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Irak Medya Ağı tarafından haftalık yayımlanan bir gazetedir
K

e

r

k

ü

k

S

a

b

a

h

ı

N

E

W

S

P

A

P

8 Sayfa
E

Fiyat : 250 Dinar

R

HARBİYE'DEN ZAFER GÜNÜNE
ÖZEL MESAJ
Kerkük-Kerkük Sabahı
Geçtiğimiz 10 Aralık 2020
Perşembe günü Irak halkı
terör örgütü DAİŞ'e karşı elde
edilen zaferin 3. Yıldönümünü
kutladılar. Zafer gününe
özel Kerkük Ortak Operasyonlar Komutanı Orgeneral Saad Harbiye bir mesaj
yayınlayarak, tüm emniyet
güçlerini ve Irak halkını zafer

günü münasebetinden dolayı
tebrik etti.
Yayınlanan mesajda şu
ifadelere yer verildi'' bugün
üzerimizden terör örgütü
DAİŞ'e karşı elde edilen
zaferin 3.yıldönümü geçiyor bu güzel münasebetten
dolayı tüm kahraman güvenlik
güçlerimizin teşkilatlarını ve
değerli halkımızı tebrik ediyorum. Vatan toprağını korumak

ve teröristlerden temizlemek
için savaş sırasında canını feda
eden tüm kahraman askerlerimizi ve halkımızı saygıyla
anıyoruz ayrıca tüm şehit
ailelerimize sevigimizi iletiyoruz aynı zamanda da Allah'ın
önünde tüm halkımıza söz
veriyoruz ki terörislere izin vememek için her zaman vatan
toprağını korumak için keskin
kılıç gibi olacağız.

GEÇTİMİZ EĞİTİM
YILINA ÖZEL SINIFTA
KALMAMA KARARI

Telafer'de
zafer günü

Geçtiğimiz 09 Aralık 2020 Çarşamba günü
Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karar göre
geçtiği yılın sınıfta kalmama kararının alındığını
ilan edildi.
Eğitim Bakanlığı tarafından çıkan bildiriye
göre, geçtiğimiz 2019-2020 öğrenim yılında
öğrencilerimiz yaşadığı durumdan dolayı
Bakanlıkta Görüş Heyeti öğrencilerin sınıfta
kalmamalarının kararını onayladılar.
Gerçekleşen toplantı sırasında geçtiğimiz yıl
sınavlarında grubça kopya çeken öğrencilere de
önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan 3.kez
sınavlara katılma şansı verme kararı alındı.
Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl Bağdat ve diğer
orta ve güney illerde yaşanan gösteriler
neticesinde okullar aylarca kapatılmıştı daha
sonra da Koronavirüs salgını nedeni ile tüm
okullar kapatılmıştı.

TÜRKMEN PARTİLERİNDEN SEÇİM YASASININ DÜZELTİLMESİ İÇİN ÇAĞRI

S:2

YEZİDİLER HUKUKU'NUN
DÜZELTMESİ İÇİN YASA
TASARISI ÖNERİSİ

S:2

BERHEM SALİH İLE FALİH ELFAYYAZ GÜVENLİK VE SİYASİ
GELİŞMELERİ GÖRÜŞTÜLER

Kasım'da Parlamento'da kabul
edilen Seçim Yasası'nda düzenleme
yapılmasını talep etti.
Gelecek yıl yapılacak olan genel
seçimlerde bayometri kartlarının

IRAK, ZAFER GÜNÜNÜ SPEICKER ÜSSÜNDE KUTLADI

S:3

HALBUSİ: ZAFER, GÖÇMENLERİN
KENDİ BÖLGELERİNE GERİ
S:3
DÖNMESİ İLE TAMAMLANIR

Grip aşısından bir hafta önce
az uyumak, 'aşının etkisini S:6
yüzde 50 azaltıyor'
KERKÜK KAYSERİ
ÇARŞISI'NIN
YANGIN OLAYI
ÜZERİNDEN 1 YIL
GEÇTİ

Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Parlamento başkanına çağrı yapan Türkmen siyasi partiler Kerkük'te basın
toplantısı düzenledi.
Türkmen partiler, geçen ay 15

S:4

Irak'ın terör örgütü DAİŞ'e karşı elde etti zaferin 3. yıldönümü
münasebetinden dolayı Başbakan ve Silahlı Kuvvetler
Başkomutanı'nın raayetinde Speicker Üssünde Zafer günü
kutlandı.
Kutlamaya Kerkük Valisi Rakan el-Cuburi, Kerkük Operasyonlar
Komutanlığı'nın Komutanı Orgenral Saad el-Harbiye, İçişleri
Bakanı Osman el-Ganimi, Savunma Bakanı Cuma İnad, Ortak
Operasyonlar Komutanı'nın Yardımcısı Orgeneral Abdülemir
Yarallah, Terörle Mücadele Ekipleri'nin Başkanı, Valiler, Bakan
Vekilleri, Haşid el-Şabi Güçleri'nin Komutanlerı ve Güvenlik
Güçlerinin farklı teşiklatlarının komutanları da katıldı.
Gerçkleşen kutlama merasiminde terör örgütü DAİŞ'e
karşı kahraman güvenlik güçlerimizin farklı teşkilatlarının
gösteridikleri fedakarlıklarına dair çeşitli etkinlikler sergilendi.
Kutlamada hazır bulunan Kerkük Valisi Rakan el-Cuburi,
zafer gününün yıldönümü münasebetinden dolayı tüm
zafer komutanlarını, kahramanca savaşan güvenlik güçlerini,
şehit düşenlerin ailelerini tebriklerini iletti. El-Cuburi, Irak'ın
zaferini gerçekleştirmek ve toprak bütünlüğü savunmak için
kendi canlarını feda eden tüm şehitleri de saygıyla andıklarını
sözlerine ekledi.

baz alınmasını talep eden Türkmen
partiler, Kerkük dışından hiç bir adaya
izin verilmemesini ve seçim bölgeleri
sisteminde düzenleme yapılmasını
istiyor.

PAPA FRANSİC IRAK'I ZİYARET
EDECEK
Katolik Kilise'den Papa Fransic gelecek yılın 05-08 Mart ayı
içerisinde Irak'a ziyaret düzenleyeceği ilan edilmesi sevindirici bir
haberdir.
Papa'nın Peygamberler diyarı olan Irak'ı ziyaret etmesi tarihi
bir gelişmedir ve bu ziyaretin gerçekleşemesi tüm Irak halkının
yararına olacaktır.
Ayrıca bu ziyaret Irak ve tüm bölge için barış mesajı, aynı
zamanda tüm şiddete karşı insani birliğin yanı sıra çeşitliliğin de
desteklemesinin anlamına geliyor demek.

Kerkük Sabahı

EL-GANİMİ: KERKÜK IRAK'IN
GÜVENLİĞİDİR

haberler
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EL-GANİMİ: KERKÜK IRAK'IN GÜVENLİĞİDİR
Kerkük-Kerkük Sabahı
İçişleri Bakanı Osman elGanimi, geçtiğimiz 09 Aralık
2020 Çarşamba günü Kerkük'ü
ziyaret ettiği sırada Kerkük'teki
aşiretlerden güvenlik güçlerine
destekçi olmalarını istedi
ve etrafta bulunan köyleri
terör saldırılarına karşı köy
ahalilerine silah verilmesinin
talimatında bulundu.
El-Ganimi, Ortak Operasyonlar
Komutan'nın Komutan
Yardımcısı Orgeneral Abdülemir
Yarallah, İçişleri Bakanlığının
Vekili, Federal Polis Güçleri'nin
Komutanı el-Battat ve İstihbarat
Teşkilatı'nın Vekili ile birlikte
Kerkük'ü ziyaret ederek
Kerkük'teki aşiret başkanlari ile

bir araya geldi.
El-Ganimi, Kerkük Aşiret İşleri
Müdürlüğü'nde bazı aşiret
reisleri ile bir araya gelerek
aşiretlerin ülkedeki milli birliği
korunmasındaki rollerini dile

getirdi.
El-Ganimi, konuşması sırasında
Kerkük farklı etnik yapılara
sahip bir şehirdir ve burada
milli şuurun yüksek olduğunu
aynı zamanda Kerkük tüm
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MÜJDELİ HABER

Irak'ın güvenliğini temsil eden
bir şehir olduğunu vurgusunu
yaptı.
Kerkük'ü terör saldırılarından
uzak ve teröristlerden
temzilemek için tüm aşiret
resilerinden güvenlik
güçlerine gereken desteği
vermelerinin çağrısını yaparak
etrafta bulunan köyleri terör
saldırılardan korumak içinde bu
köyleri silahlandırma talimatını
da verdi.
Bayat aşireti reisi Şeyh Azzam
Mustafa '' Kerkük Sabahı''
gazetesine verdiği demeçte
Kerkük'teki tüm aşiret reisleri
Kerkük'ü terörden uzak tumak
için kendi aralarında işbirliği
içerisinde çalışacaklarına
anlaştıklarını ifade etti.

Milletvekili Muhammed Şeyya el-Sudani'nin yaptığı
açıklamaya göre 315 kararının bütçede yer almasına özel
milletvekilleri tarafından sunulan isteğe Parlamento izin
verdiğini söyledi.
El-Sudani'nin yaptığı açıklamaya göre Parlamento
Başkanlığı, günlük çalışan, sözleşmeli memurlar ve
ücretsiz ders veren öğretmenlerin maaşlarını sağlamak
için Maliye Komisyonuna 315 kararının 2021 yılının
bütçesinde yer almasına daire talimatta bulunuğunu ilan
etti.
El-Sudani, Parlamento Başkanlığı 315 kararının
uygulanması için milletvekilleri tarafından sunulan isteği
kabul ettiğini dile getirdi.
Bilindiği gibi 315 karar , günlük ücretle çalışan memurları
sözleşmeli anlaşmayla çalışan haklara yönelik Bakanlar
Kurulu tarafından geçtiğimiz yılın Eylül ayında hazırlanan
bir karardır.

YEZİDİLER HUKUKU'NUN
DÜZELTMESİ İÇİN YASA
TASARISI ÖNERİSİ

KERKÜK VALİSİ'NDEN BM'İN ÖNERİSİNDE DESTEK
Kerkük Valisi Rakan elCuburi'nin raayetinde ,
Birleşmiş Milletler Kadın
Heyeti'nin desteği ve Kadın
Lider Enistitüsü'nin işbirliği
ile, (Katılım, Kalkınma ve
Eşitlik ile Barış ve Güven
Kurulur) solaganı adı
altında Kerkük'te kadınlara
şiddete hayır kapsamında
geçtiğim 08 Aralık 2020
Salı günü özel bir konferans
çalışmaları başlatıldı.

Düzenlenen konferansa
Kerkük Valisi Rakan elCuburi'nin temsilcisi

başdanışmanı İmat Edham
, Kerkük Yatırım Heyeti'nin
Müdürü Carallah Hamed

FEDERAL HİZMET
MECLİSİ'NDEN MEMURLUK
ÖNERGESİ
Bağdat-Kerkük Sabahı
Federal Hizmet Meclisi
tarafından işsizlere iş fırsatı
bulmak amaçlı hazırlanan
memurluk programının hayata
geçirilmesinin yaklaştığı
açıklandı.
Federal Hizmet Meclisi'nin
Başkanı Mahmut el-Timimi
yaptığı açıklamaya göre meclis
olarak memurluk programının
kanuni ve tekinksel yönden
hazılanmasında ilerlediklerini
yakında da tamamlanacağını

belirterek daha sonra da seçme
aşamasına geçeğini açıkladı.
El-Timimi, hazırlanan programın
hayata geçirilmesi için bu
programda meclis ile işbirliği
yapan İçişleri, Yüksek Öğretim,
Eğitim, Sağlık Bakanlıkları ve
Şehitler Müessesesi altındaki
kurumlarının çalışmalarına bağlı
olduğunu açıkladı.
El-Timim hazırlanan program
işsizlere ve yetenekli gençler
için iş fırsatı olacaktır ve
yakında da onlara bu program
sunulacaktır.

, Kerkük Sağlık Dairesi'nin
Müdür Yardımcısı Dr.Ziyad
el-Cuburi ve Kerkük'ün
bazı daire müdürlerinin
yanı sıra çok sayıda kadın
ve sivil aktivistler katıldı.
Dr. İmat Edham güne özel
konuşma yaparak Kerkük
Yerel İdaresi'nin kadınlara
yönelik sunduğu desteğinin
sonsuz olduğunu belirterek
Kerkük'ün idaresinde
kadınların rol almaları

için devlet kurumlarında
kadınların idaresine
yönelik gereken imkanları
sağladıklarına çalıştıklarını
ifade etti.
Lider Kadın Enistitüsü'nün
Müdürü Avukat İman
Abdurrahman kadınlara
özel destek gösteren
Kerkük Valisi'nin rolüne
değinerek kadınlara her
zaman destekçi olduğunu
sözlerine ekledi.

İNSAN HAKLARI KOMİSYONU
BAŞKANI SALİHİ'DEN
GÖSTERİLERE İLİŞKİN
AÇIKLAMA
İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Erşat Salihi, Süleymaniye kentinde
göstericilere karşı güvenlik güçlerinin şiddete başvurmaması
gerektiğini belirtti.
Salihi, İnsan Hakları Komisyonu olarak Süleymaniye'de devam eden
protestoları yakından takip ettiklerini aktardı.
İfade özgürlüğü ve barışçıl gösterilerin anayasal hak olduğunu ve buna
herkesin saygı duyması gerektiğini vurgulayan Salihi, "Süleymaniye'de
göstericilere karşı şiddet uygulanmamalı, zor kullanılmamalı.
Göstericilerin can güvenliklerinin korunması gerekir." dedi.
Herkesin sağduyulu hareket etmesinin önemine değinen Salihi,
kentteki özel ve kamu binalarının korunmasının vatandaşlık görevi
olduğunu dile getirdi.
Salihi, gözaltına alınan barışçıl göstericilerin serbest bırakılmasını,
bölgedeki işsizlik sorununa çözüm getirilmesini ve geciken memur
maaşlarının ödenmesini istedi.

İSTİHBARAT AJANSI: KERKÜK'TE DAİŞ'Lİ BİR AMİR TUTUKLANDI
İçişleri Bakanlığı'na bağlı Kerkük
İstihabaret Teşkilatı tarafından yapılan
askeri operasyon sırasında Kerkük'e bağlı
Dakuk İlçesi'nin terör örgütü DAİŞ'in amiri
tutuklandığını ilan edildi. Tutuklanan

terörist Dakuk İlçesi'nde vatandaşlara ve
güvenlik güçlerine karşı düzenlenen terör
eylemlerine kendisi tarafından yönetildiği
suçundan mahkmenin 4. Terör maddesine
göre aranıyor olduğunu açıklandı.

Yakalanan teröristin ilk itiraflarına göre,
2015 yılında Hava Kuvvetleri tarafından
bulunduğu barınkta saldırıya maruz
kaldığında o saldırı sırasında sol ayağını
kaybetmişti .

Kerkük Sabahı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ZAFER SAVUNMA BAKANI: DAİŞ’İ BEKELENEN
GÜNÜNÜN YILDÖNÜMÜNDE SÜREÇTEN ÖNCE YENDİK
IRAK MEDYA AĞI'NIN
biteceğini bekliyorlardı ama bizim
Bağdat-Kerkük Sabahı
kahraman güvenlik güçlerimizin
10 Aralık 2020 Perşembe Zafer
ROLÜNE DEĞİNDİ
Bağdat-İNA
Geçtiğimiz 10 Aralık 2020
Perşembe günü terör örgütü
DAİŞ'e karşı Irak'ın elde
ettiği zaferin 3.yıldönümü
münasebetinden dolayı
tebriklerini sunarak bu zaferde
payı olan Irak Medya Ağı'nın
rolüne de değindi.
İçişleri Bakanlığı'nın İlişkiler
ve Enfermasyon Müdürü
Orgeneral Saad Maan IMA'a
yağtığı açıklamada İçişleri
Bakanlığı tüm Irak halkını terör
örgütü DAİŞ karşı elde edilen
zafer gününün 3.yıldönümünü
tebik ettiniği belriterek bu zafer
Irak için canlarını ve kanlarını

feda eden şehitlerin sayesinde
geldiğini de söyledi. Maan,
gerçekleşen zaferde İçişleri'nin
farklı teşiklatlarının bu zaferde
büyük rolünün olduğunu
söyleyerek savaştan sonra
da bu zaferin devamında da
göçmenleri kendi diyarlarına
geri dönmelerinde de rollerinin
olduğunu dedi.
Maan , İçişleri Bakanlığı'nın
teşiklatları savaş sırasında
ön cephelerde yer aldı ve
onların yanında savaş medyası
aynı zamanda da Irak Medya
Ağı'nın muhabirleri de ön
sıralada büyük rol oynadıklarını
sözlerine ekledi.

Gününde Savunma Bakanı Cuma
İnad terör örgütü DAİŞ’e karşı savaşı
beklenen 10 yıldan önce Irak bu zaferi
kazandı.
Savunma Bakanı Cuma İnad, Zafer
Günü münasebetinden dolayı bildiri
yayımlayarak içinde şöyle cümlelere
yer verdi,
Değerli kahraman ordumuzun
askerleri bugün üzerimizden terör
örgütü DAİŞ’e karşı elde ettiğimiz
zaferin 3.yıldönümü geçmektedir
ve bugünde topraklarımızı işgal
ederek her türlü zulüm eden en kötü
düşmana karşı büyük zaferin ilanını
yaşıyoruz.
İnad, bu savaşın askeri uzmanlara
göre en az 6-10 yıl bir süreçte ancak

farklı teşiklatları sayesinde bu
terör örgütünü beklenen süreçten
çok daha kıza zamanda yendik ve
bu belanı sınırdışına başımızdan
edebildik dedi.
İnad, bu savaşta kahramanca savaşan
büyük rolü olan güvenlik güçlerinde
yer alan ( Ordu, Federal Polis ,Terörle
Mücadele Ekibleri, Haşid el-Şabi,
Aşiret Güçleri ve Peşmerge)’e
saygılarımızı iletiyoruz dedi.
Bildirinin sonunda İnad, bu savaşta
canlarını defa eden kahraman
şehitlerimizi saygıla anarken onlar
olmadan bizler bu zaferi elde
edemezdik diyerek bu savaşta yaralı
olan tüm gazilerede sevgilerimizi
iletiyoruz ifadelerini kullandı.

Bağdat-Kerkük Sabahı
Terör örgütü DAİŞ'ten
kurtulan Yezidi kadınların
hukuklarına özel kanunun
tüm diyanet ve etnik
gruplarını kapsaması için
İnsan Hakları Komserliği
tarafından kanuna özel
düzeltme tasarısının
önerisinin resmi olarak talep
sunuldğunu açıklandı.
İnsan Hakları Komserliği'nin
üyesi Dr.Ali Bayatlı konu ile
ilgili açıklama yaparak, Irak
Parlamentosu terör örgütü
DAİŞ'in zulümünden kurtulan
Yezidi kadınların haklarını
korumak için kanunun
tartışmasını tamamladığı
belirterek ama bu kanunda
DAİŞ'ten zulüm gören diğer
etnik gruplara ve oluşumlara
haksızlık yapıldığını
görüyoruz dedi.
Bayatlı , terör örgütü DAİŞ
tarafından Türkmenler'den

1300 kişinin kaçırıldığını
bunların 450'si kadınlardan
oluştuğunu ve 120'si ise
çocuklardır olduğunu
belirterek bunların arasında
sadece 46 kişinin yaşadığını
biliyoruz bunların da yaşları
20'den aşağıdır ve hepsi
kendi ailesini kaybettiğini
sözlerine ekledi.
Bunların hepsinin piskolojik
ve her türlü hizmete
ihtiyaçları vardır ama bugüne
kadar hiçbir taraf bunlara
karşı herhangi bir destek
vermedi.
Bayatlı, İnsan Hakları
Komiserliği olarak terör
örgütü DAİŞ'ten kurtulan
çocukların annelerini zorla
evlendirmeye mahkum
kalanlara ve zorla tacize
uğrayan çocukların
haklarını korumak için
özel maddelerin kanununa
eklenmesini istediklerini
sözlerine ekledi.

GELECEK SEÇİMLERDE
26 MİLYON SEÇMEN OY
KULLANABİLECEK
Bağımsız Yüksek Seçim
Komiserliği , 6 Haziran 2021’de
yapılacak erken seçimlere
26 milyon vatandaşın oy
kullanabileceğini açıkladı.
BYSK'den yapılan açıklamada,
erken seçimlerde oy kullanacak
seçmen sayısı bildirildi.
Şimdiye kadar 12 milyon seçmen kartı dağıtıldığı
belirtilen açıklamada, 14 milyon seçmenin ise
biyometrik sistemde kayıtlı olduğu ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, seçim zamanında yapılması için
tüm lojistik ve teknik hazırlıkların tamamlanacağını
belirtildi.

KERKÜK'TE DAİŞ'Lİ BİR
TERÖRİST TUTUKLANDI
Kerkük-Kerkük Sabahı
İçişleri Bakanlığı'na bağlı Federal Polis Güçleri'nin
İstihbarat Teşiklatı tarafından yapılan askeri
operasyonda Kerkük'ün Hurriye bölgesinde terör
örgütü DAİŞ'in Divan El-Husbe denilen ekibinde yer
alan bir teröristi yakalandığını açıklandı.
Yakalanan terörist 4.terör maddesinden aranıldığını
ve terör örgütü DAİŞ'e bağlı ele geçirilen özel maaş
listesinde isminin bulunduğunu belirtildi.

Siyasi
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CUMHURBAŞKANI: DEVLETİN OTORİTESİ VE EGEMENLİĞİ
GÜÇLENDİRİLMELİ
BERHEM SALİH İLE FALİH EL-FAYYAZ GÜVENLİK
VE SİYASİ GELİŞMELERİ GÖRÜŞTÜLER
Bağdat-Kerkük Sabahı
Ülkede yaşanan son siyasi ve güvenlik
gelişmelerini görüşmek için Cumhurbaşkanı
Berhem Salih ile Haşid el-Şabi Heyeti Başkanı
Falih el-Fayyaz bir araya geldiler.
Haşid el-Şabi Heyeti tarafından çıkan bildiriye
göre, Haşid el-Şabi Heyeti'nin Başkanı Falih elFayyaz kendi bürosunda Cumhurbaşkanı Berham
Salih'i karşılayarak ülkede yaşanan son güvenlik,
siyasi ve ekonomik durumunu görüştüler.
Gerçekleşen görüşme sırasında her iki taraf
ülkenin güvenliğini ve istikrarını güçlendirmek
için tüm tarafların iş birliğinde çalışmalarının
gerketiğini vurguladılar.

LİDERLER TOPLANTISINDAN
ORTAK BİLDİRİ
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih,
Başbakan Mustafa Kazımi, Meclis
Başkanı Muhammet Halbusi ve siyasi
parti liderleri bir araya geldi.
Bakanlar Kurulu Basın Ofisinden
yapılan açıklamada, cumhurbaşkanı,
başbakan ve meclis başkanının siyasi
parti liderleriyle 2021 bütçe konusunu
ve Bağdat ile Irak Kürdistan Bölgesi
Yönetimi (IKBY) arasındaki sorunları ele aldığı aktarıldı.
Toplantıda Irak’ın çok zorlu bir dönemden geçtiği ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının
ekonomik olarak durumu daha da kötüleştirdiği vurgulandı.
Görüşmede ayrıca, 2021 bütçe yasasında gerçekleştirilecek reform çalışmalarında hükümetin
çabaları ele alındı.

KAZIMİ DAİŞ'E KARŞI ZAFER IRAKLI
BİR ZAFERDİR
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, terör
örgütü DEAŞ’a karşı alınan zaferin 3. Yılında
Felluce’yi ziyaret etti.
Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan
açıklamaya göre, Kazımi askeri komutanlarla
bir araya geldiği toplantıda bir konuşma yaptı.
Kazımi konuşmasında, “Böyle bir günde ülke
kahramanları, iman ve vatanperverlik gücüyle

Görüşler

en büyük terör örgütünü yok etti.” dedi.
DEAŞ’a karşı alınan zaferin büyüklüğüne
değinen Kazımi, “Bu sadece bir terör
örgütüne karşı alınan bir zafer değildi, bu
medeniyetin geri kafalılığa karşı, gelişmenin
ise geride kalmaya karşı aldığı bir zaferdi. Bu
zafer, Irak’ın bölünmeye karşı aldığı bir zafer
oldu.” ifadelerinde bulundu.

HALBUSİ: ZAFER, GÖÇMENLERİN
KENDİ BÖLGELERİNE GERİ DÖNMESİ
İLE TAMAMLANIR
Parlamento Başkanı
Muhammed el-Halbusi,
zaferin tamamlanması
göçmenlerin kendi
memelektlerine geri
dönmeleri ve yıkılan
bölgelerin imarı ile
tamamlancağını vurguladı.
Halbusi, zafer gününe özel
yayımladığı bildiride şu
cümlelere yer verdi bugün
terör örgütü DAİŞE karşı
elde ettiğimiz büyük zafer
münasebetinden dolayı guruluyuz ve bugünde
kahramaca savaşan güvenlik güçlerimizin tarih
yazdıklarının günün anıyoruz.
Halbusi, bu zafer herşeyi ile çok farklı bir
anlam taşıyor çünkü bu zaferi Iraklı bir irade
gerçekleştirdi, bu zaferin temelini de Yüksek
Dini Merci’nin verdiği fetve kurdu ve bu fetveye
tüm Irak halkı ayrım etmeden yanıt verdi. Bu
zaferde tüm siyasi taraflar ve sorunlar bi kenra
bırakılarak tek Irak için çalışan işbirliği içerisinde
çalışmaya şahit olduk. Bu zafer Irak develtinin
yok olam tehlikesinde kurtardı ve Alla’tan gelen
zafer bu devleti ve bu halkı korudu.
Bu zaferde topraklarımızı ve memleketlerimizi

Edebiyat nedir?

İbrahim DEMİREL
Kişinin duygu ve
düşüncelerini, kendine has
bir dil kullanmak suretiyle,
estetik kurallar çerçevesinde,
yazılı veya sözlü olarak dile
getirmesidir. Türkçedeki
edebiyat kavramı Arapça
olan “edep” sözcüğünden
türetilmiştir. Sözcük olarak
edepli, terbiyeli manalarını
taşıyan bu kavram, sanatta
da aynı ölçüde davranılması
gerektiğini ifade etmektedir.
Edebiyatı edebiyat yapan iki
temel özellik vardır. Bunlardan
birincisi dil ve üslup, ikincisi
ise estetik ve güzelliktir.
Edebiyat aynı zamanda
karşımızdakilere duygu ve
düşüncelerimizi anlatabilmek
için bir araç niteliği
taşımaktadır. Söz gelimi
Türkmenlerin sindirildiği
bir dönemde hoyratlar, on
yıllarca toplumun duygu ve
düşüncesini ifade etme aracı
olarak kullanılmıştır.
Diğer tarafından savaşlar
toplumu derinden etkilediği
için bir toplum ürünü olan
edebiyatı da etkilemiştir. Bir
savaş sonucunda meydana

gelen Altunköprü, Kerkük,
Telafer, Tazehurmatu
facialarıyla ilgili yüzlerce
hoyrat, mâni ve şiir
söylenmiştir. Edebiyatın
diğer bir ürünü olan kültürel
değişim, toplumların yaşam
biçimiyle orantılı olarak
değişmektedir. Toplumların
yaşamlarına teknolojik aletler,
başka kültürlerin giysileri,
başka ırklarla iç içe olma gibi
yeni şeyler girince, kültür
ve edebiyat da değişir. Aynı
zamanda göçler, tabii afetler,

halkta derin izler bıraktığı için
edebiyatı da etkilemektedir.
Öte yandan aşk ve sevgi
de kişisel bazda edebiyatın
konusunu oluşturmaktadır.
Nitekim Irak Türkmen
edebiyatında aşk ve sevgiye
genişçe yer verilmektedir.
Irak Türkmenleri yahut
Türkleri arasında pek çok
edebiyatçı bulunmaktadır.
1921’den günümüze kadar
söz konusu edebiyatçılar,
pek çok kitap yazmışlardır.
Ancak bunların hiçbiri edebi

eser özelliği taşımamaktadır.
Hepsi mahalli bazda hikâye
tarzındaki eserlerdir. Bir
yapıtın edebi bir eser
olabilmesi için yazarın dil
kullanıma, ifade biçimine,
üslubuna, eserin hacmine,
konu seçimine, bakış açısına
bakılmalı ve bu ölçütlere göre
değerlendirilmelidir. Nitekim
uluslararası arenada tanına bir
Türkmen edebiyatçısı halen
mevcut değildir.
Edebiyatın tarihi çok eskidir.
İlk olarak Yunanlılar da

kurtarmak için çok değerli insanlarımızı canını
kanını feda ettik ayrıca yıllarca hayat bu
memelekterimizde durduruldu ancak bugün
bizim önümüzde başka bir zor durumdan
geçiyoruz oda ülkenin yaşadığı ekonomik
sıkıntısı var bunuda aşmak için birlikte
çalışmamız gerekiyor çünkü bu tehlikede terör
tehlikesi gibidir.
Halbusi sözünün devamında tüm tarafları
terör kalıntılarını bitirmek için sorumluk
üstelnemelerine davet ederek zaferin
tamamlanamsı yönüde devam etmek amaçlı
göçmenlerin kendi memleketlerine geri
dönmekte işbirliği çerçevesinde çalışmalarının
çağrısını da yaptı.

Aristoteles’in trajediyi
incelemesiyle başlamıştır.
Daha sonra Fransızlarda
gelişerek Osmanlı
İmparatorluğuna geçmiştir.
Osmanlı’da ilk olarak
da Tanzimat’tan sonra
kullanılmaya başlamıştır.
Tanzimat öncesi edebiyat
anlamında şiir ve inşa sözleri
vardı. Arapçada “İlm-ül
edep” adı altında söz ve
yazıda yanlış yapmamayı
öğreten bilim anlamında
kullanılan edep, ilk olarak
Tanzimat döneminde Şinasi
tarafından kullanılmıştır. Bu
dönemde bu sanata iyi ahlak
öğrettiği için edebi denildiği,
bu tarzda yazanlara da edip
adı verildiği bilinmektedir.
Ancak “edep” kelimesinden
türetilen edebiyat sözcüğünün
kim tarafından kullanıldığı
bilinmemektedir. Buna en
eski örnek ise Namık Kemal’in
“Lisanı Osmani’nin edebiyatı
hakkında bazı mülâhazatı
şamildir” makalesinde
görülmektedir. Fakat edebiyat,
terim olarak Recaizade
Mahmut Ekrem’in “Talim-i
Edebiyat” adlı kitabından
sonra yaygınlaşmıştır.

Seçim öyle mi ?
Mustafa el-Kazımi başbakanlığındaki
hükümet erken seçimin yapılması
konusunda çok ısrarlı görünüyor.
Öcelikle,demokrasi siteminde seçimler
en büyük olgudur,çünkü halk kendisini
temsil edecek siyasi iktidarları oyu ile
seçiyor,ancak seçimlerin yapılması için bazı
şartların sağlaması gerekir.
Seçim,uygun şartlarda yapıldığı takdir
de toplumsal barışı sağlar,aksi takdirde
yapılsa toplumsal barışı tehdit eder,Allah
göstermesin iç savaşı tetikler.
Hatırlarsınız,2018 yılında yapılan genel
seçimlere hile ve şaibeler katılınca,ülke
kaos bir ortama sürüklendiği göründü.
Ardından ,anayasal sürecin geçmesinden
sonra çok başarısız bir hükümet doğdu ve
ülke protesto gösterileri baş gösterdi.
Yanlışlıklar üzerine kurulan siyasi
sistemler,devletlerdeki gidişat kördüğüm
olur,zira kollektif kararlar geç alınsa da
ama doğrudur ve geniş kitlenin rızasını
alır.Irak'ta seçim gibi kritik adımla atılmak
isteniyorsa,önce seçim komiserliğinin
aleyhinde oluşan toplumsal kuşkunun
ve güvensizliğinin ortadan kaldırılması
elzemdir.
Kanımca ülkede siyasi süreç çok sancılı
geçtiği için seçimlerin yapılması büyük
felaketler yaratır,Allah korusun istenmeyen
siyasi gelişmelere gebe olur.
Özdemir Hürmüzlü

Kerkük Sabahı

10 Aralık 2020 Perşembe günün
Irak’ın zafer günün 3.yıldönümü
münasebetinden dolayı güne özel
Cumhurbaşkanı Berhem Salih
tarafından bir bildiri yayımlayarak,
içinde terör örgütü DAİŞ’e karşı elde
edilen büyük zaferin korunmasını ve
bu yolda canları feda eden şehitlerin
kanlarının heba olmaması için
teröristlere yol verilmeemesinin
gerektiğini vurguladı.
Bildiride, yolsuzluğa karşı mücadelede
devam edilmesi, devletin otoritesinin
ve egemenliğini kanun çerçevesinde
güçlendirilmesini aynı zamanda
da vatandaşların güvenliğinin

korunmasının güçlendirlmesi için
çalışmaların yapılmasının vurgusunu
yaptı.
Cumhurbaşkanı, gereken reformun
yapılması , istenilen şefaf seçimlerin
gerçekleşemesi, seçmenleri herhangi
baskıdan ve hilelrden uzak tutulması
aynı zamanda da göçmenleri kendi
bölgelerine geri dönmeleri ve tüm
terör kalıntılarının temizlenmesinin de
gerektiğini belirtti.
Bölgesel çekişmelerden Irak’ın uzak
tutulmasına vurgu yapan Salih, bölgede
teröre fırsat vermeden istikrarın
güçendirlmesine yönelik icraatların
alınması ve Irak’ı tüm bölgesel
etkilerden uzak durudulamasına yönelik
birlikte çalışmanın önemine de değini.

Nokta atışı

Bağdat-Kerkük Sabahı

Türkmen Bölgelerinden
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KERKÜK KAYSERİ ÇARŞISI'NIN YANGIN
OLAYI ÜZERİNDEN 1 YIL GEÇTİ
27 Kasım 2018 Salı gününün gece saatlerinde Kerkük Kayseri Çarşısı'nın yangını o gecenin her dakikası Kerkük halkı için zor geçti. O gecede sadece Kerkük Kayseri Çarşısı değil aslında o
gecede tüm Kerkük yandı ve o yangın gerçek Kerkük halkının yüreğini yaktı .
Yangını ve geçmişten günümüze meseleleri konuşmadan önce Kerkük Kayseri Çarşısı nedir acaba..
Abbas Ahmet
Kerkük Kayseri Çarşısı'nın
mimari yapısında yılın takimine
göre inşa edilimiştir. Bu çarşı
1985 yılında yapılmıştır. Bu
çarşının mimari yapısı Türk
Dünyasında ve Irak'ın bazı
illerindeki kapalı çarşılar
tarzında yapılmıştır.
Bu çarşısının mimar yapısındaki
özellik ise yılın ayları, haftaları,
günleri ve saatleri sayısına göre
yapılmıştır.
Bu çarşıda 365 dükkan
bulunuyor bu da yılda 365 gün
olduğundan alınmıştır.
Yılda 12 ay var bu çarşının üst
katında 12 daire bulunmaktadır.
Gün 24 saatir, buna göre bu
çarşıda 24 sokak bulunmaktadır.
Haftada 7 gün vardır bu çarşının
7 kapısı vardır.
Kayseri kelimesinn kökeni ise
eskiden Sümerce çarşıya Kayseri
deniliyormuş yani kayseri

kelimesinin kökeni Sümerce'dir.
Gelelim o yangın gecesine, o
gece o kadar kötü bir geceydi ki
bir şehrin yangına çevirlidğini
anlamını taşıyordu, çünkü o
gecede Irak'ta diğer illerden
Kerkük'ü farklı bir mimari
tarihi yapısının kısa bir sürede
yakılmasına neden olundu. O
gecede Kerkük şehri en değerli
mimari ve tarihi eseri küle
dönüştü.
O gecede ateşe karşı savaşan
vijdanlı eller mücadele
etmelerine rağmen o çarşıda
kısa bir sürede onlarca dükkan
alevler içinde kül oldu ve
bunun yanında da tabi ki o
dükkanlardan günlük geçimini
sürdüren aileler de iş yerlerini
kaybettiler.
Burada şu soruyu sormak
gerekiyor acaba bu tarihi
çarşının yakılmasında kimin

çıkarı olabilir? Bilindiği gibi
cinayeti işleyenlerin planında
bu şehrin tarihi yapısını ,
kültürel bağını ve gerçek
yer sahiplerini buradan
koparmaktır.
Irak devletinin kuruluşundan
bu yana yaklaşık bir asırdır

Türkmenler bu toplarklara tüm
düşmanlara karşı direnerek
Kerkük'ü terk etmediler.
Bu çarşıda iş yeri olan
Türkmenler dükkanlarında
yanan eşyalarına değil bu
tarihi çarşıın saatler içinde küle
dönüşmesine en çok yandılar.

BİR AVUÇ HATIRA,

Fahrettin ERGEÇ vefatının 19. Yıl dönümünde, anılar ve hatıralar
Cumhur KERKÜKLÜ
Türkmen şarkı sanatının
büyük ustası, hazin
bülbül lakabiyle
adlandırılan,Fahrettin
ERGEÇ’in vefatının üzerinden
19 yıl geçti.
Sanatımızın başta gelen
ustalarından, davudi
sesiyle, yüzbinlerce
hayran kazanan Ergeç,
1935’te Kerkük’ün Bulağ
mahallesinde dünyaya geldi,
Kale İlkokulundan sonra,
ortaokul ve liseyi Kerkük
lisesinde tamamlanıştı , El
Mustansıriye Üniversitesi
Hukuk Fakültesinden 1973
yılında lisans ve 1974 yılında
Yüksek lisans derecesini
kazandıktan sonra Bakan
Vekilliği görevine kadar
yükseldi. Sonradan emekliye

ayrıldı.
Tanıdığım, sohbet ettiğim,ve
sesini sevdiğim türkmen ses
sanatçıları arasında, marhum
Fahrettin Ergeç başta gelirdi,
yetmişli yılların ortasında
onunla aşağı yukarı haftada
bir veya iki dafa görüşürdüm,
Cuma günleri Bağdat’ın
Elreşit caddesindeki
Hayderhane camiinde namaz
kılmak üzere oraya giderdi ,
namzdan önce bana uğrardı,
oturup uzun uzadıya sohbet
ederdik, Allah rahmet
eylesin, gayet dindar, temiz
bir insandı, tanrı vergisi olan
sesi kadar ve daha fazlası bir
ahlaka sahipti..
1950'da Bağdat Türkmence
Radyosunda ilk kaydettiği
şarkı( beste) Türkiye'de
de tanınan “Dede Dede
Can Dede” ve “Bir Mektup

Yerim sal yastığım koy
Odu ölürem dede..
Bir mektup yazdırdım kerkük
kızına
Zalımın kızı bakmaz yüzüme
Anası duyarken vurar dizine
Uy nenni nenni
Esmerim nenni
Şekereim nenni
Yazdırdım Kerkük Kızına”
besteleriydi, ki bu iki
bestenin sözleri şöyle:
Dede Dede Can Dede
Yetimem budulmuşam
men ciğerden yanmışam
Gözüm onun çın ağlar
Çünkü yetim kalmışam
Dede dede can dede
Tespihiv mercan dede
Yerim sal yastığım koy
Odu ölürem dede
Yetimler yavaş olur

Gönlü dolu daş olur
Değme yetim gövlüne
Düşer hurda haş olur
Dede dede can dede
Tespihiv mercan dede
Yerim sal yastığım koy
Odu ölürem dede
Yetimin sesi gelmez
Ağlar nefesi gelmez
Baş yastıkta göz yolda
Bekler kimsesi gelmez
Dede dede can dede
Tespihiv mercan dede

Bir mektup yazdırdım kara
kollara
Yrım asker olumuş uzak
yollara
Anası duyarken bakar yollara
Uy nenni nenni
Asmerim nenni
şekerim nenni
Evlerinin önü mermer döşeli
Doktorlar geliyor eli şişeli
Dört yıl oldu ben bu aşka
düşeli
Uy nenni nenni

Asmerim nenni
Şekerim nenni......
Daha sonra Bağdat
Radyosu Türkmence
bölümünda elliden fazla,
beste,makam, gazel, ve
horyat makamları kaydetti
,mani ve bestelerinin kahiri
ekseriyyesini kendisi yazardı,
zaten Ergeç sanatçılığı
yanında, üstün bir şairiydi,
milli horyat ve şiirleriyle,
sanat ve edebi hayatına
başlamışt.
Uzun süre Türkmen Kardeşlik
ocağında genel sekreterlik
görevinde hizmet veren
Ergeç, bu yüzden Bağdat
yönetimin hışmına uğramıştı.
Sivil emniyet görevlilerinin
yarattığı taciz sonucunda
Ergeç 1986 yılında Türkiye’ye
göç etmek mecburiyetinde

kaldı.Uzun yıllar doğup
büyüdüğü Kerkük hasretiyle
kalan Ergeç,hep o şehrin
özlemiyle hayatını geçirti,
nihayet o özlem içinde
14 Aralık 2001 de Hakkın
rahmetine yürüdü.
Bugün o büyük usta
sanatçımızın vefatının yıl
dönümü münasebetiyle
anarken, tek tesellimiz
merhum sanatçımızın
ardından bize miras kalan
onun ölmez eserleridir, ve
kulaklarımızda çınlayan ses
kayıtlarıdır, ve her zaman ve
her yerde okuduğu sevilen
horyatı:
Kan atlansın
Vur neşter kan atlansın
İzrail alma canım
Yavrum var kanatlasın….
Kalmaktadır… ruhu şad
olsun, mazarı nurla dolsun

Kerkük denilen şehirden hatıralar...

GELİN BUDU

Kerkük Sabahı

BURHAN EL MÜFTÜ
Mutfak ,her insan toplumunda
zevkleri bir araya toplamaya
bağlıdır, mutfak aynı zamanda
medeniyete geçişin bir
aşamasıdır. Tariha baktığımızda
tüm uygarlıkların da köklü bir
mutfağı varmış ve her mutfağında
kendine özgü çeşitli yiyeckleri
bulunmuştur.
Türkmen mutfağı veya Irak'ın
kuzey bölgesinin mutfağı çok
zengindir, bu bölgedeki mutfak
zenginliğinin önünde gelen
yemeleri ise köfte çeşitleridir. Bu
bölgedeki mutfağın zenginliğinin
kaynağı ise ortadoğu coğrafyasının
çeşitliğinden kaynaladır demek
mümkündür.tarihe baktığımızda
bu topraklarda farklı kültürel
buluşmasıdır ve bu topraklarda da

mutfağın özelliği ise uygarlıkların
savaşlarına bağlı olması demek
mümkündür. bilindiği gibi bu
coğrafyada Bizans, Roma ve
Osmanlı İmparatorluğu uzun süre
uygarlık savaşı vermişler işte bu
nedenlerden dolayı bu coğrafyanın
mutfağı kendine özgü farklı
mutfağa sahip oldu.
Bu coğrafyadaki mutfakta en güzel
köfte türü ise (Halep) köftesidir,
bu köfte türünün Kerkük'teki ismi
ise (Gelin Budu)'dur . bu ismin
sebebi ise galiba ince birşekle
sahip olduğundan kaynaklandığı
ön görülüyor.
Gelin Budu, Kerkük mutfağına
göre kızartılmış pilav, haşlanmış et
veya kıyma, tarçın, kara biber ve
kişmiş ile hazırlanır.
Bu köfte türü şekli ise hazılayan
kişiye bağlıdır o kişinin elindeki

maharet bu köfteye ince şekil
vermesi önemlidir.
Tabi ki köfteye şekil verildikten
sonra güzelce tepsiye dizilir ,

tavaya atmadan önce bardağa
boşaltılan yumurta suyuna teker
teker patırılır daha sonra ise kızgın
sıvı yağda güzelce pişirilir. Yumurta

sarısına batırmasının sebebi ise
hem güzel tad vermesi hemde
tavadan pişirilmesinde altın rengi
beyaz köfteye güzel bir renk

vermesinden kaynaklanıyormuş.
Gelin Budu isminin bu köfteye
denilmesinin sebebi ise,
bir annenin kendi kızının
evlenmesinden önce iyice
yetiştirmesi ve hazırlanması önem
gösterdiği gibi bu köfteyede öyle
özen göstermekten geldiğini
anlamına geliyor demek.
Gelin Budu köftesinin inceliği, bu
köftenin hazırlanmasında içindeki
malzemelerin iyice tutması o
kadının ellerindeki maharete
bağlıdır aynı zamanda tavayada
kızartma asnasındaki ateşine
dikkatli bakmak ayrıca mutfaktaki
deneyimine bağlıdır.
Kerkük sofralarında Gelin Budu
ana yemek değildir çoğu zaman bu
köfte sofrada ana yemek yanında
Kerkük mutfağının bir zenginliğinin
göstergesi olarak takdim edilir.

Röportaj
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ÖZEL KUTLAMA
Ensam şalci
Çeviri: esra velit
Her yıl 19 Kasım'da bütün dünya,
Dünya Erkekler Günü'nü kutluyor ve
Dünya Kadınlar Günü'nün yanı sıra
tüm medya aracılığıyla resmi olarak
kutlayan ülkeler var.
Tarih
Dünya Erkekler Günü kutlamaları
1999'da, yani Dünya Kadınlar
Günü'nün kutlanmasından yaklaşık
seksen yıl sonra başladı.
İki günün hedefleri, eve ve iş
hayatına katkılarını vurgulamak,
sorunlarını hafifletmek ve haklarını
elde etmek açısından neredeyse
aynıdır.
Erkekler gününün bir diğer amacı da,
uluslararası araştırmalar erkeklerin
kadınlardan, özellikle 45 yaşın
altındakilerden daha çok intihar
ettiğini kanıtladıktan sonra, ona
umut vermek ve umutsuzluğundan
korumaktır.
Kutlama
Irak'ta resmi olarak kutlama
yapılmıyor ama bu günün Iraklı
kadınlar tarafından kutlanması sosyal
medyada farklıydı.
Günlük hayatın dertlerini unutmakta
ısrar ettiler ve koca, erkek kardeş,
baba, meslektaş ya da arkadaş
olsun adamlar hakkında şeffaf ve
sevgiyle yazdılar ve özellikle feminist
aktivistler hayatın sadece bir kadın
ve bir erkekle doğru olduğunu, ancak
birinin diğerinin kontrolü altında
olmadığını garanti ettiler...
Yakın zamanda kocasının ona
ilgisizliğinden muzdarip olan bir
arkadaşım beni şaşırttı.
Kocasını kutlayarak, kuşatma

annesini kendisinden daha çok
sevmekle suçlayan eşi Suhayr'e

seslenen Hamid, Manal'dan
annesinin dürüst kocasına nasıl saygı
duyulacağını, annesinin haysiyetini
ve duygularını koruyan, karısını
da nasıl koruyacağını bildiğini
öğrenmesi gerektiğini söyledi.
Hamid, sözleri onu annesini ondan
daha çok sevmekle suçlayan eşine
yönelterek söyledi.
Annesinin haysiyetini ve duygularını
koruyan, karısını da nasıl
koruyacağını bildiği için, annesi
için dürüst bir kocaya nasıl saygı
duyacağını Manal'dan öğrenmesi
gerektiğini söyledi.
Suheyr, kocasıyla ilgilenmek için
tavsiye arayan eşlerden biriydi.
Hamid,erkekler gününde, açık
sözlüydü ve herkesin önünde büyük
sevgisini ifade etti ve kendisi ile
annesi arasında seçim yapmayı
bırakması gerekiyor ki bu onun terk
etmesi imkansız.
Hasan utandığını ve karısı Hana'nın
önceki gün aldığı beyaz bir gülle
onu şaşırttığını, çünkü kötü huylu
bir koca olduğunu ve ilkokulda onun
sesini veya oğlunun sesini duymaya
dayanamadığını ve başkalarının
hayatlarına müdahale etmesine izin
verdiğini ve ona katlandığı ve evini
koruyacağı tavsiyeler aradığı için
minnettar hissettiğini itiraf etti. .
Sorun yarattığını ve özellikle
küçük sermayeli bir tüccar olduğu
zamanlarda, işte yaşadığı acıları ona
anlatmaya asla cesaret edemediğini
itiraf etti ve ona negatif enerjisinden
kurtulmak için tüm çabasıyla
çalışacağına söz verdi.
Rukayya, kendisinden iki yaş büyük
olan kardeşi Mahmud'u bizimle
olması için nasıl ikna etti bilmiyorum.

Orta okulu üç yıl üst üste bırakıp
iş bulamayınca yıllar önce intihara
teşebbüs etti.
İşletme ve Ekonomi Fakültesi'nden
mezun olup bir seyahat şirketinde
çalışmaya başlarken,
babasıyla birlikte hane
halkı giderlerine katkıda
bulunmaya başladı.
Muhammed onu
kıskandı ve ona
elbiselerine
kendi fikrini
empoze etme
fırsatlarını dört
gözle bekledi ve ona
vurmadan bir hafta
geçmedi..
Ancak Rukiye izleyicilerin
önünde yaşadığı acıdan
bahsetmedi, ancak tanıtırken onu
(sevgili kardeşim) ile tanıttı.
Mahmud, kız kardeşinin iş ahlakına
ve şirket sahibinin ona olan
güvenine övgüde bulundu.
rukiye başarısıyla onu rahatsız edip
etmediğini sorarak onu şaşırttı mı?
"Bilmiyorum" diye yanıtladı.
Rukiye kendisi gibi olmasını
istediğini doğruladı ve ona yardım
edeceğini ve önümüzde ona söz
verirse gerginliğinden vazgeçip
özgüvenini geri kazanacağını,
o zaman çalıştığınız şirketin
bir otobüs şoförüne ihtiyacı
olduğunu söyledi.
Sonunda
Albert kamus'un harika bir sözü
var: "Önümde yürümeyin, sizi
takip etmeyebilirim ve arkamdan
yürümeyin, çünkü size rehberlik
etmeyebilirim, yanımda yürüyün ve
arkadaşım olun

Grip aşısından bir hafta önce az uyumak, 'aşının
etkisini yüzde 50 azaltıyor'

Uyku ve insan sağlığı
arasındaki ilişkiyle ilgili
araştırmalarıyla tanınan
Prof. Matthew Walker, grip
aşısından bir hafta önce
yeterince uyumamanın
aşının etkisini yüzde
50 oranında azalttığını
söyledi.
California Üniversitesi
İnsan Uyku Bilimi
Merkezi'nin başkanı
olan Walker, CNN
Televizyonu'nda Christiane
Amanpour'un sorularını
yanıtladı, "iyi uyku
hijyeninin" neden önemli
olduğunu anlattı.
Walker programda
2002'de Journal of
the American Medical
Association ve 2020'de
International Journal
of Behavioral Medicine
dergilerinde yayımlanan
araştırmalara gönderme
yaparak üç noktaya dikkat
çekti:
Uyku sağlığıyla bağışıklık
sistemi sağlığı arasında çok
yakın bir ilişki var. Günde
yedi saatten az uyuyan
kişilerin gribe yakalanma
olasılığı üç kat daha fazla.
Günde beş saat ve daha
az uyuyanların zatürreye
yakalanma olasılıkları
yüzde 70 daha fazla. Bu,
Covid denkleminde de
kritik bir bileşen.
Grip aşısını yaptırmadan
bir hafta önce yeterince

uyumamışsanız,
vücudunuz yüzde 50 ya
da daha az antikor tepkisi
oluşturuyor. Bu da grip
aşısının ciddi oranda daha
az etkili olması demek.
'Uyku en iyi sağlık
sigortası'
Prof. Walker daha sonra
şunları söyledi:
"Yani, uyku bağışıklık
cephanenizdeki silahları
yeniden yerine koyar.
Uyku bunu bağışıklık
faktörlerini uyararak
yapıyor. Aynı zamanda

vücudunuzu bağışıklık
tepkilerine duyarlı hale
getiriyor. Böylece ertesi
sabah uyandığınızda
bağışıklık sistemi güçlü
bir insan oluyorsunuz.
Bu anlamda uykuyu en
iyi sağlık sigortası olarak
görebilirsiniz.
Walker, Amanpour'un bu
ilişkinin Covid-19 aşısı için
geçerli olup olmayacağı
sorusunu da şöyle
yanıtladı:
"Belki yazda ya da daha
sonra, ama gelecekte bir
veya birkaç Covid aşısı

olacak. Bu aşamada bilim
insanları şu sorunun
yanıtını arayacak. Uykuyla
başarılı bir Covid-19 aşısı

arasında da böyle bir
ilişki olacak mı? Çünkü
eğer varsa bu oyunun
kurallarını değiştirebilecek

'Günde yedi saatten az
uyuyanlarda grip riski üç
kat fazla'

önemli bir faktör olabilir.
"İnsanların uykularını
izleyebilir miyiz, tahmin
edebilir miyiz? Bu
durumda aşı yaptıracak
kişilere 'Evet bu hafta
aşı yaptıracaksınız ama
uykunuz yeterli değil.
İsterseniz gidip bu hafta
uykunuzu düzene sokun"
diyebiliriz. Bu yolla hem
aşının boşa gitmemesini
sağlayabiliriz hem de
insanların Covid-19
karşısında daha sağlıklı
olmaları olasılığını
artırabiliriz."

Uyku neden önemli?
CNN'e göre yeterince
uyumamak sadece grip
aşısının etkisini azaltmakla
kalmıyor. Çünkü uyku
sırasında vücuttaki
hücreler tamir ediliyor ve
yenileniyor.
Yaşa bağlı olarak
insanların günde yedi-on
saat arasında uyumaları
gerekiyor. Ruh hali
değişimleri, paranoya ve
depresyondan, yüksek
tansiyon, bağışıklık
sisteminin zayıflaması, kilo
alma ve libido düşmesine
kadar birçok sorun yetersiz
uykuyla ilişkilendiriliyor.
Uykusuzluğun ayrıca belli
kanser türleri, demans,
diyabet, inme ve kalpdamar hastalıkları riskini
de artırdığı belirtiliyor.
İngiltere'de 10 bin
308 kamu çalışanını
kapsayan bir araştırma,
uykusuzluğun erken
ölüm riskini iki katına
çıkarabileceğini gösteriyor.
Bu araştırmaya göre
uykusunu yedi saatten
beş saate ya da altına
düşüren kişilerin herhangi
bir sebepten ama özellikle
de damar hastalıklarından
ölme olasılıkları iki kat
daha fazla.
BBC

Kerkük Sabahı

Sağlık

yıllarında evin ve kızlarının
ihtiyaçlarını karşılamak için gün
boyu yorgunluğunu unutamadığını
söyledi.
Son yıllarda hayatın kendisini
yorduğu için onun ilgisizliğini
affettiğini ve onu bir daha
suçlamama kararı aldığını sözlerine
ekledi.
Açıkçası
Evdeki erkeğin kontrolünden ve
hayatlarına karışmasından muzdarip
birkaç kadınla, daha önce evlilik
hayatını sürdürmek için tavsiye
isteyen eşlerin, bu özel günde erkek
için dürüstçe konuşmaları konusunda
anlaşmıştım ve bir koca veya erkek
kardeş olan erkeklerin çevrimiçi
konuşmalarımıza ve sesimize
.katılmasını diledim.
Ve önceden biliyorum ki, katılacak
adamın ya kontrolünü kamuoyuna
göstermek istediğini ya da
anlayamadığı karısı ya da kız kardeşi
olduğunu söylemeye çalıştığını
biliyorum .. Gerçekten de bir çift ve
bir erkek kardeş katıldı..
Sohbet, kocası gelmeyi reddeden
ve bu günü özel kılmaya çalıştığını
söyleyen, ancak onu dinlememek
için ısrar eden ve işten sonra
ailesinin evine gitmeye ve annesiyle
iki gün geçirmeye karar veren Manal
hanım'la başladı (sahte bir isim ve
konudaki diğer isimler de öyle).
Üzüntüyle, kardeşi göç ettikten ve
babası öldükten sonra yalnız bir
kadın olduğu için defalarca annesini
onlarla birlikte yaşamasını istediğini
söyledi, ancak kocası bunu reddetti.

kültür
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Bir yazar bir kitap

Kitap: Mavi urbalılar.. Yazar: Erşet Hürmüzlü.
İbrahim Koryalı.....
Son günlerde elime çok
değerli bir kitap ulaştı
normal olarak çok sevindim
fakat bu kez sevincim iki kat
daha fazla! neden? çünkü
o bir romanı kapsayan
kitap, aslında Türkmen
kütüphanelerinde roman
eksikliği bes bellidir, İşte
bu kitap bir icat olarak
yazılmış sayın Erşet
Hürmüzlü bey tarafından
adreside Mavi Urbalılar,
Urba demek (giyim ve ya
elbise ) kastetmiş galiba
belkide içimizin, kanımızın
rengi belki tüm türkmen
simgesine İşaret etmek
istiyor,roman dünyasında
her şeye cevaz var.
2020 yılında Ankara’da
Bengü yayın evinden çıkan
bu kitap çok dikkatli olarak
yazılmış , neden ? Allah’ın

rahmetine kavuşan büyük
liderimiz şehit ( Necdet
Koçak) bey’in hayatını
ve hayatının en önemli
aşamasından bahsetmiş, (
Bu romanın bir hikayesi var,
Irak türkleri davasının lideri
olarak kabul ettiğimiz ve
hâla o görüşte olduğumuz
ruhumun ikizi olarak
vasıflandığım senelerce
aynı kulvarda koştuğumuz
şehit Koçak’ı anlatan bir
hikayedir ) öyle yazmış Erşet
Hürmüzlü kitabın ilk ve son
sayfasında, ( Can dostum,
dava arkadaşım olan şehit
1970 ‘ lerde bir şiirimi
okudu
(Mezar taşım üstünde
maviler dalgalansın).
Hemen baktı uzun uzun ve
şöyle dedi : roman yazmanı
istiyorum senden bir gün,
adını ben koyuyorum (
Mavi Urbalılar), ilk sayfada

şöyle yazılmış (Bu roman
ismini seçen davayı
simgelenmesini isteyen
yüce şehidimiz Necdet
Koçak’ın tahir ve muttahar
ruhuna, O’nun izinde
bu davayı savunan dava
dostlarıma)armağandır .
Elimizdeki roman 72 sayfayı
kapsamış, 11 bölüme
bölünmüştür , ölçüsü 20_12
cm olarak gümüş renkli
kanlığında 5 Mavi Urbalı

insanların resimleri var,
ilk bölümde postacı Fahri
elinde mektup getirmiş
liderimizin evine( müjdemi
isterim ) demiş , lider
Necdet Koçak doktora
testini almış, (Necdet
Ankara üniversitesi ziraat
fakültesinden doktorasını
tamamlamış, Kerküğe
dönüyordu) annesi
sevinçle demiş kızına .
Keşke dönmeseydi fakat

keşke demekle iş bitmez
yazılan değiştirilemez !
Ah ne güzel kız kardeşi,
annesi çok sevindiler,
keyiflerinden ayakları yere
değmiyordu, ama ne yazık
çok yazıklar olsun, elleri
kırılsın zalimlerin, romanda
adı geçen şahısların (
Sancar, Mustafa, Ziya,
İhsan, Gazi ve diğerleri
fakat en dikkatimi çeken
şahıs İbrahim Cemal bu
zat emniyet mensuplarının
birisi, Kerkük’lü fakat
türkmen milleti tarafından
sevilmeyen bir insandır)
emniyet müdürü öyle
demiş (Sa 70) ve ziyade iki
kez takdirname istihkakını
kazanmış Bağdat’ta
yetkililer tarafından, bu
insan 12.bölümde büyük
bir fedakarlık yapmış
görevini kullanarak tüm
Mavi Urbalıların dosyalarını

emniyet merkezinden almış
meçhul bir tarafa götürmüş
kendiside ortalardan kayıp
olmuş, görevini, aylığını
millet için feda etmiş,
afferin O na .
Daha fazla detayına
girmeyelim de roman
güzelliğini kayıp etmesin
fakat şunu demek istedim
roman yazmanın şartları bu
kitapta tam yerine gelmiş
(tarih ve hayal).
Bu kitabı okumaya tavsiye
ediyorum özellikle dava
meydanında çalışan
arkadaşlarımız en
azından büyük liderimizin
hayatının en önemli olan
aşamasından bilgileri olur.
Elleri dert görmesin canı
sağ olsun büyük yazar ve
hocamız Erşet Hürmüzlü
beyin , diğer kitaplarını
bekliyoruz .

rötuş kalır. “Kerkük’te Korya
Pazarı” pek çok okuyucu
tarafından beğeniyle
karşılandı. Dikte rejim
döneminde Tuzhurmatu’dan
başlayarak Kerkük’te devam
eden bir Türkmen ailenin
serüvenini anlatırken, o
dönemde Korya Pazarında
neler yaşandığını (ki çoğuna
şahit olduğum olaylardır)
ve bu kadar zor şartlar altın
da yine Türkmenler kendi
aralarında nasıl kenetlendiğini
yansıtmaya çalıştım.
Bu yılda ikinci baskısını
yaparken araştırmacı ve yazar
Erşat Hürmüzlü Bey tarafından
Arapçaya çevrildi. Hem
Türkçesi hem de Arapçası aynı
anda Kerkük Vakfı yayınları
arasında çıktı.

ederim.
Romana gelince, Türkmenlerin
lehte ve aleyhte yaşadıkları
siyasi süreci ele aldım. Beşir
köyünden Tazehurmatu’dan
Kerkük’e ve Bağdat’a kadar
uzanan serüveni anlatırken;
Tazehurmatu’ya atılan
kimyasal bombada şehit olan
bir babanın oğlu babasının
tabutu karşısında oturmuş
ve aralarında geçen diyalogu
yazdım. Burada romanda
onlarca olaylar yaşanmış ama
konuşmacı olarak sadece
şehidin oğlu konuşuyor.
Yaklaşık elli yıllık bir zaman
dilimini oğlan babasının tabutu
karşısında konuşarak dile
getiriyor. Özel bir çalışma oldu
benim için. Umarım okuyucular
tarafından kabul görür.

A.K.
Son romanınız “Kasırgada
Yol Alanlar” yayınlandı. Bu
romandan biraz bahseder
misiniz?

A.K.
Sizin sadece şiir, hikâye ve
romanla uğraşmadığınız
biliyoruz. Tiyatro oyunu,
çocuk hikâyeleri birde
Arapçadan çeviri kitaplarınız
da var. Aslında sizin
yazmış olduğunuz edebi
türler hakkında ayrı ayrı
konuşmamız gerekir. Neden
bu kadar çeşitlilik?

Kemal Beyatlı ile
Kısa bir yolculuk
Aydın Kerkük
Şiirleri yanında hikâye ve
romanlarıyla da tanınan
Kemal Beyatlı ile kısa bir
sohbetle yola çıktık. Kendine
has bir tarzı olan Kemal
Beyatlı, özellikle hikâye ve
romanlarında okuyucuya sık
sık dünyaya geldiği Kerkük
merkezli olaylardan ve
şahsiyetlerden bahsederken,
Türkmeneli’yi kanatları altına
alır kuşbakışıyla kolaçan eden
bir yazar. Bazen de olayın
içinde bizzat yer alır, hikâye
ve romanlarda daha canlı
anlatıma gittiğini de görebiliriz.
Kemal Beyatlı’yla 1986’ da
Bağdat’ta yayınlanan “Kanatsız
Sözcükler” şiir kitabı ile 2020
de yayınlanan “Kasırgada Yol
Alanlar” romanı arasındaki
serüveni konuştuk.

Kerkük Sabahı

A.K.
Şiirle başladınız ve romanla
devam ediyorsunuz. Neden?
K.B.
Şiir benim ilk göz ağırımdır.
Eli kalem tutan ve yazmaya
heveslenen her Türkmen gibi
ben de şiirle edebiyata ilk
adımımı attım. Hâlâ da şiir
yazarım. Şiirin yeri farklıdır.
Edebiyatta şiirin müstesna bir
yeri vardır.
Hikâye ve özellikle roman
türüne yönelmemin birkaç
nedeni var: son yüz yılda
ortaya konulan Türkmen
edebiyatı türlerinde roman
sayısı iki elin parmak sayılarını
geçmediğini görürüz. Tabii
ondan önce de yok gibiydi.
Oysa roman son üç yüz yılın
hatta dört yüz yılın en kayıta
değer bir edebiyat türü
olduğunu görürüz. Ayrıca
toplumun sosyolojik yapısını,
insanların psikolojik yapısını
ve evrelerini en güzel şekilde
– bence – romanla ifade
edilebilir.
Çağımızda şiir ikinci plana
düştüğünü görebiliyoruz.
Bunun da çok nedeni var.
Sanırım burası o alana girmek

için uygun zemin değildir.
Sadece şunu söylemem gerekir
ki her millette yetişmiş çok iyi
şairleri olduğunu ve onları göz
ardı etmek haksızlık olur.
Dünyada gelişen olayları birkaç
mısrada ifade etme imkânı
yok. Yapmaya kalkarsanız çoğu
yerde tekrara düşersiniz. O
nedenle şiirden ziyade roman
daha önde yer almaktadır.
Başka bir açıdan bakıldığında
Nobel ödüllerine layık görülen
edebiyatçıların yazmış
oldukları romanlarla ödülü hak
ettiklerini görürüz. Bernard
Show, Thomas Mann, Ernest
Hemingway, John Steinbeck,
Gabriel Garcia Marguez, Necip
Mahfuz, Orhan Pamuk v.s.
yazarlar hep romanlarıyla ün
kazanmışlardı. Şiirleriyle Nobel
Ödülü kazanan yazar çok azdır.
Sadece Nobel ödülü bizim
için bir ölçü olmadığını da
burada söylemek lazım.
Ünlü Türk romancıları Cengiz
Aytmatov, Cengiz Dağcı,
Yaşar Kemal… Cezayir asıllı
Ehlam Misteğanmi yazdıkları
romanlar yüzlerce baskı yaptığı
gibi onlarca da dile çevrildi.
Bu arada Rus ve Alman
romancılarını unutmamak
gerekir.
Yukarıdaki örneklerden
görebiliriz ki roman artık
çağımızın kabul gördüğü bir
edebiyat türüdür. Gelişen
dünyada en iyi şeklide anlatım
tarzıdır roman.
A.K.
Romanlarınızda ne tür olayları
işlemeye uğraşırsınız?
K.B.
Fantastik yazılardan ziyade
gerçekçiliği tercih ederim.
Irak’ta Türkmen toplumu
insani açıdan hak ettiği bir
yaşam ortamını bulmadı.
1900’lerden beri Türkmen
toplumu nefes alacak rahat
yaşayacak bir atmosfer
bulmadı. Böyle bir ortamda
büyüyen birisi için hayal
kurmak ne kadar güzel olsa
da gerçekler daha ağır bir

şekilde kendini gösterir.
Evden sokağa, okuldan devlet
dairelerine çarşı pazar sadece
bir tedirginlik bir endişe yaşatır
size. Aşklar bile sancılıdır bizim
topraklarda.
Benim çok hayallerim vardı.
Ama sadece beynim içinde
bir köşesinde sıkışıp kalmıştı.
Neden çünkü dört yanınızda
bas bas bağıran gerçekler var.
Hepsi beni yaz diyor.
A.K.
Türkmeneli gibi bir coğrafiyede
doğup büyüyen ve bu
coğrafiye Irak’ın bir parçası
olup böyle bir yolu seçmek zor
olmuyor mu?
K.B.
Kolayı herkes yapar.
Zoru seçmeseniz başarı
elde edemezsiniz. Bizim
Türkmeneli’nin her köyünde,
kasabasında, ilinde her gün bir
olay yaşanıyor. Kayıta alındığını
sanmıyoruz. Bazen bir iki satır
haberle geçiştirilir. Eğer haber
yapılırsa tabii. Ama halkın
hafızasında o olaylar durur.
Zamanla oda gider. Bizde de
arşiv mantığı hâlâ yer etmediği
için veya başta Kerkük
olmak üzere Türkmeneli’de
olayları konuları arşivleme
mekanizmesi müessesesi
olmadığı için Türkmen tarihi
zamanla yok olur gider. Toplum
hafızası kayıtlarla canlı durur.
Ben bir tarihçi değilim. Ama
toplumun yaşamış olduğu
olayları edebi bir türle yani
hikâye ve romanla arşivlemeye
çalışıyorum. Yeni nesilde tarih
meraklısı çok az. Ama romana
meyil fazladır. Harry Potter,
Yüzüklerin Efendisi romanlar
ne kadar hayal ve fantezi bir
roman olsalar da (ki sonradan
beyaz perdeye uyarlandılar)
başlangıçta roman olarak
ortaya çıkmışlardır.
A.K.
Roman yazmanın ana temeli
nedir sizce?
K.B.

Çok kitap okumaktır.
Etrafında olan bitenlere siyah
gözlükle değil çıplak gözle
bakmanız gerekir. Gözle
resmi yakalarsınız ve arkada
beyninizde yorumlamaya
gidersiniz.
Bizim toplum için ise özellikle
Türkçe kitaplar okumakla olur.
Latin alfa bayla yazılmayan
bir yazı hele hele edebiyat
türleri başarı elde edemez.
Irak Türkmenleri arasında
eli kalem tutan herkes için
geçerli bir sözdür bu. Ana dilini
öğrenmemek ve yazmamak
için her türlü bahane kabul
edilemez.
Türk edebiyatında çok iyi
hikâye ve romancılar var.
Bunları takip etmek zor
değil. Genç yazarlar bana
darılmasınlar; saatlerce
internet önünde facebookla
uğraşmaktansa, aynı internette
yüzlerce hikâye ve romanlar
var. Bedava yayınlanmış.
Okuyabilirler. Okumadan
insanın ufku açılmaz
genişlemez. Ayrıca yazdıkları
yazıları lütfen birkaç kişiye
okutsunlar. Hemen yayınlamak
marifet değil. Sağlam bir eser
ortaya koymak için acele
etmek doğru bir yol değil.
A.K.
“Kerkük Seni Yazdım”
“Kerkük’te Zaman” romanlar
yanında “Yabancı” hikâye
kitabı ve “Kerkük’te Korya
Pazarı” uzun hikâyenizin
ikinci baskısı yeni çıktı.
Hikâye çok hoşuma gitmişti.
Hatta Arapçaya çevrildi. Bu
hikâyeden biraz bahseder
misiniz?
K.B.
Doğup büyüdüğüm Korya
semtinde yaşadığım olaylar her
zaman belleğimde dururdu.
Şehrime toplumuma olan vefa
borcumu ancak kâğıda dökerek
dünyaya duyurmam gerektiğini
düşünüyorum hep.
Hikâye ve romanlarımda
olaylar kendi kendini kâğıda
döker, bana sadece biraz

K.B.
“Kasırgada Yol Alanlar”
romanım hakkında söze
başlarken sizin aracınızla Prof.
Dr. Ömer Kazancı’ya ve Dr.
Merdan Kutup’a ve oğlum
Muhammed Habib’e teşekkür
etmeyi bir borç bilirim. Biraz
yukarda dile getirdiğim
konuyu burada bir örnekle
göstermek isterim. Yani bir
yazıyı yayınlamadan önce
birkaç kişiye gösterip onlardan
görüş ve fikirlerini almak çok
yararlı olur. Ben “Kasırgada Yol
Alanlar”ı yazdıktan sonra ilk
olarak oğluma okuttum. Bana
bazı konular hakkında bilgi
verdi. Sonra Prof. Dr. Mehmet
Ömer Kazancı beye gönderdim.
Roman hakkında çok isabetli
uyarı ve notlar yazdı. Onlardan
çok yararlandım. Aynı andı
romanı Dr. Merdan Kutup’a
gönderdim. Ondan da güzel
fikirler aldım. Böylece üç
değişik kişinin görüşü benim
yazmış olduğum romanı
tekrar gözden geçirmeme
vesile oldular. Onlara teşekkür

K.B.
Keşke resim yapmayı müzik
çalmayı da bilseydim.
Türkmen’i dünyaya tanıtmak
için hangi yol varsa onları
hepsini denemek isterdim.
Ürünler vermek isterdim.
Yazmış olduğum kitaplarım
hep bu yöndedir.
Bir yazar için milletine
toprağına olan borcunun
ödenmesinin yolu bu olmalı
bence.
A.K.
Yolculuğumuza şimdilik bir
virgül koyacağım. Çünkü
sizinle Türkmen edebiyatıyla
ilgili değinmemiz pek çok
konu var. Umarın onları da
yakın zamanda geçekleştiririz.
K.B.
Memnuniyetle.
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TELAFER STADI AÇILDI
olarak ilçede spor etikinliklerini
canlandırmak amaçlı başka
spor tesislerinin de açılması için
çalışacaklarını ifade etti.
Yeni açılan stadta önümüzdeki
günlerde Musul Spor Takımı ile
başka bir takımın maç yapacağını
beklenildiğini belirtildi.
Stadın açılışına çok sayıda spor
sever ve spor teknik direktörleri
de katıldı.

Ninova Valisi Necim el-Cuburi
Musul'un güneyinde yer alan
Telafer İlçesi'nde futbol stadının
açılışını yaptı.
El-Cuburi'nin yaptığı açıklamaya
göre, Telafer Belediyesi, terör
örgütü DAİŞ tarafından 4 yıl
önce yıkılan ilçede bulunan en
büyük futbol stadının imarını
tamamladığını ilan etti.
El-Cuburi, Ninova'nın yerel idaresi

Başakşehir-PSG maçında ırkçılık krizi
Uluslararası Basketbol
sıralamasında Irak Milli
Takımımız puanlarını
112.7'yi elde ederek
sıralamda 77. Merkezde yer
alarak iki mertebe yükseldi.
Yeni sıralamalara göre Irak
, Arap dünyası arasında
Tunus, ürdün, Lübnan,
Mısır, Fas ve Katar'dan
sonra 7. sırada yer alıyor.
Asya kıtasında ise Irak'ın

yeni sıralamasında 13.
Sırada Avsuturalya, İran,
Newslanda, Çin, Güney
Kore, Flipin, ürdün,
Japonya, Lübnan, Katar'dan
sonra yer almaktadır.
Dünya üzerinde birinci
sırada ise Amerika
liderliğini sürdürüyor
ardınan İspanya
,Avusturalya ve Arjantin
takımı yer alyor.

Gençler, Covid-19 nedeniyle
çevrimiçi düzenlenen Dostluk
İçin Futbol Turnuvası'nda yine
bir arada
Uluslararası Çocuklar
Sosyal Programı
kapsamında düzenlenen
Dostluk İçin Futbol
(F4F) 2013 yılından bu
yana, genç nesilleri
birleştirmek adına
sınırların ötesine geçti.
Gazprom tarafından
düzenlenen, dünyanın her
yerinden spor ve eğitim
etkinliklerini içeren programın
amacı, sağlıklı bir yaşam tarzıyla
birlikte dostluk, barış, eşitlik gibi
temel insani değerleri teşvik
etmek.
Ancak çocuklarla dolu açık
alanlara ve futbol sahalarına
alışkın olan Dostluk İçin Futbol,
Covid-19 salgınına uyum
sağlamak zorunda kaldı.
2020'de programın temel
etkinlikleri çevrimiçi hale geldi.
Tüm sezon boyunca, farklı
ülkelerden genç oyuncular ve
gazeteciler sayısız etkinliğe
uzaktan katıldı.
Alexey Yaroshevsky (Spor
Gazetecisi ve F4F Elçisi) :

''Dostluk İçin Futbol'a katılan
çocukların gerçekten bu
duruma alıştığını düşünüyorum.
Salgında bile etkileşime
girme fırsatı verildiği için
oldukça heyecanlanlılar.
Bazılarıyla iletişim kurdum.
Arkadaş edinecekleri ve
dünyanın her yerinden
insanlarla tanışabilecekleri için
gerçeğinden memnunlar”
Karantina sırasında dünyanın
her yerinden genç muhabirler,
izleyicilerin moralini yükseltmek
için Futbol İçin Dostluk’a katıldı
ve "İyi Haber Şovu" nu doğurdu.
Muhabirler spor, müzik, vahşi
yaşam ve eğlence gibi çok sayıda
temaya değiniyorlar. Amaç
ise pozititif bir ortam yaratıp,
gülümsetirken bilgilendirmek.

Medipol Başakşehir ile Paris
Saint-German arasında Salı akşamı
oynanan maçın 'ırkçılık skandalı'
nedeniyle yarım kalması hem
uluslararası futbol camiasında hem
de Türkiye'de büyük tepki topladı.
Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki
son maçın 13. dakikasında
Başakşehir'in teknik ekibinden
Pierre Webo, maçın Romanya
Futbol Federasyonu'ndan
dördüncü hakemi Sebastian
Coltescu'nun kendisine karşı ırkçı
ifadeler kullandığını söyledi.
Saha içerisinde 10 dakikadan uzun
süren tartışmaların ardından hem

ev sahibi hem de konuk takım
futbolcuları da sahayı terk etti ve
UEFA maçı yeni hakem ekibiyle
oynanmak üzere Çarşamba
akşamına erteledi. Maçı PSG 5-1
kazandı.
Maç öncesinde hakemler ve iki
takımın futbolcuları orta sahada
diz çökerek Şampiyonlar Ligi
müziği eşliğinde ırkçılığı protesto
etti.
Dünyada futbolda ırkçılık karşıtı
mücadeleye karşı sıkı önlemler
alınıyor. UEFA da bu doğrultuda
uzunca bir zamandır sıfır tolerans
politikasıyla hareket ediyor.

Ancak tüm bu önlemlere rağmen
geçtiğimiz hafta İngiltere ikinci
ligi Championship'te Millwall
taraftarları, maç öncesi diz

bükerek ırkçılığı protesto eden
oyuncuları yuhaladı. İngiltere
Futbol Federasyonu da olayla ilgili
soruşturma başlattı.
BBC

İspanyol futbolcu Sergio
Ramos, Real Madrid'den ayrılmayı
düşünüyor

Clippers ile sözleşme yenileyen Paul
George, yıllık 45 milyon dolar
kazanacak

Tecrübeli savunma oyuncusu Sergio Ramos'un, sezon sonunda
bitecek olan sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan İspanyol devi
Real Madrid'den ayrılmayı düşündüğü belirtildi.
İspanyol devi Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos için
flaş bir iddia gündeme geldi. Onda Cero'nun haberine
göre Ramos, artık takımdan ayrılmayı düşünüyor.Habere
göre PSG'nin büyük ilgi gösterdiği oyuncu ile İngiltere ve
İtalya'dan da önemli ekipler ilgileniyor. Ramos'un sözleşmesi
30 Haziran 2021'de sona ereceği için devre arası itibariyle
başka takımlarla transfer görüşmelerine başlayabilecek. Real
Madrid, oyuncularından yeni bir maaş indirimi talep etmeye
hazırlanırken Sergio Ramos'un ise mevcut sözleşmesinin 2
yıl uzatılması yönünde bir talebi olduğu belirtiliyordu. Real
Madrid'in ise tecrübeli oyuncuya 1 yıllık sözleşme önerisinde
bulunmak istediği aktarılmakta.
Sondakika

NBA yıldızı Paul George, Los Angeles Clippers ile 4 yıllık sözleşme
yeniledi. Takımıyla sözleşmesi 5 yıla çıkan George'nin buna göre
yıllık kazancı 45 milyon dolar olacak .
NBA'in internet sitesinde yer alan haberde, Clippers'ın 30
yaşındaki George ile 190 milyon dolar karşılığında 4 yıllık anlaşma
sağladığı belirtildi.Takımla mevcut sözleşmesinden bir yılı daha
bulunan George'un yeni kontratın da eklenmesiyle Clippers'tan
5 senelik kazancının yaklaşık 225 milyon dolar olacağı ifade
edildi. George'nin buna göre yıllık kazancı 45 milyon dolar olacak
. Paul George, Indiana Pacers ve Oklahoma City Thunder'da
forma giydikten sonra Temmuz 2019'da Clippers'a transfer
olmuştu. NBA'de 6 kez all star seçilen ABD'li skorer basketbolcu,
Clippers'taki ilk yılında normal sezonu 21,5 sayı, 5,7 ribaunt, 3,9
asist ortalamalarıyla tamamlamıştı.
Sondakika

FIFA En İyiler Ödülleri için
yarışacak finalistler belli
oldu. En iyi erkek futbolcu
için Juventus'tan Cristiano
Ronaldo, Bayern Münih'ten
Robert Lewandowski ve
Barcelona'dan Lionel Messi
aday oldu.
FIFA'dan yapılan açıklamaya
göre, farklı kategorilerdeki
ödüller için yarışacak
adayların sayısı, 25 Kasım-9
Aralık tarihlerinde milli
takımların teknik direktör
ve kaptanları ile basın
mensupları arasından
seçilmiş bir grubun yanı sıra
halkın da katıldığı oylama
sonucunda 3'e düşürüldü.
Yeni tip koronavirüs
tedbirlerinden dolayı
çevrim içi düzenlenecek
ödül töreni, 17 Aralık'ta
İsviçre'nin Zürih kentindeki
FIFA Genel Merkezi'nde
yapılacak.

5. FIFA En İyiler Ödülleri
töreninin sunuculuğunu,
Reshmin Chowdhury ile
Ruud Gullit üstlenecek.
Törende, erkekler ve
kadınlarda yılın en iyi
futbolcusu, kalecisi, teknik
direktörü ve yılın 11'inin
yanı sıra en iyi gol, taraftar
ve fair play ödülleri de
sahiplerini bulacak.
FİNALİSTLER ŞÖYLE:
En iyi erkek futbolcu:
Cristiano Ronaldo
(Juventus)

Robert Lewandowski
(Bayern Münih(
Lionel Messi (Barcelona(
En iyi kadın futbolcu:
Lucy Bronze (Olympique
Lyon(

Pernille Harder (Wolfsbur)
Wendie Renard (Olympique
Lyon)
En iyi erkek kaleci:
Alisson Becker (Liverpool)
Manuel Neuer (Bayern

Münih)
Jan Oblak (Atletico Madrid)
En iyi kadın kaleci:
Sarah Bouhaddi
(Olympique Lyon)
Christiane Endler (Paris
Saint-Germain)
Alyssa Naeher (Chicago Red
Stars)
En iyi erkek teknik direktör:
Marcelo Bielsa (Leeds
United)
Hans-Dieter Flick (Bayern
Münih)
Jürgen Klopp (Liverpool)
En iyi kadın teknik director:

Emma Hayes (Chelsea)
Jean-Luc Vasseur
(Olympique Lyon)
Sarina Wiegman (Hollanda
Kadın Milli Takımı(
FIFA Puskas Ödülü:
Giorgian De Arrascaeta
(Ceara-Flamengo/ Brezilya
Serie A)
Son Heung-min
(Tottenham-Burnley/
İngiltere Premier Lig)
Luis Suarez (BarcelonaMallorca/ La Liga)

Kerkük Sabahı
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GOOGLE: IRAKLILAR’IN EN ÇOK
ÖNEMSEDİĞİ ŞEY KORONAVİRÜS
Geçtiğimz 09 Aralık 2020 Çarşmaba
günü, Google şirketi 2020 yılında Irak
halkının en çok ilgilendiği konular
hakkında özel bir araştırma yaptığını
açıkladı.
Yapılan araştırma insanların
Google’da en çok ne hakkında bilgi
araştırdıkları ve hangi konu hakkında
en çok sorular sorduklarına yönelik
hazırlandı.
Hazırlanan araştırmada Irak halkının
en çok Kovid 19 salgının hakkında
bilgilerin araması yaptıklarını
öğrenildi. Bunun yanında son sınıf
öğrencilerin sonunçları ve elektronik

sistemle başlatılan Newtin yöntemi
de yer aldı.
Araştırmada Irak halkının
2020 yılında önem verdikleri
meselelerden biriside ABD’nin
seçimleri ve futbool maçlarını
özelikle de
İspaniya
Ligi’ni
takip

ettkilerini ortya çıktı.
Google şirketinin Ortadoğu ve
Afrika bölümünün müdürü Daliye
el-Fikhi’nin yaptığı açıklamaya göre
ise 2020 yılıdan Google arama
motoronda en çok araştırılan
konular insanların salgınla nasıl
yaşayabileceği hakkında olduğunu
dikkatimi çekti dedi.
Irak halkının bu gibi zor durumlarda
böyle konularda araştırma yapmaları
bizim için Google şirketi olarak
sevindirici bir duygudur umudumuz
Irak halkına bu yolla yardımcı olmaya
devam etmemizdir.

'Kıyamet Günü' uçağı
Rusya'da bir nükleer savaş sırasında devlet başkanı ve diğer üst düzey
yetkilileri korumak ve komuta kontrol merkezi olarak kullanılmak üzere
tasarlanan bir "Kıyamet Günü" uçağı bakım gördüğü tesiste soyuldu.
Devlet medyası, güneydeki Taganrog Havacılık Bilim ve Teknik
Kompleksi'nde bulunan Ilyuşin-80 tipi uçağın kargo kapağının açıldığı
ve telsiz donanımından 39 parçanın çalındığını duyurdu.
Guardian gazetesinin haberine göre hırsızlar yakalanamadı. Rusya
İçişleri Bakanlığı bir uçağın soyulduğunu doğruladı ancak bunun hangi
uçak olduğunu açıklamadı.
Rus televizyon kanalı Ren-TV, polisin uçakta bir ayakkabı ve parmak
izleri bulduğunu aktardı.

Sanal Ortamda
Eğitim

Türkmen Kardeşlik Ocağı'nın haftalık etkinlikleri çerçevesinde
"Sanal Ortamda Eğitim" başlığı altında bir panel düzenlenmiştir.
Panele konuşmacı olarak Bağdat İl 1. El-Rusafa Eğitim Genel
Müdürü Yardımcısı Sayın Abdulbasıt El-İzzi, 1. El-Rusafa Eğitim Genel Müdürlüğü eğitim müfettişlerinden Sayın Hamail Türki ve Sayın
Güzeyde Abdulhüseyin ve El-İrakiye Üniversitesi Eğitim Fakültesi
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Kültür Bakanlığı: onlarca siteyi
Dünya Mirası listesine dahil
etmek için bir dosya hazırladı

Bağdat – INA
Kültür Bakanlığı onlarca siteyi Dünya Mirası listesine dahil etmek için
bir dosya hazırladığını açıkladı.
Bakanlıktan bir kaynak Irak Haber ajansına (INA) yaptığı açıklamada,
Divaniye’de tarihi Nefer şehri, Ninova’da Nemrut şehrini içermekte
olan onlarca siteyi Dünya Miras Listesine dahil etmek için bir dosya
hazırladığını açıkladı.
Diğer sitelerse şunlardır, İslamı Vasıt şehri, Reşit ve Mütenebbi
caddeleri, Babül Muazzam ile Babül Şarki arasındaki Dicle kıyısı,
Necef’te Vadi Es Selam mezarlığı ve Necef denizi, Save gölü, Kerbela’da
El Iheydar kalesi, Anbar’da Hit kalesi, Kerkük Kalesi, Duhok’ta Imadiye
kalesi, Halebçe’de Sasani bir site, Ninova’nın Şeyhan ilçesinde İzidi
Laleş tapınağı.

Geleceğin akıllı evi yaşlı,
engelli ve kronik hastalığı
olanlar için tasarlandı

Bir hikayem var
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YAĞMUR
DUASI
Uzun yıllar boyunca Telafer halkı
yağmurların gelmesi için İlçenin en
güneyine çıktılar, çünkü yağmur
o yıl geç kalmıştı ve çıktıkları o
bölge bu adla anılan eski bir yüksek
tepe olduğu için Karatepe bölgesi
deniyordu ... O zamanlar herkes Ziraat
ve tarım İşlerinde calışmaktaydı bu
yüzden dua edip yağmur istediler
ama yağmur yağmadı. . Ve Telafer'de
Gergeri mahallesinde yaşayan Yusuf
adında Yahudi biri vardı ..Yusuf
Halkı topladı ve onlara şöyle dedi:

Zoom

İlçe'de en kötü adamı yanınıza

Burhan Müftü

almalısınız,.. Böylece insanlar İlçede
arif olan birinin evinde toplandılar
ve ondan Yahudi Yusuf'u yağmur
duası için getirmesini istediler, ancak

Kerkük Sabahı

Yapay zeka teknolojide oyunun kurallarını
değiştiren en önemli unsurlardan biri. Batı
Yunanistan kenti Patras’ta araştırmacılar
yapay zekayı evlerimizde devrim yaratmak
için kullanıyor.
İnsanlar giderek daha uzun yaşıyor, sağlık
ve sosyal bakım sistemlerini daha fazla
zorluyorken, "destekli yaşam" teknoloji
dünyasında popüler bir terim haline geldi.
Geleceğin akıllı evi, yaşlı, engelli ya da
kronik hastalıklardan muzdarip insanlar için
tasarlandı. Amaç, bağımsızlığı sürdürmek.
Akıllı evin duvarında akıllı bir ayna var. Yüz
tanıma teknolojisini kullanarak hastalık
belirtilerini tespit edebiliyor.
Peloponnese Üniversitesi'nden Christos
Antonopoulos, "Şu an bildiğimiz anlamda
hastanelerin altyapısı limitlerine,
kapasitesine ulaşıyor. Gelecekte bu daha
kötü olacak. Bu nedenle hastaneden
alabileceğimiz ve evde yapabileceğimiz
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herhangi bir hizmetin hastaneler ve bütün
bir sağlık sistemi için kritik ve çok yararlı
olacağı aşikar" ifadelerini kullanıyor.
Sesli komutlar akıllı evin kapı ve pencereleri
açıp kapayabiliyor ve ışığı kontrol
edebiliyor. Sensörler evde yaşayan kişinin
hareketlerini izleyerek davranışlarında
bir değişiklik olması halinde demans gibi
hastalıkların erken belirtilerini tespit
edebiliyor.
69 yaşındaki Kostas Koutsopoulos, "Evimde
böyle bir teknolojiye sahip olmak eni mutlu
ederdi çünkü bu beni güvence altına alır.
Evde doktor varmış gibi olurdu" diyor.
Avrupa’da ufukta beliren 5G ile artan
bağlanabilirlik, akıllı ev teknolojisini bir
sonraki seviyeye taşımaya yardımcı olacak.
Büyüyen ve yaşlanan nüfusla nasıl başa
çıkılacağı Avrupa ve ötesi için bir sorun.
Patras’ta geliştirilen akıllı ev konsepti belki
de bir çare sunabilir.

O arif Yahudi Yusuf'un örgü işinde
çalıştığını ve yağmur duası nedeniyle
işinden ayrılmayacağını söyledi ..
bu yüzden ona günde kazancının
iki katı para vermeye karar verdiler
Böylece Yahudi kabul etti ve dışarı
çıktı ... Karatape bölgesine giderken,
gökyüzü bulutlandı ve yağmur
damlaları inmeye başladı, toplanan
adamlar sevindi ve Yahudi Yusuf'u
akan suyla Telafer'ın bağlarında
fırlattılar ve Yahudi güldü .. ona
neden gülüyorsun sordular ?Yahudi
yusuf dedi ki, sizi test etmek
istedim, şehirdeki en kötü adam
olduğumu biliyor musunuz, diye
bir oyun oynadım ama her halde
yağmur yağdı .ondan sonra telafer
halkı yahudilerin nasıl olduğunu tam
anlamıştır..
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Not: Gazetemizde yer alan köşe yazıları ve
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