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SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN ÇAĞRI
10 Haziran 2014 tarihinden bu yana görevini bırakan veya herhangi bir
nedenle görevinden ayrı kalmakla suçlu olan mensup olanların acilen kendi
görev başınaki birliklerine veya eski birliklerin yerine yakın yeni açılan
birliklere geri dönmelerine aşağıdaki adreslere başvurabilemeleri için
Savunma Bakanlığı çağrı yaptı.
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hatıralar... Misafirhane yapısı
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Nobel Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu
Bu yıl iki kez verilen Nobel Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu.
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Kanımız
birdir...
Irak güvenlik güçleri mensupları
ve birçok göstericilerin şehit
olmalarına sebep olanların
hakkında soruşturmalar devam
ediyor. Geçtiğimiz Perşembe
günü Babil mahkemesi
tarafından Irak ceza kanununun
406’ncı maddesi gereğince
güvenlik güçlerine mensup
olan bir polis göstericilerin
birini öldürüldüğü itiraf edince
cezalandırıldı , diğer yandan
Bağdat’ta da dört şüpheli
şahıs bir göstericiyi kaçırmak
ve yanlarında molotof ,
tabanca ve roket bulunduğu
suçundan gözaltına alındılar
. İster güvenlik güçlerinin
ister göstericilerin kanları
birdir o da Iraklı kanıdır ve
güvenlik güçlerinin annelerinin
gözyaşları yada göstericilerin
annelerinin gözyaşları aynı
acıyla dökülmektedir . Şehit
düşen güvenlik güçleri
mensupları ve göstericiler için
devletin ilan ettiği resmî yas
ile birlikte ve bazı reformları
hayata geçirerek göstericiler
şehitlerin kanı boşa gitmediğini
açıkladılar . Irak’ın önde gelen
yetkilileri göstericilere tehlike
zillerini çaldıkları için ve Irak’a
zarar veren barışçıl gösterileri
malzeme olarak kullanan
çıkarıcıları ifşa ettiklerinden
dolayı çok teşekkür ettiler .
Başyazar
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Açılış

Irak Medya Ağı tarafından haftalık yayımlanan bir gazetedir

haberler
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KERKÜK'ÜN ETRAFINDA ZAFER İRADESİ
OPERASYONU
Savunma Bakanı Necah el-Şimmeri,
Kerkük'ün etrafını terör örgütü
DAEŞ'ten temizlemek için Zafer
İradesi'nin altıncı aşamasının
başladığını ilan etti.
El-Şimmeri, Kerkük'ü ziyaret ederek,
Kerkük Valisi Rakan Said el-Cuburi,
Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nın
Komutanı Korgeneral Abdülemir
Yarallah, Kerkük Operayonlar
Komutanlığı Komutanı Korgeneral
Saad Harbiye ile toplantı yaptı.
El-Şimmeri, toplantıda Kerkük'ün
etrafında terör örgütü DAEŞ'a karşı
Zafer İradesi'nin altıncı aşamasında
bölgede görev yapan Federal Polis
Güçleri'nin katılımı ile yapılacağını
açıkladı. El-Şimmeri teröre karşı
Zafer İradesi operasyonunda yakında
yedinci aşamada başlayacağını da
dile getirerek bu operasyonda tüm
güvenlik güçlerinin de katılacağını
ifade etti.
Kerkük'te bulunan 5. ve 6. Federal
Polis Güçleri'nin birliklerine, Kerkük'te

Hava Kuvvetleri'nin Karargahı ve
Kerkük Havaalanı Projesi ziyareti
kapsamında Savunma Bakanlığı'ndan
çıkarılan mensupların tekrardan
görevlerine geri dönmeleri için
Başbakan tarafından karar verildiğini
söyledi.
El-Şimmeri Irak'ın genelinde yaşanan
olaylardan dolayı durumun yeniden iyi

olduğunu belirterek sivillerin meşru
haklarını korunması için gereken
adımlar atılıyor ,Bağdat'ta yaşanan
olaylardan dolayı soruşturmaların
sürdüğününü ve El-Sadır Kenti'nde
yaşananlardan dolayı güçlerin
değişmle kararı alındığını dile getirdi.
El-Şimmeri, Kerkük'te hizmet
konusunda ilerlemelerin

Kerkük Sabahı

BEŞ YIL SONRA KENDİ KÖYLERİNE
GERİ DÖNDÜLER
Kerkük Operasyonlar
Komutanlığının
Komutanı Korgeneral
Saad Harbiye yaptığı
basın açıklamasında
Kerkük'ün Dibis İlçesi'ne
bağlı olan Rubeyza köy
halkı ilk kez beş yıl göç
hayatının ardından
kendi köylerine geri
döndüklerini duyurdu.
Harbiye, Haşid elŞabi ve Federal Polis
Güçleri'nin yanı sıra
bölgede yaşayan
aşiretler sayesinde ilk
adım olarak Rubeyza
köyüne 15 ailenin

geri döndüğünü
açıkladı. Harbiye
sözünün devamında

el-Mahmudiye köyünde
de göçmenlerin geri
döneceğini de ifade etti.

gerçekleşemesi için istihabrat
çalışmaları ve güvenlik güçlerinin
Kerkük Valisi'ne destek verilmesini
istedi. El-Şimmeri, Kerkük
Havaalanı'nın açılmasının çok önemli
olduğunu ve Kerkük'te yaşanan
istikrarda rol oynayan tüm emniyet
güçlerine teşekkürlerini iletti.

KERKÜK'TE HÜKÜMET VE
ÖZEL DEĞİRMENLERE BUĞDAY
KARIŞIMI SAĞLANIYOR
Arpa ve Buğday Genel
Ticaret Şirketi'ne bağlı
Kerkük Kolu Müdürü
Necef Musa Zeynel
Kerkük'teki özel ve
hükmete ait olan
tüm değirmenlere
buğday karışımının
dağıtılıdığını açıkladı.
Zeynel, Sözünün
devamında Kerkük'te
tüm özel ve hükümete
ait olan değirmenlere
Kerkük ve Havice'den
kontrol merkezinden
sağlanan oranlara
göre dağıtılığını

söyledi.
Açıklamasının
devamında 9 Ekim
2019 gününe
özel Kerkük'te
değirmenlere
(222,640) aynı
zamanda Havice'ye
ise (540,880) ton
buğday karışımının
dağıtıldığını belirtti.
Zeynel, el-Dora
Saylosuna ise
buğdayın en iyi
kalitesinden (133,060)
ton gönderiliğini
sözlerine ekledi.

haberler
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BM IRAK TEMSİLCİSİ KERKÜK VALİSİ İLE
GÖRÜŞTÜ

Birleşmiş Milletler Irak
Bürosunun özel temsilcisi Cinin
Hinis Blashart, Kerkük'ü ziyaret
ederek Kerkük Valisi Rakan elCuburi ile görüştü.
Gerçekleşen görüşme sırasında
Kerkük'teki siyasi, güvenlik,
hizmet ve Kerkük'teki yıkılan

köyler dosyası masaya yatırıldı.
El-Cuburi, Kerkük'ün yerel idaresi
ile hizmet dairelerinde istikrarın
sağlanması ve göçmenlerin kendi
memleketerine geri dönmeleri
için yapılan çalışmaları dile
getirdi.
El-Cuburi, Kerkük'te istikrarın ve

güvenliğin korunmasında
önemli çalışmalarda bulunan
güvenlik güçlerinin de rolüne
değindi. El-Cuburi, Kerkük'te
yıkılan köylere gereken
hizmetlerin sağlanması için ne
gibi çalışmalar yaptığını ve bu
konuda merkezi hükümetin de

rolü olduğunu da söyleyerek bu
köylerde uluslararası örgütlerin
de rolünün olmasının önemli
olduğunu vurguladı özellikle de
bu bölgelerde kaçırılan insanların
dosyalarına da bakmak
gereketiğini ifade etti.
Görüşmede Kerkük'te yaşayan
etnik gruplar arasındaki
diyaloğun önemine değinerek
önümüzdeki yılda yerel
seçimlerde tüm tarafların
katılması Kerkük'ün istikrarı için
çok önemli olacağını el-Cuburi
vurguladı.
Görüşmenin ardından Cinin Hinis
Blashart, el-Cuburi ile birlikte
Kerkük'ün etrafındaki bazı köyleri
ziyaret ederek oradaki önde
gelen şahsiyetlerle görüştü .

RAKAN EL-CUBURİ, MUSTAFA EL-HİTİ İLE GÖRÜŞTÜ
Kerkük Valisi'nin göçmenlerin kendi
yerlerine geri dönmeleri ve hizmet
projelerinin başarılı olmasındaki
ciddiyetinden dolayı kendilerine
teşekkürlerini iletti.
Öte yandan el- Cuburi, Kalkınma
Sandığı Başkanı el-Hiti'nin Kerkük'e
bağlı olan Havice ilçesi'nin
köylerindeki imar çalışmalarında
verdikleri desteklerine değinerek bu
bölgelerde istikarın sağlanmasında
yerel idarenin daha fazla desteklere
ihtiyaca olduğu ifade etti.

Kerkük Sabahı

Kerkük Valisi Rakan Said el-Cuburi
terörden zarar gören bölgelerdeki
imar kalkınmasında Mustafa elHiti'nin rolüne değindi.
terörden zarar gören bölgelerin
Kalkınma Sandığı Başkanı Mustafa
el-Hiti Kerkük Valisi ile Kalkınma
Sandığı'nın ve Mekezi Hükümetin,
Kerkük'teki terörden zarar gören
bölgelerdeki rolünü ve göçmenlerin
yeniden kendi yaşadıkları yerlerine
geri dönmelerindeki çalışmalarını
görüştü.
Gerçekleşen görüşmede el-Hiti,

TEBRİK MESAJLARI
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GAZETEMİZİN İLK YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİNE
ÖZEL TEBRİK MESAJLARI
Kerkük Sabahı bizim için onur kaynağıdır
Aradan bir yıl geçmesinin ardından
gazete ekibinin kısıtlı imkanlara
rağmen devletin Türkmenler'e
verdiği bu önemli hakkı iyi birşekilde
faydalanmalarından dolayı tüm
gazete ekibini cani gönülden tebrik
eder gazetenin nice yıllarında üstün
başarılar dileilrim.
Dr.Turhan Müftü
İllerarası Yüksek Koordinasyon Heyeti Başkanı

Sabah gazetesinin Kerkük bölümü bir yılını başarı
ile doldurdu. Tebrik ediyoruz,
çünkü gerçekten tebrik edilecek
bir performans gösterildi. Ciddi
ve verimli çalışmanızı ve üstün
başarınızı minnet ve şükranla
karşılıyoruz.
Erşat Hürmüzlü
Kerkük Vakfı Başkanı

Sayın Nermin Müftü , Kerkük Sabahi Gazetesi
Çağdaş demokrasilerin vazgeçilmez unsurları kitle iletişim araçlarından olan basın, yaşadığımız bölge ve
tüm dünyadaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olunması, vatandaş bilgilendirmk, aydinlatmak, kamuoyu
oluşturulması gibi birçok önemli görev ve sorumluluklar üstlenmektedir.
Kerkük sabahı gazetesi Türkçe yayınlanması her zaman Türkmen milletini hayalları idi. BizTürkmeniz
sitesi olarak gazetenin sitede yayınlanması ve dünyada her kese ulaşmasında görevimizi sevinçle yerine
getirmekteyiz.
1 yıl önce yayın hayatına başlayarak, toplumun haber alma ihtiyacını en iyi şekilde yerine getirmek amacıyla
gayret gösteren Kerkük Gazetesi'nin kuruluş yıldönümünü içtenlikle kutlar, bu günlere gelmesinde emeği
geçen tüm yönetici ve çalışanlarını şahsınızda tebrik eder, başarılarınızın devamını dilerim.
Şukran Kayacı

Bir gazteci olarak ilk
günden beri Kerkük
Sabahı gazetesi
ekibinin yaptıkları
çalışmaları yakından
takip ettiğim için ne
kadar zor şartlarda bu
gazeteyi bu güne getirdiklerini iyi bilirim
bu yüzden de Kerkük Sabahı gazetesi
ekibine üstün başarılar diler nice başarılı
yıllara.

Kerkük Sabahı

Abdullah Ahmet
Tba

Türkmen basın dünyasına emin adımlarla ilerleyen
ve kısa bir süre içerisinde başarı kaydeden Kerkük
Sabahı gazetesinde emek gösterenlere tebriklerimi
iletiyorum.
Ömer Salihi

Kerkük Sabahı gazetesinin birinci yıldönümü münasebetinden
dolayı gazetede emek veren tüm ekibe üstün başarılar diler.
Allah'tan dilerim ki Türkmen basınında daha güzel adımlarla
başarısına devam eder.
Murat Karanaz
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TEBRİK MESAJLARI
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KERKÜK SABAHI ''KARA ALTUN'' ŞEHRİNİN KİMLİK VE TARİHİNİN AYNASIDIR

Memleketimin asil tarihini ve tüm
renklerini temsil eden Kerkük
Sabahı gazetesine tebriklerimi
aynı zamanda en içten dileklerimi
sevinçle sunuyorum.
Kerkük Sabahı gazetesi,
Mezopotamya'nın uygarlık köklü
olan Irak toprağı tarihi kentinin
haberlerini dürüstçe yayımlayan
bir

A

P

E

R

kimliğe sahiptir.
Bir basının başında olan çok
değerli Nermin Müftü gibi bir
annenin ve bir hocanın olmasını
nasıl anlatacağımı bilmiyorum
çünkü O bir vatan tarihidir O bir
Kerkük asaletidir.
Sizlere en içten tebriklerimi
iletiyorum. Mervan İbrahim el-Ani
Hükümet'in Ulusal Enfermasyon ve İletişim
Müdürü - kerkük

Yeni Türkçe harflerle
çıkan resmi olan Kerkük
Sabahı gazetesinin birinci
yıldönümünü kutlar
basın hayatında daha
ilerlemelerini Allah'tan
dilerim.
Çetin Kölemen
Türkmence Eğitimi Müdürlüğü'nün
Genel Müdürü

Kerkük Sabahı gazetetesinin birinci
yıldönümü münasebetinden dolayı gazete
ekibini kutlayarak gazetenin devamını
Allah'tan niyaz ederim.

Kerkük Sabahı
Kerkük Sabahı

Assabah
Mehmet ferit erbiloğlu

Başyazar

Nermin Müftü

Kerkük Sabahı

Dr.Muhammet Ömer
Kazancı

Röportaj
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IRAK'TA TÜRKMEN MİRASI 2

Hüseyni Bin Ali Bin Ebi Talıp Ravzası
Necat Kevseroğlu

Kerkük Sabahı

Hz. Hüseyin Ravzası, Kerbela
kentinin Hair1 bölgesine düşer. Hz.
Peygamberin kızı Hz. Fatma'yla
amcaoğlu Hz. Ali'nin oğlullarından
Hz. Hüseyin'in merkadı ve
gömüldüğü yerdi. Yanında da
Kerbela vâkıasında şehit düşen on
yedi şehidin mezarı bulunmaktadır.
Sandûka'nın etrafında yükselen dört
altın nar şeklinde yapılan çaplarıda
50 santimetre olan narlarlar ayrı bir
süs ve güzellik vermiştir Sandûkaya.
Bu süsleme ve tezyinât günümüze
değin işlenen el işlerinin en ince
sanatların niteliği ve örneğidir.
Türbenin kıble tarafındaki yüzünde,
gayet tezyinat vardır.
Merkezi eyvanın giriş kapısını saran
iki debdebeli minâre bulunur.
Mânaret al-Abd denilen minârede
H.1354, M.1935 yılında yıkılan
bu minâreyi Bağdat hükümdarı
Mercan'ın verdiği emrine göre
H.767, M.1565 yılında sultan Uvisin
döneminde yapılmıştır.
Üçüncü bir minârede sahn'ın doğu
köşesindeki binâlar önünde yükselir.
Minârelerin başı soğan şeklinde
beş dilimli olarak, altın safihalarla
kaplanmıştır. Altın kaplama,
mukarnasların üzerinde oturan
şerefeye kadar uzanır.
Şerefeden yükselen birkaç bülend
ve biçimli olan sütünler üzerinde
olan şerefenin çatısı, minârelere ayrı
bir özellik vermiştir.
Avlunun "sahn" üç etrafı, eyvânlar
ve 65 küçücük hücre kuşatır.
Hücrelerin önünde sivri kâgir
kemerli yüksek oturacak yer "eyvân"
yapılmıştır.
Bu odaların bazıları, eskiden
defnecek yer olarak kullanılırdı.
Diğerleri de din bilimi alan
öğrenciler ve ziyaretçilere mahsus

ikametgah idi.
Hücreler ve eyvânların dışarıdan
duvarlarının sathı, çinilerle
kaplamalar yanında daha çok
bitkisel motiflerden oluşan alçı
dekorasyonlar, beyaz yazı ile Kur'an
ayetleri ile yazılmış olan bir pervaz
süsler.
Hüseyniye Ravzasının, kuzey
köşesinde de yapılan diğer
binelerden de lavabo, düzeni,
medrese ve ortasında bulunan
10x7m. ölçüsünde geniş bir
eyvânın doğusuna düşen mescitin
binasiyle muhteşem bir külliye
oluşturmaktadır.
Hüseyniye Ravzasının, yapılış
tasmimi, günümze değin Irak'ta
örnek bir abidedir. Sonradan yapılan
yatırlarda veya ravzalarda bu
yapıdaki külliye ve içindeki yapıların
bütünü görünmemiştir. Ravzanın
çevresinde, cami, medrese, imaret,
sebil, kitaplık gibi yapıların bütünü
bir külliye oluşturmuştur.
Bu tür tasmimde, sonradan yapılan
yatır ve ravzalarda, ana çizgisi örnek
alınmıştır.
Ravzanın bugünkü yeni mimari tarzı
H.Sekizinci, M XIX yüzyılın sonlarına
döner.

İlhanlılar döneminde esas belirtisi
görünmüştü, bunun nişanıda
merkadın ana giriş kapısının
sonunda yükselen iki minarenin
mimari ögesidir.
Bu mimari özellik, eskiden Irak'ta
yapılan camilerde görünmemiştir,
en güzel örneği de, merkadın orta
giriş kapısıdır ki, bazı kaynaklara
göre H. Yedinci, M. X111 yüzyılda,
Abbasilerin son döneminde yapılan
Şarabiye medresesinden alınmıştır.
Bu mimari özellikte, İlhanlılar ve
Celayirler döneminde gelişmiştir.
O dönemde yapılan minareler
kalın, şerefeleri ise, merdivan
şeklinde dereceli olan çatma tavan
"mukarnes" üzerinde oturtulurdu.
O dönemin bir diğer, mimari
tarzının özelliğide, Husayinye
Ravzasının giriş kapılarının
büyüklüğü ve kapılarında yapılan
dekor ve geomatrik bileşim niteliği
o günlerdeki el ve tahtada oyma
sanatının üstünlüğü ve gelişmesinin
göstergesidir.
Yapıda görünen bir diğer
ayırtmanlığıda mukarneslerin
nakışlı, üzüm zalkımı gibi rengârenk
süslemler binaye ayrı bir özellik
vermiştir. Yapının Muhtelif

yerlerinde görülen mukarnesler,
minarelerin şerefelerinin
oturulması için yalnız yapılmamıştır;
yapıya ayrı bir güzellik, dekorasyon
ve eyvânlara, sah'nın her yerini
süslemek, gözalıcı özelliği ve
geomatrik şekilini göstermek
yanında şerefelerin ve diğer
çatıların dayanak, mesnet olarak da
yapılmıştır.
Özellikle H.10. M.XVI yüzyılda,
Ravzanın iç dekorasyonları
bakımından ayrı bir önem taşır.
Binenin iç duvarları yukarıda
geçtiği gibi, görülen bölümler ve
sathı çini, altın, ayna parçalarıyla
kaplama, alçı ve Kur'an ayetleriyle
güzel hat türleri ve renkli boyalarla
oluşan zengin bir süsleme dikkat
çekmektedir.
Abbâsi devrinden sonra yapılan
bu tür binalerde Arap mimarisinin
Türk tesirleriyle kaynaşması sonucu
vücut bulan en önemli eserlerden
biri olan bu yapının azametine ve
yüceliğine, tezyinatının ihtişamı ve
zarafetine herkesin hayran olduğu
ravzada görünür.
Merkadın tarihi geçmişi ile
Irak'ın önemli bir dini mukaddes
merkezidir.

Siyasi
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CUMHURBAŞKANI VALİLERLE GÖRÜŞTÜ
Başkent Bağdat'ta bulunan
el-Selam Cumhurbaşkanlığı
Sarayı'nda Cumhurbaşkanı
Berhem Salih bazı Valilerle bir
araya gelerek, ülkede yaşanan
son gelişmeleri görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Bürosundan
çıkan bildiriye göre gerçekleşen
görüşeme sırasında,
Cumhurbaşkanı Valilere sivil
göstericileri, kamu binalarının
genel güvenliği ve güvenlik
güçlerine yapılan herhangi
bir girişime karşı korumak için
gereken adımların yapılmasına
vurgu yapıldığı açıklandı.

Bildiriye göre Cumhurbaşkanı,
gösteriler sırasında yapılan
saldırılar hakkında acil
soruşturmaların açılmasının

BAŞBAKAN:
YÜKSEK
SORUŞTURMA
KOMİSYONU
KURDUK

gerektiğini de vurgu yaptığını
belirtildi.
Görüşmede, göstericilerin
isteklerinin yerine getirilmesine

önemin verilmesi, işsizler için
iş fırsatlarının bulunmasına
aynı zamanda evsizler için de
konut projelerinin yapılmasının
gerektiğine bunun yanında
illerde hizmet konusunda
kalkınmanın yapılmasına
Cumhurbaşkanı tarafından
vurgu yapıldığı bildiride yer
verildi.
Görüşmede Cumhurbaşkanı,
hazır bulunan Valilerden
illerdeki hizmet projelerini,
vatandaşların isteklerini ve
gereken ihtiyaçlara kulak verdi.

İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN YARALILARA ZİYARET

Geçtiğimiz 12 Ekim 2019 Cumartesi günü
Başbakan Adil Abdülmehdi, Yüksek Dini
Merci'nin çağrısına yanıt olarak gösterilerde
yaşanan olaylara sebep olanları sorgulmak
için özel bir yüksek komisyonu kurduklarını
duyurdu.
Yüksek Dini Merci'nin verdiği tavsiyeler

10 Haziran 2014 tarihinden bu yana görevini

el-Yasiri'nin yanında Federal Polis Güçleri'nin

üzerine ertesi gün hükümet tarafından

bırakan veya herhangi bir nedenle görevinden

Komutanı Cafer el-Battat'da hazır bulundu. Ziyaret

başlatılan soruşturmaların tamamlanması

ayrı kalmakla suçlu olan mensup olanların

sırasında hastanede yatan güvenlik güçleri ve

için yüksek bir komisyonun kurulduğunu ilan

acilen kendi görev başınaki birliklerine

göstericilere Başbakan'ın selamları iletildi ve

edildi.

veya eski birliklerin yerine yakın yeni açılan

sağlık durumları takip edildi.

Kurulan yüksek komisyonda, ilgili bakanlıklar,

birliklere geri dönmelerine aşağıdaki adreslere

İçişleri Bakanı'nın Özel Bürosundan çıkan bildiriye

güvenlik teşkilatları, Yargı Meclisi,

başvurabilemeleri için Savunma Bakanlığı çağrı

göre Bakan el-Yasiri, Tıp Kenti Hatanesi'nin

Parlamento ve İnsan Hakları Komserliği'nden

yaptı.

Genel Müdürü ve sağlık ekipleri ile görüşerek

de temsilciler yer alacaktır.

İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN YARALILARA ZİYARET

yaralıların durumuna ilişkin bigileri aldı ayrıca

Başbakan'nın açıklamasına göre kurulan bu

Başbakan'ın selamlarını iletmek için İçişleri Bakanı

yaralıların ilaçları için gereken tıbbi malzemelerin

özel komisyonun amacı, son olaylarda neden

Yasir el-Yasiri, Bağdat'ta bulunan Tıp Kentini

bulunmasına vurguladığı açıklandı.

olan her kim varsa kime ait olursa olsun

ziyaret ederek orada bulunan güvenlik güçleri ve

Bildiriye göre hastanede yatan yaralıları Bakan

onları bulup cezalarını almak için yargıya

göstericilerin sağlık durumunu yakından takip etti.

el- Yasiri ziyaret ederek hepsine acil şifalar ilettiği

sevkedeceklerini ifade etti.

Gerçekleşen ziyaret sırasında İçişleri Bakanı Yasir

belirtildi.

Kerkük Sabahı

11 Ekim 2019 Cuma namazı hutbasında
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Chelsea'nin yeni Drogba'sı: Tammy Abraham
Chelsea'nin altyapısında yetişen genç
yeteneği Tammy Abraham, bu sezon 8 lig
maçında 8 kez ağları sarsarak krallık yarışında
Sergio Agüero ile zirveyi paylaşıyor.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin
genç santrforu Tammy Abraham, bu sezon
gösterdiği üstün performansla takımının
hücum gücüne önemli katkıda bulunuyor.
Bir dönem Galatasaray'da da forma
giyen Fildişi Sahilli eski yıldız golcü Didier
Drogba'nın boşluğunu uzun yıllar boyunca
dolduramayan Chelsea, aradığı oyuncuyu
altyapısında buldu.
Chelsea'nin teknik direktörlüğünü üstlenen
eski efsane oyuncularından Frank Lampard'ın
güvenerek sezon başından bu yana ilk 11'de
oynattığı Tammy Abraham, attığı gollerle
İngiliz çalıştırıcının ve taraftarın yüzünü
güldürdü.
Bu sezon 8 lig maçında forma giyen 22
yaşındaki Abraham, ağları 8 kez sarstı ve
kazandırdığı puanlarla takımının zirve

yarışından kopmamasında başrolü oynadı.
Ligde her 72 dakikada bir fileleri
havalandırma başarısı gösteren Nijerya
asıllı İngiliz santrfor, gol krallığı yarışında

Manchester City'nin Arjantinli yıldızı Sergio
Agüero ile zirveyi paylaşırken, takımının bu
sezon hücum yollarındaki açık ara en etkili
oyuncusu oldu.
Sporx

Kerkük Sabahı

Wolves'un Beşiktaş galibiyeti İngiliz basınında:
39 yıl sonra ilk zafer
İngiliz gazeteleri dün akşam
oynanan Wolverhampton
- Beşiktaş maçına bugünkü
spor sayfalarında yer verdi.
İstanbul'da oynanan
karşılaşmayı Wolves,
Willy Boly'nin 90+3'üncü
dakikadaki golüyle 1-0
kazanmıştı.
Telegraph gazetesi, UEFA
Avrupa Ligi K Grubu'ndaki
ilk maçında Braga'ya
yenilen Wolves'un
Beşiktaş'ı mağlup ederek
Avrupa kupalarında 39 yıl
sonra ilk galibiyetini aldığını
yazdı.
Telegraph, defans oyuncusu
Boly'nin "bir forvet gibi
attığı" son dakika golüyle
kulübün tarihine geçtiğini
yazdı.
Gazeteye göre Wolves
menajeri Nuno Espirito

Santo, "Çok zor bir
stadyumda zafer
kazanmaktan mutlu
olsa da" oyuncularının
performansından, özellikle
de Beşiktaş'a verilen
pozisyonlardan memnun

değil. Telegraph, Santo'nun
"Zaman zaman takım olarak
atak yapmayı başaramadık,
bireysel çabalar izledik.
Bunu düzeltmemiz lazım.
İyi değildik ve bunu çözmek
için değişiklikler yaptık.

Oyunun dinamiklerini
değiştirmemiz gerekiyordu"
sözlerine yer verdi
Wolves'un son maçlardaki
son dakika gollerini
hatırlatan Times spor
muhabiri Bill Edgar "Boly

bir şovun daha finalini
yazdı" başlığını kullandı.
Nuno Espirito Santo'nun
yönetimindeki İngiliz
ekibinin ilk yarıda
zorlandığını fakat ikinci
yarıda Adama Traore'nin
oyuna girmesinin takıma
enerji verdiğini yazan
Edgar, Wolves kaptanı
Conor Coady'nin "Burası
zor bir deplasman ama
başardık. Bizim için çok
özeldi" sözlerini aktardı.
Edgar "Türk futbolunun
geleneksel üç devinden
biri" olarak tanımladığı
Beşiktaş'ın bu sezon Üç
Büyükler'deki yeriyle
değil ligin son üç
sırasındaki düşme hattına
gerilemesiyle gündemde
olduğunu belirtti.
BBC
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Amine Gülşe'den Mesut Özil yorumu: İstanbul'a gelirsen bu beni mutlu eder
Özellikle Ali Koç'un çok istediği
Mesut Özil transferi için
Fenerbahçe resmi temaslara
başlamıştı. Sarı lacivertli ekibe
bir müjde de yıldız oyuncunun
eşinden geldi. Amine Gülşe'nin
Mesut Özil'e, "Eğer İstanbul'u
tercih edersen bu beni mutlu
eder. İkimiz için de daha huzurlu
bir ortam olur." dediği belirtildi.
Fenerbahçe'nin kadrosuna
katmak istediği Mesut Özil
transferinde iş iyice ciddiye

bindi. Comolli'nin Arsenal
Kulübü ile Mesut Özil'in transferi
için temasa geçmişti. Yıldız
oyuncunun eşi Amine Gülşe'den
Mesut Özil'in transferi için
sevindiren bir haber geldi. Güzel
oyuncu, eşinin İstanbul'u tercih
etmesi durumunda çok mutlu
olacağını belirttiği ifade edildi.
Sıkı bir Fenerbahçeli olduğu
bilinen Mesut Özil'in konuyu
eşiyle konuştuğu ve eşi Amine
Gülşe'den destek ve onay

aldığı öğrenildi. Ocak'ta Fener'i
hareketli bir gündem bekliyor.
Amine Gülşe'nin Mesut Özil'e,
"Eğer İstanbul'u tercih edersen
bu beni mutlu eder. İkimiz için
de daha huzurlu bir ortam
olur. Senin için de istediğin bir
ortamda yeni bir başlangıç"
dediği öğrenildi. 2021'e kadar
Arsenal ile sözleşmesi bulunan
Mesut Özil'i Fenerbahçe 1.5
yıllığına kiralık olarak kadrosuna
katmak istiyor. Maaşının bir

kısmını da Arsenal'in karşılamas
Mesut Özil bu sezon Arsenal
formasıyla Premier Lig'de sadece
1 maçta oynadı. 1 kez de lig
kupasında forma giydi. Özil,
kariyerinde ilk kez ilk 11'den bu
kadar uzak kaldı. Mesut Özil bu
sezon Arsenal formasıyla Premier
Lig'de sadece 1 maçta oynadı. 1
kez de lig kupasında forma giydi.
Özil, kariyerinde ilk kez ilk 11'den
bu kadar uzak kaldı.
sondakika

Christiano Ronaldo ve
Lionel Messi yeni sezona
iyi başlamadı. İkili 7 lig
maçında sadece 3 gol
atabildi.
Ronaldo ve Messi son 10
yılda futbol sahnesine
egemen olmuş, toplam
1369 gol atmıştı.
Kazandıkları toplam
Altın Top ödülü sayısı
10, Şampiyonlar Ligi
şampiyonluğu sayısı 9'du.
Hiçbir şey sonsuza kadar
sürmez. İki futbolcunun
30 Eylül itibarıyla toplam
gol sayıları 2005-06
sezonundan bu yana ilk
defa 5'in altında kaldı.
Bu sayı 2011-12
sezonunda 20'den, geçen
sezon ise 10'dan fazlaydı.
Altın Top Ödülü geçen
yıl 11 yılda ilk kez bu iki
futbolcudan başka birine
gitti.
Barcelona ve Arjantin'in
32 yaşındaki yıldızı Messi
bu sezon birden fazla
sakatlık yaşadı. Messi
2010-11'den bu yana
476 maçta forma giydi.
Bu sayı Avrupa'nın en
büyük 5 ligindeki tüm

futbolculardan daha fazla.
Ronaldo da bu listede 452
ile 3. sırada yer alıyor.
Lionel Messi'nin
kariyerinde sakatlıklar
eksik olmadı. Sadece bir
sezonu sakatlanmadan
tamamlayabildi. Fakat
yine de bu kadar fazla
maç kaçırması sık görülen
bir durum değildi.
Messi geriye kalan 31
La Liga maçında forma
giyse bile bu 2013-14
sezonundan bu yana en
az forma giydiği sezon
olacak. 3 maç daha
kaçırırsa, maç başına bir
gol attığı dönemlerden

önceki bir tarih olan
2007-08 sezonundan bu
yana en az forma giydiği
sezona tanıklık edeceğiz.
Messi geçen yıl her şeye
rağmen efsanevi bir sezon
geçirdi, 50 maçta 51 gol
attı ve FIFA ödülü kazandı.
Fakat bu sezon forma
giydiği 120 dakikada
ağları havalandıramaması
hayranlarını
endişelendiriyor.
Bu sezon bir sakatlık
yaşayan Ronaldo'nun
forma giydiği maç sayısı
da 2014-15 sezonundan
beri azaldı. Buna paralel
olarak gol sayıları da…

Geçen sezon 43 maçta
attığı 28 gol, başkaları
için çok iyi sayılabilecek
bir istatistik olsa da
kendisinin Manchester
United'dan ayrıldıktan
sonra en az gol attığı
dönemdi geçen sezon.
Ayrıca 2011-12'den bu
yana Altın Krampon veya
Şampiyonlar Ligi Kupası
kazanmadığı ilk sezon
oldu.
İtalya'nın Serie A
liginde en skorer
dördüncü futbolcu oldu,
kendisinden iki yaş büyük
Sampdoria oyuncusu
Fabio Quagliarella'nın

gerisinde kaldı.
En büyük aday Kylian
Mbappe.
20 yaşındaki Fransız yıldız
Messi ve Ronaldo'nun
toplamından daha fazla
Dünya Kupası kazandı
ve Avrupa'nın en büyük
beş ligi içinde 23 yaş altı
futbolcular arasında en
fazla gol atan kişi.
Monaco ve PSG'de her
104 dakikada bir gol
attı. Bugüne kadarki
102 golünün 14'ü
Şampiyonlar Ligi, 13'ü de
ulusal maçlardaydı.
Bir diğer aday da Real
Sociaedad'ın 22 yaşındaki
yıldızı Mikel Oyarzabal.
Barcelona'da halihazırda
231 dakika forma giymiş
olan 16 yaşındaki Ansu
Fati de önemli bir aday.
Atletico Madridli genç
Joao Felix de geçen yıl
Benfica'da 20 gol attı.
19 yaşındaki Norveç
vatandaşı Erling Haaland
da bu sezon Red Bull
Salzburg formasıyla 10
maçta 17 gol attı, dört
hat-trick yaptı.
BBC

Kerkük Sabahı

Ronaldo-Messi devri bitiyor mu?
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Raftaki Kitaplar:

Mevlüt Taha Kayacı
“Peltek Babanın Sağır Oğluna Öğüdü”
Mini Öykülerinde Kime Ne Anlatıyordu

Kerkük Sabahı

Yazan: Aydın Hanlı
Mevlüt Taha Kayacı
(Kerkük, 2 Mayıs 1941
– Kerkük, 7 Mart 2011)
Türkmen edebiyatında
önemli yere sahipti.
Araştırma, folklor,
hikâye yazıları yanında
öykü alanında Türkmen
edebiyatında yeni yol
çizdiği inkâr edilemez.
Derin kültüre sahip olan
Kayacı, yazmış olduğu
mini öykülerinde de
dikkatleri çekmiştir.
Edebiyatın zor türü olan
mini öykü tarzı Türkmen
edebiyatında pek
rastlanmamıştır. Kayacı,
cesurca davranıp yazdığı
mini öykülerinden 24
adedini bir araya toplayıp
ve “Peltek Babanın Sağır
Oğluna Öğüdü” adı
altında yayımlanmıştı.
Kayacının seçmiş olduğu
zor yolu Amerikalı kısa
öykü yazarı Flannery
O’Conner (25 Mart1925-3
Ağustos 1964) “Kısa Öykü
Yazmak” adlı makalesinde
“kısa öykünün en zor
edebi tür değilse bile
bazı türlerden daha
zor olduğunu” itiraf
etmektedir.
Mevlüt Kayacı’nın “Peltek
Babanın Sağır Oğluna
Öğüdü” mini hikâye kitabı
Irak Türkleri Kültür ve
Yardımlaşma Derneğiİstanbul tarafından 2004
yılında yayınlanmıştır.
Yayınlandıktan beri ne

yazık ki – çoğu zaman
olduğu gibi – bu güzel
eseri Ata Terzibaşının
dışında değerlendiren
ve edebi bir eleştiriye
tabii tutan olmadı! Ata
Terzibaşı kitabın ön
sözünde şu cümlelere yer
vermişti:
“Eser her ne kadar küçük
hikâyelerden kurulmuş
ise de anlam verdiği
zevk bakımından üstün
niteliktedir. Bir defa
edebiyatımızda ilk kez
görülen böyle bir eserin
ortaya çıkması büyük
bir önem taşır. Eser bu

vasfıyla Irak’ta Türkmen
Edebiyatı tarihine
geçecek yeni ve orijinal
bir yapıdır. Amaç millidir,
toplumsal ve yurtsaldır.”
Yirmi dört mini
öyküden oluşan kitabın
on dördüncü hikâye
“Peltek Babanın Sağır
Oğluna Öğüdü” adını
taşımaktadır.
Peltek Babanın Sağır
Oğluna Öğüdü
“- Oğlum, acıktınsa tokları
kıskanma, amma doyunca
sakın açları unutma.
Şu mübarek babanın

kim olduğunu, nerede
öğütlediğini yıllar var
aramaktayım.
Oğlanın duymadığına,
duymuşsa bile
aldırmadığına söz
yok. Söylemekten
utanıyorum.” (Sayfa,43)
Tekrar Flannery O’Conner
dönersek “kısa öykü,
derinlik bakımından uzun
olmalıdır.” Demektedir.
İşte Kayacının da Peltek
Babanın Sağır Oğluna
Öğüdü mini öyküsünde
alışılmışı alt üst eden bir
derinliği ifade etmektedir.
Diğer bir mini öyküsü
IŞIK. Bu öykü insanın
fedakâr görevini
değişik bir anlatımla
vurgulamaktadır.
Işık
“Çepeçevre kuşanmıştı
karanlık oda. Bir kibrit
çöpü çakıldı. Yalımların
kanadı açıldı.
Aydınlık her yanı sardı.
Çırpındı cılız çöp…
Alevlendi ve söndü.
Görevi sona ermeden
nöbeti
bitmişti.” (Sayfa,19)
Kayacı, yazılarında
titizlikle üzerinde durduğu
Öz Türkçe idi. Mini
öykülerinde de kelimeleri
titizlikle seçtiğini
görmekteyiz.
Türkmen öykü yazarları
için iyi bir örnek yapıttır
Peltek Babanın Sağır
Oğluna Öğüdü.

Sevinç
için
Mehmet Mrrdan
Şiir yazmam
Bütün mısralanm
Kendine kıydı
Seni delicesine
Sevdiğim zaman
***
Haftanm sekizinci
gününde
Yönlerin beşinci
yönünde
Yıllarm on üçüncü
aymda
Aylann otuz ikinci
gününde
Saatin yirmi
beşinde sen
varsm
***
Bir gün gelir
sen de benim
gibi üşüyeceksin
temmuz ortasmda
sen de
rüzgar önünde
, bir tüy gibi
titreyeceksin
rüzgarsız
bir günde,
***
Piryad(
mahlesinde )
bir güvercin
asumana yükseldi
avcular ateş açtı
onu avlamak için
ölümden kaçarak
Korya ya kondu,
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BİR AVUÇ HATIRA

DÜNÜ BUGÜNÜ VE GELECEĞİYLE
HATIRAMDAKİ KERKÜK
Eskidenberi Irak Türkmenleri
ve Türkmeneli bölgesi ile ilgili
Türkmen kokan ve Türkmen
davasına hizmet eden,hemde
Türkmen mazlumiyetini bihakkin
yansıtan ister kitap,ister dergi
veya herhangi bir yayın organı
olsun bizi can-i gönülden
sevindirir ve bahtiyar kılar.
İşte elimizde bulunan bu kitap
Yurtdışındaki Iraklı Doktorlar
Derneği Başkanı opr. Dr. Aydın
Beyatlı bey yoluyla bize ulaşmıştır.
(Dünü,Bugünü ve Geleceğiyle
Hatıramdaki Kerkük),(Türkiye Irak
Sağlık ve Eğitim Ortak İşbirliği
Konseyi)tarafından düzenlenen
kısa süreli bir Irak seyahatinin
intiba ve düşündürdüklerini
ihtiva etmektedir.(Kerkük'e
Sağlık Hizmeti programı )
kapsamında,Yurtdışındaki Iraklı
Doktorlar Derneği Başkanı Op.Dr.
Aydın Beyatlı,Yeşilay temsilcisi
Adil Beyatlı ve Türkiyedeki çeşitli
üniversitelerde görev yapan
Prof.Dr.SacitTuranlı, Prof.Dr.Ayşe
Filiz Yavuz, Prof. Dr.Faruk Aksoy,
Prof.Dr Velit Halit, Prof Hanefi
Soylu, Prof.Dr. Hilmi Özden
tarafından gerçekleştirilen bu
seyahat esnasında, Kerük ve
havalisinde çeşitli vesilelerle
bir dizi sunumlar ve sağlık
hizmetleri gerçekleştirmiştir.
Kısa süreli bu mesai esnasında
yine Irak Türklerine ait tarih
halkıyat derlemeleri yanında,Irak
Türklerinin hal ve istikbaline
ilişkin siyasi,kültürel,stratejik
Konularda görüşmeler
yapılmış,yılların acı ve ızdırabını
taşıyan, Türkmenlerin sosyal
hayatıyla ilgili, dünleri ve

muhtemel yarınlarına ilişkin,
intibalar aktarılmıştır.
Kalın hacim, 427 sayfadan oluşan
bu eser 8 bölümden ibaret olup
bir ekip çalışmasıdır. Kitabın
teşekkür sayfalarında güzel
bir açıklama yapan Müellif Dr.
Hilmi Özden satırlar arasında şu
cümlelere yer vermektedir:
(Türkiye Cumhuriyeti
Devletinin Kızılay,Afad ve Tika
vasıtası ile yaptığı çalışmaları
Türkmeneli'nde görmek ise
şükranların ötesindedir. Emek
verenlerden Allah razı olsun.
Yakılan Kerkük Kayserisinin
TİKA tarafından tamirine
başlanmış olduğunu görmek
bir nebze yüreğimize su
serpti. Milletvekillerimizin
bürokratlarımızın bu husustaki
girişimlerini duymak bizlere
Mehmet Akif Ersoy'un şu
dizelerini hatırlattı:(Sahipsiz
vatanın batması haktır.Sen sahip
olursan bu vatan batmayacaktır).
Opr.Dr. Aydın Beyatlı kitabın
13.sayfasından 21. Sayfasına
kadar yazmış olduğu takdim
başlıklı yazısında 31 Ocak-05
şubat 2019 tarihleri arasında

Irak Türkmeneli'ye Sağlık hizmeti
projesinden bilgiler vererek Irak'a
yapılan sağlık hizmetlerinden
bahsetmektedir:
1980 yılından beri Irak'ta
yaşanan savaş, milyonlarca insanı
yerinden ederek ciddi bir nüfus
hareketine neden olmuştur.
Tüm savaşlar ekonomik ve siyasi
kaygılardan dolayı çıkartılmıştır.
Irak'ta yaşanan savaşların
temelinde emperyalist saldırı
bulunmaktadır.Orta doğudaki
tüm ülkeler bu saldırılardan
etkilenmiş ve hepsi sömürgeci
ülkelerin çıkarları doğrultusunda
oluşturulmaya çalışılan büyük
Ortadoğu projesinin figüranları
konumundadır. Ortadoğu
ülkeleri uzun süreden beri
sosyal,demografik ,ekonomik,
coğrafi ve siyasi olarak
derinden etkileyen ve geri
dönüşü zor olan bir süreçten
geçmektedirler. Irak bu
süreçten en olumsuz şekilde
etkilenmektedir.Irak kötü yaşam
koşulları,güvensizlik ortamı,terö
r,açlık,yoksulluk,uyuşturucu,besl
enme bozukluğu ve hastalıklarla
boğuşmaktadır.Beslenme

sorunları ve hastalıklar
açısından bütün Irak halkı risk
içerisinde olup ancak,bebekl
er,çocuklar,yaşlılar,gebeler ve
kadınlar bu konuda daha fazla
etkilenmektedirler.İnsanların
asgari yaşam standartlarının
ortadan bir ortamda,sağlıksız da
ne yazık beklenen bir durumdur.
Kitabın Değerlendirmesi:
Irak ve özellikle kerkük
Türkmeneli bölgesinde gezi ve
izlenimlerini kendi tabirince
Katip çelebivari hatta daha
üstün bir kabiliyetle kaleme
alan Prof.Dr. Hilmi Özden,
Türkmenler ve Türkmen
mücadelesi hakkında iğneden
sapa her şeyi derc etmeye
çalışmıştır.Türkiyenin çeşitli
üniversitelerinde görev
yapan farklı branşlardan altı
profesordan biri olan sayın
Hilmi Özden ziyaret fırsatını
elden kaçırmayarak çok yorucu
bir çabaya katlanarak bu kitabı
hazırlamıştır. Irak ve Kerkük
hakkında Türk kültür camiasına
zengin bir eser kazandıran
hocamıza sonsuz şükranlarımızı
sunuyoruz.

Kerkük Sabahı

Aydın Kerkük

Defter
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HAYAT DEFTERİNDEN TÜRKMEN KADINLAR SAYFALARI

KADRİYE ZİYAİ
12 NİSAN 2003’te, bir takım türkmen
kadınlarla beraber ,Irak Türkmen
Cephesinin Kerkük’e gelişiyle
mutluluk ve özgürlük duygusuyla ilk
Türkmen Kadın Birliğini kurulmasında
büyük rolü olan ve birliğin
başkanlığına seçilen bu günümüze
dek başkanlığı devam eden Kadriye
Ziyai hanım kimdir..

Kerkük Sabahı

Feyha Beyatlı

Kerkük’te , din ,dil, bilim ve edebiyat
adamları arasında ün veren ve yüzlerce
din adamı yetiştiren ,dört tarikat halifesi
Molla Enver Ziyai’nin kızdır .Annesi ise
dindar ve kültürlü bir ev hanımı hem de
Kur’an okutmayı kendi evinde kadınlara
öğretiyordu.. Kerkük’ün Korya semtindeki
evlerinin bir köşesinde 1950 senesinde
dünyaya göz açtı ,dört yaşına girdiğinde
babası Molla Enver Kale semtinde Meryem
ana Camisine tayın edilince ailece Kale’ye
taşındılar bu nedenle orada bulunan
Abdulilah İlk Okulu’na kaydedildi.. Orta
okulu ise Kerkük Kızlar Orta okulu’nda
tamamladı,daha sonra Öğretmen Hazırlık
Okulu’ndan 1969 yılında öğretmen olarak
mezun oldu. Mezuniyet sonrası bir süre
atama bekleyerek durakaldı ama bu süreden
de çocukluğundan ve okul öncesi evde
babasından öğrendiği Türkçe yazma okuma
ve şiir yazmak yeteneğini geliştirdi.. Baba
evinde bulunan her dalda ister din ister
edebiyat kitaplarını okuyarak kendisine en
iyi arkadaş edendi .Ayrıca okuduğu kitaplar
ve dergiler arasında Türkmen kardeşlik Ocağı
tarafında iki dile(Türkçe Arapça) yayınlanan
Kardeşlik dergisi de yer alır ve bu dergide
henüz 12 yaşındayken ilk eseri Tayf() طيف
Arapça şiir 1964’te yayınlandı ,bu okumalar
sırasında bazı şairlerin yazı üslubuna hayran
olur ve etkilenir örneğin; Türk ve Türkmen
şairlerden Nesrin Erbil ,Hicri Dede ,Mehmet
İzzet Hattat, Yahya Kemal Bayatlı vb. Arap
şairlerden de Nazik El-melaike ve Nazar ElKabbani. Tabi ki böyle bir ortamda yetişen

insan kültür , ahlak ve toplumsal kültür
seviyesi çok yüksek olur.1973’te ilk ataması
Bayat köylerinden olan Bastamlı köyünde
idi ,orada ve daha sonra Kerkük, Havice,
Türkalan en sonda tekrar Kerkük okullarında
sadece öğrencilerle değil ailelerden iyice
tanışıp ilişki bağı kurmuş. Her gittiği ve
çalıştığı yerlerden ayrılırken oranın insanları
göz yaşlarıyla uğurlamışlar Kadriye hanımı
. Bastamlı okulu’nun hatıralarından, okul
yeni, öğretmenler de öyle dolaysıyla hemen
müdür oldu ve öğrencilerin sabah marşı
(Ant olsun mavi asmanım sana) oldu .İşte
bu günki Kadriye hanım’ın milliyetçiliği o
günden ay ışığı altındaydı lakin gizlisi de
vardı. Genç yaştayken Mehmet Fatih Gizli
Teşkilatı’nda üye idi.. artık korkmadan onu
dile getirmekte,17 yaşlarında hala öğrenci
iken kadın kolu sorumlusuydu. 2003’te aynı
görevini geniş çapta yapmaya başladı ve
dava arkadaşlarıyla önce Irak Türkmenleri
Kadınlar Birliği daha sonra Deniz Kadınlar
Örgütü olarak devam etmekte .Bu örgütün
14 şubesi bulunmakta ,Türkmeneli’nin
tüm bölgelerinde mevcuttur ve fealiyat
göstermekte .En önde gelen çalışmaları
ise Türkmen halkı ile ilişki bağlarını
güçlendirmek, aile sorunlarını çözmeye
yardım etmek, kadın hakları , kadına yönelik
şiddet ,aile içi şiddet konularda seminerler
düzenlemek bu seminerlere ihtisas hocalar
konuşmacı olarak davet etmek. Ayrıca

kadınlara el işleri öğretmek (dikiş, örgü,
resim vb.).Bu tür çalışmalar yanında sergi ve
kermes düzenlemek ve Dünya kadın gününe
özel fealiyat hazırlamak. Seçime doğru
günlerde ister yerel ister Irak genelinde
parlamento seçimleri olsun Kadriye hanım
tüm kadrosuyla seferber olur milleti sandık
başına gitmeye teşvik ederler.. Doktorlara
başvurup yoksul aile ve göçmenler için
bedave muayene talebinde bulunmak,
Avukatlarla da aynısını yapmakta .Birde çok
önemli bir sosyal konuya önem vermekte
o da türkmen gençlerini evlenmeye teşvik
etmek ve yardım sunmak, Ramazan ayı
ve bayramlar öncesi geliri düşük ailelere
yardım dağıtmak bu da hayır sever insanların
yardımıyla.
Kadriye hanım 2003’ten az önce
emekli oldu artık sivil toplum çalışmalarına
daha fazla zamanı olunca bu konuyla ilgili
kurslara katıldı ister Irak içinde uluslararası
örgütler düzenlediği ister Türkiye’de ITC.
Riayetindeki kurslar .
Kadriye hanım edebiyat hayatında
da iz bırakmış.. şiir festivallarına katılmış.
Örneğin ;başta Kerkük olmak üzere , Basra,
kerbela, Telafer, Bağdat, tuz, Türkiye ve
Kıbrıs.1970’de’’ Gönül’’ adlı basılmış şiir
kitabı var(eski harflerle)..çocuklar için de’’
küçük Arkadaş’’ adlı kitabı ünlü şair Pakize
Süleyman ve Firyal El-mühendis hanımlarla
ortaklaşa..3 kiatbı da basılmaya hazırlanmış.
1975 yılında ,Kerkük TV.sinde çalışan
sanatçı Mehmet Kasım Uçuşlu Bey ile
evlendi..bu izdivacdan biri erkek ikisi kız uç
evladı var..
Şubat 2003’te Bağdat’ta Türkmen
Kardeşlik Ocağı düzenlediği Türkmen Şiir
festivalı’nda Kadriye hanım okuduğu’’kimi
kime şikayet edim’’ başlılıkl şiiriyle
katılımcıların soluğanını az kala kesilecek,
O günler bir yandan Amerika tarafından
Irak’a savaş tehditleri ve Ordu hazırlıyor ,bir
yandan da Bağdat büyük kriz yaşıyordu ,işte
böyle bir güçlü şair gücünü nerden almış
soranız ,Allah rahmet eylesin O babadan ve
anneden ,yaşadığı dindar, milliyetçi ailenin
terbiyesinden.
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Kerkük denilen şehirden hatıralar...
Misafirhane yapısı ...
Irak sosyal ilişkilerinde misafir
büyük bir yer almaktadır ,
misafir nasıl ağırlanır? , ne
yemek yer ? , misafir sofrasında
neler bulunur ? . Misafir için
kullanılan tabaklar ve kaşıklar
bile başka özenle saklanmış
sadece değerli misafirler
için kullanılırdı . Ev sahibi ile
misafir arasındaki ilişki evin
yapısına da yansıyıp , asil
Kerkük evlerinde almışlı yılların
sonuna kadar ev yapılırken
evin kapısına yakın özel bir
misafir odası ve ona ait tuvalet
ve banyo yapılırdı , çünkü eski
zamana mukayeseten misafir
uzun yoldan gelince ( Leylan ve
Altunköprü ) gibi yerlerden eve
girmeden yıkanıp , temizlenip
kendine çeki düzen verirdi
ve rahatça misafire ait olan
odalarda ağırlanırdı . Misafirin
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GÖSTERİCİLER VE
HÜKÜMET

DEMOKRASİ ve seçim olan
ülkelerde, yalnız seçim
sandıklarında devrim olur, çünkü
seçim sonuçları doğrultusunda
kazanan siyasi partiler iktidar olur.
İktidar olmak bir iddia
meselesidir.
Siyasi iktidarlar hakların sayesinde
merkez kararında oturur.
Devletler adete anne
gibidir halklar ise çocuğa
benzer,dolaysıyla devletin en
büyük görevi halkın geleceğini ve
yaşantısını düşünmektir.
1Ekim tarihinde başkent Bağdat
Ve bazı Güney illeri protesto
gösterilerine sahne oldu.
Irak anayasasına göre,gösteri
yapılmasında sakınca görmüyor.

tuvalet ve banyosu dış kapının
yakınında olma sebeplerinden
biri de çabuk temizlenmesi ve ev
içinde yaşayan kadınlar ve çoluk

çocuklarla karşılaşmamasıdır ,
aynı zamanda evin sakinlerinin
hususiyetini korumaktır . Bu
tür binalarda kullanılan madde
ise taşlardı , usta ustalığını
bu tür binalarda gösterirdi
. İki taşın aynı şekil ve aynı
hacimde olmamasına rağmen
ama yan yana dizilen taşlar
mimari bir şekilde ortaya
çıkardı. Geçen yüzyılın yetmişli
yıllarında ortaya çıkan ( Abu
Taber ) ismiyle tanınan hırsız
ve aynı zamanda katil olan
bu şahıs evlerin avlularında
bu tür tuvalet ve banyolarda
gizlendiği için geceleri ev
sahiplerini türlü türlü cinayetler
işleyerek öldürülen bu kişi
yüzünden insanlar artık ev
yapılarını ve mimari açıdan
çok detaylarını değiştirerek bu
güzel misafirhaneler ortadan
yavaşça kayboldu . Hele hele
1980 yılında çıkan savaşla
birlikte Irak geleneğinde güzel
olan ne varsa yok edildi .
Burhan El Müftü

Yapanları da korumak ya ayrıca
anayasada da hak tanıtıyor.
Gösterilerin tek amacı
yolsuzluklara karşı daha hızlı
adımların atılması ve ülkede
özellikle işsizliğin giderek
artmasına karşı önlem
alınmasıydı. Ama ne yazık ki
gösterilerde Yüzün üstünde ölü
Ve binlerce yaralıya neden oldu.
Güvenlik güçleri orantısız güç
kullanmasıyla özellik başkent
Bağdat'ta kaos ortamına yol açtı.
Dolayısıyla bu konuda hükümetin
üstüne çok büyük görevler
düşer,göstericilere karşı orantısız
güç kimin kullandığını biran önce
soruşturup kamuoyu önünde
göstermesi için azami çaba sarf
etmesi gerekir.
Haklar ,Demokrasi kuralları
içerinde tüm yöntemleri
kullanmalıdır.Devlet ise bu
girişimlerin gerçekleşmesi
için sağlam zemin
hazırlamalıdır,çünkü devletleri
haklar var eder..halksız devletler
olamaz.

Özdemir Hürmüzlü

Kerkük Sabahı
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Türkmen Bölgelerinden
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Nobel Tıp Ödülü'nü vücudun oksijene tepkisini
araştırıp kanser araştırmalarına katkı sağlayan üç
bilim insanı kazandı
2019 Nobel Tıp Ödülü'nü,
ABD'den William Kaelin
ve Gregg Semenza ile
İngiltere'den Peter
Ratcliffe kazandı. Üç
bilim insanı, kanser ve
anemi hastalıklarına karşı
mücadelede yeni stratejiler
geliştirilmesi amacıyla,
hücrelerin değişen oksijen
seviyelerine nasıl yanıt
verdiğini araştırmışlardı.
Nobel Tıp Ödülü Jürisi;
William Kaelin, Gregg
Semenza ve Peter
Ratcliffe'in çalışmalarının,
"oksijen seviyesinin
hücre metabolizmasını
ve fizyolojik fonksiyonu
nasıl etkilediğine dair
anlayışımızın temelini
oluşturduğunu" belirtti.
Üç bilim insanının
çalışması, vücudumuzun

oksijeni nasıl işlediği ve
oksijene nasıl yanıt verdiği
konusunda çığır açtı.
Kaelin, Semenza ve
Ratcliffe, 914 bin dolar
para ödülünü paylaşacak.
￼ EPO geni
Gregg Semenza, vücudun
daha fazla kırmızı kan
hücresi üretmesini
sağlayan ve DNA'yı
birtakım bölümlere
ayrıştırarak vücudun düşük
oksijen seviyesine uyum

göstermesini sağlayan
EPO adı verilen bir gen
üzerinde çalıştı.
Daha sonra Semenza,
Peter Radcliffe ile beraber
bu bilgiyi oksijeni algılayan
mekanizmanın bütün insan
dokularında olduğunu
bulmak için kullandı.
Kaelin ise bir başka geni
bularak bunun hastalarda
bazı kanserlere daha
yatkın olmalarını sağlayan
bir genetik bozukluğa

yol açtığını keşfetti. Bu
gen vücudun kanser
başlangıcını önleme
yeteneğini olumsuz
etkileyerek kanser
hücrelerinin düşük oksijen
seviyelerine cevap verme
şeklini etkiliyor.
Üç bilim insanının
çalışması, düşük oksijen
seviyelerinde vücudun
egzersiz sırasında nasıl
yanıt verdiği ve yüksek
rakımda yaşama nasıl
adapte olduğu gibi
konulara ışık tuttu.
İlaçlar üzerinde çalışılıyor
Böbrek yetersizliği ve güçlü
anemi gibi EPO'ya bağlı
olarak ortaya çıkan çok
sayıda hastalık var.
Kanserli tümörler, vücudun
oksijeni düzene sokan
araçlarını ele geçirerek

kanser hücrelerinin
çoğalmasına neden oluyor.
Nobel Komitesi, ödülle ilgili
olarak yaptığı açıklamada
bu süreci durdurmak
için ilaç geliştirmek
adına yapılan deneylerin
olduğunu söyledi.
Salı günü Nobel Fizik,
Çarşamba günü Nobel
Kimya, Cuma günü Nobel
Barış, Pazartesi günü ise
Nobel Ekonomi Ödüllerini
kazananlar açıklanacak.
Perşembe günü ise
edebiyat dalında iki ödül
verilecek.
Geçen yıl, cinsel taciz
skandalı nedeniyle
Nobel Edebiyat Ödülü
verilmemişti.

BBC

Kerkük Sabahı

Johnson & Johnson, 'Üzerinde uyarı olmayan ilaçlar memelerimi büyüttü' diyen erkeğe 8 milyar dolar tazminat ödemeye
mahkum edildi
Amerikan ilaç firması Johnson
& Johnson, aldığı anti-psikotik
ilaçların memelerini büyüttüğü
ve ilacın üzerinde bu konuda bir
uyarının yer almadığını söyleyerek
dava açan bir kişiye 8 milyar dolar
tazminat ödemeye mahkum edildi.
ABD'nin Philadelphia kentinde
görülen davada jüri, şirketin
iştiraki Janssen tarafından üretilen
Risperdal adlı ilacı kullanan 26
yaşındaki Nicholas Murray'i haklı
buldu. Kararın aynı gerekçeyle
eyalette şirkete dava açan binlerce

kişi için emsal oluşturabileceği
belirtiliyor.
Murray'nin avukatları, Janssen'in
Risperdal'ı pazarlarken "kârı,
hastaların sağlığından önde
tuttuğunu" savundu.
Şirket temyize gidecek
Johnson & Johnson, "muazzam
derecede orantısız" dediği kararı
temyize götüreceğini açıkladı.
Amerikan ilaç devi vajina
ameliyatlarında kullanılan ağlar
(mesh) ve asbestli olduğu öne
sürülen bebek pudraları nedeniyle

de davalarla karşı karşıya.
Şirket Ağustos'ta da Oklahoma'da
bağımlılık yapan ağrı kesicilerle
kamu zararına yol açtığı
gerekçesiyle 572 milyon dolar ceza
almıştı.
Risperdal davasında 2003'te
otizm spektrum bozukluğu teşhisi
konulan Murray'nin bu ilacı
kullanmaya başladıktan sonra
memelerinin büyüdüğü belirtildi.
Risperdal, şizofreni ve bipolar
bozukluk tedavisinde kullanılıyor.
Şirket yetkilileri, kararın temyizde

bozulacağından emin olduklarını,
mahkemenin avukatların ilacın
etiketiyle ilgili "ana kanıtlarını"
göstermesine izin vermediğini
savundu.
2015'te Murray, şirketin ilacın
riskleri konusunda kullanıcıları
uyarmadığı gerekçesiyle 1,75
milyon dolar tazminata hak
kazanmış, temyiz mahkemesi
geçen yıl tazminat miktarını 680
bin dolara indirmişti.
BBC

Dünya
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Nobel ödüllü Malala 5 yıl sonra yeniden ülkesi Pakistan'da
Nobel Barış Ödülü sahibi Malala
Yusufzay, Taliban tarafından 5 yıl
önce vurulması sonrası ilk kez
ülkesi Pakistan'a geri döndü.
Bugün 20 yaşında olan Malala,
2012 yılında kızların okula
gitmesi için kampanya yürüttüğü
gerekçesiyle bir tetikçi tarafından
başından vuruldu.
Malala Yusufzay'ın Pakistan
Başbakanı Şahid Hakan Abbasi
ile de görüşmesi bekleniyor.
AFP haber ajansına konuşan
bir devlet yetkilisi, ziyaretin
ayrıntılarının "hassasiyet
gerekçesiyle" gizli tutulduğunu
açıkladı.
Pakistan televizyonu, Malala'yı
havalimanında ailesi ile
birlikte gösteren görüntüleri
de yayınladı. Benazir Bhutto
Uluslararası Havalimanı'nda
çekilen görüntülerde, ziyaret
nedeniyle yoğun güvenlik
önlemleri alındığı görülüyor.

4 gün sürmesi beklenen geziye,
Malala'nın kendi ismiyle kurulan
vakfın yetkililerinin de katıldığı
açıklandı
. Neden saldırıya uğradı?
Yusufzay henüz 11 yaşında
iken BBC Urduca Servisi'nde
yayımlanmak üzere, Taliban
rejimi altında yaşamı anlatan
isimsiz yazılar yazmaya başladı.

2012 yılında 15 yaşında iken
içinde bulunduğu öğrenci
otobüsü Taliban tarafından
basıldı ve başından vuruldu.
Pakistan Talibanı silahlı saldırının,
Malala'nın "batı yanlısı görüşleri"
nedeniyle gerçekleştirildiğini
açıkladı.
Genç kız saldırı nedeniyle uzun
süre hastanede yattı, kafatasının

bir bölümü alınmak zorunda
kaldı.
Malala Yusufzay'ın Pakistan'daki
tedavisi bugün ailesinin
hala yaşadığı İngiltere'nin
Birmingham kentinde devam
etti.
2014 yılında 17 yaşında iken
Nobel Barış Ödülü'nü alarak bu
alanda ödül alan en genç isim
oldu.
Bugün 20 yaşında olan Yusufzay,
sık sık yeniden Pakistan'a dönme
isteğinden bahsediyordu.
Nobel ödülünü almadan önce
BBC'ye konuşan Yusufzay, ileride
başbakan olmak istediğini
söyleyerek, "Ülkeme hizmet
etmek istiyorum ve hayalim
ülkemin gelişmiş bir yer
olması ve her çocuğun eğitim
alabilmesi" demişti.

BBC

2019 ödülü Avusturyalı yazar
Peter Handke'ye verilirken,
geçen sene verilemeyen 2018
ödülü Polonyalı Olga Tokarczuk'a
gitti.
Anne Carson, Margaret
Atwood, Olga Tokarczuk,
Lyudmila Ulitskaya ve Maryse
Conde favori gösterilen isimler
arasındaydı.
Geçen yıl taciz skandalı
nedeniyle 2018 Edebiyat Ödülü
verilememiş, komite üyelerinden
bazı isimler istifa etmişti. Geçen
yılki ödülün de bu yıl verileceği
açıklanmıştı.
Nobel Vakfı, edebiyat ödülü
sahiplerini belirleyen İsveç
Edebiyat Akademisi'nin, cinsel

taciz skandalının ardından
güveni yeniden inşa etmek
için yeterli adımları attığını
duyurmuştu.
Üyelerinin ömür boyu göreve
getirildiği ve istifa edemediği
İsveç Akademisi'nin varlığını
sürdürebilmesi için İsveç
Kralı Karl 16. Gustav, üyelerin

yenilenmesinin önünü açacak
düzenlemeleri yapmayı kabul
etmişti
. Ödüle gölge düşüren skandalda
ne olmuştu?
Skandal, İsveç Akademisi'nin
desteğiyle projeler yürüten
Fransız fotoğrafçının, 18 kadın
tarafından cinsel taciz ve

saldırı ile suçlanmasıyla patlak
vermişti. Söz konusu olayların
İsveç Akademisi'nin binasında
gerçekleştiği öne sürülmüştü.
İddialar üzerine Arnault'un eşi
Frostenson ve Akademi'nin
başkanı ile birlikte dört
üye istifa etmiş, 2018 yılı
Edebiyat Ödülü'nün 2019 yılı
ödülleriyle beraber verileceği
duyurulmuştu.
2011 yılında Stockholm'de
yaşanan iki tecavüz olayından
suçlu bulunan Arnault'a yönelik
diğer cinsel taciz suçlamaları
delil yetersizliği ya da zaman
aşımı gibi nedenlerle düşmüştü
BBC
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Nobel Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu
Bu yıl iki kez verilen Nobel Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu.
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BASRA STADINDA IRAK
MİLLİ TAKIMI HONG
KONG TAKIMINI YENDİ
2020 Dünya
Kupası ve 2023
Asya Kupası eleme
maçları kapsamında
Uluslararası Basra
Stadında Irak Milli
Takımı, ağırladığı
Hong Kong Takımını
2-0 yendi. Irak Milli
Takmının gollerini
Muhanned Ali
maçın ilk golünü 38.
Dakikada attı ikinci
gol ise oyuncu Ali
Adnan 79.dakikada
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Başyazar
Nermin Müftü

ceza vuruşu ile
attı. Milli Takımının
oyuncuları maçı
kaznmasının ardından
son günlerde şehit
düşenler için bir
dakikalık saygı
duruşu düzenlediler.
Milli Takım bu maçı
kaznmasının ardından
İran Takımının
ardından gelerek
grupta ikinciliğie
yükseldi.

Editör
Yayın yönetmeni
Hüseyin Kemalzade

Hüseyin Altuncu
Ahmet Terzioğlu
İnci Muhammet
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İNSANİ EYLEMLER
İnsani eylem: Bu, bir insanın başka bir
insana yardım etmek ve ona mutluluk
getirmek için sunduğu çalışmadır, Ruhsal
bilimler, yardım çalışması yaparken içsel
niyete, başkalarına vermekten daha fazla
önem vermiştir.
Hayır kurumları geniş bir İnsan alanında
hayırsever misyonları kapsar ve en fazla
ihtiyacı olanlara ulaşmaya çalışır toplumlarda
Bu anlamda, altı farklı bölüme ayrılır: hayvan
refahı hayır kurumları, vahşi yaşamı koruma
kuruluşları ve çevrenin, parkların ve doğal
ormanların korunması ile ilgili çevresel
yardım kuruluşları. Bir ülkede merkezi olan
ancak diğer eyaletlerde çok sayıda insani
yardım işlevine sahip uluslararası sivil toplum
kuruluşları,
Uluslararası kalkınma, çocuk refahı
organizasyonları, afet yardım kuruluşları,
barış ve insan hakları ve sağlık yardım
kuruluşları gibi Her yerde hastaların ve
engellilerin tedavisini destekler, tedaviye
katkıda bulunur, hastalıkların görülme sıklığını
azaltır ve birçok hastalığa karşı korunmak için
halkın bilinçlendirilmesini teşvik eder.
Hayırseverlikle uğraşmak benzersiz bir
insan deneyimidir, bağışçı daha iyi ve rahat
hisseder, başkalarına özgüven yaratmalarına
yardımcı olur,
Ve iyi iş için aynı nedenlere inanan ve aynı
zamanda çocukların cömertliği ve cömertlik
geleneğini teşvik eden yeni insanlarla
tanışmak için fırsatlar, bu nedenle verme
anlamını takdir eden bir neslin ortaya
çıkması,
Bencillik ve ikiyüzlülükten yoksun bir nesil
olan insani eylem, az paranın, yardıma
muhtaç insanların, fakir ve tutulmuş
ülkelerde, zevklerine katkıda bulunduğunu
anlıyor,
Saddam el Sufi
Tasarım: Mazin Rahim
Not: Gazetemizde yer alan köşe yazıları ve
görüşler, yazarın kendi düşüncesini yansıtmaktadır.

