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BAŞBAKAN KERKÜKLÜ GÖSTERİCİLERİN SESİNE
OLUMLU CEVAP VERDİ
Kerkük'te bulunan Kerkük
Operasyonlar Komutanlığının
Karargahını Başbakan Adil
Abdülmehdi tarafından
çıkarılan Kürdistan Demokrat
Partisi'ne teslim edilmesi
kararında geri adım atıldı.
Başbakan'ın kararına
Kerküklüler günlerce
karargahın önünde protesto
ederek sonunda karardan
vazgeçildi ve Kerkük
Operasyonlar Komutanlığı'nın
aynı karargahta çalışmalarına
devam etmesine karar verildi,
kararı protestocuları sevindirdi.
Türkmenler ve Araplar
tarfından iki gün boyunca
gece gündüz Kerkük-Erbil
yolu üzerindeki eylemler yolu
kapatmasına neden olmuştu.
Türkmen ve Arap göstericiler
karargahın yeri devlete ait
olduğunu ve KDP'nin bu yerde

Kerkük halkına yönelik eziyetler
verdiğini belgeleri de Kanun
Uygulama Operasyonlarının
ardından ortaya çıktığını
hatta o alanda meçhul
cesetlerin ortya çıktığını herkes
görümüştü.

Kerküklü protestocular
tarafından 17 Ekim 2019
Perşembe gününde çıkan
bildiriye göre Kerküklü
götericilerinin isteklerini Kerkük
Valisi Rakan Said el-Cuburi
Merkezi Hükümet'e iletmesinin

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN
DUYURU
2019 yılının 1 numaralı
bütçe tasarısı kanunun
47. Maddesinin B
şıkkına göre ve Maliye
Bakanlığı'nda yapılan
tüm idari işlemlerin
tamamlanmasının
ardından 2008 yılında

yaşanan olaylardan dolayı
İçişleri Bakanlığı'ndan
atılan mensupların
görevlerine geri
dönmeleri için acilen
görev yaptıkları dairelere
geri dönme çağrısı
yapılmıştır.

Kerkük Sabahı

BYSK'NDE SÖZLEŞMELİ MEMURLARIN KAYIT İŞLEMLERİ
TAMAMLANDI
Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği'nin Seçim
Daire İdaresi'nin Başkanı Ahmet Rahim
Beşşara'nin açıklamasına göre BYSK'nin
Bağdat başta olmak üzere tüm illerdeki
BYSK'nin bürolarındaki sözleşmeli memurların
kayıt işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.
Açıklamaya göre Seçim Dairesi , bundan önce

BYSK'nin kayıt merkezlerinde görev yapan
dipolama sahiplerinin çoğunluğu ile sözleşmeli
olarak çalışmalarına devam etmelerine
çalıştığını belirtti. Beşşara, yapılan çalışmanın
amacı Seçmen Merkezleri'nde çalışan
sözleşmeli iş fırastı sağlamak olduğunu da
vurguladı.

ardından Hükümeti temsil eden
taraf olarak İllerarası Yüksek
Koordinasyon Heyeti'nin
Başkanı Dr. Turhan Müftü
tarafından yapılan açıklamaya
göre Hükümetin bu karardan
geri adım attığını belirttiğini
ve Kerkük Operasyonlar
Komutanlığı'nın Karargahı
hiçbir partiye şimdi veya
gelecekte de verilmeyeceğini
ayrıca bu karargahın mülkiyyeti
ise devlete dönceğine dair
işlemlerinde yapılmasına karar
verildiğini de açıklamasının
ardından eylemlerin sona
verildiği belirtildi.
Göstericiler Hükümet
tarafından acil alınan
karardan memnun olduklarını
ifade ettiler ve bu kararın
sevincini aynı gün Kerkük'ün
caddelerinde dolaşarak mutlu
bir hava içerisinde kutladılar.

İÇİŞLERİ
BAKANLIĞI'NDAN
DUYURU
2019 yılının 1 numaralı
bütçe tasarısı kanunun
47. Maddesinin B
şıkkına göre ve Maliye
Bakanlığı'nda yapılan
tüm idari işlemlerin
tamamlanmasının
ardından 2008
yılında yaşanan
olaylardan dolayı
İçişleri Bakanlığı'ndan
atılan mensupların
görevlerine geri
dönmeleri için acilen
görev yaptıkları
dairelere geri dönme
çağrısı yapılmıştır.
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BAKANLAR KURULUNUN TALİMATLARINI
UYGULAMAK İÇİN KERKÜK VALİLİĞİ'NDE ÖZEL
TOPLANTI
Kerkük Valisi Rakan Said elCuburi, Bakanlar Kurulu'nun
gerili düşük ailelere yer dağıtım
kararını Kerkük'teki hizmet ve
ilgili daireler tarafından konu ile
ilgili çalışmaların ne durumda
olduğunu aynı zamanda
icraatların hızlandırılmasında
gereken adımların atılmasını
görüştü. Gerçekleşen toplantıda
Bakanlar Kurulu'nun talimatları
üzere dağıtılan yerlerin
hakedenlere dağıtılması
doğrultusunda çalışmaların
yapılmasına vurgu yapıldı.

Gerçekleşen
toplantıda
Kerkük Valisi'nin
teknik işler
yardımcısı Ali
Humadi,Vali'nin
kanuni
danışmanı Dr.
İmat İdham, Havice İlçesi'nin
Kaymakamı ve Kerkük'teki
bazı yerel dairlerin müdürleri
ve belediye müdürleri de
hazır bulunarak konu ile ilgili
Vali'nin başkanlığında özel
bir komisyonun kurulmasına

karar verildi. Komisyonun
görevi Bakanları Kurulu'nun
talimatlarını Kerküklü gerili
düşük vatandaşlara adil
bir şekilde yer dağıtımında
çalışmaların yapılması olduğu
belirtildi.

EL-CUBURİ, KERKÜK'TEKİ SİVİL ÖRGÜTLERİNİN
ÇALIŞMALARINI DESTEKLEME KONUSUNU
GÖRÜŞTÜ
ilişkilerin güçlendirilmesi
de görüşüldü. El-Cuburi
görüşmede Kerkük'te
istikrarın çok iyi olması
vatandaşların arasındaki
kardeşliğin olumlu bir
göstergesi olduğunu
söyledi.
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ARBAİNİYE
ZİYARETİNE 22
ARAP VE YABANCI
ÜLKELERDEN (225)
MEVKİP KATILDI
Irak ve İslam Dünyası'nın
Hüseyini Dini Merasim
Mevkipleri'nin Bölümü
Başkanı Hacı Rıyaz
Nimet el-Salman'ın
açıklamasına göre bu yıl
İmam Hüseyin (a.s)'ın
Arbainiye merasimine
resmi olarak 225 mevkip
katıldığını belirtti.
El-Salman'ın
açıklamasının
devamında bu
mevkiplerin bazıları
güne özel merasimlere
katılırken diğer
mevkipler ise İmam
Hüseyin ve kardeşi Ebi
Fazıl el-Abbas (a.s)'ın
ziyaretçilerine yiyecek,
içecek hizmetlerini
sundular dedi.
El-Salman, bu
mevkiplerde Arap
ülkeleri ve dünyanın
farklı ülkelerinden yer
aldığını söyledi.

Kerkük Valisi Rakan Said elCuburi, Kanada Hükümeti
Enistitüsü'nün Temsilcisi
Avatıf Turki Reşit ile Kerkük'te
faaliyet gösteren sivil toplum
örgütlerinin çalışmalarının
desteklenmesini görüştü.
Bu bağlamda el-Cuburi,
Kerkük'teki İnsan Hakları Milli

Enistitüsü'nden bir heyeti de
kaşıladı.
Gerçekleşen görüşme
sırasında el-Cuburi
Kerkük'teki sivil
örgütlerinin çalışmalarının
desteklenmesini ayrıca
vatandaşla Kerkük'teki
hükümet kurumları arasındaki

Selahattin iline bağlı Tuzhurmatu
İlçesi'ne uyuşturucu madde sokmak
isteyen iki uyuşturcu tüccarı
İlçede görev yapan Acil Müdahale
Ekipleri'nin 3.Tugayı tarafından
yakalandığı açıklandı.

Kerkük Sabahı

TUZHURMATU'YA
UYUŞTURUCU SOKMAK
İSTEYEN ÇETE YAKALANDI

Türkmen Bölgelerinden
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KERKÜK DENİLEN ŞEHİRDEN HATIRALAR...

Trompet Çiçeği ( Şaver gülü )
BURHAN El Müftü.
Kırk yıl önce veya daha fazla
hayat biz çocuklar için o kadar
karmaşık değildi . Uçmayı
öğrenen ve hayatı keşfetmek
için kanatlanan kuşlar gibiydik
, fakat ; ebeveyinlerimizi
sürekli yorgun ve hayatları
karmaşık bir şekildeydi tıpkı
bizim şimdiki hayatımız gibi ,
onların yaşlarına geldiğimizde
hayatın karmaşıklığını
anlayıp omuzumuzdaki
yüklerin ne kadar ağır
olduğunu farkettik . Tıpkı
bir kuşun ilk uçuş heyecanı
gibi oyunumuzun gökyüzü
sokağımızın ve o sokakta
oynadığımız alan üzerini
kaplayan mavi gökyüzü bizim
oyun alanımızdı , o zamanlar
Irak’taki evlerin yapısında
mutlaka binadan daha büyük
alana sahip olan bahçeler yer
alıyordu . Akşamları yemek
yediğimiz ve ailecek toplanıp
güzel sohbetler ettiğimiz

bahçelerimizde portakal ,
elma , incir , nar ve zeytin
gibi ağaçlar bulunurdu ,
ilaveten bahçeleri süsleyen
yasemin gülü ağacı , karanfil
ve Isparta gülleri bahçenin
güzel ve freş kokmasını
sağlardı , ayrıca bahçenin
kenarında annelerimizin
yemeklerde kullandıkları nane
ve maydanoz gibi bitkiler
de ekilirdi . Öğleleri sokakta
arkadaşlarımızla beraber

bahçe duvarlarından küme
şeklinde sarkan trompet
çiçeklerini ( şaver gülü )
kopararak müzik korosu
gibi çalmaya başlardık ,
ancak çok uzun sürmeden
babalarımızdan itiraz mesajini
alırdık , çünkü öğlenleri
babalarımız işten yorgun
döner öğlen uykularını
serin vantilatör ve buz
gibi feyansların üzerinde
yorgunluklarını giderirlerdi .

Bizim trompet çiçeği ( şaver
gülü ) ile çaldığımız müzikler
onları uyku saatlerinde rahatsız
ediyordu . Yazın bahçeleri farklı
renkleriyle süsleyen trompet
çiçeği ( şaver gülü ) alt kısmını
kopararak onu tam bir trompet
haline getirirdik , alt kısmını
üfleyerek trompet gibi sesler
çıkarırdı. Çiçeklerin boyutları
birbirinden farklı olurken
arkadaşlarla kendi aramızda
en büyük çiçeği koparmaya
yarışırdık adeta , kim en
büyük ve en dayanıklı çiçeği
alır diye . Trompet çiçeğinin (
şaver gülü ) alt kısmı sürekli
siyah karıncalarla doluydu
çünkü bu tür çiçeklerin alt
kısmı tatlı bir tada sahipti
. Savaşlara ve ambargoya
rağmen bu çiçek hep yeşerip
büyümekteydi , tüm kötü
şartlara inat yazın hep açmayı
başarırdı , elektrikler ve suların
kesilmesine rağmen tüm
güzelliğiyle ayakta durabilmeyi
başardı.

Kerkük Sabahı

KERKÜK'TEKİ OKULLARA ÖĞRETMENLERİ KORUMA KANUNU İÇERİĞİ GÖNDERİLDİ
Irak Öğretmenler Sandikası Kerkük Kolu
Kerkük'teki tüm okul idarelerine Iraklı
Öğretmeni Koruma Kanunu'nun içeriğini
gönderdi.
Irak Öğretmenler Sandikası Kerkük
Kolu, öğretmenleri korumak için
Kerkük Mahkemesi'nden Kerkük'teki
tüm mahkemelere ve yargıçlara Iraklı
Öğretmen Kanunu'nun yasa tasarısının
dağıtılmasını istedi.
Kanuna göre, her hangi bir öğretmene
karşı öğrenci, öğretmenin velisi veya her

hangi bir taraftan şiddet uygulamaya
teşebbüs edilirse bu kanun maddelerine
göre yargılanacak ve 3-10 yıl arası hapis
cezasına çarptırılacaktır, bunun yanında
3-10 milyon para cezası da vermesi
gerekiyor.
Bu gibi olayların yaşanması durumda
öğretmenlerin en yakın polis merkezine
şikayette bulunması gerekmetedir bizler
sandika olarak o öğretmenin hakkını
kanun yolu ile almaya söz veriyoruz.
Tüm okul idareleri bu kanunun

detaylarını ilan panolarında
bırakmalarına seleniyoruz ki
öğretmenlere karşı bir davranışta
bulunmak isteyenler nelerle
karşılaşacaklarının farkında olsunlar.

Türkmen Bölgelerinden
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KERKÜKLÜ EDEBİYATAÇI VE SANATÇILARI İÇİN
ANMA TÖRENİ
Kerkük'ün edebiyat ve
sanatının önde gelen isimleri
( Salam Sabri, Muhammed
Mikdat ve Abdülaziz Semin
Beyatlı) anısına Kerkük Kültür
Evi tarafından özel bir anma ve
panel düzenlendi. Düzenlenen
anma merasimi ( Edebiyatçı
Muhammed Hızır el-Hamdani,
Üstad Nureddin el-Caf ve Şair
Münevver Molla Hassun)
tarafından idare edildi.

Anma töreninde rahmetli
edebiyatçıların aileleri ve
Kerkük Edebiyatçı ve Yazarlar
Birliği'nin yeni üyelerinin yanı
sıra Kerkük'ün önde gelen
kültürlü şahsiyetleri de hazır
bulundu.
Törende her üç değerli
üstadların hayatı ve Kerkük'ün
kültürüne ve sanatına
verdikleri hizmetleri hazır
bulunanlara anlatıldı.

Tuzhurmatu'da küzecilik ( çanak ,
çömlek yapımı ) Irak’ta ve bölgede
onlarca yıl en iyisiydi. Tuzhurmatu
küzecileri birçok Arap ve bölgesel
sergilere katıldılar ve her seferinde

onur belgeleri alarak Irak’a
dönmüşlerdir. Tuzhurmatu küzecileri
Bağdat’ta Halk Mirası Enstitüsünde
öğretmenlik yaptılar. Özellikle
aralarında doğuştan sanatçı olanlar

vardı . Bunlar hepsi o uğursuz savaş
çıkmadan önceydi . Kerkük’e gelip
gittiğimde Tuzhurmatu'dan geçerek
Nevzat küzecinin mekanına uğrardım,
Tuzhurmatu’da ısrarla küzecilik işini
yapmaya devam eden ve okullarında
başarılı olmalarına rağmen evlatlarına
da bu mesleği öğreten tek kişiydi .
Son zamanlarda tüccarların çanak
çömleklerin çok fazla türlerini ülkeye
ithal ettikleri için sanatçılarımızın
eserlerinin önemini düşürürcesine
ülkede yerel küçük çömleklerin
fiyatı 500 Dinar olarak ithal edilen
çömleklerin fiyatı 250 Dinardır , bu da
küzecilik sanatında çalışan ustalarımızı
üzüyor . Ustamız sözlerine şöyle
devam etti : Tuzhurmatu'da 5 usta
aileden sadece kendisi ve kardeşi bu işi
sürdürmektedirler , kendileri sadece
çanak ve çömlekte değil küzecilikte
yapılan heykel ve mutfakta kullanılan
züccaciye ister tabak türleri ister ev
aksesuarları olsun her şeyin ustasıdırlar
. Ama sanatlarını destekleyen resmi
makamların olmadığını açıkladı . Kim
bu Irak mirası olan sanatı yok olmaktan
koruyacak acaba kim ? Tuzhurmatu
Kaymakamlığı ve Kültür bakanlığına
çağrıda bulunuyorlar

Kerkük Sabahı

TUZHURMATU'DA KÜZECİLERİ KİMLER
DESTEKLEYECEK?

Röportaj
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IRAK'TA TÜRKMEN MİRASI 3

Hüseyni Bin Ali Bin Ebi Talıp Ravzası

Kerkük Sabahı

Necat Kevseroğlu
Hz. Hüseyn Ravzasını ziyaret eden
Türkmen Hükümdârlârından:
Hz. Hüseyn'in merkadına tarih
boyunca Türkmen hükümdârlârı
ve Irak'ta kurulan Türkmen
devletlerinin büyükleri çok önem
verip, rauzanın gelişmesi elleriyle
olmuştur.
İlhanlılardan müteakiben
Osmanlıların son dönemine kadar
Türkmen büyükleri verdikleri
kiymetli hediyeler, yaptıkları
tezyinatlar ve vakfiyeleri ile Ravza
bugünki halini almıştır.
Tarih sırasıyla Hz. Hüseyin'in
Merkadını ziyaret eden Türkmen
hükümdârlarının, ziyaretleri
hakkında ve merkada verdikleri
önem ve saygıyı özet olarak
açıklıyorum:
1-Selçuklu Sultanı Melikşah
H.479, M.1086-1087'da Halep
ve diğer etraf bölgeleri fethten
sonra, Bağdat'a geldiği zaman,
Bağdat'ta Kâzimiye Ravzasını
ve diğer kutsal yerleri veziri
Nizamülmülk ile beraber ziyaret
ettikten sonra Hz. Hüseyn'ın ve
Hz. Ali'nin türbelerini ziyaret etti
ve hediyeler sundu.8 O dönemin
meşhur şairi İbn-Zekreveyh
el-Vasiti yapılan ziyareti tebrik
ederek, Sultan Melikşah'ı, veziri
Nizamul- Mulk'a methiyeler
yazmıştır örneğin:
زرت املشاهد زورة مشهودة
أرضت مضاجع من بها مدفون
فكأنك الفيت استهل بتربها
وكأنها بك روضة ومعني
فازت قداحك بالثواب وأجنحت
ولك اإلله على النجاح ضمني
2-İlhanlılardan, Sultan Mehmut
Gazan H.702, M.1303'te
Kerbelâ'yı ziyaret ederek, türbeye
büyük hediyeler verdi10 .
Fırat'tan İmam Hüseyn Merkadına

bir kanal ile su getirmiştir.
Sultanın emrine göre kazılan suya
"Nehir el Gazan'i" adı verilmiştir.
Ayrıca bu su Kerbelâ ovasınıda
sulandırıyordu.
3-Şah İsmâil Safavi, H.
25Cumâde'luhrâ 914, M.1508
yılında Bağdat'ı aldı, ikinci
gün Kerbelâ'yı ziyaret etti. Hz.
Hüseyn'ın Ravzasına çok bol
hediyeler verdi. Verdiği emrine
göre, türbe odasında türlü tezyinat
ve altın kaplamalar yapıldı. Hazra
içinde altından bir sanduka yapıldı,
üzerinde de göz alıcı süslemeler
yapıldı. Şah, hazraya 12 altın kandil
vakıf etti, tüm ravakları da ağır
pahalı çok kıymetli halılarla döşedi.
Bir gecede Hz.Hüseyin'in türbesi
yanında ıtikâf etti, sahn içinde
taşra çıkmadı, tüm gece boyu
orada ibadet etti.
4-Kanûnî Sultan Süleyman,
Hz.Hüseyin'in ve İmam
Ali'nin merkadlerinide H.941,
"M.1534/1535" senesinde ziyâret
ederek, İmamlara çok saygı

gösterdi.
Irak'ta Sultan Süleyman'ın en
büyük işlerinden, kendi ismiyle
tanınan "Süleymani Nehri",
günümüzde "Hüsey'niye
nehri"ni Fırat'tan Kerbelâya
su getirmesidir ki, önceki
hükümdarlar, Sultan Gazan,
Şah İsmâil ve Şah Tahmasıp bu
projeyi düşünmüşlerdi, ama
gerçekleştirebilmemişlerdi;
çünkü Kerbelâ arazileri Furat
suyundan yüksek idi. Kanûnî'nin
maiyetindeki mimar ve
üstün başarılı mühendislerin,
kullandıkları teknik ve geometrik
metotlarla suyu Kerbelâya
ulaştırmışlardı, bu büyük proje
Kanûnî emriyle gerçekleşti,
günümüzde Kerbelâ ovası bu su
ile sulanır. Ayrıca, sultanın verdiği
emrine göre, ruzgarın kumlar
ile örttüğü sâhaları, yeniden
bahçe hâline koydurdu. Kanûnî,
Hz. Hüseyn ve İmam Ali'nin
merkadlerini manen süslemiştir
ve çok saygı göstermiştir.

5-Sultan 111.Muradın cülüsündan
sonra H.982, M,1574'te Elvandzada Ali Paşa Bağdat vâlisi
oldu14 . Gülşeni Hulafa yazarının
dediğine göre, 111Sultan
Murd'ın emrine göre Bağdat
valisi El-Vandzada vasitesiı ile
H.984, M1576de, önce Enguşti
yâr tesmiye edilen Mânâret
al-Abd ve yanındaki mescit
yeniden inşa olundu. Bu minare
yukarıda geçtiği gibi ikinci
Dünya savaşından önce yıkıldı
minareden günümüzde hiç bir
kalıntısı kalmamıştır. Çinisiz
beyaz bir minare idi, hazranın sol
köşesinde yapılmıştır. Ayrıca Hz.
Hüsey'nın mazarı üzerine türbe
inşa, daha doğrusu eski türbeyi
ihyâ ettirdi.
Ravakları ve hazranın kubbesinin
tâmirleri yanında da güzel
tezyinâtlar yaptı.
O dönemin şairleri, Ravzaya
gösterilen saygı ve önemden
dolayı, Sultanı ve Bağdat valisina
de medhiyeler yazdılar.

Siyasi
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CUMHURBAŞKANI: ANAYASA'YI GÖZDEN GEÇİRMEK
İÇİN MİLLİ BİR KONFERANS DÜZENLEYECEĞİZ
malı ve binalarını da korumak
ve göstericileri vuranları da
adil bir şekilde cezalandırmak
için mahkemye verilmesinin
de gerektiğini dile getirildiği
açıklandı. Bidiride Salih, devleti
yeniden yapılanmasında ciddi
bir şekilde reform yapılmasının
gerektiğini vurgulayarak ülkede
yaşananların en büyük sebebinin

yolsuzluktan kaynaklandığını
söyledi bunun da sebebi şiddet,
terör, savaş ve ambargonun
olduğunu ifade etti.
Salih, devlet çalışmalarında
normal şartlarda bile işinde
yavaş ve aksaklık olduğunu
belirterek, devletin şimdiki
durumda en önemli işi

göstericilerin ve güvenlik
güçlerinin öldürülmesinde sebep
olanları araştırmasını gereketiğini
vurgulayarak bundan sonraki
adım ise Irak'taki hükümet
sisteminde reformun yapılmasının
altını çizdi.
Salih, sözünün devamında tüm
Iraklıların kalbinde büyük yaralar
ve acılar var reform yapmak
için dükülen temiz kanların
sabırla aynı zamanda reformu
gerçekleştirmek için herkesi
sağduyulu olmaya çağırdı.
Öte yandan toplantıda hazır
bulunan aşiret reisleri ise kendi
illerinde yaşanan sıkıntıları ve
halkın isteklerini ayrıca hizmet
projelerinin yapılmasının
isteklerini Cumhurbaşkanı'na
ilettiler.

BAŞBAKAN, SORUŞTURMALARIN
SONUÇLARINI ÖZEL KOMİSYON
İLE GÖRÜŞTÜ

BAŞBAKAN, IRAK'TAKİ DİPLOMAT
VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN
BAŞKANLARINI KARŞILADI

Geçtiğimiz 18 Ekim 2019
Cuma günü Başbakan Adil
Abdülmehdi, gösterilerde
yaşanan olayları araştıran
özel komisyonun elde ettiği
son sonuçları görüştü.
Başbakan'ın bürosundan
çıkan bildiriye göre
gösterilerde yaşanan
olayları araştırmak için
Bakanlıklardan kurulan
yüksek komisyonun
elde ettiği sonuçları
Abdülmehdi görüştü.
Gerçekleşen toplantıda
komisyon tarafından
yapılan soruşturmalar
hakkında hazırlanan

Geçtiğimiz 16 Ekim 2019 Çarşamba
günü Başbakan Adil Abdülmehdi,
Irak'ta bulunan Diplomatları ve
Uluslararası Örgütlerin Başkanları
ile bir araya gelerek hem Irak
hemde bölgede yaşanan son
gelişmeleri görüştü.
Gerçekleşen görüşme ile ilgili
Başbakan Bürosundan çıkan
bildiriye göre, görüşmenin başına
Başbakan, Irak'ın zor durumlarında
yanında duran tüm ülkelere
teşekkürlerini iletti. Başbakan
son yıllarda Irak'ın terör örgütü
DAEŞ'e karşı elde ettiği büyük
zafere değinerek tüm Iraklıların
bu zaferde rolünün olduğunu
söylediği belirttildi. Başbakan,

raporlar sunuldu ve hazır
bulunanlar tarafından
notlar da eklendi ayrıca
bu sonuçların tamamen
hazırlandığında Bakanlar
Kuruluna sunulacağına
en yakın zamanda karar
verildi.
Bilindiği üzere daha önce
Başbakan Adil Abdülmehdi
bu toplantından önce
kurulan yüksek komisyon
başkanına olaylarla ilgili
soruşturma sonuçlarının
ve komisyonun çalışmaları
ne durumda olduğunu
öğrenmek için mesaj
göndermişti.

bu zaferde Irak'ın tüm emniyet
güçlerinin büyük rolü oldu bugün
artık Irak bölgede yaşanan krizlerde
çözüm parçası olarak gözküyor
olduğunu ifade etti. Başbakan,
Irak şimdi tüm dünya ülkeleri ile
iyi ilişkiler içerisinde olduğunu
anlatarak dışarıdan ülkemizin iç
meselelerine kimsenin girmesini
kabul etmeyiz dedi. Başbakan sözü
ülkede yaşanan son gösterilere de
getirerek ülkede yaşanan kırk yıllık
bir savaş süreci yaşandığını bu süreç
içerisinde halkımız farklı şekilde zor
durumlardan geçtiğini bunun da
sonucu bu gibi gösteriler olduğunu
söyleyerek bizler de gösterilerin
isteklerine kulak verdik dedi.

Kerkük Sabahı

Cumhurbaşkanı Berhem Salih
Anayasa'yı gözden geçirmek
için milli bir konferans
düzenleyeceklerini vurgulayarak
Anayasa'nın seçim yasasında ciddi
sorunların olduğunun da altını
çizdi.
Cumhurbaşkanı Bürosundan
çıkan bildiriye göre, geçtiğimiz 16
Ekim 2019 Çarşamba günü elSalam Sarayı'nda Cumhurbaşkanı
Berhem Salih, Irak'ın güney ve
orta illerinin bazı aşiret reislerini
karşılayarak, ülkede son günlerde
yaşanan gösteri olaylarını
görüştüğünü belirtti. Bildiriye
göre, Salih görüşme sırasında
konuşma yaparak Anayasa'da
gösteri yapma hakkını tanımış
olduğunu , bunun yanında
toplumsal barışı ve göstericilerin
korunmasınında gerektiğini
de belirtti. Salih ayrıca komu
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IRAK MİLLİ TAKIMI GRUBUNUN LİDERİ OLDU
2020 Dünya ve Asya
Kupası eleme maçlarının
3. Tur maçları kapsamında
Irak Milli Takımı
bulunduğu 3. grupta
geçtiğimiz Salı günü
Kombudiye Takımını 4-0
yenerek grubun liderliğine
yükseldi. Irak Milli Takımı
maçın birinci yarısının
22. dakikasında İbrahim
Bayış'ın attığı golle öne
geçti, daha sonra 41.
dakikada ise Muhanned
Ali ikinci golü attı. Maçın
ikinci yarısında Emced
Atvan Kazım üçüncü
İbrahim Ahmet ise maçın
62. Dakikasında dördüncü golü attı.
Bu maçı kazanan Irak Milli Takımımız

böylece gruptaki puanını 7'ye yükselterek
grubunun başına geçti. Bu grupta bulunan

takımlar ise ( Irak, İran, Baheryin ve
Kombudiye) takımları yer alıyor.

İNA

Kerkük Sabahı

El Clasico: Barcelona-Real Madrid maçı güvenlik
endişeleri nedeniyle 18 Aralık'a ertelendi
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde
(La Liga) Barcelona ile Real
Madrid arasında 26 Ekim'de
oynanacak maç, güvenlik
endişeleri nedeniyle 18 Aralık'a
ertelendi.
La Liga yönetimi, Barcelona'da
oynanacak maçın aynı tarihte
Madrid'de oynanmasını istemiş
ancak iki kulüp de bunu kabul
etmemişti.
23 Ekim'de Şampiyonlar
Ligi'nde deplasmanda Slavia
Prag'la oynayacaklarını
hatırlatan Barcelona Teknik
Direktörü Ernesto Valverde,
bu nedenle 3 gün sonra El
Clasico'yu Madrid'de oynamak
istemediklerini söylemişti.
La Liga yönetimi ise talebine
gerekçe olarak, maç günü
Barcelona'da yeni protesto
gösterileri düzenlenmesinin

beklenmesini göstermişti.
. İspanya Yüksek Mahkemesi,
Pazartesi günü 1 Ekim
2017'de Katalonya'da merkezi
hükümetin yasal saymadığı
bağımsızlık referandumunu
düzenleyen 9 Katalan lidere 9
ile 13 yıl arasında değişen hapis
cezaları Verdi.
"Halkı isyana teşvik"
suçlamasıyla yargılanıp hüküm
giden Katalan liderlere verilen

ceza, 5 gündür Barcelona'da
protesto ediliyor.
Göstericiler zaman zaman
polisle çatışıyor.
Katalonya geneline yayılan
gösterilerde şu ana kadar en az
96 kişi yaralandı.
Barcelona'da bugünkü
düzenlenen yürüyüşte Katalan
bayrakları açıldı, "siyasi
mahkumlar için özgürlük"
sloganları atıldı.

Sporx

HENTBOL KADIN
TURNAVASINDA
İYİ SONUÇLAR
Kerkük kadın Hentbol Takımını
tebrik ediyoruz..
Kadın Spor Haftası
münasebetinden dolayı Spor
ve Gençlik Bakanlığı tarafından
Kerkük'te düzenlenen Hentbol
Turnavası sürüyor. Düzenlenen
turnava sırasında katılan
takımlardan en iyi seviye hem
de iyi sonuçlar gösterildi.
Düzenlenen turnavada 6
maç yapıldı en son maçta
ise Kerkük Takımı, el-Rısafa
Takımına dokuz gol attı.
Bu güzel sonuçtan dolayı
Kerkük Takımının oyuncularını
ve teknik direktörü Ziyad
Abdülnebi ve Muruç Hanım'ı
tebrik ediyoruz.

Kerkük Sabahı
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Kenyalı atlet Eliud Kipchoge, maratonu iki saatin altında koşan ilk sporcu
olarak tarihe geçti
Kenyalı atlet Eliud Kipchoge,
maratonu iki saatin altında
koşan ilk sporcu olarak tarihe
geçti.
Halihazırda rekoru elinde
barındıran Kenyalı atlet,
Viyana'da rekor denemesi
için özel olarak hazırlanan
Prater Parkı'nda turu 1 saat
59 dakika ve 40,2 saniye ile
bitirdi.
Ancak parkur Uluslararası
Atletizm Federasyonları Birliği

tarafından hazırlanmadığı
için rekor resmi olarak
tanınmayacak.
Park, Kipchoge'nin rekor
denemesi yapması ve
sakatlanmasının önüne
geçmek için özel olarak
hazırlandı; böylece bir
maratonun iki saatin altında
koşulamayacağına dair genel
kanı yıkılmış oldu.
34 yaşındaki sporcu,
resmi olarak dünya

rekorunu 2018'deki Berlin
maratonunda 2 saat 1 dakika
ve 39 saniye ile kırmıştı.
Kipchoge, hızlanması için 41
kişi ve önlerindeki bir araba
ile koşuyu tamamladı.
Kipchoge, "Bunu
gerçekleştiren ilk kişi oldum,
insanın sınırlarının olmadığını
göstermek için insanlara
ilham vermek istedim" dedi
BBC

Süper Lig'de 8. hafta
maçında Medipol
Başakşehir evinde
Göztepe'yi Skrtel'ın
90+2. dakikada attığı
golle 3-2 mağlup etti
.. Zirve yarışından
kopmak istemeyen
Medipol Başakşehir
evinde karşılaştığı
Göztepe'yi 2-1 mağlup
etti.
Başakşehir Fatih Terim
Stadı'nda oynanan
maçta konuk ekip
Göztepe'nin golünü
64. dakikada Soner
Aydoğdu atarken,
Medipol Başakşehir'e
galibiyeti getiren
golleri ise 11. dakikada
Fredrik Gulbrandsen ve
90+2. dakikada Skrtel
kaydetti
Bu sonucun ardından
Başakşehir puanını
14'e yükseltip zirve
takibini sürdürürken,
Göztepe 9 puanda
kaldı.
11. dakikada

Epureanu'nun ara
pasında ceza sahası
içi sol tarafında
topla buluşan
Gulbrandsen'in kaleci
Beto ile karşı karşıya
kalıp çaprazdan yaptığı
vuruşta meşin yuvarlak
ağlarla buluştu. 1-0
64. dakikada
Gulbrandsen hatalı
pasında orta sahada

araya giren Soner'in
topla birlikte ilerleyip
ceza yayı üzerinde
Soner'in vuruşunda
direğe de çarpan
meşin yuvarlak ağlarla
buluştu. 1-1
90+2. dakikada
Robinho'nun sağ
taraftan kullandığı köşe
vuruşunda ceza sahası
içinde Epureanu'nun

indirdiği topa Crivelli
kafa ile vurdu.
Savunmadan seken
topu arka direkte alan
Skrtel'in çaprazdan
vuruşunda meşin
yuvarlak ağlara gitti.
2-1
Sporex
Messi, Suarez ve
Griezmann attı,
Barcelona Eibar'ı 3-0

mağlup etti
İspanya La Liga'da
9. hafta maçında
Barcelona
deplasmanda Eibar'ı
Messi, Suarez ve
Griezmann'ın golleriyle
3-0 mağlup etti
.. İspanya'da zirve
mücadelesi veren
Barcelona La Liga'nın
9. haftasında
deplasmanda Eibar'ı
yıldız oyuncularıyla
mağlup etti.
Municipal de Ipurua'da
oynanan maçta konuk
ekip Barcelona'ya
galibiyeti getiren golleri
13. dakikada Antoine
Griezmann, 58.
dakikada Lionel Messi
ve 66. dakikada Suarez
kaydetti
. Bu sonucun ardından
Barcelona puanını 19
yapıp maç fazlasıyla
lider olurken, Eibar 9
puanda kaldı
sondakika.

Kerkük Sabahı

Göztepe maçında Başakşehir'e Skrtel hayat verdi
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BEŞERİYETE REHBER OLAN PEYGAMBER EFENDİMİZ Veda Hutbesi

Kerkük Sabahı

Hazırlayan: Aydın Kerkük

Peygamber efendimizin (sav)
Vedâ Haccında 124.000'den
fazla Müslümana
yaptıkları vâz ve nasîhatlar.
Peygamberimizin Allahü
teâlâ tarafından insanlara,
doğru yolu göstermek için
görevlendirilmelerinden
sonra mübârek ağızlarından
çıkan her söz, mânâ ve
hakîkatler yönünden
beşeriyete birer rehberdir.
Bunlardan "Vedâ Hutbesi"
olarak bilinen son haclarında
buyurdukları hususların
ise ayrı bir ehemmiyeti
vardır. "Vedâ Hutbesi"
değişmez prensip, kânun ve
nizamlar olarak 14 asırdır,
bütün insanlığa ulaşabildiği
seviyenin çok üstünde
bir insan hakları anlayışı
getirmiştir. Peygamberimiz
Vedâ Hutbesinde buyurdular
ki:
Veda Hutbesi
"Hamd, Allahü teâlâya
mahsûstur. O'na hamd
eder, O'ndan yarlıganmak
diler ve O'na tövbe ederiz.
Nefislerimizin şerlerinden ve
amellerimizin günahlarından
Allahü teâlâya sığınırız.
Allahü teâlânın doğru
yola ilettiğini saptıracak,
saptırdığını da doğru yola
iletecek yoktur. sorguya
çekecektir. Sakin benden
sonra eski sapıklıklara
dönmeyiniz ve birbirinizin
boynunu vurmayınız!
Bu vasiyetimi burada
bulunanlar bulunmayanlara
ulaştırsın. Olabilir ki burada
bulunan kimse, bunları daha
iyi anlayan birisine ulaştırmış

olur.
"Ashabım! "Kimin yanında
bir emanet varsa, onu
hemen sahibine versin.
biliniz ki faizin her çeşidi
kaldırılmıştır.Allah böyle
hükmetmiştir. İlk kaldırdığım
faizde Abdulmuttalibin oğlu
(amcam)abbasın faizidir.
lakin ana paranız size aittir.
ne zulmediniz nede zulme
uğrayınız.
"Ashabım! "Dikkat ediniz,
cahiliyeden kalma bütün
adetler kaldırılmıştır,
ayağımın altındadır.
cahiliye devrinde güdülen
kan davalarda tamamen
kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk
kan davası Abdulmuttalibin
torunu İlyas bin Rabia'nın
kan davasıdır.
"Ey insanlar! "Muhakkak
ki şeytan şu toprağınızda
kendisine tapınmaktan
tamamen ümidini kesmiştir.
Fakat siz bunun dışında
ufak tefek işlerinizde
ona uyarsınız bu da onu
memnun edecektir. Dinimizi
korumak için bunlardan da
sakınınız.
"Ey insanlar! "Kadınların

haklarını gözetmenizi
ve bu hususta Allahtan
korkmanızı tavsiye ederim.
Siz kadınları Allahın emaneti
olarak aldınız ve onların
namusunu kendinize Allahın
emri ile helal kıldınız. Sizin
kadınlar üzerinde hakkınız,
kadınlarında sizin üzerinizde
hakkı vardır. Sizin kadınlar
üzerindeki hakkınız yatağınızı
hiç kimseye çiğnetmemeleri,
hoşlanmadığınız kimseleri
izniniz olmadıkça evinize
almamalarıdır. Eğer
gelmesine müsaade
etmediğiniz bir kimseyi
evinize alırsa Allah size onları
yatakların yalnız bırakmanıza
ve daha olmazsa hafifçe
dövüp sakındırmanıza izin
vermiştir. kadınlarında sizin
üzerinizdeki hakları, meşru
örf ve adete göre yiyecek
ve giyeceklerini temin
etmenizdir.
"Ey müminler! "Size iki
emanet bırakıyorum, onlara
sarılıp uydukça yolunuzu hiç
şaşırmazsınız. O emanetler
Allahın kitabı Kur an-ı Kerim
ve Peygamberinin sünnetidir.
"Müminler! "Sözümü iyi

dinleyiniz ve iyi belleyiniz.
Müslüman müslümanın
kardeşidir ve böylece bütün
Müslümanlar kardeştirler.
Bir Müslüman kardeşinin
kanıda, malıda helal olmaz.
Fakat malını gönül hoşluğu
ile vermişse o başkadır.
"Ey insanlar! "Cenab-ı Hak
her hak sahibine hakkını
vermiştir.Her insanın
mirastan hissesi ayrılmıştır.
mirasçıya vasiyet etmeye
lüzum yoktur. Çocuk kimin
döşeğinde doğmuş ise
ona aittir. Zina eden kimse
için mahrumiyet vardır.
Babasından başkasına ait
soy iddia eden soysuz yahut
efendisinden başkasına
intisaba kalkan köle Allahın
meleklerinin ve bütün
insanların lanetine uğrasın.
Cenab-ı hakk bu gibi
insanların ne tövbelerini
nede adalet ve şehadetlerini
kabul eder.
"Ey insanlar! "Rabbiniz birdir.
Babanızda birdir. Hepiniz
Ademin çocuklarısınız. Adem
ise topraktandır. Arabın arab
olmayana arab olmayanında
arab üzerine üstünlüğü

olmadığı gibi kırmızı tenlinin
siyah üzerine siyahında
kırmızı tenli üzerinde bir
üstünlüğü yoktur. Üstünlük
ancak takvada, Allahtan
korkmaktadır. Allah yanında
en kıymetli olanınız Ondan
en çok korkanınızdır. "Azası
kesik siyahi bir köle başınıza
amir olarak tayin edilse sizi
Allahın kitabı ile idare ederse
onu dinleyiniz ve itaat ediniz.
"Suçlu kendi suçundan
başkası ile suçlanamaz.
Baba oğlunun suçu üzerine
oğlu da babasının suçu
üzerine suçlanamaz.
"Dikkat ediniz! şu dört şeyi
kesinlikle yapmayacaksınız:
Allaha hiçbir şeyi ortak
koşmayacaksınız. Allahın
haram ve dokunulmaz
kıldığı canı haksiz yere
öldürmeyeceksiniz. Hırsızlık
yapmayacaksınız. İnsanlar
"la ilahe illallah" deyinceye
kadar onlarla cihad etmek
üzere emr olundum. Onlar
bunu söyledikleri zaman
kanlarını ve mallarını
korumuş olurlar. Hesapları
ise Allaha aittir.
"İnsanlar! "Yarın beni sizden
soracaklar ne diyeceksiniz?
Sahabe-i kiram hep birden
şöyle dediler; "Allah'ın
elçiliğini ifa ettiniz, vazifenizi
hakkıyla yerine getirdiniz,
bize vasiyet ve nasihatte
bulundunuz,diye şehadet
ederiz".Bunun üzerine
Resul''i Ekrem Efendimiz
şehadet parmağını kaldırdı,
sonrada cemaatin üzerine
çevirip indirdi ve şöyle
buyurdu;
"Şahid ol Yarab! Şahid ol
yarab! Şahid ol yarab!"

kültür
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BİR AVUÇ HATIRA

Bir beyit ve bir hoyrat
Cumhur Kerküklü

Ben şahsen bu hoyratı ilk defa
tanınmış halk çağırçımız merhum
Reşit Küle Reza’nın ağzından
duydum, bir kasette Nobatçı
usulünde okumuştu bu güzelim
hoyratı, daha sonra Abdülvahit
Küzecioğlu’da Türkmence
radyosunda aynı hoyratı, muçala
usulünda okumuştu.
Ne var ki bu hoyratın manası
Türk dünyasında, özellikle,
Anadoluda, başka bir şekilde
geçmiştir, bazen bir beyit, bazen
de dizeler halinde söylenir ve
şimdiye kadar kimin tarafından
söylenmiş olduğunu kimse
bilmez.
Ve kime ait olduğunu
incelediğimizde ise çok sayıda
isimle karşılaşıyoruz,dördüncü
Murad, Yavuz Sultan Selim,
Kanuni Sultan Süleyman,
Karacaoğlan, Köroğlu, vs.
Bahse konu sözün yer aldığı ilk
kaynak olarak karşımıza Evliya

Çelebi’nin “Seyahatname” adlı
eseri çıkıyor. Evliya Çelebi’nin
Seyahatnamesinde bahse konu
sözün Kanuni Sultan Süleyman
tarafından “Minnet ile kokma
gülü, al eline suseni / Geçme
nâmert köprüsünden, ko aparsın
su seni” şeklinde Mustafa Paşa
Köprüsü‘nü kastederek dile
getirildiği aktarılmaktadır.
Seyahatname’de “Geçme
Namert Köprüsünden, Ko Sular
Götürsün Seni” sözünün hikâyesi
ise şu şekilde anlatılmaktadır:
“Hattâ Süleymân Hân Budin
gazâsına giderken “Lala iyi köprü
binâ eylemişsin. Bize ihsân
edersen geçüp gazâya gidelim”
dedikde pîr-i fânî ebleh-i dihkânî
eydür: “Pâdişâhım! Allah gazânı
müyesser ide. Avdetde geçen
guzâtın savâbı pâdişâhımın
olsun” deyince hemân Süleymân
Hân ol ân cisirden sapup kendüyi
atıyla deryâ-yı Meriç’e urunca,
solak kulları kadrince, Süleymân
Hân’ın yanınca, rikâbdan
ayrılmayup cümle karşu ubûr
etdükde Süleymân Hân bu beyti
terennüm eder. Beyt:
Minnet ile kokma gülü al
eline süseni Geçme nâmerd

köprüsünden ko aparsın su seni
derler.
Bir başka rivayete göre sultan
dördüncü murat'ın bağdat seferi
sırasında, ordunun fırat'tan
geçmesi için önceden bölge
beylerine haber salınıp geçici bir
köprü kurmaları istenmiş.
ancak seferin sonuçsuz kalacağı
düşünüldüğünden bölge beyleri
habercileri ciddiye almamışlar.
ordu da bin zahmetle kendi
köprüsünü kendi kurup sefere
devam etmiş.
Bağdat fethedilip geri
dönülürken bölge beyleri biraz
korku biraz da pişmanlıkla ordu
için yeni köprüyü hazırlayıp,
padişahı da misafir etmek için
hazırlıklara girişmişler. beyler
gelip padişaha durumu arz edip
misafir etmek istediklerinde
dördüncü Murat şu meşhur beyti
söylemiş:
Geçme namert köprüsünden ko
aparsın( götürsün) su seni
Yatma çakal yatağında ko yesin
arslan seni.
Bu beyit ve yahut diziler, mana
bakımından ne kadar derin bir
duyguyu ifade etsede, fakat
hoyratımız gibi, daha kısa,daha
veciz şekilde aynı manayı ifade
edebilmemiştir, bu horyata
benzer yüzlerce hoyratlarımız
vardır şu an aklıma gelenlerden
bir kaç hoyratı okuyuculara
aktarıyorum:
Badava
Kerkük altı badava
Koyma namerd şarabın
Sen merdiysev badava
Sürme göze

Yakışı sürme göze
Namerd kör göz açarsa
Sürmesin sürme göze
Dostlar başında tacam
Dost derdine ilacam
Daş çeyne kessek çeyne
Namerde deme acam
Yad bağıydan
Güveni yad bağıydan
Yarava kükürt bağla
Bağlama yad bağıydan…….
Kaynaklar:
Kerkük hoyratları ve manileri:
Ata Terzibaşı
Türk dil kurumu
Vampircik "Fantastik Sözlük".
Seyahatname, Evliya Çelebi.

KİTAP RUHUN
AYNASIDIR
Kerkük'ün Kudus
Caddesi'nde bulunan
Kasır el-Verd bahçesinde
( Kitap Ruhun Aynasıdır)
sloganı adı altında ikinci
kitap fuarı düzenlendi.
Düzenlenen kitap fuarı
Bağdat'ta bulunan elMütenebbi Caddesi'nde
kitap fuarlarına benzer
bir şekilde düzenlendi.
Kitap fuarı Kerküklü
kültürlü, öğrenci ve sivil
aktivistler tarfından
büyük ilgiyle karşılandı.

Kerkük Sabahı

Su seni
Su gögerdi süseni ( süsen: bir
bitki çeşitidir)
Geçme namerd köprüsünnen
Ko aparsın su seni
Yukarıdaki hoyrat, Türkmen
yörelerinde duymayan hiç
kimse yoktur, çünkü dillerde
pek yayğın olan horyatlardan
biri sayılmaktadır, ve ondan
ziyade bir atasözü kavramına
dönüşmüştür,Türk Dil Kurumu
vasfına göre, geçme namert
köprüsünden, ko aparsın su seni:
Namerde karşı minnet altında
kalmaktansa sıkıntıya katlan
anlamında kullanılan bir söz
diye vasıflandırıyor.
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HAYAT DEFTERİNDEN TÜRKMEN KADINLAR SAYFALARI

FAİZE EFENDİ
Her insan dünyaya gelince ne görecek
ne yapacak bilmemektedi ama
yaşadıkça,büyüdükçe bu ilahi sırrın
düğümleri tek tek günbegün açılır birde
ömür gittikçe arkasında kalan geçmiş
günlerine baktığnda neler kazanmış
neler kaybetmiş tümü bir eski film
seyretmek gibi olur,kendine dönünce
bazı durumların olması iyi bazının
da olmaması iyi,tabii ki olanlardan
mutluluk yaşanmış olmayanlara
üzüntü duyulmuş ,bu konuda bugün
bir Türkmen kadını Faize Efendi hanım
yaşadığı bir olayı nasıl değerlendiriyor
günümüzde....

Kerkük Sabahı

Feyha Beyatlı

Kerkük'ün Musalla Mahallesinde ,1959
yılında dünyaya göz açtı.Babası Ahmet
Mahmut Kerkük 'te Küzey Petrol Şirketi'nde
memur,annesi Şekibe hanım Seyit İzzet'in
kızıdır. Faize hanım ilk okul öğrencisi yeken 1970
yılında devrim komuta koseyi tarafından 89
No.lu karara istindan (Türkmenlere ,Türkmence
eğitim,kültürel vb.haklar verildi) içinde olduğu
okul Türkmen okuluna dönüştürüldü ve adı (14
Ramazan Türkmen okulu) oldu ama ne yazık
ki bu çok fazla sürmedi okul tekrar Arapça
eğitimine geri döndü o zaman bu masum
öğrenciler büyük bir haksızlığa uğradılar
değil sadece öğrenciler , öğretmenlere bile
uzandı bazı tutuklandı ,bazı idam hükmüne
uğradı,bazı da Güney iller okullarına sevkedildi..
artık bunu hiç unutmuyor Faize Hanım,hele
hele 2003'ten beri Türkmen okullarında bir
öğretmen daha sonra Müdür Yardımcısı şimdi
de Okul Müdürü olarak görev başında..bu
durumu değerlendirmesini açıklayınca diyor
ki'' bu gün okullarımız bize(Türkmenler) Irak'ın
yeni anayasında tanınan hakttır , Irak'ın üçüncü
milletiyiz artık bu hak elimizden alınamaz..
bu hakkı şehitlerimizin kanıyla,milletimizin
gücüyle tespit ettirlmiş...dolaysıyla bir türkmen
kadını ve türkmen okulu müdürü olarak tüm
türkmen ailelerine sesleniyorum çocuklarını
bu okullara katdetsinler..geleceğimiz aydın
olsun..'' Gerçekten çok haklı Faize hanım ,,bir

milletin diri olması ayakta kalması için o millet
dilini kültürünü kaybetmemeli..Bir de tarihe
baksak çok yerlerde bazı milletler geleceklerini
kaybedip tarihe geçmişler ..Orta okulu ise
Kale Kızlar Orta Okulu 'nda tamamlayınca
,Erbil'de Kız Öğretmen Yetiştirme Okulun'da
eğitimini tamamladı,1980 yılında öğretmen
olarak atandı..O zamanın şartlarına göre önce
Süleymaniye'ye bağlı Kanişeyten Köyü,kaç sene
sonra Kerkük'e döndü ve Razi ilk okulu'nda
görevine devam etti.2003'te Türkmen Işık
Okulu'nda müdür yardımcısı oldu daha sonra
Lale Gülü Türkmen İlk Okulunun müdürü oldu..
Faize hanım ilk aldığı öğretmenlik sertifikiasıyla
yetenmedi,kendi öğretmenliğini ve eğitim
kültürünü geliştirmek amacıyla Açık Öğretim
Fakültesi'nde Tarih Bölümüne kaydoldu ve
başarıyla mezun oldu artık bundan sonra vezife
unvanı Üniversiteli Öğretmen oldu.
Faize hanım öğretmenliği yanında 2003'ten
sonra Irak Türkmen Kadınlar Birliği'nin kurucu
üyelerinden biridir..tüm türkmenlerin yaptığı
yürüyüşlere katılmış,Türkçe kurslarına yüksek
seviyeyedek katılmış, bugünümüzde Birliğin adı
Deniz Kadınlar Örgütü'ne çevirilmişsede yine
kendisi başkan yardımcısı olarak çalışmalarını
sürdürmektedir ve fealiyetleri türkmen
topluluğu ve türkmen kadınına yönelikte. Daha
çeşitli kurslara katılmış bazı yurt içinde bazı da
yurt dışında örneğin;

*sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenen
kadın hakları,kadına karşı şiddet,ana ve çocuk
yetiştirmek .
*Eğitimde İdare kursları.
*Türkmen Öğretmenler Birliği ve Türkmen
Vakfı ortaklaşa düzenlediği eğitimle ilgili kursAnkara.
*Türkmen öğretmenler için düzenlenen Türk dili
kursu-Ankara.
*Kadınların yeteneklerini geliştirmek
kursu- Konya,bu kursta çeşitli alanlar vardı
(resim,seramik işleri,örgü,dantel ve berberlik)
Faize hanım berberliği seçmiş.
katıldığı kursları başarıyla atlamış ve
takirnameler kazanmış.
2011 senesinde, içindeki çocukluktan
beslenen şiir ve horyat yazma sevdasını
geliştirmeye özen vermiş ve çok güzel milli ve
duygusal şiir ve hoyratlar yazmış ve yazmakta.
1984 yılında altın kafese giren
Faize hanım üçü kız biri erkek dört evladı
var tümünü güzel yetiştirmiş ,kızlar ise
Mühendis,avukat ve eczacı ,oğlan ise
mühendislik fakültesi örengisi.
Faize hanım okul müdürü olarak
çalışmalarını değerlendirsek, o bir okul
müdüründen daha fazla bir anne gibi davranışı
var öğrencilerle ,her munaesbette onlara
hediyeler bağışlar hele de birisi geliri düşük aile
çocuğuysa ,bir yandan da idaresinde çalışan
öğretmenlerden de çok iyi ilişkide onlarada
bazen hediyeler sunar.
Faize hanım 'ın idaresini beğenerek
ve okula ettiği hizmetler ,okul fealiyetlerinde
harcadığı çabalar nedeniyle bir kaç kez (Değerli
Yönetmen) diye ödüllenmiş,2 kez Eski Millet
Vekili Hasan Turan,1kez Sürekli Eğitim Merkezi
Sorumlusu Kahtan Vandavi, 1 kez de Kerkük
Eğitim Müdürlüğü-Türkmence bölüm müdürü
Hazım Dakuklu beyler tarafından .
konuya Faize hanım yazdığı şiir parçasıla son
veriyorum.
Ne güzel yurdum var,
Ay yıldızlı bayrağım var,
Dünyanı ışık eden,
Bir sönmeyen çırağım var,
Benim ne güzel yurdum var.
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YERELYÖNETİMLER; BAŞARISIZ
PROJEDİR
IRAK'TA merkezi hükümetin özellikle alt
yapı projelerin uygulanmasında yardımcı
olmak için illerde yerel Meclis'ler kuruldu.
Üyeleri seçimler araçlığıyla seçilir, sistem
olarak elbette çok güzel bir uygulama
idi. Ama zamanın geçmesiyle il meclisleri
merkezi hükümet için sorun olmaya
başladı.
Altyapı ve imar projeleriyle uğraşmak
yerine,merkezi yönetime meydan okuma
girişimleri merkezine dönüştü.
Kürt bloğu yönetiminde Kerkük il meclis
ise verdiği kararlarla az kalsın kenti kan
gölüne çevirecekti. Sürekli ilgi alanı
olmayan meselelerle uğraştı.Türkmen
ve Arap grupları ile danışmadan karar
alıyordu.
Kerkük il meclisi yerel yönetimler için kötü
bir örnek oldu.
Dolayısıyla yete yönetim projesi siyasi
kapışmalar yüzünden başarsız oldu.

hazırlanmaktadırlar.
Şuana kadar seçimler için
Türkmenlerin elle tutulur
bir çalışması söz konusu
olmamıştır. Oy potansiyeli
Irak Türkmen Cephesi’ne
nazaran az olan parti
başkanlarının hemen
hepsi, Türkmenlerin tek
bir liste halinde seçimlere
katılması gerektiğinin altını
çizmişlerdir. Ancak kahır
ekseriyetteki oy oranına
sahip Irak Türkmen Cephesi
birleşme yönünde henüz
bir açıklama yapmamıştır.
Türkmen halkının
umudu yöneticiliğe
soyulmuş olanlardadır.
Türkmen yöneticilerin
aklıselim bir şekilde Yerel
Seçimlere hazırlanmaları
gerekmektedir. Türkmen
Partileri, Yerel Seçimler
için toplum nezdinde
itibar sahibi, ehil kişileri

aday göstermelidir.
Seçimlerde daha evvel
denenmiş ve alacağı oy
sayısı kestirilebilen kişiler
tekrar denenmemelidir.
Aday gösterilecek kişilerin
partinin kadrosundan
olması şart değildir. Burada
önemli olan, kazanabilecek
kişilerin aday gösterilmesi
ve Türkmenlere hizmet
etmesidir. 16 Ekim
2017’de doğan fırsat,
kişisel hırslar uğruna
heba edilmemelidir. İyi
stratejiler belirlenmelidir.
Gerekir ise meşhur
stratejistlerden yardım
alınmalıdır. Bilinmelidir ki
siyaseten yapılan hata on
binlerce insanın kaderine
mal olmaktadır. Böyle bir
fırsatı kaçırılanları tarih
affetmeyecektir. Son olarak
da “Sadece aptallar yaptığı
bir yanlışı tekrar ederler”.

1 Ekim protesto yürüyüşülerinde ardında
parlemento il meclislerinin çalışmalarını
askıya almak için seçim yasasında bir
reform gerçekleştirmesi için bir karar
aldı,aynı zamanda da 2020 yılı Nisan
ayında yerel seçilmelerin yapılmasına
gölge düşürdü, belki de bundan sonra
iller meclisi yerine başka Alternatifler
uygulanır.
Elbette yerel yönetimlerin oluşması hem
demokratik açısından hemde halka hizmet
açısından çok önemli bir faktördür,ama
gerçekleşmesi için özellikle kültür
bakımından ortamın uygun olması şarttır.
Demokraside aceleci davranmak sonuçları
kötü olur,iller meclisi projesi aceleci
bir davranış idi ve devlete çok maliyeti
oldu,böyle bir projenin gerçekleşmesi
için halkın bu konuda bilgilenmesi daha
iyi sonuçlar ortaya çıkacağı belli, zira
demokrasi bir kültürdür.Kültürü olmayan
halkların seçimi kötü olur birde katılım
oranı azalır Ve böylece sonuçlara gölge
düşer.

Özdemir Hürmüzlü

Kerkük Sabahı

2005’ten bu yana
Kerkük’te Yerel Meclis
Seçimleri yapılmamıştır.
Kerkük, Tartışmalı Bölge
olarak geçmektedir.
2003’ten bugüne kadar
Irak’ta dört genel seçimin
yapılmasına değin,
Kerkük’te bir kez mahalli
Seçimler yapılmıştır. Irak
Parlamentosu’nun Mart
ayında gerçekleştirdiği
olağanüstü toplantısında,
Kerkük’te Yerel Seçimlerin
1 Nisan 2020 tarihinde
yapılması oy çoğunluğuyla
karara bağlanmıştır.
Kerkük’te Türkmenler
adına faaliyet gösteren
yaklaşık 5-10 parti vardır.
Daha önceki seçimlerde
alınan oy oranına
bakıldığında, Türkmen
Partileri’nin oy potansiyeli
açık seçik belli olmaktadır.
Türkmen Partileri arasında
en yüksek oy potansiyeline
sahip Irak Türkmen
Cephesi’dir. Irak Türkmen
Cephesi, daha önce girmiş
olduğu seçimleri kimi
zaman gerileyerek, kimi
zaman ise ilerleyerek
kazanmıştır.
2003’ten 2017’ye kadar
Kerkük halkı, Kürtlerin
yönetimi altında yaşamını
sürdürmüştür. Bu süre
zarfında hem Türkmenler
hem Araplar Kürtlerin
yönetim tarzından
musdarip olmuşlardır.
Hâlihazırda Arap ve
Kürt grupları mezkûr
tarihte yapılacak olan
seçimlere güçlü ve tek bir
liste halinde katılmaya

E

Nokta atışı

Görüşler

sağlık
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Felçli hasta zihniyle kol ve bacaklarını hareket
ettirdi

Kerkük Sabahı

Fransa'da bir laboratuvarda denenen dış iskelet (eksoskeleton) teknolojisiyle, iki yıldır felçli
olan bir hasta kollarını ve bacaklarını hareket ettirdi. Soyadının açıklanmasını istemeyen 30
yaşındaki Thibault, 2 yıl sonra ilk adımlarını atmanın "ayda yürümeye" benzediğini söyledi.
Thibault, "Kendimi Ay'a
ayak basan ilk insan
gibi hissettim. 2 yıldır
hiç yürümemiştim.
Ayakta durmanın nasıl
bir duygu olduğunu, bir
topluluktaki en uzun boylu
kişilerden biri olduğumu
unutmuşum" dedi.
Araştırmacılar bu
eksoskeleton teknolojisinin
gelişmesinin, engelli
hastaların hayat kalitesini
bir gün köklü bir şekilde
değiştirebileceğini
vurguluyor.
Beyin ve hareket ilişkisi
nasıl kuruluyor?
Thibault'a yapılan bir
ameliyatla beyninin
hareketi kontrol eden
bölümünün yüzeyine
iki parça takıldı. Beyne
yerleştirilen bu iki
parçanın her birinin
üzerinde, beyindeki
hareketliliği okuyabilen ve
beyinden gelen komutları
yakındaki bir bilgisayara
ışınlayan elektrotlar var.
Gelişkin bilgisayar yazılımı
beyinden gelen dalgaları
alıp bunları komutlara
tercüme ediyor ve böylece
hasta üzerine giydirilen
dış iskeleti hareket
ettirebiliyor. Thibault'un
beyin komutlarını harekete
dönüştürebilmesi için dış
iskelet giydiriliyor. Thibault
"yürüme" düşüncesini
aklından geçirdiğinde bu
onun bacaklarını harekete

geçiren bir dizi komuta
dönüşüyor.
Sonra aynı yöntemle
kollarını hareket ettiriyor.
Kullanması kolay mı?
4 yıl önce bir gece
kulübünde yaşadığı kazada
15 metre yükseklikten
düşerek omuriliğini
zedeleyen ve felç olan
Thibault, yaklaşık 2 yılını
hastanede geçirdi.
Fakat 2017 yılında
Fransa'daki Grenoble
Üniversitesi'nin Clinatec
adlı laboratuvarı
tarafından yürütülen dış
iskelet deneylerine gönüllü
oldu.
Başlangıçta beynine
yerleştirilen "okuyucu"
parçaları kullanarak
bilgisayar üzerinden
oynanan bir oyunda
bir karakteri ya da
"avatar"ı kontrol etmeyi

öğrendi, sonra kendisini
yürütmeyi...
En zoru da kollarını
kullanmayı öğrenmek
olmuş.
Thibault, "Çok zordu
çünkü bir çok kasın
hareketini kontrol etmek
gerekiyordu. Bu dış iskelet
ile yaptığım en müthiş işti"
diyor.
Dış iskelet ne kadar
başarılı?
Gelişkin bir robot diye
de tanımlanabilecek
65 kilo ağırlığındaki dış
iskelet hastaya bütün
hareket kabiliyetini geri
kazandırmıyor.
Fakat benzer teknolojik
yaklaşımlar arasında
insanların düşünceleriyle
bedenlerinin hareketini
kontrol edebilmesi
bakımından şu ana
kadar sağlanan en büyük

ilerleme.
Thibault'un üzerindeki
dış iskeletle düşme riskini
en aza indirebilmek için
tavana bağlı bir askıyla
ayakta tutulması gerekiyor.
Bu da dış iskeletin henüz
laboratuvar dışında
kullanılacak kadar gelişkin
olmaması anlamına
geliyor.
BBC'ye konuşan Clinatec
Laboratuvarı yetkilisi
Profesör Alim-Louis
Benabid, "Henüz kendi
başına yürüme eylemine
hayli uzağız" diyor ve
ekliyor:
"Thibault düşmemek için
gerekli hızlı ve gelişkin
reflekslere sahip değil.
Dünyada kimse bunu
yapamıyor."
Thibault'un bu deneyi
gerçekleştirebilmek için
dış iskeleti kullanarak

kolunun üst kısmını
hareket ettirmek ve
bileklerini döndürmekte
belli hedefleri tutturması
gerekti.
Profesör Benabid,
Thibault'un bu konuda
yüzde 71 oranında başarılı
olduğunu söylüyor.
Parkinson hastalığının
tedavisinde kullanılan
derin beyin stimülasyonu
tekniğini geliştiren kişi
olan Profesör Benabid,
"Sorunu çözdük ve
prensibin doğru olduğunu
kanıtladık. Bu deney bize
dış iskelet kullanımıyla
hastanın hareketliliğini
artırabildiğimizi ispatlıyor.
Bu da hayat kalitesini
yükseltme bakımından
doğru yönde bir adım"
diye konuşuyor.
Bundan sonraki hedef ne?
Fransız uzmanlar
eksoskeleton
teknolojsini daha da
geliştirebileceklerini
söylüyorlar.
Şu anda buluşlarının
gelişkinlik düzeyi, beyne
yerleştirdikleri plaketlerin
okuyabildiği ve bilgisayara
gönderebildiği, bilgisayarın
da komutlara tercüme edip
dış iskelete gerçek zamanlı
yolladığı veriler ile sınırlı.
Düşünceden harekete
dönüşene kadar arada 350
milisaniye geçiyor, yoksa
sistemi kontrol etmek
güçleşiyor.
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Fedor: Rusya'nın uzaya gönderdiği
'insansı robot'

İngiltere Huawei'nin 5G
şebekesine erişimini
sağlamaya hazırlanıyor

Rusya, "insansı robotu"
Fedor'u, Soyuz MS-14 uzay
aracı ile Uluslararası Uzay
İstasyonu'na gönderdi.
Soyuz MS-14, yerel saatle
03:38'de Kazakistan'daki
Baykonur Uzay Üssü'nden
fırlatıldı.
Araç, Cumartesi günü
Uluslararası Uzay
İstasyonu'na kenetlenecek.
Rusya'nın uzaya gönderdiği
ilk robot olan Fedor
ise 10 gün boyunca
istasyonda kalacak ve
hem kozmonotlara yardım
edecek hem de yeni şeyler
öğrenecek.
Soyuz MS-14'te "Fedor
dışında" bir kozmonot
bulunmuyor.

İngiltere hükümetinin dünyanın en büyük
akıllı telefon üreticileri arasında bulunan
Çin menşeli teknoloji şirketi Huawei'nin
sınırlı ölçüde 5G şebekesine erişimini
sağlamaya hazırlandığı iddia ediliyor.
İngiliz basını bu kararın İngiltere Başbakanı
Theresa May tarafından alındığını iddia
ediyor. Londra'nın Huawei'ye sağlayacağı
sınırlı girişin ise hassas noktaları
kapsamayacağı ifade ediliyor.
Söz konusu kararın, salı günü, Theresa
May'in toplantıya başkanlık yaptığı
bakanları ve üst düzey yetkilileri biraraya
getiren Ulusal Güvenlik Konseyi'nde alındığı
belirtiliyor.
Karara ihtiyatlı yaklaşanlar arasında
İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, İngiltere
Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İngiltere
Savunma Bakanı Gavin Williamson ve
Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox
bulunuyor.

"İnsansı robot" Fedor, 1,80
boyunda ve 163 kilo.
Fedor'un Instagram ve
Twitter hesapları da
bulunuyor.
Rusya, gelecekte robotlara
uzay yürüyüşü gibi karmaşık

ve tehlikeli görevler de
vermeyi planlıyor.
Daha önce ABD ve
Japonya da uzaya robotlar
göndermişlerdi
BBC

Antarktika üzerinde tespit
edilen ozon tabakasındaki
deliğin son 30 yılın en düşük
seviyesinde olduğu görüldü.
Avrupa Birliği Kopernik
Atmosfer Gözlem Servisi
(CAMS), ozon deliğinin Eylül
ayı ölçümlerinin, normaldeki
genişliğinden çok daha küçük
olduğunu açıkladı.
Ayrıca ozon deliğinin güney
kutbu merkezinden bir miktar
saptığı tespit edildi.
Önümüzdeki günlerde ozon
tabakasında incelmede düşüş
olması bekleniyor.
Ozon, üç oksijen atomundan
oluşan bir molekül ve güneşin
zararlı mor ötesi ışınlarından
yayılan radyasyonun dünyaya

ulaşmasını engelliyor.
Ozon gazı, dünyanın 20-30
km çeperindeki stratosfer
tabakasında sürekli bir şekilde
ortaya çıkıp kayboluyor.
Kirlenmemiş atmosferde bu
döngü birbirini dengeliyor.
Ancak insan aktivitesi nedeniyle
atmosfere salınan klor ve brom
içeren kimyasallar bu dengeyi

bozuyor; ozon tabakasının
özellikle Antarktika'da EylülEkim aylarına denk gelen
ilkbahar döneminde ozon
tabakasındaki incelme en üst
boyuta ulaşıyor.
1987'de imzalanan Montreal
Protokolü, atmosfere en çok
zarar veren kimyasalların
üretimi ve kullanımının

yasaklanmasını öngörmüştü.
Ozon tabakasında en fazla
incelme olan alanın geçen
hafta 5 milyon km kareye indiği
görüldü. Geçen yıl aynı dönem
bu alanın büyüklüğü 20 milyon,
2017'de ise 10 milyon km
kareydi.
Bilim insanları, ozon
tabakasındaki onarılmanın
iklim değişikliğiyle bağlantılı
olduğunu, stratosfer
tabakasındaki uzun vadeli
bir soğumanın ozon kaybını
artırabileceğini söylüyor.
Ozon tabakası kalınlığının
2060'larda 1970 öncesi
seviyesine dönebileceği
belirtiliyor.
BBC
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Ozon tabakasındaki delik küçülüyor: Son 30 yılın en düşük
seviyesine geriledi
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Türkiye Dışındaki
Türk
Dünyası Türkologları
(Dilçiler). Bu eser
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Akçağ yayınevi
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Eserde Irak
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Pro. Dr. Çoban
Hıdır Uluhan,
Doç. Dr. Hüseyin
Şahbaz, Allah
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ÜYELİK
Bir şeye ait olmak, gerçek bağlantıdır
ve belirli bir şeyle doğrudan temastır,
bireyin kendisiyle ilgilenme biçimi ve bağlılık,
bireyleri saran çevrenin bir unsuruna duyulan
güvene ve buna bağlı olarak duygusal,
entelektüel ve ahlaki olarak tutulu kalmaya
bağlı olarak değişir. Ve gerçekçi olarak, birey
ile kendisine ait olan, ülkesine, ailesine, işine
veya başkalarına ait olup olmadığı arasındaki
bağlantının gücünü gösterir
Bir şeye ait olan insanın, doğru ait olma
kavramına kadar doğrudan, eksiksiz ve
eksiksiz olduğu anlamında sürekli bir
duygudur.
Bu toplumu inşa etmede bir etkendir,
bir insan toplumuna ait olduğunda, onu
sürdürmesini, büyümesini ve refahını kalıcı
olarak sağlamasını teşvik eder.
Olumsuz olayların görülme sıklığını azaltır,
ait olmayı teşvik etmek insanlara katkıda
bulunur, nerede olduklarını takdir etmelerini
sağlar mesela: iş ortamı, çalışanın işine
ait olması, onun için gereken görevleri
yerine getirmesi, Toplumsal bağların
güçlendirilmesine yardımcı olur. Birey
etrafındaki çevreye ait olduğunda, özellikle
cömertlik, fedakarlık, iyi komşuluk ve diğerleri
gibi etik ilkelerin yayılmasına dayanırken,
kendisi ve diğer bireyler arasında artan
sempatiye katkıda bulunan tüm faaliyet ve
eylemleri gerçekleştirir
Üyelik üç kategoriye ayrılmıştır
Ulusal üyelik
dini ilişki
Ve entelektüel üyelik.
Ulusal aidiyet, en önemli aidiyet türlerinden
birisidir. Bir kişi anavatanına ait olduğu için
onu koruduğu zaman, yaşadığı ülke içindeki
vatandaşı karakterize eden tüm ilkeleri
bağlıdır.
Saddam sufi
Tasarım: Mazin Rahim
Not: Gazetemizde yer alan köşe yazıları ve
görüşler, yazarın kendi düşüncesini yansıtmaktadır.

