlevini
yürütmektir.
Şair şiiri tek kendisi için yazamaz, coşku
dünyasını başkasıyla paylaşmak için veya
başkalarının coşku dünyalarına ortak
olmak için yazar. Şiir şairin öz bilincidir,
öz duygusudur, daha doğrusu, bilincinin
salığı, duygusunun özü ve özetidir. Şair,
ayrıca, toplumun bir insanı, toplumun bir
parçasıdır. Böylece şairin bilinci toplumun
bilinci olarak nitelenebilir, şairin duygusu
toplumun duygusu anlamına gelebilir. Bu, bir
bakıma şu demektir; şiir bir kişinin, yani tek
şairin durumunu, duygusunu, düşüncesini
anlatmakla sınırlanamaz veya böylesi sınırlı
bir görevle yola çıktığı söylenemez. Tüm
bir toplumun, özellikle şairin intisap ettiği
toplumun durumunu, coşkusunu, bilincini
açıklamak görevini üstlenir. Böylece şiirin
görevi geniştir denebilir, büyüktür denebilir.
Şiir, yaşamı analiz etmek, yaşamın sorunlarını
ele almak, yaşamı yorumlamak için yazılır
denebilir. Bu şiir için bir tanım değildir, şiirin
görevini anlamaya yardımcı olabilen bir
açıklamadır. Ancak şiir, ele aldığı sorunlara
çözüm getirmek yollarını denemez. Sorunlara
çözüm aramak, şiirin görevinin dışındadır.
Şiirin işlevini gerektiği gibi yürütmek için,
insan beklemeli, yani: güzel şiirler yazmak için
veya başarılı bir şair olmak için sabırlı olmalı,
dayanımlı, dayanıklı olmalı, anıları olmalı,

deneyimleri olmalı, anıları oluncaya değin,
deneyimler biriktirinceye değim beklemeli.
Anıların, deneyimlerin birikimlerinden
çıkan şiirlerin daha etkin, daha olgun
olacaklarına inanmaktayım. Tek duygu ile şiirin
yazılabileceğinin savuna gidenlerin yancısı
değilim doğrusu.
Duygu insanda doğuştan vardır, oysa şaire,
duygu ile birlikte deneyim gerek, kültür
gerek... Kültür dedim, kültürün her türünü
kastediyorum: dil kültürünü, edebiyat
kültürünü, tarih kültürünü, bilimsel kültürü,
sosyoekonomik kültürü. Dünyayı girdi
çıktılarıyla, güzellikleriyle, çirkinlikleriyle,
iyilikleriyle, kötülükleriyle, çelişkileriyle
anlamaya yardımcı olabilen her kültürü..
Bugünün şiiri, yalnız bir ruh ihtiyacı olarak
doğmamakta, yaşamı yorumlamak gereğinden
ortaya çıkmaktadır. Bu sorun bizzat şairin
kültürlü olması gerekliliğini ortaya bırakmakta,
açığa çıkarmaktadır.
Kültür sözcüğü geniş anlamlar kapsar. Ancak
kültürlü insan, dolayısıyla kültürlü şair, tek bir
anlamı örtünen insandır. Kendisini anlayan,
anlatan, anlatabilen, duygusunu, düşüncesini
güzel bir dille, etkili, etkin bir dille yansıtabilen
insandır, kendisini her zaman sorgulayan
insandır, sürekli arayış içinde olan insandır,
vardığı aşamayla yetinmeyen, hem kendisi
için, hem de toplumu için, yani çevresi, ortamı
ve hatta zamanı için, yeni değerler, normalin
dışında değerler arayan insandır.
Kültürlü insan, bütün bu özellikleri taşıdığı
için, düşünen, duyan, arayış içinde olan,
hedefi ileri ve hep ileri doğru adımlar atmak,
fakat bilinçli adımlar atmasını bilen insan
olduğu için, dili de, davranışı da, düşünüş tarzı
da bu seviyededir. Konuşurken güzel konuşur,
düşünürken güzel düşünür, yapıcı düşünür,
davranırken disiplinli, olumlu, objektif
davranır.
Yaşamı en iyi anlarsa, en iyi analiz ederse,
kültürlü insan eder. Şiiri ve şiirin görevini de
en iyi anlayan, en iyi algılayan, kuşkusuz ki,
kültürlü şairdir. Topluma, nasıl ki zararın en
büyüğü yarı kültürlü insanlardan gelirse, şiire
de zararın en büyüğü yarı kültürlü şairlerden
gelir. Bu zarar bir bakıma, şiirin görevini
anlamamaktan kaynaklanmaktadır.
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DERCAL'DAN KÖRFEZ ŞAMPİYONASINA ÖZEL
AÇIKLAMA

''MİMİ ''

ASYA'DA EN İYİ
GENÇ OYUNCU
ADAYI

Gençlik ve Spor Bakanı Adnan
Dercal bu yılın sonunda
veya gelecek yılın
başında Basra'da
düzenlenmesi
planan 25.
Körfez Futbol
Şampiyonasının
hazırlıklarını
değerlendirmek
için Bakanlık
tarafından
Körfezden gelen bir
heyet karşılanacağını söyledi.
Dercal son zamanlarda sosyal
paylaşım sitelerinde yayılan
Körfez Şampiyonası'nın başka yerde
düzenleneceğinin haberi asılsız
olduğunu söyleyerek 25. Körfez
Şampiyonası'nın son izinlerin alınması
ile birlikte bu şampiyona Basra'da
düzenleneceğini vurguladı.
Dercal ,yaptığı açıklama göre 25.
Körfez Şampiyonası'nın Basra'da
düzenlenmesinden çok umutlu olduğunu
özellikle de Basra'da spor kentinin bu

Bağdat-El-Sabah
2020 yılının Asya kıtasında
en iyi genç oyuncu ödülünü
kazanmak için 19 oyuncu
ile yarışacak oyuncuyu
Irak Futbul Federasyonu
tarafından Milli Takımımızın
oyuncusu Muahenned Ali
''Mimi'' seçildi.
En iyi ödül almak için
yarışan diğer oyuncuların
arasında Jabonya, Güney
Kore, İran, Özbekistan,
Suudi Arabistan, Katar,
Urdün, Tayland ve Arap
Eyaletler Birliği'nden
oyuncular da yer alıyor.
Asya Federasyonuna
ait elektronik sitede bu
yarışmada ödül sahibini
belirlemek için bu yarışta
tarftarların oylamaları için
seçme hakkı tanıdı. Bu
sitede 12 Ocak'tan 24
Ocak'a kadar oylama
sürecektir daha sonra
en iyi oyuncunun
oy oranın buradaki
oylamadan %60
alınacaktır.

etkinlik için hazır olduğunu da vurguladı.
Öte yandan, Dercal, Bakanlık'ta bulunan
Görüş Heyeti'nin salonunda (19)
Olimpiyat Temsilcileri ile bir araya gelerek
Uluslarası Olimpiyat Komisyonu'nun
Maskat'taki toplantısında nelerin
görüştüklerini hazır bulunanlara anlattı.
Gerçekleşen görüşme sırasında Olimpiyat
Komisyonu Başkanı Raad Hammudi de
hazır bulundu.
Görüşme sırasında Dercal konuşma

yaparak, Uluslararası Olimpiyat
Komisyonu'nun Irak'taki olimpiyat
seçimlerinde kimlerin seçimlere
katılacağına dair tavsiyelerde
bulunduğunu aktardı.
Dercal, gelecek seçimlerde katılm hakkına
sahip olanlar beş yargıçtan oluşan bir
Yargıç Komisyonu, bunların yanında üç
tarafsız kişi hazırlık komisyonu olacağını
ve bu komisyonu önümüzdeki 90 günü
idare edeceğini söyledi.

Manchester United,
Süper Lig'in eski yıldızı Royston
Amad Diallo'yu renklerine Drenthe, aldığı kilolarla dikkat
bağladı
çekti

Juventus'a evinde 3-1
mağlup olan Milan, bu
sezon ilk kez yenildi
İtalya Serie A'nın 16. haftasında lig lideri konuk ettiği Juventus'a
3-1 mağlup oldu. Böylece kırmızı siyahlılar, bu sezon ligde ilk
yenilgisini almış oldu.
İtalya Serie A'nın 16. haftası büyük bir maça sahne oldu. Lig lideri
Milan, konuk ettiği ezeli rakibi Juventus'a mağlup oldu.
Siyah beyazlılara galibiyeti getiren goller, 18. ve 62. dakikalarda
Federico Chiesa ile 76. dakika Weston McKennie'den geldi.
Milan'nın tek sayısını ise 41. dakikada Davide Calabria kaydetti.
Kırmızı siyahlılarda maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan
Çalhanoğlu 90 dakika oyunda kaldı. Juventus'ta forma giyen milli
futbolcu Merih Demiral ise 87. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla ligde bu sezon ilk mağlubiyetini alan Milan, 37 puanda
kaldı. Juventus ise puanını 30'a yükselterek rakibiyle arasındaki
farkı 7'ye indirdi.
sondakika

Manchester United, Fildişi Sahilli
kanat oyuncusu Amad Diallo'yu
Atalanta'dan transfer etti. Diallo,
Brexit kararı sonrası ülkeye transfer
olan ilk futbolcu oldu.
İngiltere Premier Lig ekibi
Manchester United, Fildişi Sahilli
kanat oyuncusu Amad Diallo'yu
Atalanta'dan transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre,
daha önce prensip anlaşmasına varılan 18 yaşındaki futbolcu
ile 4,5+1 yıllık sözleşme imzalandı.
İtalyan takımı Atalanta'nın altyapısında yetişen Diallo'nun
bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İngiliz basını,
transferin 19 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiğini öne
sürdü. Böylece genç futbolcu, İngiltere'nin Brexit kararı sonrası
yeni FA kuralları kapsamında transfer olan ilk oyuncu oldu.
United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer Diallo'nun gelişiyle
ilgili, "Kulüp olarak Amad'ı birkaç yıldır takip ediyoruz ve
onu kendim izledim, onun oyundaki en heyecan verici genç
adaylardan biri olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.
sondakika

Doktorların yürüyemeyeceğini söylediği jokey
Maija Vance, inanılmazı başarıp spora geri döndü
2018 yılında yarış esnasında geçirdiği kaza sonrası felç kalan ve doktorların bir daha yürüyemeyeceğini söylediği Yeni Zelandalı
jokey Maija Vance, inanılmazı başardı ve iyileşerek yeniden çalışmalara başladı.
Yeni Zelandalı kadın jokey Maija Vance, 2018 yılındaki bir yarış esnasında kaza geçirdi ve felç kaldı. Kaza sonrası doktorların bir
daha asla yürüyemeyeceğini ve tekerlekli sandalyeye mahkum olacağını söylemesine karşın Vance, inanılmaz bir azim göstererek
sağlığına kavuştu. Geçirdiği kazada omurgasında 5 kırık oluşan ve belden aşağısı felç başarılı jokey, sağlığına kavuştuktan sonra
yeniden ata binerek çalışmalara başladı. Maija Vance'in hedefi, tam anlamıyla yeniden yarışlara dönebilmek. Kaza sonrası
yaşadıklarını anlatan Vance, "Kaburgamda 13 tane kemiğim kırıldı ve kırılan kemiklerimin ciğerlerime batması sonrası oluşan
kirli kanı doktorlar boşaltmak zorunda kaldı. Doktorlar asla yürüyemeyeceğimi söylese de sanırım biraz şanslıyım. At üzerinde
çalışmalarıma başladım ve yeniden yarışlara döneceğim günü iple çekiyorum" dedi. Son durumu hakkında bilgi veren ünlü
kadın jokey, "Şu an gerçekten iyiyim. Gerçek fizyolojime uygun çalışmalar yapmaya başladım ve sağlıklı bir şekilde geri dönmeye
çalışıyorum. Çalışmalarım gerçekten çok iyi gidiyor. Acılarım halen var ancak beni artık etkilemiyor. Spor salonunda ne kadar
çalışırsam, ne kadar çok atletizm çalışması yaparsam sırtım o kadar güçlenecek ve onu daha iyi koruyacağım" şeklinde konuştu.

Real Madrid'e transfer olarak
kariyerinde zirve yapan ve
bir dönem ülkemizde Kayseri
Erciyesspor forması da giyen
Royston Drenthe, son görüntüsüyle
dikkat çekti. 33 yaşındaki sol bek,
futbola geri döndüğü 4. Lig ekibi
Murcia antrenmanında kilolu
ve göbekli görüntüsüyle herkesi
şaşırttı.
Ülkemizde bir dönem Kayseri
Erciyesspor forması giyen Hollandalı
futbolcu Royston Drenthe,
geçtiğimiz günlerde futbola
geri dönmüş ve İspanya 4. Ligi
takımlarından Murcia ile sözleşme
imzalamıştı.
Kariyeri boyunca Real Madrid,
Feyenoord ve Everton gibi üst
düzey ekiplerin formalarını giyen
33 yaşındaki Drenthe takımıyla
antrenmanlara başlarken,

idmandaki kilolu ve göbekli
görüntüsü dikkat çekti. İspanya'ya
dönmeden önce koronavirüs
nedeniyle ülkesi Hollanda'da
olan ve ülkedeki kısıtlamaların
antrenmanlarını etkilediğini
söyleyen Drenthe, "Ülkedeki
kısıtlamalar nedeniyle gerekli
antrenmanları yapamadım. Bu
süreçte küçük bir sakatlık geçirdim.
Şu an yüksek tempoda değilim,
yavaş yavaş ilerliyorum. Bu hafta
sonu oynayamayacağım ancak
önümüzdeki haftadan itibaren
hazır olmaya başlayacağım" dedi.
Kilo aldığını kabul eden Hollandalı
sol bek, "Yaklaşık 3 kilo vermem
gerekiyor. Pazartesi günü diyete
başlayacağım çünkü Noel'de her
zaman çok yiyorum" ifadelerini
kullandı.
sporx

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, ertelenen 2020
Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik oyunlarının,
ülkede artan koronavirüs vakalarına rağmen bu yaz
yapılacağını söyledi.
Olimpiyatların 23 Temmuz'da; Paralimpik
Oyunları'nın ise 24 Ağustos'ta başlaması
planlanıyor.
Japonya'da koronavirüs vaka sayısında yükselen bir
artış var. Tokyo, Mart ayından beri ilk kez binden
fazla günlük vaka bildirdi.
Ancak Başbakan Suga, "oyunların bu yaz

yapılacağını, güvenli ve emniyetli olacağını" söyledi.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı
Thomas Bach da Kasım ayında yaptığı açıklamada,
Tokyo Olimpiyatları'nın seyircili yapılacağından
emin olduğunu söylemişti.
İlk olarak İngiltere'de tespit edilen mutasyona
uğramış koronavirüsün Japonya'da da olduğu ifade
edilirken Tokyo Valisi Yuriko Koike, vaka sayılarının
"patlayabileceği" konusunda uyarıda bulunuyor.
Cuma günü yapılan açıklamaya göre 31 Aralık'ta
Tokyo'da bin 337 yeni vaka tespit edildi. Johns

Hopkins Üniversitesi verilerine göre Japonya,
pandemi sürecinde toplam 239 bin 41 vaka ve 3 bin
337 ölüm bildirdi.
Oyunlar için maliyetler, koronavirüsün yayılmasını
önlemek için gereken önlemler nedeniyle 2.8 milyar
dolar arttı. Bu sebeple oyunlar 'tarihin en pahalı yaz
olimpiyatları' olabilir.
Ulusal yayın kuruluşu NHK tarafından yapılan
bir ankete göre Japonya'da yaşayan insanların
çoğunluğu oyunların 2021'de düzenlenmesine karşı.
Ankete göre insanlar etkinliğin daha fazla

ertelenmesini veya tamamen iptal edilmesini
istiyor.
Başbakan Suga ise oyunların "küresel dayanışmanın
simgesi" olabileceğini söyledi.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı
Thomas Bach, Olimpiyatlar'da yarışacak tüm
sporcularla seyircilere aşı yapılmasını sağlamak için
çaba harcayacaklarını belirtmişti. Olimpiyatlar'a 200
kadar ülkeden 11 bin atletin katılması bekleniyor.
BBC

Kerkük Sabahı

Tokyo Olimpiyatları: Japonya Başbakanı Suga, ertelenen olimpiyatların 2021
yazında yapılacağını açıkladı
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MÜTEVELLİLER MECLİSİ ÖNCÜ GAZETECİLERİ ÖDÜLLENDİRDİ
Geçtiğimiz 07 Ocak 2021 Perşembe
günü Irak Medya Ağı'nın Mütevelliler
Meclisi Başkanı ve üyelerinin hazır
bulunması ile birlikte Irak'ın önde
gelen bir grup öncü gazeteciler
ödüllendirildi.
Irak ve Arap dünyasında büyük
rollleri olan aynı zamanda uzun süre
medya özgürlüğünün temelini kuran
gazetecilere takdirname plaketi takdim
edildi.
Mütevelliler Meclisi üyeleri düzenlenen

törende konuşma yaparak Irak'ın
medyadaki özgür ifadesini ve kültürel
gelişimindeki diğer Arap ülkelere göre
önemli adımlar attığını belirttiler.
Düzenlenen ödüllendirme törenine
Parlamento'daki Medya ve İletişim
Komisyonun Başkanı Milletvekili Naim
el-Abbudi ve Irak Gazeteciler Sendikası
Başkanı Mueyyed el-Lami de katılarak,
Irak Medya Ağı'na desteklerine devam
edeceklerini vurguladılar.
Törende ödül alanlar arasında Kerkük
Sabahı Gazetesinin Başyazarı Nermin
Müftü'de yer aldı.

NASİR ŞEMME YILIN
ŞAHSİYETİ SEÇİLDİ

Bağdat-INA
Uluslararası Hollandalı
İnsan Haklarını Koruma ve
Barış Örgütü 2020 yılının
en etkili şahsiyeti ödülünü
dünyaca ünlü müzisyen Nasir
Şemme'ye verdi.
Örgüt tarafından çıkan
bildiriye göre, Birleşmiş
Milletler Elçisi olan dünyaca
ünlü olan müzisyen Nasir
Şemme'nin geçtiğimiz 2020

yılında kültür, sanat ve
insani meselelerde göstermiş
olduğu büyük çapalarından
dolayı kendisine yılın
şahsiyeti ödülünü verdiğini
açıkladı.
Açıklanan bildiride Nasir
Şemme'nin insanlık adına
farklı alanlarda göstermiş
olduğu etkinlikleri ve
göçmenlere yönelik uzattığı
yardım elinden dolayı bu
ödülü hakettiğini belirtti.

Zoom

KUDUS CADDESİNDE HAŞİD EL-ŞABİ
ŞEHİTLERİNİN FOTOĞRAF SERGİSİ

Ekvador'daki Amazon
ormanlarında yaşayan yerli
halkın liderlerinden

Bir hikayem var

Bağdat-Kerkük Sabahı

Yarın yeni
bir gün
Hızlanan günlük olayları dikkatlice düşünürsek
2000 yılına girdikten sonar Etkinliklerde büyük
bir kalabalık olduğunu fark ederiz.
Dünya geçmiş yıllardan daha hızlı dönüyormuş
gibi oldu Ve günler hızla geçiyor Ve olaylar
gittikçe daha çok savaşa dönüştü ve doğal
afetler de daha çok oldu
Yani dünyanın bu aşamasında her şey dengesiz
oldu Hayat çok değişti ve hatta halkların
gelenek ve göreneklerinin insan hayatında
meydana gelen büyük değişimin tehdidi altına
girdiğini bile söyleyebiliriz.
Bu değişikliği dikkatlice düşünürsek, olaylar
açısından yaşananların elektronik gelişme ve

Burhan Müftü

hayal gücünü gerçeğe dönüştüren bilimsel
gelişim çağı nedeniyle olabileceğini görebiliriz.
Seksenlerde, 2000 yılından sonra

Nemonte Nenquimo, taban
hareketlerinin önemini öne çıkaran
Goldman Çevre Ödülü'nü bu yıl
kazanan altı kişiden biri oldu ve "Çevre
Kahramanı" ilan edildi.
Nemonte Nenquimo 2 bin
kilometrekarelik bir yağmur
ormanı alanını, petrol çıkarılmasını
engelleyerek koruduğu için bu ödüle
layık görüldü.
Nenquimo ve mensup olduğu yerli
Waorani halkı Ekvador hükümetinin,
kendilerinin yaşam alanı olan yağmur
ormanlarını satışa çıkarma kararını
mahkemeye götürdü.
2019 yılında mahkemeyi kazanmak
suretiyle yerli halkların haklarının
korunması bakımından da bir hukuki
emsal oluşturmuş oldular. Küresel
Goldman Çevre ödülüne bu yıl
Ekvadorlu yerli lider Nenquimo'yla
birlikte, Gana, Fransa, Miyanmar,

Bahama adaları ve Meksika'dan
hareketler paylaştı. Nemonte
Nenquimo'nun da mensubu olduğu
Waorani halkı ya da kabilesi bugün 5
bin kişilik bir nüfusa sahip.
Geleneksel avcılık toplayıcılık
faaliyetleriyle geçinen bu halk yağmur
ormanları içinde oluşturdukları küçük
kabile yerleşimleri halinde yaşamlarını
sürdürüyorlar.
Dış dünya ile ilk kez 1958 yılında
Amerikalı misyonerlerin bölgeye
gelişiyle tanıştılar.
Waorani yurdunu oluşturan
topraklar aynı zamanda dünyanın
en zengin biyoçeşitlilik barındıran
ekosistemlerinden biri olan Yasuni
Ulusal Parkı sınırları içerisinde.
Waorani'lerin yüzde 80'i bugün
atalarının yaşadığı toprakların yalnızca
onda biri büyüklüğünde bir alanda
yaşıyor.

gerçekleşecek bilimsel bir gelişim çağı
beklentileri vardı, ancak bu bilimsel gelişme
insanların beklediğinden daha büyük
hale geldi. Yani gelişmekte olan ülkelerin
ekonomisini canlandırmaya ihtiyaç oldu
Böylece, teknik endüstrilerin muazzam
büyümesi ışığında ekonomik rekabetin
ekonomik savaşa benzer bir şeye dönüştüğünü
söyleyebiliriz.
Bu ekonomik rekabetler halkların yolunu ve
özlemlerini değiştirdi, Orta Doğu ülkelerinin
çoğu bir emtia pazarı haline geldi, yeşili
ve kuruyu yakan ateşleri eski savaşlara
benzemeyen garip savaşlara yol açan, ancak
halkları yok etmek için başka bir yöne ve bu
eski savaşlardan daha fazla ölüm savaşları
haline geldi
Ama hayat bitmedi ve insanlar en tehlikeli
olanı fark etti ve onun için Yarın yeni bir
gündür umut bittiği yerde başlar.
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Irak Medya Ağı tarafından
haftalık yayınlanan bir gazetedir
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Nermin Müftü
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