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TUZHURMATU'DA HÜSEYİNİ YAS VE HÜZÜN
BAYRAĞI GÖNDERE ÇEKİLDİ
Tuzhurmatu halkının
isteği üzere ikinci kez elAbbasiye Atesbesi'nden
bir heyet Tuzhurmatu
İlçe'sinde hazır bulunarak
Aşura bayrağı göndere
çekme merasimine
gerçekleşti.
Gerçekleşen bayrak
göndere çekme merasimi
Tuzhurmatu'nun
ortasında Yüksek Dini
Merci'nin temsilcisi ,
yetkililer ve ilçe halkının
yoğun katılımı ile
gerçekleşti.
Bilindiği üzere muharrem
ayının gelişi ile birlikte
Irak'ın farklı bölgelerinde
olsun ve dünyanın
farklı yerlerinde hüzün
bayrakları göndere
çekilmesi adeta
geleneksel bir duruma
gelmiştir.
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HARBİYE: DAEŞ'Lİ TERÖRİSTLERE AYIT ÜÇ
BARINAK YERLE BİR EDİLDİ
Kerkük Operasyonlar
Komutanlığı Komutanı
Korgeneral Saad Harbiye,
Kerkük sınırları içerisinde
bulunan terör örgütü DAEŞ'e
ayıt üç barınak yerle bir
edidliğini duyurdu.
Harbiye, Federal Polis
Güçleri havadan Irak Hava
Kuvvetleri'nin desteğili
Kerkük'ün Vadi Karha ve
Haradat köyünde teröristlerin
olduğunu aldıkları istihbaret
biligileri üzere yaptıkları askeri
operasyonda teröristlere ayıt
iki barınak bularak içinde farklı
patlayıcı bombalar ayrıca

janaretör,yiyecek malazemeler
, kıyafetler de buldular ve
güvenlik güçleri tarafından her
iki barınak yerle bir edildi dedi.
Harbiye, Federal Polis
Güçleri'nin Irak Hava
Kuvvetleri ile Kerkük'e bağlı
Vadi Zeğeytun köyünde
yaptıkları operasyonda ise
teröristlere ayıt yer altında
bir odalık baranakın içinde
teröristler tarafından
hazırlanan patlayıcılar , yatak
, yemek malzemeleri ve çeşitli
eşeyalar buldular daha sonra
güvenilk güçleri tarafından
barınak yerle bir edildi dedi.
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KERKÜK VALİSİ BEDİR ÖRGÜTÜNDEN BİR
HEYETİ KABUL ETTİ
Kerkük Valisi Rakan Said
el-Cuburi Bedir Örgütü
Kuzey Bölge Sorumlusunun
Yardımcısı Dr.Umran
Cemal'ın başkanlığında
bir heyeti kabul ederek
Kerkük'teki hizmet
meslelerini ve hizmet
dairelerinin konu ile ilgli
çalışmalarını görüştüler.
Gerçekleşen görüşme
sırasında Kerkük Valisi ,
Kerkük vatandaşlarına
su, elektrik, yol, sağlık ve
diğer hizmet konularında
verdiğimiz sözleri yerine

getirmek için yerel idare
olarak çalışıyoruz dedi.
Öte yandan Dr.Umran
Cemal, bizler de Kerkük

halkı için yapılan çaılşmalar
ve atılan adımlardan
dolayı Kerkük idaresini
destekliyoruz dedi.

MEME KANSERİNİ ÖNCEDEN BELİRLEMEK İÇİN
ÖZEL BİR TOPLULUK KURULDU
Meme kanserini önceden belirmeğe özel
(Pembe Ay) münasebetinden dolayı Kültür
ve Turizim Bakanlığına bağlı Kerkük'teki
Kültür Evi ile Kızılay Cemiyeti tarafından ortak
bir insani topluluk kurduklarını ilan ettiler.
Kurulan topluluğun amacı ise 2019 yılının
Eylül ayında kadın ortamlarında özel faliyetler
düzenleyerek meme kanserinin önlemleri
için gereken adımların yayılmasına yardımcı
olacaklar aynı zamanda da bu hastalığın
daha fazla yayılmasının önüne geçilmesini ün
görülüyor.
Bu münasebetten dolayı tüm sivil toplum
örgütleri, sanatçı birlikleri, öğrenci birlikleri,

kadın bilikleri ve medyacılara bu insani
toluluğa katılmaları için Kültür Evi ve
Kızılay Cemiyeti'nden çağrı yapılmaktadır.
Ayırca bu ay münasebetinden dolayı her
iki kurumda konu ile ilgili çeşitli faliyetler
düzenleyeceklerini duyurdular.

DİYALE'NİN KUZEYİNDE ASKERİ OPERASYON
Diyale İli'ne bağlı Kara
Teppe Nahiyesi'nin müdürü
tarafından açıklamaya
göre Diyale İli'nin
kuzeyinde bulunan Beriha
köyünde askeri operasyon
düzenlendi.
Kara Teppe Nahiyesi'nin
Müdürü Vasfi el-Timimi'nin
verdiği açıklamaya
göre istihbaret bilgileri

üzerine başlatılan askeri
operasyonlarda çeşitli
bomalar ve el bombası ele
geçiriliğini aynı zamanda da
sivilleri kaçıran teröristler,
teröristlere ayıt özel bir ceza
evinin bulunuğunu belirtti.
El-Timimi, gerçekleşen
askeri operasyonda Irak
Ordusu'nun 5. Kol ve
Haşid Şabi Gücleri'ne bağlı

24.Tugay da katıldığını
söyledi.
Sözünün devamında elTimimi, güvenilk komisyonu
muharrem ayına özel bazı
güvenlik tedbirleri alınıdığını
dile getirdi.
Bilindiği üzere güvenlik
güçleri ara sıra teröristlere
karşı askeri operasyonlar
düzenlemektedir.
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TÜRKMENLER,
KERKÜK'TE
YASADIŞI YÜZ
BİN SEÇMENİN
SEÇMİLERE
KATILMAMASINI
İSTİYORLAR
Türkmenler önümüzdeki yılda
gerçekleşmesi planlanan yerel
seçimlerde Kerkük'teki yerel
seçimlere, yüz bin seçmenin yasadışı
kayıtlarının yapmalarından dolayı
seçimlere katılmamasını merkezi
hükümetten istediler.
Önceki dönemin Türkmen
milletvekili Casim Muhammed
Cafer, konu ile ilgili açıklama
yaparak '' Kerkük'te yerel seçimlerin
yapılması söz konusu olduğunu ve
hükümetin ertemele gibi bir girişimi
olmadığını , seçmen kütüklrindeki
denetlemelerinin tamamlanmasına
kadar böyle gözüküyor ''dedi.
Cafer, ''Planlama Bakanlığı'nın
vatandaşlara verdiği gıda karnasına
göre çalışma yapılırsa eğer Kerkük
kirizini bir hafta sürecinde
çözüleceğini de''vurguladı. Cafer,
Kerkük'te yerel seçimlerin yapılması
için 1957 yılında yapılan nufüs
sayımına dayanılmasının gerketiğini
aksi takdirede Kerkük'te yeni
sorunlar yaşanabileceğini sözlerine
ekledi.
Bilindiği üzere ülkede yerel
seçimlerin yapılması için
önümüzdeki 2020
yılının Nisan
ayında Bağımsız
Yüksek Seçim
Komserliği
tarafından
gereken
hazırılıkların
çalışmalarına
devam ediliyor.

Kerkük Sabahı

haberler

Türkmen Bölgelerinden
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KANIN KILIÇA ZAFERİ
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TÜRKMEN ŞEHİTLERİ, HÜSEYİNİ
MEVKİBLERDE

Muharrem
ayının gelişi
ile birlikte
hüzünlü
havalar
çerçevesinde
Hüseyini
mevkibler
tarafından
Hz.Hüseyin
(a.s)'ın, Ehli
Beyt(a.s)'ın
ve Sehabalar
(a.s)'ın gerçek İslam
dinin uğruna gösterdikleri fedekarlığının ve kanın kılıca zaferinin
hatırlatmak için özel hazırlıklar yapılır.
Hüseyini bayraklar, Hüseyinyeler'in üzerinde , evlerin üzerinde ve
caddelerde göndere çekilir. Hüseyini mevkibler Türkmeneli'nin
bölgelerinde özelikle de Tuzhurmatu'nun caddelerinde yürüyüşe
çıkarlar ellerinde Hüseyini bayraklar ve bayrakların yanında ellerinde
Türkmeneli bölgelerinde olsun Tuzhurmatu'da olsun ister teröre

kurban isterse savaşlarda veya farklı
nedenlerden dolayı Türkmen şehitlerinin
resimlerini de taşırırlar.
Tabiki bu şehitlerin arasında siviller, askerler, Tuzhurmatu'da terör
eylemlerinde kurban düşenler, terör örgütü DAEŞ'e karşı savaşan
Haşid Şabi (Türkmen Gücü)'nün kahraman askerlerinin resimleri
halkın ellerinde taşınır .
Türkmen şehitlerin resmileri, kanın teröre ve karanlık terör örgütü
DAEŞ'e karşı zaferin anlamına geliyor.
Türkmen şehitleri, İmam Hüseyin(a.s)'ın, kardeşi Hz.Abbas (a.s)'ın ve
Ehli Beyt (a.s)'ın sahabalardır. Hepsine cennette selam olsun.

Türkmen Bölgelerinden
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Kerkük denilen şehirden hatıralar

BURHAN EL MÜFTÜ
Mevsimlik Hasa Su nehri
Kerkük’ün ortasından geçip
memleketi iki tarafa ayırırdı,
Kerkük’lülerin deyişine göre iki
( yaka) korya ve kale’ye ayırırdı.
Kalenin özellikle nehre karşı
olan eteğinden yukarıya doğru
üç seviyede ağaçlar dikilmişti ,
koryadan bakıldığında ağaçların
üst kısmına yapılmış sihirli bir
kale gibi görünmekteydi, bu fikir
de yedi dünya harikalarından
biri olan Babil’deki efsanevi
asılı bahçelerden alınmıştır. İki
durumda da Nebukadnezar’ın
yaptığı harikalardan biriydi. Hasa
Su etrafı güzel manzarasından
dolayı çay bahçelerinin ve
gazinoların bulunduğu yerdi,
sandalye ve masalar muhteşem
bir şekilde dizilirdi , orası
Kerkük’teki personellerin
arkadaşlarıyla buluşup bazı
konuları tartışmak ve evden
uzak sohbet etmek için gittikleri
yerdi . Günümüzde (+18 ) film
türlerinden sınıflandırılan
bu gibi filmler El Hayam
sinemasında bazı gençler
tarafından toplanarak izlenirdi,
adı geçen sinema bu tür filmlerle
meşhurdu. Hayali proje (Kerkük
sulama projesi) ismi altında
olan Hasa Su nehrini bilerek
kurutmak için o dönemde
Irak’ta yapılan en büyük
yolsuzluk porejesiydi , 1977
yılında başlayan bu projeden
sonra çay bahçeleri ve gazinolar
ortadan kaybolarak , gençler
de sinemadaki beyaz perdede
güzellikleri izlemek yerine savaşa
alanına ve onun kor gibi yanan
ateşinin ortasına gönderildiler.
Savaşın başlamasıyla beraber
ortaya çıkan batıl inançlar çıktı
. Bu inançları çıkaranlar ise

annelerin evlatlarını sağ salim
eve dönmeleri içindi , sürekli
istekle bir imkansızı istemeleri
ve kalplerini ona bağlamaları
umutsuzluk ipine sarınarak
ortaya batıl inançlar çıkar.
Babalar da bu batıl inançlar
karşısında sessiz kalarak
ortaya çıkan inançlara kanat
germekteydiler. Bu atmosferde
Kerkük belediyesi tarafından
yapılan Kale eteğindeki ağaçları
kesme operasyonu ve o ağaçların
gövdesinin çok kuvvetli olması
sonucu ve bu durumla ilgili
tüm Kerkük’te yayılan ilginç

haberlerle birlikte bu operasyon
durduruldu. Çıkan haber şöyleydi
o ağaçlar kesilince ağlıyordu
ve kesildiği zaman içinden kan
çıkıyor tıpkı yaralı bir can gibi
. Böylece o ağaçların mübarek
olduğu sanılarak ve inam Kasım
hazretlerinin makamına yakın
yerde oldukları için dallarına
yeşil kumaşlar bağlanıp anneler
tarafından adaklar adanıyordu
. Bu yüzden Kerkük belediyesi
ağaçları kesmekten vazgeçmek
zorunda kaldı , özellikle camii
imamlarının hutbelerinde
ağaçların ağladığını ve bunun

için herkes Allahu Taala’nın
yolunu tutması için bir işaret
olduğunu ifade ettiler. Konu
büyüyerek yayılmaya başladı,
çok kısa bir süre içinde o yer
insanlar tarafından adaklar
adamak için bir yere dönüştü
, bu olayı aydınlatmak için ve
çıkan inançların batıl olmasını
ispatlamak üzere bilimsel
tarafların açıklamaları ve
ağaçlardan çıkan kırmızı sıvı
laboratuvarlarda incelenerek
ortaya yapışkan ( sakız) gibi
bir şey olduğu tespit edildi .
O tür ağaçların uzun ömürlü
oldukları için baltayla gövdesine
vurulunca kırmızı bitkisel
yapıştırıcı bir madde çıkarıyor,
ve bu maddenin kan olmadığını
kanıtladılar. Belediye devreye
geçerek Kale’de tek bir ağaç
bırakmadı hepsini söküp kopardı
. Kerkük kin ve yolsuzluklardan
dolayı nehrini , batıl inançlar
yüzünden de Kaledeki
bahçelerini kaybetti ve bu hikaye
Kerkük’ün hafızasında hatıra
olarak kaldı .

Kerkük Sabahı

Kale’nin Bahçeleri.

6

Röportaj

K

sayı (45) . Pazartesi .9 Eylül .2019 : Mon.9 September. 2019 Issue No.(45)

e

r

k

ü

k

S

a

b

a

h

ı

Kerkük
Sabahı

N

E

W

S

P

A

P

E

R

ÜRDÜN'DE IRAK KİTAPLARINA
BÜYÜK İLGİ VAR

Kerkük Sabahı

Amman yarub salim
Çeviri: İlaf Enver

Şehir merkezindeki kaldırımları renklendiren
çeşitli kitaplıkların yanı sıra kütüphanelerle
doludur. Amman, çok sayıda kültürel ve sosyal
etkinliğin olduğu pek çok sergi nedeniyle,
tüm Araplar ve farklı milletlerden olan Avrupa
toplulukları için entellektüel bir forum olarak
kabul edilir.
Dar al-Ahliya, Dar al-Azmna, Dar al-Fada'at,
Dar al-uruk, Kuşk taliaa Hasan Ebu Ali ve
profesyonelleşmiş, hatta Amman'da kitap
satan diğerler mağazalara giderek, Iraklı
yazarların, siyaset sanatıyla, edebiyatla
ilgilenen çoğu yerde ve kütüphanelerde yer
aldığını görüyorsunuz. Tıp, mühendislik ve
biyografi, ayrıca akademik yazarlar ve diğer
birçok düşünce alanı bu mağazalarda yer
almaktadır.
Pek çok kütüphane ve büfeye yaptığımız
ziyaretler sayesinde, çoğu, Irak kitabının ezici
bir varlığa ve yaygın bir okur kitlesine sahip
olduğunu ve günümüzdeki Irak'taki olayları
anlatan ya da bunlarla ilgilenen modern Irak
tarihi ya da romanları hakkında konuşan

siyasi nitelikte kitapların çok arzu edildiğini ve
çabucak tükendiğini iddia ediyor.
Sami, 40 yıl kitap sattıktan sonra taliaa
kuşkunun sahibi olkan bize şunları söyledi:
Irak yayıncılığının önemini ve önceki
dönemlerde ortadan kaybolmasının önemine
işaret ederek Irak’ın entellektüel ve kültürel
üretimine ilgi duyduğunu vurguladı, ancak
2010’da, özellikle Arap’ın ve yabancı
yayınevlerinin, özellikle Irak edebiyatı ile
kişisel olarak ilgilendiğini ve aralarında en son
Irak’taki yayınları işaret ederek Kiosk, birçok
Iraklı entellektüel ve sanatçıyı tanımlamaya
yardımcı olduğunu belirtti.
Kitapçılar başkent Amman'da kültür ve insan
bilincinin belirtilerinden biri, özellikle de aklın
iksiri ile ilgilenenlerin okuduğunu gösteren
güzel bir kültürel fenomen oldular.
Bu kioskların tüm turistlerin ve ziyaretçilerin
dikkatini çekiyor, çünkü özel bir estetiğe
sahipler, yasak ve arzulanan ve değerli kitapları
içeren, ve Sizi çeken ilk şey, göz alıcı, özenle
hazırlanmış renkli kapaklar ve okumak için bir

meyve olarak ayırt edici başlıklardır.
Bu kültürel kiosklar, birçok milletten ya da
farklı yerler olsa bile, tüm ulusların aydınları
için başka bir buluşma noktasıdır. Kiosk
sahiplerinin çoğunluğu Ürdün, Arap ve yabancı
baskı işleriyle uğraşıyor ve kitap basabiliyor.
Sanki kültür birbiriyle iç içe geçmiş veya
entellektüel eğilimler birbirine benziyormuş
gibi, Cuma günü, Bağdat'ta Mutanabbi
Caddesi'nde olduğu gibi, entellektüeller,
akademisyenler, sanatçılar, şairler, medya ve
okuyucular, bu kiosklarda, şiirin, hikayelerin
ve bilimsel ve yeni yerlerin yeni versiyonlarını
görebilecekleri, kültürel bir çıkış noktası
olacaklarını ve bir yer değiştirebileceklerini
görüyorlar.
Kültür kioskları, kitapların kokusu ve
müşterileriyle birlikte yürüdüklerinde,
yürüyüşlerinin çokluğu, özel bir parlaklığa
sahip kültürel ve estetik bir fenomen,
karakterinin karakteridir ve güreş dünyasındaki
baskınlığı, nerede olursa olsun, sevgi ve barış
kitabı olarak kalmaya razı değildir.

Siyasi

7

K

sayı (45) . Pazartesi .9 Eylül .2019 : Mon.9 September. 2019 Issue No.(45)

e

r

k

ü

k

S

a

b

a

h

ı

Kerkük
Sabahı

N

E

W

S

P

A

P

E

R

CUMHURBAŞKANI, ARAP BİRLİĞİ GENEL
SEKERETERİNİ KARŞILADI
Geçtiğimiz 3 Eylül 2019 Salı günü Bağdat'ta
bulunan el-Salam Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda
Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Arap Birliği Genel
Sekreteri Ahmet Ebul Gayt'ı ve beraberindeki
heyeti karşıladı.
Gerçekeleşen görüşme ile ilgili Cumhurbaşkanlığı
Bürosundan çıkan bildiriye göre Cumhurbaşkanı,
ülkedeki ve bölgede yaşanan son siyasi
gelişmeler ayrıca güvenlik açısından istikrarın
sağlanması yanı sıra teröre karşı elde edilen
zaferlerden dolayı Irak'ın tüm çalışmaları
terör örgütü DAEŞ'e karşı savaşındaki zafarine
odaklanmak en önemlisde tüm teröristleri yok
etmek olduğunu da vurguladığını açıklandı.
Bildiriye göre Cumhurbaşaknı, ülkede
güvenlik, siyasi ve toplumsal yönden istikrarın
sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılması
ülkede kalkınma yönünde ilerlemelere de
adımların atma yolunda müsait bir ortam
yaratılmasının önemini de dile getiriliği belirtildi.
Salih, sözlerinin devamında bölgede yaşanan
son gelişmelere karşı Irak'ın milli tavru barışın
ve istikrarın sağlanmasından yana olduğunu

belirterek Irak olarak bölgedeki kirizlerin
sona ermesinden yana olduklarını ifade
ettiğini açıklandı. Salih bu konu ile ilgili de
Arap Birliği'nin de bölgede yaşanan kirizlerin
bitirilmesi konusundaki rolünün önemli

olduğunu dile getirerek bölgede istikrarın
sağlanması için ülkeler arasında gereken
koordinasyonların sağlanmasında yardımcı
olabileceğini vurguladığını söyleyerek, Irak
olarak bölgede tarafların arasında barışın ve
kalkınmanın gerçekleşemesi için de istikrarın
sağlanmasından yana olduklarını ifadesini
kullandığını açıklandı.
Öte yandan görüşmede konuşma yapan Arap
Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebul Gayt, Arap
Ülkelerinde ve Bölgede yaşanan son gelişmelerle
ilgili Arap Bilriği'nin görüşlerini aktararak
bölgede barışın sağlanması için gereken adımları
atıklarını ifade ettiğini açıklandı.
Ebul Gayt, konuşmasının devamında, Arap
Ülkelerinin Ortaklaşa çalışmaları ve bölgede
istikrarın sağlanması yönünde Irak tarafından
atılan adımların önemine değinerek, Irak'ta
DAEŞ'e karşı elde edilen zaferden dolayı da
güvenilk açısından da gelişmelerin yaşandığını
ayrıca Irak halkı bölgenin istikrarı için verdikleri
fedekarılğa da sahip çıkmanın önemli olduğunu
vurguladığını bildiride ifade edildi.

BAKANLAR KURULU HAFTALIK TOPLANTISINI DÜZENLEDİ
EL-KABİ, SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN YASA
TASARISNI PARLAMNETOYA
GÖNDERİLMESİNİN ÇAĞRISNI YAPTI
Parlamento Başkanı'nın birinci yardımcısı Hasan Kerim el-Kabi, 2000 yılına
özel sağlık sektörünün yasalama projesinin Bakanlar Kurulu ve Sağlık Baknlığı
tarafından Parlamentoya gönderilmesinde hızlandırılmasının çağrısını yaptı.
Parlamento Başkanı birinci yardımcısının bürosundan çıkan bildiriye göre, Fen
Fakülteleri'nden girev yapanlardan temsilcilerden görüşmesi sırasında'' sağlık
sektörü yasa tasarısı'' tüm bölümleri kendi alanında iş fırsatı bulunması için
çözüm yolu olduğunu ve bu tasarı sayesinde herkes kendi alanını iyi birşekilde
çalışabileceğini ve tüm devlet kurumlarında olsun yada özel sektörlerde de
ihtiyacları kapatabilir'' dedi.
El-Kabi, konu ile ilgili yakından takip edilmesi için özel bir komisyonun kurulmasına
tavsiyede bulunarak bu komisyonun Fen Fakülteleri'nden mezun olanlar için
kurumlarda iş fırsatlarını ve bu kanun yolu ile haklarına kavuşmalarını istedi.
Gerçekleşen görüşmenin sonunda el-Kabi, Bakanlar Kurulu, Sağlık ve Çevre
Bakanlık'tan yasa tasarısına her hangi bir notları varsa eklemelerini ve en kısa
zamanda Parlamentoya gönderilmesini istedi.

Kerkük Sabahı

Geçtiğimiz 3 Eylül 2019 Salı günü Bakanlar Kurulu
haftalık toplantısını Başbakan Adil Abdülmehdi
Başkanlığı'nda düzenledi.
Gerçekleşen toplantı ile ilgili Bakanlar Kurulu
Başkanı Bürosundan çıkan bildirye göre toplantıda
farklı konular masaya yatırıldı ve bazı kararlar da
alındığı öğrenildi.
Alınan kararların arasında sınır kapılarındaki yatırım
dosyasını birleştirmek için hükümet tarafından
konu ile ilgili özel bir ekibin kurulması ve bu ekib
tarafından ilgili taraflardan anlşma sağlma yetkisne
sahip olacağına karar verildi. Bunun yanında
Bakanlar Kurulu, 1992 yılında genel yağdan çvere
zararı gören taziminat alma uluslararsı anlaşmaya
Irak'ın katılmasına da karar alındı.
Bakanları Kurulu, (Ar Ar- Annaza) sınır yolundaki
birinci ve ikinci aşamayı tamamlamak için 233 km
mesafelik yol projesine bütçe tahsis edildi.
Alınan kararların bir diğeri ise Çin Cumhuriyeti
tarafından Irak'a verilen hediye, Bakanlar Kurulu
tarafından kabul edildiği açıklandı.
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TÜRKMEN FUTBOL TAKIMLARI DOSTLUK MAÇI YAPTI
Irak Türkleri Derneği Futbol Takımı ile Kerkük
Musalla Spor Kulübü karşı karşıya gelerek
dostluk maçına imza attılar. Maçta hazır
bulunan Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye
Temsilcisi Mehmet Tütüncü her iki takımın
oyuncularına başarılar diledi.

4 Eylül 2019 Çarşamba günü kamp için
Türkiye'de bulunan Musalla SpKulübü,
Ankara Batıkent stadında Irak Türkleri
Derneği Futbol Takımı'yla hazırlık maçına
çıktı. 90 dakika sonunda maçın kazananı,
attığı üç golle Musalla Spor Kulübü oldu.

ITC Türkiye Temsilcisi Mehmet Tütüncü,
Irak Türkleri Derneği Ankara Şube Başkanı
Necmettin Canabaz ve ITC Türkiye
Temsilciliği Siyasi ve Hukuk Danışmanı Ali
Hüseyin Bayatlı tarafından, kazanan Musalla
Spor Kulübüne plaket takdim edildi.

Kerkük Sabahı

Raketiyle hakeme 'ateş eden' şampiyon tenisçiye 10 bin dolar ceza
ABD Açık Tenis
Turnuvası'nda yanlış karar
veren çizgi hakemine
raketini tüfek gibi
doğrultarak "ateş eden"
şampiyon tenisçi Mike
Bryan'a 10 bin dolar ceza
kesildi.
Bu, 1881 yılından beri
düzenlenen turnuvada
şimdiye kadar bir sporcuya
verilen en ağır ceza olarak
kayıtlara geçti.
Pazar günü New York'ta
oynanan çift erkekler
maçında kardeşi Bob
Bryan ile birlikte
Frederico Delvonis
ve Roberto Carbellas
Baena ile mücadele
eden Mike Bryan, video
incelemesinin ardından
kararın düzeltilmesi üzerine
tepkisini hakeme "nişan alıp
ateş ederek" gösterdi.

Hakem Mariana Alves,
daha sonra "Çizgi hakemine
yapılmış bu hareket bana

karşı da yapılmıştır" diyerek
Bryan'ı uyardı.
Bryan ve kardeşi maçı 2-1

kazandı.
CNN Televizyonu, Bryan'ın
bu hareketinin Teksas'ta
Cumartesi günü yedi kişinin
öldüğü saldırının sonrasına
rastladığına dikkat çekti.
Teksas'ta dün silah alımı
ve kullanımına ilişkin
sınırlamaların büyük ölçüde
kaldırıldığı yeni yasal
düzenlemeler yürürlüğe
girdi.
ABD Açık Turnuvası'nda
çift erkeklerde altı
şampiyonluğu bulunan

Mike Bryan, "Amacım şaka
yapmaktı" diyerek özür
diledi.
Bryan, New York Times
gazetesine açıklamasında
"Oyun olsun diye yaptım
ama son yaşananlar ve
siyasi iklim göz önüne
alındığında yaptıklarımın
düşüncesizlik olarak
görülebileceğini
anlıyorum. Söz veriyorum
bir daha böyle bir şey
yapmayacağım" dedi.
BBC

Gomis'ten F.Bahçe ve Falcao açıklaması! İşte Comolli ile
konuşulanlar
Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, sarıkırmızılı kulübün Falcao transferi ve Fenerbahçe'ye
transfer olacağı iddialarıyla ilgili flaş açıklamalarda
bulundu. Gomis, Comolli ile görüştüğünü
doğrularken, konuşulanları da açıkladı.

Sarı-kırmızılı formayı giydiği dönemde sergilediği
etkili performansla taraftarların sevgilisi haline gelen
Bafetimbi Gomis, Falcao transferi ve Fenerbahçe'ye
transfer olup olmayacağı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda
bulundu..
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Liverpool ve Juventus, Uğurcan Çakır'ı istiyor!
Liverpool ve Juventus, bu sezon
gösterdiği performansla adından
söz ettiren Trabzonspor'un
milli oyuncusu Uğurcan Çakır'ı
transfer etmek istiyor.
Trabzonspor'un kalesindeki
genç file bekçisi Uğurcan Çakır'a
dünya futbol devlerinde transfer
teklifi yağıyor. Geçen transfer
döneminde İspanya, Almanya
ve İtalyan'ın ünlü kulüplerinden
transfer teklifi alan Uğurcan

Çakır'ın, son F.Bahçe maçında
ortaya koyduğu müthiş oyunun
ardından, ünlü İngiliz takımı
Liverpool ile İtalyan şampiyonu
Juventus'un gelecek sezonda
yapılacak transferinde ilk sırayı
alacak oyuncular arasında aldığı
öğrenildi.
İngilizlerin ünlü takımlarından
Liverpool'un teknik direktörü
Jurgen Klopp ve İtalyanların dev
ekiplerinden Juventus'un teknik

adamı Maurizio Sarri tarafından
yakın takibe alınan genç kaleci
için scout ekipleriyle menajerler
sıraya girdi. Trabzonspor kulüp
çevrelerinden alınan bilgiye
göre ünlü İtalya kulübünün
23 yaşındaki Bordo-Mavili
takımın oyuncusuna 30 milyon
euro fiyat biçtiği kaydedildi. İki
kulübün scoutları, milli maçlarda
tribünde olacak.
Güne

12 Dev Adam, ABD'ye 93-92 mağlup oldu!
arasındaki karşılaşmaya
basketbolseverler büyük
ilgi gösterdi. 18 bin kişilik
salon tamamen dolarken,
Türk taraftarlar da
takımlarına ilk dakikadan
itibaren destek verdi.
Türkiye, E Grubu ilk
maçında karşılaştığı
Japonya'yı 86-67'lik
skorla mağlup etmişti.
Millilerimiz, 5 Eylül
Perşembe günü TSİ
11.30'da Çekya ile
grubundaki son maçını
oynayacak.
Maç sonrası konuşan Ufuk
Sarıca, "Çok üzgünüm.
Hayatımızı bununla
yaşıyoruz tabii. ABD gibi bir
takıma karşı hak ettiğimiz o

galibiyeti almak istiyorduk.
Tarihi bir galibiyet olacaktı
artı turnuvanın devamı için
çok iyi olacaktı. Tarihi bir

galibiyet alacaktık. Faulü
kaçıran Cedi 24, Furkan
22-23 yaşında. Bunlar da
sahada bir yerlere yansıyor.

Yine de konuştuklarımızı
sahaya yansıtmak güzeldi."
dedi.
Spor

Rus milli futbolcular Kokorin ve Mamaev'e
şartlı tahliye
Rusya'nın başkenti Moskova'da
kavgaya karıştıkları gerekçesiyle
hüküm giyen Rus milli futbolcular
Aleksandr Kokorin ve Pavel
Mamaev'in şartlı tahliye edilmesine
karar verildi.

Belgorod bölgesinde Alekseyevskiy
Mahkemesi, Kokorin ve Mamaev'in
şartlı tahliyesine hükmetti.
Futbolcular 17 Eylül'de tahliye
edilecek.
Ekim 2018'de Rusya'da Endüstri

ve Ticaret Bakanlığı'nda görev
yapan Denis Pak ile tartışan Rus
milli futbolculardan Kokorin 18
ay, Mamaev 17 ay hapis cezasına
mahkum edilmişti.
AA

Kerkük Sabahı

12 Dev Adam, Dünya
Kupası'ndaki ikinci maçında
uzatmalara giden maçta
ABD'ye 93-92 mağlup oldu.
Maçın en skorer oyuncusu
23 sayı, 14 ribaund, 1 top
çalma,1 blok ile Ersan
İlyasova oldu. Millilerimiz,
grubundaki üçüncü
maçında Perşembe günü
Çekya ile karşılaşacak.
Çin'in ev sahipliğinde
düzenlenen FIBA Dünya
Kupası'nda A Milli Erkek
basketbol Takımımız,
grubundaki ikinci maçında
ABD ile karşı karşıya geldi.
Şanghay Oriental Spor
Merkezi'nde oynanan
karşılaşmada milli takımın
başantrenörü Ufuk Sarıca,
Japonya karşısında olduğu
gibi Doğuş Balbay, Melih
Mahmutoğlu, Cedi Osman,
Ersan İlyasova, Semih
Erden ilk beşini sahaya
sürdü.
Karşılaşmanın normal
süresi 81-81 sona erdi.
Uzatma dakikalarında son
10 saniyede 4 serbest atış
kaçıran 12 Dev Adam,
ABD'ye 93-92 mağlup oldu.
Türkiye ile ABD
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Raftaki Kitaplar:

Bir Türkmen Gözüyle:
“IRAK - Devletin Çöküşü ve Çatışma Süreci”
Yazan: Emin Salihi

Kerkük Sabahı

Aydın Hanlı
Birinci dünya savaşından
sonra Irak, devlet(!)
olmaya başladığı günden
beri değişik nedenlerden
kaynaklı hep çatışma alanı
olmuştu. Yönetimi ele
geçiren her yeni hükümet
öncekini aratmış hale geldi.
Aynı şeklide de 2003 ten
sonraki süreçte Irak halkı
demokrasiyi ve refaha
kavuşma hayali büyük
ölçüde serap şeklini aldı.
Emin Salihi, Bağdat
doğumlu (02 Ağustos
1984) olup tahsilini Türkiye
üniversitelerinde devam
ettirdikten sonra yine
Türkiye’de Ömer Halisdemir
Üniversitesinde Siyaset
Bilim ve Uluslararası
Bölümünde Doçent olarak
görevine devam eden bir
Türkmen. Mensup olduğu
ülke (Irak) hakkında takdire
şayen bir eser ortaya
koyması da ayrı bir övgüyü
de hak etmiştir.
Yazar Salihi, Irak kökenli
olması avantajına rağmen
yüzün üzerinde Türkçe,
Arapça ve İngilizce
kaynakları araştırarak Irak’ın
siyesi süreci hakkında çok
önemli bir eser meydana
koymuştur.
Kaknüs yayınları arasında
2017 yılında çıkan orta boy
hacimli ve 302 sayfadan
oluşan “IRAK - Devletin
Çöküşü ve Çatışma Süreci”
kitabın içeriği: Önsöz
ve takdimden sonra altı

bölüme ayrılmaktadır.
Irak’ın siyasi sürecindeki
öneme göre bölümleri
şu başlıklar altında
derinlemesine irdelemiştir
yazar:
1/Giriş, 2/Devlet
Yapılanması, Kimlik ve
Çatışma, 3/ Orta Doğu’da

Post-Kolonyal Zayıf Devlet,
4/Zayıf Devlet Kavramı
Çerçevesinde Irak’ın Devlet
ve Uluslaşma Deneyimi,
5/ Irak’ta 2003 Sonrası
Siyasal Süreç, Güvensizlik
ve Çatışma, 6/Sonuş
Yerine: Devlet Çökmesi
ve Çatışmaların Artması

ve en sonda da Kaynakça
ayrı bir bölüm olarak yer
almaktadır.
Emin Salihi, sadece Irak’ın
iç ekseninde görüşünü
belirtmeğini Irak’ın
Ortadoğu’daki yeri ve
potansiyeli, dış ülkelerin
Irak üzerindeki emelleri

ve Irak hükümetlerinin
bu alanda davranışları ve
manevraları yanında Irak
halkının iç dinamikleri
ve etnik faktörün devlet
temelindeki yerini de
değişik açılardan önümüze
sermektedir. Tezini
savunurken de devlet –
hükümet – toplum üzerine
fikir yürüten pek çok bilim
adamlarının da görüşlerine
yer vermiştir.
Irak gibi bir ülkede etnik
ve mezhepsel yapıya dayalı
gruplar hep geleceğe
korkuyla bakmalarından
dolayı her biri ayrı ayrı güç
oluşturmaya yeltendiklerini
kitabın bazı bölümleri içinde
hem bilimsel açıdan hem
de alan gözlemlerinden
de yorumları görmek
mümkündür.
Irak’ın özellikle 2003 sonrası
süreçteki siyasi yapısına
yakından bilgi edinmek için
özenle çalışılan bir kitap.

Türkmen Medya ve Basını Hakkında konferans
Türkmen kadınlar topluluğu
faaliyeti çerçevesi içerisinde
Kerkük'te bir panel düzenlendi.
Türkmen kadınının bugünkü
durumunu ve toplumdaki rolünün
önemini ileri süren panelde
Türkmen basını ve medyası da ele
alındı.
Irak Türkmen Cephesi genel
merkez binasındaki Necdet
KOÇAK salonunda düzenlenen
panele, Irak Türkleri Medya ve
Gazeteciler Derneği yönetim

kurulu üyesi Dünya AVCI hazır
olmuştur. Panelde konuşan
AVCI, basın tarihi, Irakta basının
başlangıç tarihi ve Irak Türklerinin
basınını ele almıştır.
Konuşmada AVCI, Türkmen
kadınının basın ve medya
alanından mesafeli olmasının
bazı nedenlerini, bu nedenlerin
giderilmesi için de bazı öneriler
sunmuştur. AVCI, konuiması
sırasında Türkmen medyasında
adı geçen kadın medyacıların da

emeğini değerlendirdi.
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BİR AVUÇ HATIRA

Cumhur KERKÜKLÜ
Ses sanatçısı, şair, yazar,
medyacı olan büyük ustat
Sinan Sait’i önceden
manileri, kardeşlik
dergisinde yazdığı
makaleleri ve şiirleri
vastasıyla tanımıştım,
altmışlı yılların sonunda
Azerbaycanlı ünlü ses
sanatçısı Nermine
Memedova’yla birlikte
kayıta aldığı düetleri,
Bağdat radyosu
Türkmence bölümünden
sunulduğunda pek çok
ilgi ve beğeni kazanmıştır,
o güzel düetler (İki kişi
tarafından karşılıklı
söylenen şarklar)ki
Kerkük manilerinden
alınmıştır, Türkmen
şarkı sanatında bir ilk
olarak, sayılmaktadır,
günümüzde de hala
dillerde dolaşmaktadır.
1978 yılında, tanınmış
halk sanatçımz Fazıl Samet
Kayacının Bağdat'taki
otelinde , ilk dafa ustat
Sinan Sait'i gördüm ve
tanıştım, daha sonradan
alakamız devam etti ve sık
sık görüşmelerimiz oldu.
1989 da Kerküke gelişi
sırasında görüştük (ve
meğer son görüşmekmiş o
görüşmemiz) bana, Kerkük
Kalesindeki ,doğduğu ve
büyüdüğü eski evlerini
görmek özleminde
olduğunu bildirdi, bende
hay hay dedim ve beraber
Kaleye doğru yürüdük,
yol boyunca, Kale
mahellesinin, tarihinden,
eski şahsiyetlerinden,

oradaki çocukluk
hatırlarından bahsetti
ustat,
Kerkük Kalesinin Zindan
sokağındaki Fuzuli mescit’i
yanında bir eve işaret
ederek:
işte bizim eski evimiz,
dedi,ve ekledi:
Sanki eski hoyratçımız bu
gibi durumu yaşamış ve
demiş:
Hasa damlar
Sel geli hasa damlar
Bu damlar o damlardı
Hanı o has adamlar..!
Bir yıl sonra Irak Kuveyt
sorunu başladı, daha
sonra birinci Körfez
savaşı oldu, dolayısıyla
ustad’tan haberler kesildi
ve bir daha görüşmek
imkanı olmadı, ve nihayet
12 haziran 1991 de
ustad’ın ölüm haberini
aldım, çok üzüldüm,
ve hemen aklıma kale
mahallesindeki, dediği o
hoyrat geldi, bu damlar
o damlardı hanı o has
adamlar....!
Allah gani gani rahmet
eylesin büyük ustat sinan
sait’i, ve mezarı nurla
dolsun...
Sinan sait ve Nermine
Memedova’nın bazi

manileri:
Her gün akşam olur dallam
dallam dallam
Elimde kemençem çallam
çallam çallam
Aşretüve haber sallam
sallam sallam
Men seni sevmişem allam
allam allam
Babam vermez dese
gellem gellem gellem
Kapıvızı gözel çallam
çallam çallam
Aşretüve haber sallam
sallam sallam
Men seni sevmişem allam
allam allam
Gördüğümde seni güllem
güllem güllem
Görmedimse gözel öllem
öllem öllem
Aşretüve heber sallam
sallam sallam
Men seni sevmişem allam
allam allam
Bağdat’ta nar şirindi
Girmeğe şal şirindi
Yeddi aşret bir olsa
Hapsınnan yar şirindi
Çayır kıssa biçilmez
Su derindi geçilmez
Mene diyyeller yardan geç
Yar şirindi geçilmez
Her güzelden yar olmaz

Seven bahtıyar olmaz
Yari güzel olanı
Gevli İhtıyar olmaz
Meni gördü güldü yar
Dertlisiydim bildi yar
Açtı kolanç kolların
Göz yaşımı sildi yar.....
Sinan Sait kimdir.. ( Dr.
Şemsettin Küzeci’nin
kaleminden).
Gazeteci, araştırmacı,
yazar, sanatçı ve şair olan
Sinan Sait 1934 yılında
Kerkük’te doğdu. Köklü
bir aileye mensup olan
Sinan Sait, ilkokul ve
ortaokulunu Kerkük’te
bitirdi. Daha sonra
Öğretmenler Enistitüsüne
girerek, 1952 yılında
resim öğretmeni olarak
mezun oldu. Aynı yıl
Kerkük Kalesinde bulunan
Tahire ilkokulunda
öğretmen olarak göreve
başladı. Ardından Garbiye
ortaokuluna atandı. Bu
görevini 1959 yılına kadar
sürdürdü. 1959’da Bağdat
Radyosu Türkmence
bölümüne geçerek göreve
başladı.
1961 yılında Rusya’ya
giderek Bakü Devlet
Üniversitesi İletişim
Fakültesinde yüksek

eğitimine başladı.
1965’te mezun olduktan
sonra aynı üniversitesi
de Irak Basını üzerine
Doktorasını yaptı.
1970’te Irak’a dönerek
Edebiyat Fakültesi İletişim
bölümünde öğretim
görevlisi olarak çalıştı.
Bağdat’ta bulunduğu
yıllar Yurt Gazetesinde
yazar ve editör olarak
çalıştı. 1975’te bölüm
başkanlığına getirildi.
Dr. Sinan Sait gazetecilik
kimliğinin yanında
yazar, ressam, hattat
ve ses sanatçısı olarak
da tanınmaktadır.
Azerbaycan’da
bulunduğu dönemlerde
Azerbaycan’ın meşhur
kadın sanatçılarından
Nermine Memmedova
ile birlikte Bakü Devlet
radyosunda bir takım
Kerkük türkülerini düet
yaparak banda almıştır. Bu
türküler hala Azerbaycan
radyosundan övgü ile
yayınlanıp ve Sinan
Sait’ten bahsedilmektedir.
Sinan Sait, “Evlerinin Önü
Yonca”, “Hergün Akşam
Olu Dallam”, “Altun Yüzük
Yeşil Kaş” gibi Kerkük
türküleri bugüne kadar
anılmaktadır.
Sinan Sait, Arapça,
İngilizce, Türkçe, Rusça,
Azerice, Kürtçe ve Farsça
dillerini bilmekteydi.
12 Haziran 1991 yılında
Bağdat’ta vefat ederek,
Bağdat Karıh Mezarlığında
toprağa verilmiştir.
Azerbaycanlı bir
hanımefendi ile evli idi

Kerkük Sabahı

Sinan Sait ve bir kadim hoyrat

Dünya
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İngiltere'de muhalefet anlaştı:
Boris Johnson'un erken seçim önerisi reddedilecek
İngiltere'de muhalefet partileri,

partileri yönetimleri arasında

Pazartesi günü Başbakan Boris

yapılan toplantıdan sonra

Johnson tarafından meclise

bir açıklama yapan ana

yeniden getirilmesi beklenen

muhalefet İşçi Partisi'nin

15 Ekim'de erken seçime

sözcüsü "Jeremy Corbyn

gidilmesi önerisini reddetme

bu sabah diğer muhalefet

konusunda anlaştılar.

partilerinin liderleriyle olumlu

Erken seçim kararı için teklifin

bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

Avam Kamarası'nın üçte ikisinin

Muhalefet liderleri ülkeye

desteğini alması gerekiyor

zarar verecek bir anlaşmasız

ve hükümet bu nedenle

Brexit ihtimalini engelleme

muhalefeti seçim seçeneğine

yolunda nasıl ilerleneceğini

ikna etmeye çalışıyor.

konuştular ve genel seçime

Muhalefetteki İşçi Partisi,

gerçekleştireceğini de söylüyor.

Johnson'un Brexit açısından

seçmenin başvurusu mahkeme

ancak bu garanti edildikten

Liberal Demokratlar, İskoçya

Geçen hafta parlamentoda

çok kritik bir dönemde

tarafından reddedildi. Buna

sonra gidilebileceği üzerinde

Ulusal Partisi ve Galler Partisi

ağır bir yenilgi alan ve

parlamentoyu şimdiye kadar

karşılık mahkeme davanın 17

anlaştılar" dedi.

Plaid Cymru liderleri Pazartesi

muhalefetin Brexit için sürenin

görülmediği kadar uzun bir

Eylül tarihinde İngiltere Yüksek

Sözcü, "Bu sadece kendi

günü yapılacak erken seçim

uzatılmasını öngören teklifini

süre, beş hafta süreyle askıya

Mahkemesi'nde görülmesine

partilerimizin çıkarını değil,

oylamasında ya karşı oy

engelleyemeyen Başbakan

alma kararına karşı İskoçya ve

izin verdi.

kolektif ulusal çıkarlarımızı

kullanacaklarını ya da çekimser

Johnson, muhalefetle bir olup

Kuzey İrlanda'da hukuki yollara

Muhalefetin Çarşamba günü

gözeten bir tutum. Bu

kalacaklarını açıkladılar.

hükümete karşı oy kullanan 21

da başvuruluyor.

Avam Kamarası'ndan geçirdiği

bakımdan zamanlamayı doğru

İskoçya Ulusal Partisi'nin

muhafazakar milletvekilini parti

Fakat Londra'da

anlaşmasız Brexit karşıtı yasa

tutturmak için diğerleriyle

İngiltere Parlamentosundaki

grubundan ihraç etti, kendi

parlamentonun askıya

tasarısı cuma akşamı Lordlar

işbirliğini sürdüreceğiz" diye

grubunun lideri Ian Blackford,

kardeşi Jo Johnson hükümetten

alınmasının hukuki temelini

Kamarası'nda kabul edildi.

ekledi.

Brexit tarihi olarak belirlenen

istifa ettiğini açıkladı.

sorgulayan Gina Miller adlı

Cuma günü muhalefet

31 Ekim'de bir anlaşma

öncelediklerini söyledi.

Orman yangınları: 2019 dünyanın
gördüğü en kötü yıl mı oldu?

Başbakan ise "olağanüstü

Güney Amerika ülkeleri, Amazon yağmur ormanlarında

verilerine göre, bu yıl Ocak ile Ağustos ayları arasında

bir siyasi hata" muhalefet

devam eden yangınlarla ortak mücadele konusunda bir

görülen yangınların sayısı geçen yılın aynı dönemine göre

partilerine yaptıklarını

anlaşma imzalarken, dünyanın birçok noktasında görülen

ikiye katlandı. Konuyla ilgili ilk etapta yapılan haberlerde,

söyleyerek tepki gösterdi.

yangınlar da hız kesmeden devam ediyor.

Brezilya'da orman yangınlarının tüm zamanların en yüksek

Johnson seçimin 15 Ekim'de

Amazon ormanlarının yanı sıra Rusya, Asya ve Afrika'da

düzeyine ulaştığı belirtiliyordu. Ancak geçmişe dönük verilere

yapılması ve böylece 17 ve

birçok yerde devam eden yangınlar geniş alanları etkilemeyi

bakıldığında bu iddianın doğru olmadığı anlaşılıyor.

18 Ekim'de Brüksel'de AB ile

sürdürüyor. Yaz ayları boyunca Türkiye'de de Mardin,

Her ne kadar yılbaşından bu yana 27 Ağustos'a kadar geçen

yapılacak son müzakerelere

Çanakkale, Bursa, Balıkesir, Eskişehir ve İzmir'de çok sayıda ve

sürede yangınların sayısı yaklaşık 10 yılın en yüksek düzeyi

seçimi kazananın gitmesi

uzun süren yangınlar yaşandı.

olsa da, 2002 ile 2010 dönemine ait verilerin altında kalıyor.

gerektiğini savunuyor.

Birçok noktada çıkan ve günlerce süren orman yangınları,

Brezilya'nın diğer alanlarındaki bölgeler için de benzer bir

Zaten dışardan destekle

2019 yazı boyunca dünya gündeminin de üst sıralarında

durum söz konusu. Brezilya'nın Amazon bölgesinde her yıl

bile sadece 1 sandalye olan

kendine yer buldu. Yapılan bu inceleme, bu yıl çıkan

orman yangınlarında yok olan alanlara ait uydu fotoğraflarına

çoğunluğunu geçen hafta

yangınların doğada çok ciddi tahribata yol açmış olmasına

bakıldığında ise yine 2000'li yılların başında yok olan alanların

Brexit konusundaki uzlaşmaz

karşın, geçmişte yaşanan yangınların yarattığı hasarın çok

çok daha fazla olduğu görülüyor. 2019 yılına ait veriler,

tutumuyla kaybeden Johnson,

daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Ağustos ayı sonuna kadar ve bu sekiz ay içerisinde yangında

seçimden zaferle çıkacağını

Amazon yangın ormanlarının yaklaşık yüzde 60'lık bir kısmı

yok olan toplam alan 45 bin kilometrekare. Bu sayı, 2018

ve 31 Ekim'de anlaşmalı ya da

Brezilya sınırları içinde bulunuyor.

yılının üstünde. Ancak 2000'li yıllarda görülen rekor düzeylere

anlaşmasız üç yıl önce halkın

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nün (Inpe)

ise bu yıl içerisinde çıkılması mümkün görünmüyor.

sağlanmadan Avrupa
Birliği'nden çıkılmamasını

Kerkük Sabahı

güvence altına almayı

oyuyla belirlenen Brexit'i
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Irak’ta Türkçe Öğretiminin Niteliği
İBRAHİM DEMİREL
Yazı dili olarak Arapçanın, konuşma dili olarak
da Türkmen şivesinin kullanıldığı aile ortamında
yetişen bir çocuk, bir anda Türkiye Türkçesi
ağırlıklı bir eğitim ile karşı karşıya gelmektedir. Bu
durum da eğitimde istenilen kaliteye ulaşmayı
zorlaştırmaktadır. Aşağıdaki etmenler de öğretimin
niteliğinde olumsuz etkiye sahiptir:
Güvenlik sıkıntısı: Irak’ın bazı bölgelerinde,
iç çatışmalar hâlen devam etmektedir. Bu
yüzden de aileler çocuklarını Türkmen okullara
gönderememektedirler.
Bina sıkıntısı: Bir okul binasında üç farklı etnik grup
ders yapmaktadır. Örneğin sabahçılar (Araplar),
öğlenciler ve akşamcılar (Türkmenler ve Kürtler).
Bunun neticesinde şümul okullarında Türkçe dersi
haftada iki saate indirilmiştir.
Eğitimcilerin niteliği: Irak’ta Türkçe öğretmeni
yetiştiren bir eğitim programı mevcut değildir.
Türkçe öğretim yapan öğretmenler yaz aylarında
kısa süreli kurslara tabi tutulmakta veya yaz
aylarında gruplar halinde Türkiye’ye gelerek Gazi
Üniversitesi bünyesinde kısa süreli eğitimden
geçirilmektedirler. Ancak bu yeterli olmamaktadır.
Ayrıca Türkiye Türkçesi ile eğitim alan
öğretmenlerin genellikle orta yaşlarda olmaları, bu
dili zor kavramalarına neden olmaktadır.
Kütüphane ve kitap eksikliği: Çocuklara yönelik
yayınlar çok azdır. Ayrıca ihtiyaç hâlinde kitap temin
edebileceği kütüphaneler bulunmamaktadır.
Araç-gereç eksikliği: Sınıfta kullanılan araç-gereçler,
ders kitapları ve yazı tahtalarıdır.
Ebeveynlerin Türkiye Türkçesini bilmemeleri:
Çocukların ev ödevleri sırasında ailelerin yardımcı
olamamasını, öğrenmeyi etkileyen bir faktör olarak
görebiliriz.
Toplum içindeki olumsuz propagandalar: Türkçe
öğretim yapan okulların geleceğinin karanlık
olduğuna, çocukların, Türkçe öğretimi nedeniyle
Arapça metinleri ve Kur’ân-ı Ker’im’i okuyamaz
hâle geleceklerine (ek olarak Arapça ve din dersleri
verildiği hâlde) yönelik olumsuz propagandalar
yapılmaktadır.
Genellikle Irak’ta Türkçe öğretimine duygusal
olarak yaklaşılmaktadır. Her Türkçe bilen, öğretmen
sıfatıyla Türkçeyi öğretmektedir.
Öneriler
1. Öğretmen yetiştirme okulları veya kısa vadeli

enstitüler açılmalıdır.
2. Çocuklara yönelik hazırlanan kitaplar,
alanında uzman kişiler tarafından daha nitelikli
olarak hazırlanmalıdır (Kapak, tasarım, renk vb.
konularda). Söz konusu kitaplar Türkiye’deki
öğretmenler tarafından değil, alanında uzman
Türkmen öğretmenler tarafından hazırlanmalıdır.
Türkiye’de okutulan kitaplar Türkmen toplumuna
uyarılmamalıdır. Zira coğrafya, tarih vs. gibi hususlar
farklılık göstermektedir.
3. Derhâl öğretim programları hazırlanmalıdır.
4. Türkçe öğretimi samimi bir şekilde ele alınmalı ve
gözden geçirilmelidir.
5. Türkçe ile öğretim yapan okulların sayısının
düşürülmesi konusu ile bu okulların sayısının ve
eğitim kalitesinin artırılması, sorumluların ana
hedefi olmalıdır.
6. Türkmen Eğitimi Genel Müdürlüğünün bağımsız
olarak faaliyete geçirilmesi gerekmektedir.
7. Karşıt propagandaları bertaraf edebilecek olumlu
propagandalar geliştirilmelidir
8. Herhangi bir üniversite ile yapılacak anlaşma
doğrultusunda, Irak’tan getirilecek yılda 10-15
öğretmen adayının Türk öğrencilerden tecrit
edilmiş (aksi hâlde Türk öğrenciler arasında başarı
düzeyleri daha düşük olabilmektedir) bir sınıfta,
zayıf yönlerini göz önünde bulunduran öğretim
elemanları tarafından kısa zamanda Irak’taki ihtiyacı
karşılamak üzere eğitilmeleri gerekmektedir.
9. Ayrıca, Şümul okullarındaki Türkçe dersleri
bakaloriya sınavına dâhil edilmemiştir. Yani Türkçe
derslerinin puanı lise son sınıfta genel ortalamayı
etkilememektedir. Bu durum, şümul okullarında
okutulan Türkçe derslerinin önemsenmeyişini
beraberinde getirmiştir.
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SİYASETTE
KANDIRMAK

SİYASET, bir bilim dalı olduğu
için rakibi kandırmak hem bu
dalın hemde bir siyasetçinin
yeteneğine bağlıdır.
Aynı zamanda siyasette
gelişmeleri yönetmek
aracıdır, çünkü duruma
göre proje sunmak başarı
için en yakın yoldur, ama
demode olmuş projeler
üzerine siyaset yapmak çok
tehlikelidir ki savunduğun
toplumları zamanın
geçmesiyle hayal kırkınlığına
uğrar Ve giderek taban siyasi
kuruluştan nefretine yol
açar.
Siyasette elbette destek çok
önemli bir olgudur, ama
siyasi kuruluşun kendisine
bağımsız, has Ve özel bir
hareket alanı açmalıdır,
karar yetkisi elinde olan
siyasetçiler olaylara karşı
daha çabuk hareket etme
kabiliyetinin doğmasına
neden olur.
Genelde siyaset bir kandırma
ve blöf aracı olarak bilinir.
Gerçekten çok doğru çünkü
rakibi tavlamak için her türlü
yöntem mübahtır.
O değil ki bir siyasi parti
kendi toplumunu kandırmak
için her türlü yolu denesin..
aksine siyasi kuruluşlar kendi
toplumlarıyla tamamen
sadık olmalıdır ki güvenini
kaybetmesin. Kaybettiği
takdirde onarması artık çok
zor olur.
Kendi toplumu ile Real bir
siyaset üretenler her ne
kadar zorlansalar bile ama
ilerde çok zengin olur ,aynı
zamanda da ömrünü uzatır.
Özdemir Hürmüzlü

Kerkük Sabahı
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Nokta atışı

Görüşler

sağlık
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ABD'de 'elektronik sigaraya bağlı' gizemli
akciğer hastalığından ilk ölüm
Amerika Birleşik Devletleri'nde,
'elektronik sigara kullanımına bağlı
bir solunum hastalığı nedeniyle'
hayatını kaybeden hastanın bu
şekildeki ilk vaka olduğu açıklandı.
Illinois salgın hastalıklar
kurumundan Doktor Jennifer
Layden, "Hasta elektronik sigara
içimi sonrası tanımlanamayan bir
hastalık nedeniyle tedavi altına
alınmıştı" dedi.
Ülkedeki sağlık yetkilileri, elektronik
sigara kullanımına bağlanan gizemli
bir akciğer hastalığını inceleme
altına almıştı.
Federal bir sağlık kurumu olan
CDC'den yetkililer, 22 eyalette olası
193 vakanın bulunduğunu açıkladı.
CDC yetkilileri, vakaların çoğunun,
esrardaki etken THC maddesini sıvı
olarak elektronik sigarada içtiklerini
de duyurdu.

Vakalar 28 Haziran ve 20 Ağustos
tarihleri arasında rapor edildi.
CDC yöneticisi Robert Redfield da
ölüm olayı ile ilgili bir açıklama
yaparak, "Elektronik sigara
kullananlarda görülen akciğer
hastalığı salgınında bir kişinin
öldüğünü duymaktan üzüntü
duyduk" dedi.
Redfield, Illinois eyaletinde yaşanan
ölümün "elektronik sigaralarla
ilişkilendirilen sağlık riskleri

tahminlerini güçlendirdiğini" söyledi.
Gizemlik hastalık nasıl ortaya çıktı?
Hastalığın tanımı henüz yapılamamış
olsa da, tüm vakalarda hastalar, bir
şekilde elektronik sigara kullanıyor.
CDC'den bulaşıcı olmayan hastalıklar
departmanının başı olan Doktor
Ileana Arias, "Birçok vakada hastalar
THC içeren maddeler kullandıklarını
kabul ettiler" dedi.
Tedavi altında olan kişilerde,
öksürme, nefes darlığı, yorgunluğun

yanında bazı vakalarda ishal ve
kusma da görülüyor.
Hastalığın bakteri ya da virüs
kaynaklı olarak bulaşıcı bir yanı
olduğuna dair de bir delil elde
edilmiş değil.
İlk ölümün yaşandığı Illinois'de
yaşları 17 ila 38 arasında değişen 22
vaka bulunuyor.
Amerikan Elektronik Sigara Birliği
Başkanı Gregory Conley de olayla
ilgili yaptığı açıklamada, hastalığın,
nikotin değil esrar veya diğer
uyuşturucular ile bağlantılı olduğuna
inandığını söyledi.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA)
Mitch Zeller ise "Bir soruşturmanın
henüz başında olduğumuz ve
gerçekleri elde etmeye çalıştığımızın
anlaşılması önemli" dedi.
BBC
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İyimserler neden daha uzun yaşıyor?
ABD'de yapılan bir araştırma, hayata negatif
bakanlara kıyasla iyimserlerin daha uzun
yaşadığını ortaya koydu.
Pozitif insanların 85 yaşından fazla yaşama
ihtimali daha yüksek. Bu durum, iyimserlerin
duygularını daha kolay düzenleyebilmesine ve
stresin olumsuz etkilerinden korunabilmesine
bağlanıyor.
Araştırmacılar, her şeyin yolunda gittiği
bir gelecek hayal etme gibi yöntemlerin
kötümserlere iyi geleceğini belirtiyor.
Araştırmada farklı çalışmalar için bir araya
getirilmiş 70 bin kadın ile 1500 erkek kullanıldı.
Bu kişilerin genel sağlığının yanı sıra iyimserlik
dereceleri incelendi. Egzersiz ve beslenme
alışkanlıklarına, sigara ve alkol kullanımlarına
bakıldı.
En az iyimser olan gruba kıyasla en fazla iyimser
kadın ve erkeklerin ortalama yüzde 11-15 daha
uzun ömürlü olduğu ve 85 yaşına dek yaşama
ihtimallerinin çok daha yüksek olduğu görüldü.

Hastalığa ve ölüme neden olan risk faktörleri
hakkında daha fazla bilgi sahibi olsak da sağlıklı
yaşlanmayı sağlayan ve araştırmacıların "pozitif
psikolojik faktörler" olarak adlandırdığı etkenler
konusunda fazla şey bilinmiyor.
Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde psikiyatri
doçenti olan bu araştırmayı yürüten Lewina Lee,
"Bulgularımız, iyimserlik seviyesini artırmanın
uzun ömür ve sağlıklı yaşlanmayı mümkün
kılabileceğini gösteriyor" diyor.
Lee, "Her şeyin yolunda gittiği bir gelecek
tahayyül etme veya bilişsel-davranışsal terapi
gibi müdahalelerin iyimserlik seviyesini
artırabileceğini" söylüyor.
Ancak iyimser insanların neden daha uzun
yaşadığı konusunda tartışmaların devam ettiğini
"sağlıklı davranışlar ve depresyon seviyesinde
düşüklüğün bu bulguları ancak kısmen
açıklayabildiğini" ifade ediyor.
"Diğer araştırmalardan elde edilen ilk veriler,
daha iyimser insanların hedeflere ve bunlara

ulaşma inancına sahip olduğunu, problem
çözmede daha etkin olduklarını, stresli
durumlarda duygularını düzenleme konusunda
daha iyi olduklarını gösteriyor."
Bristol Üniversitesi'nde gelişimsel psikoloji
bölüm başkanı olan ve "mutluluk bilimi" dersi
veren Profesör Bruce Hood ise bu araştırmanın
pozitif düşünmenin yararları konusundaki
mevcut verileri desteklediğini söylüyor.
Hood, "İyimserlerin stresle daha iyi baş
edebilmesi ve bunun negatif olayları kafaya
takmamaktan kaynaklanması gibi bir
mekanizma işliyor olabilir" diyor.
"Stres bağışıklık sistemini etkiliyor; bu nedenle
iyimserler enfeksiyonlarla daha iyi başa çıkıyor
olabilir."
"Bazı araştırmalar stres ile kısa telomerler
arasında bir bağlantı olduğunu gösteriyor.
Telomerler kromozomların bir parçası ve
hücresel yaşlanma ve kalp hastalıkları, diyabet
ve kanser riskini belirliyor."
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Dilimiz Bayrağımızdır ...
Yasin Yahya oğlu
Uzun bir süredir
gençlerin Facebook’taki
yorumları , soruları ,
sohbetleri ve tartışmaları
hakkında ayrıca Telafer
lehçesinde günlük
iletişim kurmak çağrıları
ve aynı zamanda
anadile veya Lehçeye
yabancı kelimelerin
girmesi ile ilgili bazı
yorumlar hakkında
yazmayı düşünüyordum.
Gençlerin diğer
Türkmen bölgelerinde
yaşayan akranlarıyla
iletişim kurmaları
için yeterli sözcüklere
sahip olmamalarından
dolayı başka dillerden
kelime toplayıp cümle
kurmak zorunda
kalıyorlar . Böylece
bazıları anadillerini
doğru okuyamadıkları
, yazmadıkları ve
konuşamadıkları için
diğerlerini eleştiriyor.
Bu iletişimin değerini
kaybetmesine ,
konuşmacının ve yazarın

kişiliğini olumsuz yönde
etkilemesine yol açar.
Dil ve dil kültürünün
kişiliği nasıl etkilediğini
ve sonuçta etkili iletişim
ve istenen hedeflere
ulaşmak için nasıl bir
iz bıraktığını çok iyi
biliyoruz . Ben şahsen
kendi anadilimi okulda
okumadığım için yani
dil bilgisi ve okuma ,
yazmayı kast ediyorum
, bildiklerimi de günlük
hayattan öğrendim.
Kendi anadilimde
okuma , yazma ve
konuşma yeteneğim
Arapçada olan yeteneğim
ile kıyaslandığında
%30’a bile varmıyor
. Ben başkalarını da
anadillerini bilmedikleri
için eleştirmiyorum. Bu
konu ile ilgili bir hikayeyi
size aktarmak istiyorum.
Montana üniversitesinde
ağırlandığımda (
Flatheady Valley
Community College)
üniversitesinde
Kızılderililerin dillerini

yaşatmak ile ilgili özel
bir programı ziyaret
etmek için davet
edildik . Dillerin özel
bölümünde öğretilen
bilimsel müfredatta
Kızılderililerin dilinin
kurallarını belgelemek
, geliştirmek ve
canlandırmak için özel bir
komite içerisinde bölüm

başkanı şöyle anlattı :
Dilimizi , medeniyetimizi
ve kültürümüzü yok
olmaktan korumak için
özel bir bölüm oluştumya
çalıştık ve bu müfredatlar
bölümümüzün barıdır.
Dil , milleti , ümmeti
ve kültürü sürdürmek
için önemli bir araçtır.
Dilimizi korumamız

için söz sahipleri
yetkililerimiz ve Telafer
üniversitesinde olan
değerli öğretimcilerimiz
ile yardımlaşmalarını
talep ediyorum , özel
komisyonlar aracılığıyla
Telafer şivesinin
müfredatını düzeltmek
ve canlandırmak
için ihtisas sahipleri
bir çözüm yolu
bulmaya çalışmalarını
istemekteyim.
Müfredatları geliştirmek
üzere bölge ve
çevresindeki deneyimler
ve çalışmalar yanında
dilsel çalışmalardan
faydalanarak Telafer’in
doğasına , özelliklerine
ve yaşamına odaklanarak
ve aynı zamanda Osmanlı
diliyle ister Arapça
harflerle olsun ister
Latince harflerle olsun
atalarımızın dil mirasını
korumak için hep birlikte
bu yöne adım atmak ,
her milletin doğal hakkı
olarak dilini korumak ve
ona sahip çıkmaktır.

ABD hükümeti Amerikan
teknoloji şirketlerine çeşitli
sınırlamalar getirmiş ve bu
kapsamda Huawei'ye ürün ve
servis satışını Mayıs ayındaki
düzenlemeyle kısıtlamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump,
geçen ay yaptığı açıklamada,
yaptırımlarda bazı istisnalar
olabileceğini belirtse de
ABD'nin yetkili organları,

Huawei'nin 130'dan fazla
ticaret lisansı talebine olumlu
yanıt vermedi.
"Satışlar olumsuz etkilenebilir"
Huawei ise yaptığı açıklamada,
ABD hükümetinin izin
vermesi durumunda şirket
olarak Google'nin Android
platformunu kullanmaya
devam edeceklerini, izin
verilmemesi durumunda

kendi işletim sistemlerini
geliştirmeye devam
edeceklerini belirtmişti.
Huawei'nin önümüzdeki
haftalarda kullanıcıların
beğenisine sunacağı yeni
akıllı telefon modeli Mate
30 Pro, şirketin ABD'nin
yaptırımlarından sonra
sunacağı ilk amiral gemisi akıllı
telefon modeli olacak.

Uzmanlar, Google
uygulamalarını içermeyen
Mate 30 serisinin ve çıkacak
yeni Huawei modellerinin
özellikle Avrupa satışlarında
sıkıntı yaşayacağını savunuyor.
Huawei, Harmony OS ismiyle
duyurduğu kendi işletim
sistemi üzerinde çalışmayı
sürdürüyor.
AA

Kerkük Sabahı

Google'nin bu kararı, Huawei'nin yeni modellerinde
Google'nin uygulama mağazası olan Google Play'e erişimin kısıtlanacağı anlamına da geliyor.

 �صفحة16

 دينار250:ال�سعر

2019 ) ايلول9( ) االثنني45(العدد
e

r

k

ü

k

S

a

b

a

h

ı

N

E

W

Bir hikayem var

K

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

Kerkük şehrinin tarihindeki
en büyük ağaçlandırma
kampanyasına sadece
3 hafta kaldı

MUSUL'DA ( MONA LİZA)

belki

Burhan Müftü

Uluslararası Toplumu

kız ise kameraya ağlayark

sarsan Musul Mona Liza'sı

gülümsedi o anda yüzündeki

ile tanınan Musullu kız üç

hüzün ile gülmsemek aynı

yıl sonra resmini çeken

zamanda utanç ile umut

fotoğrafçı tarafından

duyguları yansımıştı. İşte

bulundu.

o anda alınan fotoğraf

Musul'da yaşanan savaştan

ulsularası toplumu derinden

dolayı kaçan Musul kızının

etiklemişti.

fotoğrafı yıllar önce dünya

Kameramanın ismi Ali

çapında yankı bulmuştu,

el-Fehdavi kızın ismi ise

çünkü o fotoğraftaki yüz

Sebe'tir

ifadesi yaşanan savaşın ve
Iraklılar'ın bu savaşlardan
çektiklerini yansıtmıştı.
Musul'da savaştan kaçan
kızın hikyesini sosyal
paylaşım sitelerinde yazan
aktivsitlerin paylaşımlarının
ardından Rueters Ajansı'nın
kameramanı bu kıza
tesadüfen rastlalamıştı ve
kendisninden fotoğrafını
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AŞURE
Aşure gerçek bir insanlık mücadelesiyle
ilişkili tarihsel bir isim, bu sadece olayın
sonu ile biten bir savaş değildi. İnsan
hakları talebinin sabit bir ölçüsü oldu. Bu
olayı derinlemesine yansıtırsak
Birçok ders öğreneceğiz, fedakarlık
dersleri
Hükümlü dersler gerçek aşk, başkalarına
gerçek inanç ve fedakarlık dersleri ve
yüce tanrıya gerçek iman getirmek, ondan
dolayı hak için en değerli şeylerimizi
cümertlik içinde vermek .Hz Hüseyinin
içinde yaşayan allah ve peygemberin
sevgisi o kadar mukaddes ve sadık olduğu
kanında ispat olundu .
İmam Hüseyin, Irak’a yürümeye karar
verdiğinde, Hakkın ilk söylediği şey
olması gerektiğine karar verdi ve bunun
kendisine ve ailesine mal olacağını
biliyordu. Tüm insan haklarında harika bir
dersti.
O olay Doğru ile yanlış arasındaki
çatışma Adaletsizlik mağlup olmak ve
adalet kazanmak için kanlar döküldü
Bu yıldönümünün kahramanını ve
tarihteki fedakarlığı ve kahramanlığı
onurlandırmalıyız.
Bu dersleri öğrenmeli ve bu dersleri kabul
etmeliyiz ki yaşamı özgürce yapabilmeliyiz
Bu özgürlük dersleri Vatanlarımızı
sevmeliyiz
Ezilenlerin hak ve zaferlerini elde etmek
için çalışmalıyız. Danışma ve birlik
Yasalara saygı duymak Ve diktatörlüğü
ortadan kaldırmak
Çocuklara nezaket ve yaşlılara saygı ve
sabırlı olmak her mihnette problemleri
planla çözmek.
Ders etkinlikte bitmiyor bu olayda çünkü
bu tarihler insanlara bir kural oldu.

çekmek istemişti. Musullu
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