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Irak Medya Ağı tarafından haftalık yayımlanan bir gazetedir
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KERKÜK'TE 40 HİZMET PROJESİ
açıkladı. El-Ani, bu bölgelere önem
vermenin başka bir nedeni ise terörden
en çok zarar gören bölgeler olduğundan
kaynaklandığını sözlerine ekledi.
Bilindiği üzere daha önceden de
Kerkük Valisi'nin yaptığı açıklamalarda
Kerkük'ün güneyinde bulunan bölgeler
terör örgütü DEAŞ'ten en çok zarar
gören bölgeler olduğunun vurgusunu
yapmıştı.

ULUSAL GÜVENLİK TEŞKİLATLARI
KERKÜK'TE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI
TAKİP ETTİ

Kerkük –Kerkük Sabahı
Korona Virüs salgının yeni dalgasına
karşı önlemler kapsamında Ulusal
Sağlık Komisyonu tarafından çıkarılan
talimatları uygulamak için Kerkük'te
Ulusal Güvenlik Teşiklatları tarafından

DİKKAT:
ÇOCUK VE GENÇLERE
BÜYÜK TEHLİKE
Bağdat-Kerkük Sabahı
Sağlık Bakanlığı tarafından
yapılan açıklamaya göre,
Kovid19 virüsünün yeni tipi en
çok çocuk ve gençleri etkliyor.
Açıklamaya göre son günlerde
virüse yakalanan hastaların çoğu
çocuk ve gençlerden olduğunu
aktarıldı ayrıca bu hastaların
%50'nin yeni tip virüse
yakalandıklarını belirtildi.
Sağlık Bakanı, vatandaşlara
seslenerek herkesin kalabalık
yerlerden uzak durmalarını
istedi ayrıca bölgeler arasında
dolaşmadan uzak durmalarını

sokağa çıkma yasağının icraatleri takip
edildi.
Ulusal Güvenlik Teşiklatları Kerkük'teki
çarşılarda da denetim yaparak gıda
malzemelerinde ve ürünlerdeki
fiyatların yükseltilmemesi için takipte
bulundular.

KERKÜK EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN SORUMLULARI HAKKINDA
TUTUKLAMA VE SORUŞTURMA KARARI
Bağdat-Kerkük Sabahı
Yolsuzlukla Mücadele Heyeti
tarafından çıkan bildiriye göre, Kerkük
Eğitim Müdürlüğü'nde yolsuzluğa
bulaşan bazı sorumlular hakkında
tutuklama ve soruşturma kararı
çıkardığını ilan etti. Açıklamada

kararda sorumluların arasında
Kerkük Eğitim Müdürlüğü'nün önceki
müdürünün de ismi yer alıyor.
Yolsuzlukla Mücadele Heyeti'ne
bağlı Kerkük Soruşturma Dairesi'nin
ekipleri Kerkük Eğitim Müdürlüğü'nde
daha önceden müdürlük için
alınan eşyaların 3 ayrı faturasında

BAŞBAKAN İLE
S:3
CUMHURBAŞANI
ÜLKEDEKİ SON
GÜVENLİK VE SİYASİ
GELİŞMELERİ GÖRÜŞTÜ
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI:
PAPA'NIN ZİYARETİ
IRAKLI UÇAK VE KORUMA
İLE OLACAKTIR
S:3

S:2
İÇİŞLERİ BAKANI
KERKÜK'Ü ZİYARET ETTİ
Bir Düzeltme: Türkmen
Basın Bayramının Gerçek
Tarihi
Kerkük'te 85 yaşındaki
ayakkabı ustası, 60 yıldır
mesleğini tutkuyla yapıyor
S:4

yolsuzluğun ve alınan eşylardaki
fiyatlarında fazla yazılması ile ilgili
soruşturma başlattığını açıklandı.
Bildiride, soruşturmanın özel yargıcı
tarafından çıkan tutuklama kararı
Anayasaının 340 maddesine göre 23
kişi hakkında çıkarıldığını belirtilerek
bunların arasında Kerkük Eğitim

ÜLKEDE YENİ TİP KORONA
VİRÜSE YAKLANANLAR
Bağdat-El-Sabah
Sağlık ve Çevre Bakanı Hasan
el-Timimi'nin yaptığı açıklamaya
göre, Irak'ta çocuklar arasında
yeni tip Korona Virüsü'nün tespit
edildiğini açıkladı.
El-Timimi, Sağlık Bakanlığı'na ait
Laboratuvarlarda yapılan testler
sonucunda son günlerde Korona
Virüsü'nün yeni tipinin bazılarında
tespit edildiğini söyledi.

El-Timimi, Irak'a giren yeni
tip virüs çok hızlı yayıldığını
ve çocukların da bu virüse
yakalandığını söyleyerek herkesin
sağlık önlemlerin alınmasının
gerektiğini belirtti. El-Timimi ,
Sağlık Bakanlığı olarak bu virüsün
önüne geçmek için ve daha fazla
yaylmaması için gereken sağlık
icraatlara başladığını da sözlerine
ekledi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI:
KARARLARA UYUMAYANLAR HAKKINDA CEZA
KESTİRİLECEKTİR
Bağdat-Kerkük Sabahı
İçişleri Bakanlığı'nın İlişkiler ve Enfermasyon Dairesi'nin Müdürü
Orgeneral Saad Maan tarafından yapılan açıklamaya göre, Ulusal Yüksek
Sağlık Komisyonu tarafından çıkan kararlara uymayanlar hakkında
maddi cezaların kestirilieceğini belirtti. Maan, cezalar araçlarını sokağa
çıkama günlerinde kullananlar hakkında Trafik Müdürlüğü tarafından
kesileceğini ayrıca maske takmayanlar hakkında da ceza kesilecektir
bunların yanında camiler, taziye merasimleri, düğün, genel yerlerde de
cezaların kesileceğini ifade etti.

Müdürülüğü'nün önceki genel
müdürünün de yer aldığını belirtildi.
Kerkük'te genel bahçeleri geliştirme
projeleri kapsamında ise bir proje
mühendisinin ve bir mütaahidin de
devlete ait genel bahçede otopark
yaptıkları için hakklarında tutuklama
kararının çıkartıldığını açıklandı.

ULSAL
GÜVENLİK
TEŞKİLATI,
ÇARŞILARDAKİ
FİYATLARI
DENETLİYOR
Bağdat-Kerkük Sabahı
Ulusal Güvenlik Teşiklatı Başkanı,
Abdulgani el-Esedi, Eczanelerde
tıbbi malzemelerin fiyatlarını
denelemek için Sağlık Ekipleri ile
birlikte çarşılarda koordinasyonun
kurulmasının talimatını verdi.
El-Esedi, sokağa çıkma yasağı
sürecinde çarşılardaki gıda ve
tıbbi malzemelerin fiyatlarında
artışın yaşanmaması için
güvenlik güçlerinin bu hususta
denetleme ekipleri arasında yer
alınmasının talimatını verdi. ElEsedi, vatandaşlara seslenerek
çarşılarda herhangi gıda veya
tıbbi malzemelerde fiyatın artışı
ile ilgili ihbarda bulunmaları için
Ulusal Güvenlik Teşiklatlarına (131)
numaralı hattan ulaşabilirler dedi.

isteyerek Yüksek Sağlık
Komisyonun kararlarına
uymayanlar hakkında icraatların
alınacağını da sözlerine ekledi.

TÜRKMEN
BASINI
Türkmen gazetecileri 25
Şubat gününü, Türkmen Basın
Günü olarak her yıl kutlarlar,
bu tarihin seçme nedeni ise
25 Şubat 1911 yılında ilk kez
Türkmence dilinde (Havadis
) gazetesinin çıkmasıdır.
Bu gazetenin Müdürü
Muhammed Zeki Kutsizade'idi
Başyazarı da kardeşi Ahmet
Zeki Kutsizade'idi.
Kerkük'te Türkmence dilinde
çok sayıda gazeteler çıktı bazı
gazeteler de Türkmence ve
Arapça dilinde çıktı ancak
bunların arasında yer alan
Kerkük Belediyesi tarafından
çıkan (Kerkük) gazetesi
en uzun süre çıktı. Kerkük
gazetesi 1972 yılına kadar 46
yıl boyunca çıktı.
Biz şimdi Türkmen basının
tarihinden bahsetmek
istemiyoruz ama hakları elde
etmek için genel olarak medya
ve özelliklede bazı siyaset
dünyasında önemli araç olarak
en etkin role sahiptir.
Çünkü şunu bilmek lazım ki
siyaset medyasız çalışamaz,
fakat bu gerçeği birçok
siyasetçilermiz bilmiyor hatta
bu gerçeğe inanmıyorlar
bunların arasında bazıları
da Türkmen medyasının
geliştirmesi yerine kendi
çıkarı için kurmuş olduğu
elektronik orduya daha fazla
önem vermektedir, ki bu
mesele kamu oyunu yalanlarla
donatıyor.
Başyazar

Kerkük Sabahı

Terör örgütü DEAŞ'ten özgürleşen
bölgelerin yeniden imar edilmesi ve o
bölgelere göçmenlerin geri dönmeleri
için Kerkük Yerel Yönetimi tarafından
bu bölgelere özel 40 hizmet projesinin
yapılmasını sundu.
El-Sabah gazetesine konuşmada
bulunan Kerkük Valiliğin Enfermasyon

Sorumlusu Mervan el-Ani, Kerkük'te
yapılması planlanan bu 40 proje
arasında öncelikle yol, elektrik, su, okul
ve çöpleri kaldırmak olacağını belirterek
bu projeler Kerkük'te yıkılan 138 köyde
yapılmasının öncelik gösterilecektir dedi.
El-Ani, bu projeler Kerkük'te terörden
zarar gören bölgelerde yapılmasının
amacı, o bölgelerde istikrarın sağlanması
ayrıca hizmetlerin dönmesinin olduğunu

Açılış

Kerkük-El-Sabah

haberler

2

sayı (81) . Pazartesi .22 Şubat .2021 : Mon.22 February. 2021 Issue No.(81)

K

e

r

k

ü

k

Kerkük Sabahı
S

a

b

a

h

ı

N

E

W

S

P

A

KERKÜK HALKININ SAĞLIĞI İÇİN GENİŞ TOPLANTI
Kerkük-Kerkük Sabahı
Kerkük Ortak Oprasyonlar
Komutanlığı'nın Karargahında
Korgenral Saad Harbiye
Başkanlığı'nda geniş bir toplantı
düzenlendi. Düzenlenen
toplantıya Kerkük Valisi'nin
Yardımcısı Ali Humadi, Güvenlik
Güçlerinin komutanları,
Kerkük'teki hizmet dairelerinin
müdürleri ve Kerkük Ticaret
Odası'nın Başkanı da hazır
bulundu.
Gerçekleşen toplantıda , kriz
masası tarafından sokağa
çıkma yasağının kararlarının
uygulanması masaya yatırıldı.
Toplantıda konuşma yapan
Harbiye, sokağa çıkma yasağının
uygulandığı günlerde Kerkük'ün
diğer iller ile sınır kapılarının
tamamen kapatılacağını belirterek
yasalara uymayanlar hakkında ciddi
icraatlerin alanacağını söyledi.
Harbiye , sokağa çıkma yasağı
günlerinde gıda malzemeleri, zirai
ürünler ve eşayları taşıyan tırlara

kolaylık sağlanacağını söyleyerek
Kerkük'ten yurtdışına ziyaret etmek
isteyenler içinde izin verileceğini
aktardı.
Harbiye, tüm kontrol noktalarında
Ulusal Yüksek Sağlık Komisyonu
tarafından çıkan talimatlara
göre çalışmasının gerektiğini de
vurguladı.
Toplantı sırasında konuşma yapan

KERKÜK'TEKİ ALTYAPI
PROJELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Kerkük-Kerkük Sabahı
Kerkük Valisi Rakan Said el-Cuburi,
Özel Ulaşım Şirketi'nin Genel
Müdürü Kerim Haşim el-Cabiri ile
Kerkük'teki özel ulaşım sektörünün
geliştirilmesini görüştü. Gerçekleşen
görüşmede Kerkük Valisi'nin
Yardımcısı Ali Humadi de hazır
bulundu.

Öte yandan el-Cuburi, Devlet
Emlakları İdaresi'nin Genel Müdürü
Hasan Maktur ile Kerkük'te yatırım
konusunda yaşanan engelleri
görüştü. Gerçekleşen görüşme
sırasında yatırımı geliştirmek için
talimatlar doğrultusunda gereken
çalışmaların yapılmasına vurgu
yapıldı.

SOKAĞA ÇIKMA
YASAĞINDA ZİRAİ
ÜRÜNLERİN
TAŞINMASINA İZİN

Kerkük Ticaret Odası Başkanı,
Kerkük'teki ticaretle ilgilenenlerin
hareketlerini düzene sokacağını
ve gıda malzemelerindeki
fiyatlarında artışın yaşanaması
için çalışacaklarına dair söz verdi.
Kerkük Sağlık Dairesi'nin Müdürü
Dr.Nebil Boşnak toplantıda
konuşma yaparak Kerkük Yerel
Yönetim ile Güvenlik Güçleri'nin
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İÇİŞLERİ BAKANI
KERKÜK'Ü ZİYARET
ETTİ

Yüksek Sağlık Komisyonunun
kararlarını uygulamak için yaptıkları
işbirliğinden dolayı teşekkürlerini
iletti.
Harbiye, toplantıda konuşmasının
devamında Kerkük'te medya
ve gazetecilerin çalışmalarını
destekelemek için gereken
kolaylıkların sağlanmasının
talimatını verdi.

BM GELİŞİM PROGRAMININ
MÜDÜRÜ KERKÜK'Ü ZİYARET
ETTİ
Kerkük-Kerkük Sabahı
Birleşmiş Milletler Gelişim Programının Müdürü Zine Ali Ahmet
Kerkük'ü ziyaret ederek Kerkük Valisi Rakan Said el-Cuburi
ile Kerkük'teki terörden zarar gören bölgelerin yeniden imar
edilmesinin çalışmalarını görüştü.
Gerçekleşen görüşme sırasında konuşan el-Cuburi, Kerkük'te
terörden zarar gören bölgelere öncelik tanınmasını isteyerek
bunların başında da yıkılan 138 köyün yer almasının vurgusunu
yaptı. El-Cuburi, Kerkük'te istikrarın güçlendirilmesi için iş
fırsatların yartılması ve zarar gören bölgelerin yeniden yapılmasının
çok önemli olduğunu söyledi. El-Cuburi bu bölgelerin yeniden
yapılmasında Birleşmiş Milletlerin ve Uluslarası Örgütlerin
yardımlaşmasının çok önemli olduğunu da sözlerine ekledi.
Görüşmede konuşma yapan Zine Ali, Kerkük'ün diğer illere göre
bütçesinin daha az olduğunu söyleyerek, terörden zarar gören
bölgelerde projelerin açılması ve yıkılan köylere de ziraatin
düzenleneceğini de söyledi.

Kerkük-Kerkük Sabahı
İçişleri Bakanı Osman el-Ganimi, Kerkük Valisi Rakan Said
el-Cuburi ile Kerkük'ün güvenlik dosyasını ve Kerkük'teki
istikrarın güçlendirilmesini görüştüler.
Kerkük'e bağlı Dakuk İlçesi'nde bulunan Federal Polis
Güçleri'nin 20.Tugayının karargahında gerçekleşen
görüşme sırasında Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nın
Komutan Yardımcısı Abdülemir el-Şimmeri, İçişleri
Bakanlığı'nın Vekili, Federal Polis Güçleri'nin Komutanı,
ayrıca Güvenlik ve Askeri komutanlar da hazır bulundu.
Görüşmede Kerkük'ten ise Kerkük Operasyonlar
Komutanlığı'nın Komutan Korgeneral Saad Harbiye ,
Kerkük Polis Müdürü Orgeneral Ali Kemal ve Kerkük'ün
önde gelen güvenlik komutanları da hazır bulundu.
Kerkük Valisi el-Cuburi yapılan görüşmede konuşarak
İçişleri Bakanlığı'nın Kerkük'ün güvenliğinin ve istikrarın
güçlendirilmesine önem vermesinden dolayı tüm
güvenlik güçlerinin teşiklatlarına teşekkürlerini iletti.

SALİHİ'DEN GÜVENLİK
GÜÇLERİNE ÇAĞRI

UZAKTAN EĞİTİME DESTEK ANLAŞMASI

Kerkük-Kerkük Sabahı
Parlamento'daki İnsan Hakları Komisyonu Başkanı
Milletvekili Erşat Salihi, sokağa çıkma sürecinde güvenlik
güçlerinin insani durumlara kolaylık sağlamalarının ve
özel ihtiyaç sahiplerine iyi devranmalarının çağrısında
bulundu.

Kerkük Sabahı

Bağdat-Kerkük Sabahı
Sokağa çıkma yasağı sürecinde bazı
tarafların bu durumu kendi çıkarı için
yarara çevirmenin önünü kesmek için
Ziraat Bakanlığı tarafından Ulusal Sağlık
Komisyonu'na bir talep sunuldu.
Taleple ilgili Ziraat Bakanlığı'nın resmi
sözcüsü Hamid el-Naif, vatandaşların
gıda malzemelerinin temin edilmesi
için sokağa çıkma yasağı günlerinde
zirai ürünleri taşıyanlarla özel
kolaylıkların sunulmasının istediğini
Ulusal Sağlık Komisyoununa belirttiğini
açıkladı.
El-Naif, bu talebin amacı vatandaşların
gıda malzamelerinin sağlanmasında
kolaylığın sağlanması aynı zamanda
da bazıların da bu gibi durumlardan
fırsat avlamamasının önüne geçmek
için olduğunu söyledi. El-Naif sözünün
devamında, çarşılarda yerel ürünlerle
donatmak için tüm çiftçi, hayvancılık
sektöründe çalışanların da daha fazla
çalışmalarını istediklerini ifade etti.

Bağdat-Kerkük Sabahı
Irak Medya Ağı'na bağlı Mütevelliler Meclisi'nin
Başkanı Cafer el-Vennan ve Irak Medya Ağı'nın
Başkanı Nebil Casim ile Eğitim Bakanı Ali Hamid
el-Duleymi uzaktan eğitimin deseteklenmesini
görüştüler.
Eğitim Bakanlığı tarafından çıkan bildiriye göre,
Eğitim Bakanı , Irak Medya Ağı'nın Mütevelliler
Meclisi'nin Başkanı ve Irak Medya Ağı'nın
Başkanını karşılayarak eğitimi desteklemek için
iki taraf arasında işbirliğinin güçlendirilmesini

görüşüldüğünü açıklandı.
Görüşmede Eğitim Bakanlığı ile Irak Medya
Ağı arasında medya yönünde eğitime desteğin
işbirliği ayrıca Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel
televizyonun desteklenmesi de görüşldüğünü
belirtildi. Bildiriye göre, Irak Medya Ağı'nın
Başkanı eğitime destek konusunda iki tarafın
işbirliğin yapılmasına hazır olduklarını açıklandı.
Öte yandan Eğitim Bakanı eğitim yolunda
uzaktan eğitime desteğe devam eden Irak Medya
Ağı'nın idaresine teşekkülerini ilettiğini açıklandı.

IRAK İLE TÜRKİYE ARASINDA DEMİR
YOLU PROJESİ
Geçtiğimiz 17 Şubat 2021 Çarşamba günü, Demir Yolları Genel Şirketi demir yollarında
uzamanlık alanı olan İtaliyalı (PEG) şirketi ile Irak'taki en önemli demir yolu projesini görüştü.
Demir Yolları Genel Şirketi'nin Müdürü Talip el-Hüseyini gerçekleşen görüşme sırasında Fav
projesi ve gelecekteki en önemli projeler arasında yer alan Irak ile Türkiye arasında demir
hattının projesi görüşüldüğünü açıklandı.
Ayrıca ana hatlardaki yeniden tadilat çalışmalarının ve uluslararası özelliklere sahip bir
düzeye getirilmesi de konuşulduğunu belirtildi.
Görüşmede demir yollarında hatlardaki projelerin İtalyalı şirketle görüşldüğünü ve bu
projelerin yapılması hususundaki şirketin görüşleri de masaya yatırıldı.
Öte yandan İtaliyalı şirket sunulan projelerin yapılması için gereken çalışmalara hazır
olduğunu ve projenin iyi birşekilde tamamlanmasının planlamasını yapacağını belirtti.
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BAŞBAKAN İLE CUMHURBAŞANI ÜLKEDEKİ SON
GÜVENLİK VE SİYASİ GELİŞMELERİ GÖRÜŞTÜ
Bağdat-Kerkük Sabahı
Başbakan Mustafa el-Kazımi
Cumhurbaşkanı Dr.Berhem
Salih'i karşıladı.
Gerçekleşen görüşme sırasında
ülkedeki son güvenlik durumu
ve siyasi gelişmeler masaya
yatırıldı. Ayrıca önümüzdeki
erken seçimlerin ihallerden
uzak birşekilde belirlenen
tarihte gerçekleşmesi için
Hükümet'in ilgili kurumları
ve Seçim Komiserliği'nin

son çalışmaları da masaya
yatırıldığını açıklandı.
Görüşme sırasında konuşma
yapan Başbakan el-Kazımi,

hükümetin reform yolunda
atmış olduğu adımların olumlu
birşekilde Irak'ın geleceğine
yansıyacağını söyledi. Özellikle

de Irak'ın ekonomik, iç güvenliği
, toplumsal barış ve gençler için
iş fırsatlarının yartılmasına da
faydası olacağını belirtti.
El-Kazımi, Kanunlara uygun
bir çerçeve içerisinde tüm
tarafların birlik içerisinde
hareket edilmesinin önemine
vurgu yaparak Iraklıların
isteklerini yerine getirmek
için kurulan bu hükümetin de
hedeflerine yetişmesinin çok
önemli olduğunu sözlerine
ekledi.

CUMHURBAŞKANI SİYASİ YÖNLERDE REFORUM ÇAĞRISI
Geçtiğimiz 19 Şubat 2021 Cuma günü
Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Seyid
Muahmmed Sadık el-Sadır'ın şehadetinin
yıldönümü münasebetinden dolayı yayımladığı
başsağlığı mektubunda Irak'ta siyasi yönlerde
reforumun yapılamsının çağrısını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı bürosundan çıkan bildiriye
göre, Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Seyit
Muhammed Sadık el-Sadır'ın ve iki oğlunun
şehadetinin yıldönümü münasebetinden
dolayı yayımladığı başsağlığı mesajında
Şehit el-Sadır'ın zulüme karşı düşüncelerini

ve fedakarlığını işaret etti. Salih, mektubun
devamında Irak'ta tüm oluşumların refah bir
hayat içerisinde yaşmaları için tüm tarafların
birlik içerisinde çalışmanın aynı zamanda da
siyasi alanda da reforumların yapılmasının
gerektiğinin vurgusunu yaptı.

EL-KAZIMİ: IRAK HIRİSTİYANSIZ BİR IRAK OLAMAZ
Bağdat-Kerkük Sabahı
Bakanlar Kurulu Meclisi'nin Başkanı Mustafa elKazımi Irak'taki Hristiyanlar Meclisi'nin üyelerini
karşıladı.
Gerçekleşen görüşme sırasında konuşma yapan
el-Kazımi şu cümlelere yer verdi '' Biz Iraklılar
çeşitliğilimiz, kültürümüz ve farklı dinlerimiz ile
güçlüyüz, Irak'ı bölüp parçalamak isteyen tüm
karanlık güçlere karşı gerçek anlamı taşıyan
vatandaşlık çerçvesinde barışın sembolü
olarakta böylecede kalacağız dedi.
El-Kazımi, Irak Hristiyansız bir Irak olamaz ,
Irak'taki Hıristiyanların varlığı Irak'ın Uygarlığının
tarihidir dedi.
Gerçekleşen görüşme sırasında el-Kazımi,
Irak'taki Hristiyan Meclis üyelerinin sunmuş
olduğu taleplerin yerine getirilmesinin talimatını
verdi . El-Kazımi sözünün devamında Irak'ta

Görüşler
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI:
PAPA'NIN ZİYARETİ IRAKLI UÇAK VE KORUMA İLE
OLACAKTIR
Bağdat-İNA
Geçtiğimiz 17 Şubat 2021 Çarşamba günü Dışişleri
Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Papa
Francis'in Irak'a düzenlenmesi planlanan ziyareti Iraklı
uçak ve Irak korumasında yapılacağını ilan etti.
Dışişleri Bakanı'nın Vekili Nazar Hayrullah tarafından
yapılan açıklamada, Papa'nın Irak'a yapacağı ziyaret
tarihi boyut taşıyacaktır hem Irak'a hem de Irak'taki
Hristiyanlara büyük desteği olacaktır dedi. Papa'nın
ziyareti sırasında ana hutbasını Ur kentinde bulunan
Peygamber İbrahim (A.s)'in makamında yapacaktır.
Açıklamaya göre, Vatikan Papa'nın Irak'a Iraklı bir uçak
ve Irak himayesinde gelmesini istiyor denildi. Ayrıca
Papa'nın ziyareti sırasında Necef'e ziyaret etmesi tarihi
bir gelişme olacaktır bundan önce hiç bölye bir ziyaretin
gerçekleşemediğini de söyledi. Hayrullah, Papa'nın
ziyareti Irak'a önemli bir ölçüde dini boyut taşmaktadır
bu ziraret için Necef, Zikar, Ninova ve Bölgesel Yönetim
ile de koordinasyon kurulduğunu açıkladı.

EL-HALBUSİ: RUSYA'NIN
BÜYÜKELÇİSİ İLE BM'NİN
SEÇİMLERDEKİ ROLÜNÜ
GÖRÜŞTÜ
Bağdat-Kerkük Sabahı

Yüksek Dini Merci'nin Irak'ta sivi devletin
ilkesinin yaymaktaki göstermiş olduğunu
rollerine değindi ve tüm etnik gruplar arasında
barışçıl yaşamın yayılması için görüşlerine de
değindi.
El-Kazımi, konuşmasının devamında Irak
üzerinden geçtiği durumlardan dolayı tüm
oluşumların etkilendiğini söyleyerek bunun
yanında yolsulukta Irak'ta ayrımcılık yapmaya
neden oldu bu hususta yolsuluğun önüne

geçmek için hükümet olarak tüm gereken
icraatleri yaptığını da sözlerine ekledi.
Öte yandan görüşmede hazır bulunan Hıristiyan
Meclisi'nin Başkanı Dr.Afak Asadoryan , Irak
Hükümeti'nin ülkedeki farklı etnik gruplarını
korumak için yaptığı çalışmalarına değinerek
Bakanlar Kurulu Başkanı Mustafa el-Kazımi'nin
Hıristiyan Meclisi'nin Başkanlarının isteklerini
yerine getirmek için göstermiş olduğu destekten
dolayı kendilerine teşekkürlerini iletti.

Parlamento Başkanı Muhammed el-Halbusi Rusya
Büyükelçisi ile Birleşmiş Milletler'in erken seçimlerdeki
rolünü görüştü.
Parlamento Başkanı'nın Bürosundan çıkan bildiriye göre
'' Parlamento Başkanı Muhammed el-Halbusi, Rusya'nın
Bağdat'taki Büyükelçisi Maksim Maksimov'ı karşıladığını
açıklandı.
Bildiriye göre, gerçekleşen görüşme sırasında iki ülke
arasındaki ikili ilişkiler, işbirliğinin güçlendirilmesi,
Irak'taki son siyasi gelişmeler ayrıca erken seçimlerdeki
Birleşmiş Milletlerin rolü de görüşüldüğünü açıklandı.
Rusya Büyükelçisi görüşme sırasında ülkesinin Irak'ı
deteklediğini ve Parlamento Başkanı'nı Rusya'ya resmi
ziyaretle davet ettiğini belirtildi.

Irak’ta İlk Askerî Darbe

İbrahim Demirel
29 Ekim 1936’da Bağdat’ta bir dizi patlama meydana
gelir. Patlamalara paralel olarak uçaklardan
Tümgeneral Bekir Sıtkı’nın imzasını taşıyan bildiriler
atılır. Bildiride, “Ordunun Irak halkından oluştuğunu,
hükümetin kendi çıkar ve şahsi menfaatini
düşünmesinden dolayı sabırlarının taştığı” yazılıydı.
Bu darbenin işaretiydi, Sıdkı kendisini darbe sırasında
Ulusal Reform Güçlerinin Lideri ilan eder. Ayrıca
Sıdkı kraldan hükümeti fesih etmesini ve Hikmet
Süleyman’ın başkanlığında sadık halktan oluşan yeni
bir hükümet kurmasını istemiştir. Bunun üzerine Kral
Gazi Hikmet Süleyman’a yeni hükümet kurması için
teklif götürmüştür. Bu, yeni kurulan Arap ülkelerinde
ilk askeri darbe niteliği taşımıştır. Ayrıca bu dönemde
hükümetin desteğiyle “Devrim” adıyla bir gazete
çıkarılır. Hikmet Süleyman hükümetinin ömrü
yaklaşık on ay sürmüştür. Ekim 1936’da başlayıp,
Ağustos 1937’de Bekir Sıtkı’nın öldürülmesi üzerine
bitmiştir. Bekir Sıdkı 9 Ağustos 1937’de Bağdat’tan
Musul’a uçak ile gider. Başlangıçta yolculuğun tren
ile yapılması planlanmıştı ancak kendisine suikast
yapılacağının istihbaratını alınca, uçak ile yolculuk
yapma kararı almıştır. Yolculuk sırasında yanında Hava
Kuvvetleri Komutanı Ali Cevat ve Ali Musa adında
bir askeri pilot vardı. Bu üçlü Musul Havaalanının
bahçesinden dinlendikleri sırada, dondurma ikram
edeceği bahanesiyle bir onbaşı yardımcısı yanlarına
yaklaşarak elbisesinin altından çıkardığı tabancasıyla
hem Bekir Sıtkı’yı hem de Ali Cevat’ı kafasından vurur.
İkilinin ölmesi üzerine Hikmet Süleyman askerin
desteğini kaybeder. En nihayetinde Süleyman’ın
hükümeti lağvedilir.
Bekir Sıdkı Kimdir?
Osmanlı arşiv belgelerine göre Bekir Sıdkı 1890
yılında Kerkük’e bağlı bir köyde Kürt bir babadan
ve Arap bir anneden dünyaya gelmiştir. İstanbul
Harbiye Mektebinden subay olarak mezun olmuştur.

Dünya Savaşı’na Osmanlı subayı olarak katılır. 6
Ocak 1921’de kurulan Irak ordusuna Teğmen olarak
iştirak eder. Sıdkı, Kral Gazi döneminde tümgeneral
rütbesine yükselir. Bu süreçte Sıdkı, bir asker olarak
aldığı tüm görevleri başarıyla yerine getirir. Örneğin
Asurilerin, Orta Fırat bölgesindeki Arap kabilelerin
ve en nihayetinde Barzanilerin ayaklanması şiddetli
bir şekilde bastırır. Bu nedenle bürokratların ve
askerî elitin korktuğu bir isim konumuna yükselir.
Süreç içerisinde Bağdat’ta Türkmen asıllı Hikmet
Süleyman’la iyi ilişkiler kurar. Hikmet Süleyman
bu dönemde Yasin Haşim’i hükümetinde olmasına
rağmen muhalif cenahta yer almaktaydı. Hikmet
Süleyman’ın en büyük destekçisi Sıdkı olmuş ve
Haşim’i hükümetini düşürmek için birlikte plan
yapmışlardır. Genel kurmay başkanı olmamasına
rağmen Sıdkı ordunun hassas makamlarındaki kişiler
üzerinde etkisi vardı. 1. Tümen komutanı Abdüllatif
Nuri ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ali Cevat Sıtkı’ya
bağlıydılar. 29 Temmuz 1936’da genel kurmay başkanı
ve başbakanın kardeşi olan Taha Haşim’i görevi
için ülkene dışına çıkmıştır. Yerine de Tümgeneral
Abdüllatif Nuri’yi vekaleten bırakmıştır. Bunu fırsat
olarak değerlendiren Sıdkı ve arkadaşları darbe
planlarını hayata geçirmişlerdir.
Karatepe’de buluna 2. Tümen Sıtkı’nın emriyle 2526 Ekim’de Bakuba’ya doğru hareket etmiştir. Zira
Bakuba Bağdat’a 50 km uzaklıktadır. 29 Ekim’de
ise ordu Sıtkı’nın öncülüğünde Bağdat’a vardığında
stratejik noktaları, telefon, postane ve telgraf hatlarını
ele geçirir. Ordunun Bağdat’a varışına paralel olarak
uçaklardan halka darbenin yapıldığı ile ilgili bildiriler
atılır. Bu sırda Hikmet Süleyman Kral Gazi’ye Yasin
Haşim’i hükümetinin lağvedilmesini isteyen ve askeri
elitin imzasını taşıyan bir ültimatom yazısı götürür. Bu
arada savunma bakanı Cafer El-askeri Sıtkı’nın emriyle
öldürülür. El-Askeri’nin öldürülmesi üzerine Reşit Âli
Geylani, Nuri Sait ve Yasin Haşim’i İngiliz elçiliğinin
yardımıyla ülkeden kaçmışlardır. Sıktı bu üç ismin
yut dışında tasfiyesini düşünse de ve bu iş için bir

suikast timi hazırlasa da Hikmet Süleyman buna engel
olur. Bunun üzerin Kral Gazi Hikmet Süleyman’a yeni
hükümet kurması için teklifte bulunmuştur. Kurulan
yeni hükümet şeması aşağıdaki gibidir:
1. Hikmet Süleyman; başbakan ve içişleri bakanı,
2. Salih Cabir, adalet bakanı,
3. Naci Asil, dış işleri bakanı,
4. Kâmil Çadırcı, ekonomi ve ulaşım bakanı,
5. Yusuf İbrahim ise eğitim bakanı,
6. Bekir Sıdkı ise genel kurmay başkanı olmuştur.
Yasin Haşim’i döneminde tutuklanan muhalifler,
sansürlenen basın ve kapatılan partiler bu dönemde
açılmıştır. 18 Ağustos 1937’de askeri tatbikata
katılmak için Türkiye’ye gitmek üzere hava kuvvetleri
komutanıyla birlikte Musul Havaalanına dinlenmek
için iner. Musul Havaalanın bahçesinde dinlendikleri
sırada dondurma ikram etmek için yanlarına
Onbaşı Yardımcısı Telaferli Abdullah (Muhtemelen
Türkmen’dir) gelir. Tam o sırada saklamış olduğu
tabancasını çıkararak hem genel kurmay başkanını
hem de hava kuvvetler komutanını öldürür. Sorgulama
sırasında Abdullah; Mahmut Hindi adındaki bir
subaydan suikast emrini aldığını itiraf eder. Fakat bu
bilgi doğrulanmaz. Bir rivayete göre ise Musul’daki
bir İngiliz askeri istihbarat subayı tarafından suikastın
düzenlendiği iddia edilir. Her iki durumda da Irak
siyasi tarihinde muamma lığını koruyan bir operasyon
olduğu bilinmektedir. 12 Ağustos 1937 tarihinde ise
ikilinin cenazesi Bağdat götürülerek orada defin edilir.
Sıdkı İngilizce, Almanca ve Fransızca bilmekteydi.
Sıtkı’nın ölümü üzerine Hükmet Süleyman hükümeti
de yıkılmıştır. Sıdkı’nın Kürt veya Arap kökenli
olduğu konusunda tam kanaate varılmamıştır.
Ancak Kürt olduğu iddiaları daha ağır basmaktadır.
Kürt kökenli bir askerin, Türkmen kökenli bir sivilin
başbakan olmasındaki rolü ve Türkiye ile yakın ilişki
de bulunması Irak siyasi tarihi açısından önemli
bir husustur. Türkmen siyaseti açısından da bu
olay üzerinde düşünülmesi ve araştırma yapılması
gerektiğini düşünmekteyim.

Yeni tip
koronavirüs
işgali...
Sağlık bakanlığının resmi açıklamasına
göre,bazı hastalarda yeni tip
koronavirüs tanı koyulduğunu belirledi,
ama halk bu açıklamayı değil aşıların
ülkeye ne zaman gireceği açıklamasını
bekliyordu.
Yeni tip koronavirüs,başta Bağdat
olmak üste Güney illerini aniden işgal
etti.Hasta sayısında inanılmaz bir artış
oldu,hükümet ise..sağlık bakanlığının
tavsiyesine göre,başta hafta sonu
günleri sokağa çıkma yasağı olmak
üzere çok sıkı sağlık önemleri almak
zorunda kaldı.
Irak,koronavirüs sınavında çok başarısız
oldu,çünkü diğer sektörler gibi ülkede
sağlık sektörü yolsuzluk ve kötü
yönetim yüzünden çökmüş durumda.
Gerçi koronavirüs sadece sağlık
sektöründe gerilemiş ülkeler değil
ilerlemiş ülkeleri bile esaret altına
aldı,ama bazı ülkeler özellikle sokağa
çıkma yasağı uyguladığı zaman geliri
düşük ailelere küçük çapta olsa maddi
destek sağladı,zira devletin yegane
görevi vatandaşın yaşam şartlarını
sağlamak.
Gel gör ki bu yöntem Irak'ta yapılmadı,
o yüzden özellikle özel sektörde
çalışanları rahatsız etti, çünkü maddi
gelirini çarşıdan sağladığı için sokağa
çıkma yasağı nedeniyle kötü duruma
düştü.
Umarım,Irak'ta koronavirüse karşı
alınan önlemlerin arkasında hem
politik hem de ekonomik nedeni yoktu.
Özdemir Hürmüzlü
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Nokta atışı

Siyasi

Türkmen Bölgelerinden
Kerkük kentinde yarım
asrı aşkın süredir
ayakkabı ustalığı yapan
85 yaşındaki Cebbar Sabır,
bir sanat olarak gördüğü
bu mesleğin hayattaki en
büyük tutkusu olduğunu
söylüyor.
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Kerkük'te 85 yaşındaki ayakkabı ustası,
60 yıldır mesleğini tutkuyla yapıyor
Ali mükerrem kasapoğlu

Irak'ta Kraliyet döneminden Baas rejimine,
ABD işgalinden DEAŞ saldırılarına kadar bir
tarihe tanıklık eden Sabır, 60 yıldır her sabah
dükkanını aynı heyecanla açıyor.
Sabır, Kerkük'ün Cirit Meydanı yakınlarındaki
2 metrekarelik dükkanında, hem sipariş
üzerine ayakkabı yapıyor hem de eskiyen ya da
yıpranan ayakkabıları tamir ediyor.
- "Mesleğim benim için hem bir sanat hem de
bir tutku"
Kerkük'ün en eski ayakkabı ustası Sabır, AA
muhabirine yaptığı açıklamada, bu mesleğe
nasıl başladığını, kendisi için anlamını ve
mesleğin geleceğini anlattı.
Sabır, ayakkabıcılığa çok genç yaşta bir
akrabasının yanında çırak olarak başladığını
söyledi.
İşine meslekten ziyade bir sanat ve tutku
olarak baktığını dile getiren Sabır, "Mesleğim
benim için hem bir sanat hem de bir tutku."
dedi.
- "Önemli devlet adamlarına ayakkabı yaptım"
Irak'ta Kraliyet döneminden Baas rejimine
kadar pek çok döneme tanıklık ettiğine işaret
eden Sabır, bugüne kadar birçok devlet adamı
ve ileri gelen isim için ayakkabı yaptığını
söyledi.
Sabır, şöyle konuştu:
"Yaşım gereği Irak'ta Kraliyet, Cumhuriyet, Baas
rejimi ve müteakip hükümetlere tanıklık ettim.
Tüm dönemlerde önemli devlet adamlarına
ve kişilere ayakkabı yaptım veya ayakkabılarını
tamir ettim."
- Kerkük dışından da müşterileri var

Müşterileriyle çok güzel bir iletişim kurduğunu
ve ayakkabı yaptırmak ya da tamir ettirmek için
Kerkük dışından da gelenler olduğunu belirten
Sabır, "Kerkük'ün en eski mahallelerinden
birinde olmama rağmen insanlar uzak
yerlerden bana gelip ayakkabı yaptırıyor. Çünkü
benim hem sanatım hem de ahlakım güzel.
Kadın, erkek, yaşlı, genç ve çocuk her kesimden
müşterim var." diye konuştu.
- "Ayakkabıcılık yaparak 10 çocuk büyüttüm"
Askerlik görevini tamamladıktan sonra
evlendiğini ve 10 çocuğunu bu iş sayesinde
büyüttüğünü ifade eden Sabır, "Mesleğimi çok
seviyorum. Mesleğim benim gururum. İnsan
işini sevmiyorsa hayatı da sevmiyor demektir.
Bu meslek bana hayırlı geldi, 60 yıldır kesintisiz
olarak sürdürüyorum. Ayakkabıcılık yaparak

biri kız 10 çocuk büyüttüm, 15 torunum ve
büyük bir ailem var." şeklinde konuştu.
Eski mesleklerin birçoğunun kaybolmasına
rağmen ayakkabıcılığın ölmeyen bir meslek
olduğunu söyleyen Sabır, insanlara yaptığı
ayakkabılarla onlara daha iyi yürüme ve
hayatta ilerleme imkanı sağladığını dile getirdi.
- "Anne ve babalar çocuklarını artık
kunduracıya çırak olarak vermiyor"
Ayakkabı ustalığında yeni eleman
yetişmediğinden şikayet eden Sabır, sözlerini
şöyle tamamladı:
"Ölmeyen bir meslek olmasına rağmen
mesleğimizi bizden sonraki kuşaklara
öğretemiyoruz. Anne ve babalar çocuklarını
artık kunduracıya çırak olarak vermiyor. İşte
buna üzülüyorum."

Kerkük denilen şehirden hatıralar...

Kilim üzerindeki hatıralar...

Kerkük Sabahı
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Kerküklü aileler eskiden
beri geri dönüşüm
yapmakla tanınmışlar, eski
eşyalarından faydalanarak
onları başka şeylerde
kullanarak yararlanırlardı.
Bu tasarruflu davranış geçen
yüzyılın yetmişli yılların
şaşalı yaşamının arasında
kaybolup gitti, her eşyanın
yeni modelini kullanmak ve
sürekli yılın değişimine ayak
uydurmak dönemi olan o
yıllara ekonomik yükselişi adı
verildi. Ancak uzun sürmeyen
o dönem seksenli yılların
başında ekonomiyi, parayı
malı ve mülkü silah alıp Irak'ı
savaşa sokmuşlardı.
Yıllar önce Iraklı kadınlar
ellerindeki parça eşyalarla
yetinip onları daha sonra
da kullanmaları için
geri dönüşüm yaparak
faydalanırlardı. Örneğin
bir elbiseyi bir kaç çocuk
giydikten sonra onu makasla
ince bir şekilde keserek daha
sonra onu ağaçtan yapılmış
ilkel bir alet ile döndürerek ipe
çeviriyorlardı. Baharın nemli

bahçelerinde ve ya yazın
nemli bahçelerde oturmak
için kilim kullanılırdı,
akşam çayı ve ya akşam
yemeğini kilim üzerinde
keyifle yapardık. Rengarenk
kilimler adeta piknikte
kırları, evde bahçeleri
süslerdi, kalın olduğu
için üzerinde oturmak
bayağı rahattı, ancak kalın
olmasına rağmen kolayca
yıkanıp temizlenirdi,
çünkü elbiseleri keserek
ipe çevirmeleri ve o
ipler ile kilim dokurlardı,
kısaca lekeler çabukca
çıkarılırdı. Anneler bir kaç
top kumaştan yapılan ipleri
evin babasına verirken ona
kilimin boyutunu ve dokuma
modelini de tavsiye ederdi,
evin babası bu ipleri kilim
dokuyucusuna götürüp boyut
ve modellerini anlatırdı, doku
ustası kulağının ardından
kalemini çekerek istenilen
modelleri bir kağıt parçasına
not edinerek ipin sahibinin
ismini de yazardı. Kilim
dokuma evleri Kerkük'ün(eski
tisin) semtinde, tam
olarak tren istasyonunun
ardındaydı. Dokumacıya

giderken her elbisenin
hatırası bir televizyon filmi
gibi gözümüzün önünde
canlandırdı, neşe, hüzün,
sevgi, hasret, dargınlık bir
çırpıda geçip giderdi. Kilim
dokuma kışın sonlarında
başlardı, baharda yeşil kırlara
piknik yapmak için ve yazın
ailecek bahçede akşam
keyfi yapmak için kilimler
dokumaya başlarlardı. Tisin
semti ansızın bir gece ile
gündüz arasında yok olup
gitti. 15 haziran 1980 yılında
var olan bu semt 17 haziran

1980 yılında boşaltılmış ve
neredeyse yok olmuş bir hale
getirilmişti, sebebi ise eski
rejimin emirine göre Tisin
semtini boşaltmak ve orayı
tren istasyonuna çevirmek!
O semtten (120)'den fazla
Türkmeni şehit etiler.
Daha sonra yeni Tisin
semtinde yer dağıtımı yaptılar,
ancak eski tisin halkının
birçoğu diğer semtlerde
yerleşmişlerdi. Eski tisin
semti eski ve El işleri ile
tanınmışlardı, en önemlisi de
kilim dokuması idi.

Röportaj
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Babasının ölümünden sonra genç Abbas Cabbar'ın
hayatında artık gülümseme yok ve ailenin sorumluluğunu
taşıyor, bu yüzden yüksek lisans çalışmalarını bırakıp iş
aramaktan başka seçeneği yoktu, herhangi bir kurum
veya şirketi kapısını başka çaresi yoktu, belki de kira
ödeyebileceği bir iş bulurdu Ev ve ailesinin ihtiyaçlarının
karşılanması, ama üzüntü hâkim olduğu için onu dinleyen
bir kulak bulamadı
Ve hayat ondan bir gülümseme
çaldıktan sonra, tıpkı sevdiklerini
yitiren ve anıların esareti altında
kalan diğerleri gibi, hayatın baskıları
ve zor yaşam koşulları, güvensizliğin
yanı sıra, artık görmüyoruz Geçmişte
olduğu gibi Iraklıların dudaklarında
beliren gülümseme yok.
güvenlik yokluğu
Uydu kanallarından birinde gösterilen
haber bültenini izleyen Firas annesi,
yüzündeki gülümsemenin yerini göz
yaşları aldı.
cep telefonunu kaptı ve
güvenliklerinden emin olmak
için çocuklarını aramaya başladı.
Çocuklarım işe gidiyor ve dönene
kadar dinlenmiyorum, özellikle
de en büyük oğlumu Bağdat'taki
patlamalardan birinde kaybettikten
sonra.'
yaşamın pahalılığı
Ebu Muhammed gününün
çoğunu işte geçiriyor, bu
yüzden sabah erkenden dışarı
çıkıyor ve gece yarısına
kadar dönmüyor, üzerinde
öfke ve yorgunluk
belirtileri var çünkü sürekli
olarak birçok borcu nasıl
ödeyeceğini düşünüyor.
O, evi satın
aldıktan ve
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Gülümseyin .. Yaşam tarzını
iyileştirmek için ona ihtiyacımız var

çocuklarının ihtiyaçlarını karşıladıktan
sonra, Ebu Muhammed'in de
onayladığı gibi "Çoğu zaman
çocuklarımla oturup eğlenceli
sohbetleri dinlemek isterim, ancak
sürekli işle meşgul olduğum için
yapamıyorum
Toplumun algısı
Nurhan( 33 yaşında) her gün
kasvetli bir yüzle işyerine giriyordu
ve insanların olumsuz sözlerinden
ve ona bakışlarından korktuğu
için sadece yakın meslektaşıyla
gülümsüyordu.İnsanlar, gülümseyen
kişinin karakter olarak her zaman
zayıf olduğunu görüyor, diğer
zamanlarda Ona deli diyorlar,
bakışlardan ve incitici sözlerden
kaçınmak için işte ve sokakta
gülümsemekten

başka çarem yoktu.
Maha Farid (25 yaşında) farklı
bir bakış açısına sahipken,
gülümsemenin bir kişiyi veya
konumunu küçümsemeye değil,
insanlar arasında bir tür kur yapma
ve yakınlaşmaya yol açacağını
düşündüğü için farklı bir bakış
açısına sahip maha, Üniversitedeki
meslektaşlarımla oturup çalışmanın
stresini atmak ve komik benliğinizi
atmak için sözlerini kullandı komik
fıkralar anlatmayı Ben her zaman
deniyorum...
Stresi azaltmak
Muhammed Raid (30 yaşında) ve
meslektaşı eğlence programlarından
birini izliyor ve kahkahalarının
mekanı işgal ettiğini söylüyor: Sık
sık diziler ve eğlenceli programlar
izleyerek, arkadaşlarımla dışarı
çıkarak ve eğlenerek kendimi
eğlendirmeye çalışıyorum.
Onlarla zaman geçirdim,
işin ve kişisel hayatımın
baskılarını ayırmaya

çalışıyorum, Geçmişte en basit
nedenlerden dolayı yas tutuyordum,
ancak sürekli farkındalık kitaplarını
okuduktan ve kişisel deneyimlerimle
üzüntü ve bir gülümsemeyi
gizlemek sorunların çözülmesine
katkıda bulunmaz, aksine onları
karmaşıklaştırır.
Gülümseme sadakadır
Bir kişinin bütün yaşadıkları onu
güçlendirmek
içindir ve
kişinin
başından
geçen zor
olaylar,
kişinin

gerçekliğini ve zor koşullarla
yüzleşebilme yeteneğini gösterir,
çünkü psikolojik araştırmacı Ibtisam
Ali, "birçok kişinin yaptığı gibi
gülümsemenin yüzlerden kayboldu,
çünkü üç çok önemli gerçeği veya
kuralı ihmal ettiler, bunlardan ilki
belki nefret ettiğin bir şey senin
için iyidir" ve belirli koşullarla
karşılaştığımızda bizim için kötü
olduklarını düşünmeyin ve sevmeyin.
"İkinci kuralın önemli olduğunu ve
asil peygamberlik hadisinde, geçimi
artırdığı ve tehlikeleri uzaklaştırdığı
için kardeşinizin yüzündeki bir
gülümsemenin sadaka olduğu
söylüyor.. 3.kural Gülümser ve
iyimser olursanız, bireyin ruhunu
doğrudan geliştirmeye yardım
edersiniz ve onun değişikliğiyle
değişersiniz.''

Sağlık

Psikozlu hastaların çoğu
sanrılar ve halüsinasyonlar
görmemek için çok kuvvetli
ilaçlar kullanıyor ama
bunların çok şiddetli yan
etkileri de olabiliyor. Fakat
Norveç şimdi ulusal sağlık
sistemi bünyesinde bu tür
hastalara radikal bir ilaçsız
alternatif tedavi imkanı
sunuyor.
Malin
Malin, yaşamını belirleyen
psikiyatrik sorunları ortaya
çıktığında 21 yaşındaydı.
Aslında ergenlikten beri
ağır depresyon yaşıyor
ve bir türlü kendisini
oradan çıkaramıyordu.
Sonra kafasının içinde ona
şişman ve beş para etmez
biri olduğunu, kendisini
öldürmesi gerektiğini
söyleyen bir erkek sesi
duymaya başladı.
"Çok öfkeliydi. Üzerimde
çok etkili olduğu için
beni bir şekilde, dış
dünyadan izole etmişti.
Bir süre sonra hayaller de
görmeye başladım. Mesela
duvarlardan ahtapot kolları
çıkıyordu" diyor. Malin,
doğup büyüdüğü Norveç'in
kuzeyindeki fiyordlara yakın
küçük kasabadan ayrılarak
üniversite için başka bir şehre
gitti. Fakat tam bir çöküntü

geçirip yataktan çıkamaz
hale gelmesi çok sürmedi.
Ailesi onu almaya geldi ve
kısa süre sonra bir yıl kalacağı
pskiyatri kliniğine yatırıldı.
Hayatı boyunca defalarca
uzun sürelerle böyle psikiyatri
kliniklerine yatacaktı ve o
dönemde psikozlu hastalara
uygulanan tek tedavi yöntemi
kuvvetli anti-psikotik ilaçlardı.
"O kadar çok ilaç alıyordum ki
kafam tamamen bulanmıştı.
Tek yaptığım öylece tepkisiz
bir şekile oturup hayatımın
akıp gittiğini seyretmekti.
Duygularımla düşüncelerimle
bağlantım kopmuştu."
"Sürekli aynı şeyi yaşıyordum.
Yardım istiyordum ve bana
ilaç veriyorlardı. Hiçbir
şey iyiye gitmiyordu. Bu
insanı yıkan bir durum.
İyileşmek istiyorsunuz ve
insanlar size hayatınızın
böyle geçeceğini, bunu
kabullenmeniz gerektiğini
söylüyorlar. Ben bu hayatı
kabullenemiyordum."
Malin'in psikiyatrik ilaçlarla
ilgili tecrübesi çok sıra dışı
değil. Birçok psikozlu hasta
bu ilaçların normal bir hayat
yaşamalarını sağladığını
düşünse de hastaların
yaklaşık yüzde 20'si ilaçlara
olumlu yanıt vermiyor. Bu
ilaçların aşırı yorgunluk,

şişmanlık, yüksek kolesterol
ve diyabete yol açan etkileri
kimi hastaların hayatını
derinden etkiliyor. Norveç'te
bu ilaçların yan etkilerinin
yarattığı kaygılara bir de
"zorla tedavi uygulaması"
ekleniyordu. Birleşmiş
Milletler'in İşkenceyle
Mücadele Komisyonu, bu
konuda Norveç'i özel olarak
öne çıkararak akıl sağlığı
kurumlarında hastaların
zorla tecriti uygulamasının
değişmesi gerektiğini
bildirmişti.
Mette
Mette Ellingsdalen de
tıpkı Malin gibi, bipolar
rahatsızlığı nedeniyle şiddetli
depresyonlar geçirdiği 13
yıllık bir süre boyunca anti
psikotik ilaçlar kullanmış.
Başka bazı hastalar gibi
zorla zaptedilip ilaç
verilmediyse de ilaç almaya

zorlandığını, ilaç almayı
reddetseydi hastaneye kabul
edilmeyeceğini anlatıyor.
İlaçlar bazı belirtileri
bastırıyordu ama aynı
zamanda gücünüzü, kendi
sorunlarınızla baş etme
becerinizi de bastırıyordu.
Bir şekilde kendi hikayemin
kontrolünü kaybettim"
diyor. Beş yıl boyunca
ilaçla idare etmeye çalışıp
başaramadıktan sonra 2005
yılında Norveç'in akıl sağlığı
sistemini değiştirmek için
kampanya yürüten gruba
katılıyor ve şu anda hastaların
oluşturduğu "Başaracağız"
(We Shall Overcome)
grubunun başkanı. "Zor
kullanımını azaltmanın en
kolay yolu, insanlara seçenek
sunmak, onlara kabul
edebilecekleri bir tedavi
sunmak" diyor.
Mette gibilerin yıllar süren
kampanyaları, sonunda

netice verdi ve 2016 yılında
Sağlık Bakanı Bent Hoie,
yerel sağlık müdürlüklerine
ilaçsız tedavi koğuşları
oluşturulması için talimat
verdi. Bazı başka ülkelerde
de psikozlu hastalara ilaçsız
tedavi uygulanabiliyor ama
Norveç, bunu ulusal zihin
sağlığı sistemine bir seçenek
olarak dahil eden ilk ülke
oldu.
Doktor Hald
Doktor Magnus Hald o sırada,
Tromso'deki Kuzey Norveç
Üniversite Hastanesi'nin akıl
sağlığı ve madde kullanımı
tedavisi bölümü başkanıydı.
İlaç tedavisi uygulanan
birçok bölümde çalışmıştı ve
alternatif bir tedavi üzerinde
çalışmayı çok istiyordu. Bu
fırsat çıkınca hastanenin
ilaçsız tedavi bölümünün
sorumluluğunu üstlendi.
"Bana göre en önemli olan
insanların farklı tedavi
ihtimallerini denemesine izin
verilmesiydi" diyor.
"Hastaya ilacın nasıl bir
etki yaptığını ve onunla
ilgili bütün bildiklerinizi
anlatmanız lazım. Ve İlaç
sanayiiyle birlikte hareket
edenlerin hastalara ilaçların
etkisi ve riskleri hakkında
tamamen doğru bilgiler

vermediği anlaşılıyor. Mesela
ciddi mental sorunları olan
insanların beyinlerinde bir tür
kimyasal dengesizlik olduğu
yolunda bir efsane var ama
aslında bunu destekleyen
hiçbir araştırma yok."
Tromso'deki ilaçsız tedavi
birimindeki hastaların
çoğunun önce, kullandıkları
ilaçları azalta azalta
bırakmaları gerekiyor - ki bu
da hem zaman hem de dikkat
isteyen bir süreç.
Doktor Hald, çoğu hastada
işe yaradığını söylediği
yöntem için, "Bazı hastalar
muhtemelen bir daha hiçbir
tür ilaç almayacak, bazıları bir
zaman sonra yeniden ilaca
dönebilir, bazı hastalar ise
daha düşük dozlu ilaçlarla
devam edebilirler" diyor.
Şimdi 34 yaşına gelmiş olan
Malin de Doktor Hald'ın
hastalarından.
Tromso'deki klinikte bazen
haftalarca kalıyor sonra
arada birkaç ay eve, köpeği
Jarek'in yanına dönüyor. Bu
kolay değil. Yalnız yaşıyor ve
çevresinde ona zihin sağlığı
bakımından destek zayıf. O
nedenle yavaş iyileştiğini,
kafasının içindeki sesin
tamamen yok olmadığını
anlatıyor.
BBC

Kerkük Sabahı

Norveç psikozlu hastaları ilaçsız nasıl tedavi ediyor?

kültür
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BİR AVUÇ HATIRA,

Kerkük Elazığ karşılıklı manileri
Cumhur Kerküklü
Geçen sayıda zeynel isimli, bir
Sivaslı kardeşimizin isteğine göre
Kerkükle Sivas arasındaki ortak
anlamlı maniler yazmıştık burada,
o yazı çok sayıda okuyucunun
ilgisini çekmişti, ardından Elazığlı
( Sedat KABAKLI) isimli bir
arkadaşımız bize Elazığ yöresine
ait maniler gönderdi, ve Kerkükte
o manilere karşılıklı horyatlar
yazmamızı rica etti.ve ayrıca
Elazığın yazılı sözlü floklarından
ve manileri hakkında şu bilgileri
aktardı bize Sedat soydaşımız:
Elazığ, türkü, mani ve hoyratları
ile sadece yöresel müziğe
değil Türk halk müziğine de
önemli ölçüde kaynak olmuştur.
Gönüllerde aşk, şevk, heyecan
duyguları yaşatan; beyinlere
birlik ve kardeşlik aşılayan Elazığ
maya, türkü ve hoyratlarını;
Elazığ musikisinden ve yöre halk
oyunlarından ayrı düşünmek
mümkün değildir. Bu zengin
edebiyat ürünleri bazen bir aşk
hikayesini çağrıştırır, bazen de
hareketle özdeşleşir ve halk
oyunları olarak karşımıza çıkar.

Kültürün taşıyıcılığını yapan
maniler halkın düşüncesini
ve duygusunu kimi zaman
düşündürücü kimi zamanda
espirili bir şekilde dizelere taşıyor.
Her bir mani kendine özgü bir
hikâyesini ve yaşamışlığını da
içinde barındırıyor.
Elazığda olduğu gibi Kerkük
Ttürkmenleri arasında,
manilerimize benzeyen, ve
manilerimizin ikiz kardeşi olan
Kerkük horyatlarıda, tıpkı
bizim manilerimiz gibi halk
tarafından sevgiyle yazılır,merakla
okunur,sessanatçılar tarafından
yakınır, bestelenir.Bu gün değerli
hocamız cumhur kerküklü’ye
göndermiş oldugumuz
manilere karşılıklı Kerkük
horyatlarını,şevkle bekliyoruz,ve
tüm Türkmen kardeşlerimize
bu vesileyle selamlar,saygılar
gönderiyoruz.
Dağ ayrı, duman ayrı
Gaş ayrı, keman ayru
El bizi çoh gınıyor
Gezek bir zaman ayrı.(Elazığ)
Bağ ayrı bostan ayrı
Neyim var dostan ayrı
İlde bir kurban verrem

Gavır urustan ayrı.(Kerkük)
Dağlara lale düştü
Güle velvele düştü
Yazığım geldi güle
Gül elden ele düştü. (Elazığ)
Dağlarda lala gördüm
Kuş kunup dala gördüm
Yaşamaktan bizardı
Beşikte bala gördüm.(Kerkük)
Daldalanam, daldalanam
Dalım yok, daldan alam
Ben feleğe neyledim
Komaz ki daldalanam .(Elazığ)
Dalda yerim
Bülbülem dalda yerim
Felek yuvam dağıttı
Koymadı daldı yerim.(Kerkük)
Dağlar dağımdır benim
Gam ortağımdır benim
Söyletme çok ağlarım
Yaman çağımdır benim.(Elazığ)
Dağla dağımdı menim
Ğem ortağımdı menim
Dağlama zalım felek
Ahır çağımdı menim.(Kerkük)
Dağları dağlasınlar
Görenler ağlasınlar
Yarimin mendiliyle
yaremi bağlasınlar.(Elazığ)
dağları dağladılar
görenler ağladılar

yarımın çevresiyden
yaramı bağladılar.(Kerkük)
Dağlar dağladı beni
Gören ağladı beni
Devri dönesi felek
Çarpaz bağladı beni.(Elazığ)
Dağlar dağladı meni
Gören ağladı meni
Yar zülfünün teliyden
Çarpaz bağladı meni.(Kerkük)
Dağlara Ektim Ekin
Gaybettim Elimdekin
Ne Dostum Ne Düşmanım
Olmasın Benim Tekim.(Elazığ)
Dağlara septim ekin
Giderttim elimdekin
Ne gavur ne musulman
Olmasın menim tekin.(Kerkük)
dağlar taşına felek
gözüm yaşına felek
sevdiğim kuş kondurur
mezar taşıma felek.(Elazığ)
felek aşına felek
didem yaşına felek
akibet kuş kunduru
kabrim daşına felek.(Kerkük)
Değirmen sala benzer
Kız dilin lala benzer
O senin boyun bosun
Körpe fidana benzer.(Elazığ)
Degirman savacağı

Ne serindi bucağı
Bir sebbeh gel bir akşam
Birde günorta çağı.(Kerkük)
Derdekerim derd ekerim
Rabbimdir derde kerim
Çifitm gam tarlam hicran
Sürdükçe dert ekerim.(Elazığ)
Derde kerem
Tuş oldu derde kerem
Kuşmuşam gam cütünü
Gittiğçe derd ekerem.(Kerkük)
Düşte gör düşte gör
Hayalde gör düşte gör
Dostun kim düşmanın kim
Hele birkez düşte gör.(Elazığ)
Düşte gür
Hayalda gör düşte gör
Düşenin dostu olmaz
İnanmarsav düşte gör.(Kerkük)
Gel benim gelin yarim
Ver bana elin yarim
gör aşkın yarasını
Ne kadar derin yarım.(Elazığ)
Gel menim bahtı yarım
Sinemin tahtı yarım
Üzüvde göz yeri var
Kim sene baktı yarım.(Kerkük)
Güle damlar.güle damlar
Gül, suyun güle damlar
Yaşarmış o gözler
Ben silerim o damlar.(Elazığ)

Türkmen Tercüme Sanatının Büyük Varisi
Fuat Hamdi Dünyasını Değiştirdi.
Aydın Kerkük

Kerkük Sabahı

Asırlar geçer savaşlar ve içinde
baş gösteren kahramanlıklar,siyasi
ve çok önemli olaylar, tarihi
anlaşmalar, buna bağlı yıllar
boyu,bütün önemli hadiseler,
zaman geçtikçe tarih olur.Buna
ilaveten şairler, yazarlar ve ilim
insanlarının da kıymetli
eserleri halkın ülkenin gelişmesinde
rol oynar ve tarihimizi zenginleştirir.
Geçmişte olduğu gibi her asır
milletler öz meşhur adamları ile
tanınır ve bu insanlar tecrübeli
oldukları için zamanın süzgecinden
geçerek şöhretleri nesilden nesile
aktarılır.İşte Kerkük'lü Fuat Hamdi
Molla İsaoğlu da bu değerlerden
biridir.
Yaşının ilerlemesi nedeniyle
takattan düşüp uzun zamandan
beri kendi evinde yatakta
yatan,Türkmen Edebiyetında
yüksek mevki sahibi,şair,yazar ve
tercüme ustası Fuat Hamdi Bin Rıza
10-2-2021Tarihinde Allahın
rahmetine intikal etti.Vefatıyla
Türkmen Edebiyatında ve
özellikle Tercüme sanatında
yeri doldurulmayacak kadar
boşluk bırakan üstad Fuat Hamdi
Türkmen Kültürü için büyük
bir zayiat sayıldı. Bendeniz 20
yıldan fazla onunla dostluğum
gayet verimli geçerek ilminden
tercrübesinden,kültüründen
ve bilhassa tercüme de olduğu
ustalığından
Oldukça faydalanmış bulundum.
Onun şairliğine ve yazar olarak çok
iyi kalem sahibi olduğuna edebiyat
tarihçilerimizin hepsi inandıklarını
yazarlar,hele onun tercüme
sanatındaki bilgisi ve mahareti
bitmez tükenmez bir hazinedir.
Onun Osmanlı Arşivindeki Belgeleri
sökmek manasına ulaşmak,okumak
ve Arapçaya çevirme kabiliyeti
nadir sayılacak kadar bir durum

olduğunu bilenler Türk dünyasının
bu tip Tercüme alanında büyük
zayiat olduğunu his ederler.
Rahmetli Mahkemede yeminli
mütercim olarak mühre sahip idi ve
çevirdiği her belege güvenli idi ve
makbule geçerdi.
Fuat Hamdi Kimdir
1923 yılında dünyaya gelen Fuat
Hamdi'nin Musalla Mahallesindeki
evlerine mahalle sakinleri Molla
isaoğlu derlerdi, Hatta kendisi
bile bir ara ilk yazılarını bu adla
imzalardı.Babası Büyük çarşıda
Bakkalık işiyle meşhur olan Rıza
adında bir zat idi.Fuat Hamdi
Kerkük'te ilk,orta,lise tahsilini
bitirdikten sonra ailenin geçimi için
babasına yardım etmek amacıyla
yüksek tahsilini bitirmeden iş
hayatına atılır.Fuat Hamdi ilk
önce özel ticaretlerde katiplik ve
muhasebe işlerini
Yapmaya başlar daha sonra
Türkiye Cumhuriyetinin Musul
Konsolosluğunda mütercim olarak
çalışmaya başlar.Adı geçen bu
daire kapanınıca Kerkük'e döner ve
Kerkük'teki Darül'aceze

Müdürlüğüne atanır ve 13 yıl bu
dairede görev başında olur.
Fuat Hamdi bu işte büyük
hizmet ve başarısından dolayı bazı
kimselerin hasadetine uğrarayarak
vazifesine göz koyanların oyunları
yüzünden ve nihayet Kerbela
şehrine nakledilir. Fuat Hamdi
Kerbelada bir müddet kaldıktan
sonra bu defa Necef şehrine
ataması yapılır.Fuat Hamdi atandığı
memleketlerde büyük sıkıntılar
içinde yaşayarak bir yandan
sıla hasreti,bir yandan çoluk
çocuktan uzak düşmek acısıyla
acı dolu gurbet hayatı kendisini
canından bezdirir ve nihayet 1981
yılında görev yaptığı (Daman)
Dairesinden emekliye ayrılır ve
çok sevdiği memleketi Kerkük'e
döner.Fuat Hamdi evindeki
zengin kütüphanesi sayesinde
çalışmalarını sürdürür,yazılarını
yazar ve tercüme işlerini
sürdürmeye devam eder.Fuat
Hamdi Hakkında yazılan yazıların
başında en mükemmel yazı
rahmetli araştırmacı Ata Terzibaşı
tarafından yazılmıştır.Tezibaşı
Kerkük şairleri adlı kitabının

4.kitabında şairin hakkında
10 sayfalık yazı yazarak Fuat
Hamdi'nin şiiri,Nesri,Tercümesi
ve hayatıyla ilgili geniş
bilgi vermiştir.(Bakınız,Ata
Terzibaşı,Kerkük Şairleri 4. Kitap
,Sayfa180-198 İstanbul) Fuat
Hamdi yazı ve şiirlerini Bağdatta
çıkan Yurt,Kardeşlik,Birlik
sesi,Türkmeneli ve başka Dergi
ve Gazetelerde yayınladı hemde
yazılarının sayısı kabarık olmak
şartıyla.Tercüme alanında ise
yüzlerce belgeler,yüzlerce Tapu
senedleri,yüzlerce el-yazması
konuları çevirip imzasını attı.
Onun en son tercüme ettiği eser
Iraklı meşhur araştırmacı Dr.
İmat Abdüsselam'ın hazırladığı
kitap idi.Kitabın adı(Tezkiret–üşŞuara)dır Bağdat Valisi Davut
Paşanın emriyle Abdülkadir Hatibi
tarafından yazılmış olduğu bu
kitabın el yazmasıdır ve rahmetli
Fuat Hamdi tarafından Arapçaya
tercüme edilmiştir.Vefatıyla
Türkmen Edebiyatı büyük bir
değerini kaybetmiş bulunmaktadır.
Ona Duamız yüce Allah yerini
Cennetmekan eylesin Nur içinde
yatsın.
Fuat Hamdi'nin şiirinden bir
örnek:
Hıyar Çember Kızı
Susturdu bir gece Kanber/Elindeki
kavalını/Dinlemekçün hıyar
çember/Güzelinin masalını/Bu
muhayyel aşk perisi/Takıp zülfünün
ağına/Kamber gibi bir harisi/
Çekiverdi Kaf Dağı'na/Kamber
oğlan Şeker oğlan!/Düğünlerin baş
sağdıcı,/Aşk çilesin çeker oğlan/
Yıllarboyu ne de acı!/En nihayet
Aşık Kamber/İki gözü dola dola/
Belde Kemer elde teber/Düştü
gider gelmez yola/Uzadıkça uzadı
bu/Uzak emel yolculuğu/Aç
kaldıydı kaç kere şu Yolda kesilsin
soluğu/

Güle damlar
Göz yaşım güle damlar
Bildi ki bu günler var
Kalmadı gül adamlar.(Kerkük)
Çadır gurdum düzlere
Tiken oldum gözlere
Aha ben gidiyorum
Harput galsın sizlere.(Elazığ)
Çadır kurdum düzlere
Kimse gelmez bizlere
Odu men koydum gittim
Kerkük kalsın sizlere.(Kerkük)
Sürme beni sürme beni
Çek göze sürme beni
Gözüm kapında kaldı
Kapından sürme beni.(Elazığ)
Sürme meni
Çek göze sürme meni
Eskiden emekdaram
Kapuvdan sürme meni.(Kerkük)
Kale dibinden inmiş
Mendilim dolu yemiş
Hamidiye gönderdim
Kendisi gelsin demiş.(Elazığ)
Kaleden enerem men
Çağırsav dönerem men
Kahrivden kükürt oldum
İfirsev yanaram men .(Kerkük)

Bir Düzeltme: Türkmen
Basın Bayramının Gerçek
Tarihi
Mehmet Ömer
Kazancı
Ülkenin yeni
döneme girdiği
tarihten beri,
yani 2003'ten
beri, her yıl 25
Şubat gününde
Türkmen Basın
bayramını
değişik
etkinliklerle
kutluyoruz.
Bu tarihi, basın bayramı olarak kabul
etmemiz, yanılmazsam, Rahmetli
hocamız Üstat Ata Terzibaşı'nın
önerisinden ileri gelmiştir. Öneri,
ilk basın organımız olan Havadis
gazetesinin çıkış tarihine dayanmaktadır.
Üstadımızın, başta "Kerkük Matbuat
Tarihi: sayfa 49" olmak üzere, bütün
eserlerinde, Havadis gazetesinin yayın
hayatına başlangıç tarihi 25 Şubat 1911
olarak gösterilmektedir. O eserlerde,
bu tarih, Rumi 11 Şubat 1327 tarihinin
Miladi takvime çevirisi olarak tespit
edilmiştir. Oysa Rumi 11 Şubat 1327
tarihi, 25 Şubat değil, 24 Şubat'a
rastlamaktadır. Hatta tam olarak o tarihi,
Miladi takvimine çevirirsek, karşımıza
çıkan tarih 24 Şubat 1912 olur. Yani
yanlışlık yalnız günün çevirisinde değil
yılın çevirisinde de ortaya çıkmaktadır.
Basın bayramına az kaldığı bu günlerde
bu tarihin düzeltilmesinin gerektiğine
inanıyorum. Bir gün fazla – bir gün
eksik, büyük bir fark değildir diyenlere,
ben de değildir diyorum. Fakat tarih
tarihtir. Tarihimize, gerçeği öğrendikten
sonra, saygısızca davranmak, kendimize
bir saygısızlıktır. Umarım bu yıl basın
bayramımız dolayısıyla asılan yafta ve
kaldırılan pankartlarda 25 değil, 24
Şubat basın bayramı yazılı olduğunu
görürüz.
Not: Bu konuda kuşkusu olan
dostlarımıza "Türk Tarih Kurumu"nun
"Tarih Çevirme Kılavuzu"na
başvurmalarını tavsiye ederim...
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EL-ZEVRA KADIN TAKIMI 2.TUR
MAÇLARININ HAZIRLIKLARINI YAPIYOR
Bağdat-El-Sabah
Kadın Salon Turnuvası kapsamında
2.tur maçları için el-Zevra Kadın
Takımı hazırlıklarını sürdürüyor.
Takımın oyuncuları haftalık 5 gün
boyunca entramanlarının üçünü Spor
Bakanlığı'nın Kadın Salonunda diğer
ikisini ise El-Beyya salonunda yapıyorlar
. takımın başında teknik ekibi ise Samir
Saad Teknik Direktörü olarak yer alıyor
Sair Kazım ile Başşar Muşi de yardımcı
olarak takımın başındalar. Takımın
kaleci direktörü ise Naci Abid Rabba
, takımın başında denetimci olarak
Beyda Geylan ve İdare müdürü ise
Haydar Sabah yer alıyor.
El-Zevra Kadın Takımında oyuncular
ise ( Tiba Selim, Meys Mehdi, Zehra

İmad, Semire Rauf, Rim Cuvad, Sece
Oda , Zehra İmad Cuma , Rusul Haydar,
Hibe Rahim, Tiba Saad, Line Sıddik,

Sirvan Celal , Sara Menhel, Tamara
Muhammed, Sara Mahmud, Havra
Muhhamed ve İranlı Azam)'dir.

Erzincan'da hızı saatte 150 kilometreyi
aşan "serbest atlayış" nefesleri kesti

Gözde kayak merkezlerinden biri olan ve birçok
sportif faaliyete ev sahipliği yapan Erzincan'daki
Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi,
ekstrem sporcuların yeni gözde mekanı oldu.
Gözde kayak merkezlerinden biri olan ve birçok
sportif faaliyete ev sahipliği yapan Erzincan'daki
Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi,
ekstrem sporcuların yeni gözde mekanı oldu.
Kayak merkezine ekstrem sporu yapmak için
gelen base jump (serbest düşüş) ve wingsuit
(yarasa adam uçuşu) sporcusu Cengiz Koçak
ile yamaç paraşütü pilotu Ferdi Toy, 2 bin 950
rakımlı birinci etap alanına çıktı. Buradan tandem
paraşütüyle havalanan 3 pilot, gökyüzünde bir
süre süzüldükten sonra, Cengiz Koçak kendini
boşluğa bıraktı.Hızı saatte yaklaşık 150 kilometreye
ulaşan Cengiz Koçak, bir süre sonra paraşütünü
açtı. Yaptığı serbest atlayışıyla nefesleri kesen
Cengiz Koçak, kayak merkezine başarılı bir
iniş gerçekleştirdi.Ferdi Toy ve Cengiz Koçak,

kayak merkezi pistinde "speed ride" olarak
adlandırılan yamaç paraşütüyle kayak etkinliği de
gerçekleştirdi.Birbirinden ilginç uçuşlar yapan ikili,
kayak merkezinin ekstrem sporları için elverişli bir
alan olduğunu ifade etti.Geçen yıl Gençlik ve Spor
İl Müdürlüğünün davetlisi olarak kente gelerek
yamaç paraşütü, wingsuit ile atlayış yaptıklarını
anlatan Cengiz Koçak, Türkiye'de ilk kez speed
riding sporunu Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa
Turizm Merkezi'nde icra ettiklerini söyledi.Koçak,
2021 için bazı planlarının olduğunu ancak salgın
nedeniyle gelecek yıla ertelediklerini aktardı.
Kentte yaptıkları etkinliklere destek veren
kurumlara teşekkür eden Cengiz Koçak, "Burada
davetli olmamız bizim için çok özel bir durum.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Ergan Dağı Kayak
Merkezi ve JAK gurubu bize her noktada çok
destek oluyorlar. Zaten arama kurtarmanın ya da
jandarma ve UMKE'nin burada olması bizim için
AA
güven kaynağı." dedi.
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kalırken, 45. dakikada sarı kart gördü. Öte
yandan defanstaki partneri Henderson
30. dakikada sakatlanarak kenara geldi
ve Phillips oyuna dahil oldu.LİDERİN 16
PUAN GERİSİNDEÜst üste 4. yenilgisini
alan Liverpool, böylece 1 maçı eksik
olan lider Manchester City'nin 16 puan
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DÜNYA VE ASYA KUPASI ELEME
MAÇLARINDA ERTELEME YOK
Bağdat-El-Sabah
Asya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Korona
salgını yüzünden 2022 Dünya Kupası ve 2023 Asya Kupasının eleme
maçlarında erteleme kararının olmadığını açıkladı. Öte yandan kriz masası
Irak'taki süper ligi maçlarının devam edilmesine izin verdi.
Asya Futbol Federasyonu üyesi Abdulhalik Mesut tarafından yapılan
açıklamada , Dünya ve Asya kupasına özel eleme maçlarının erteleme
haberlerinin asılsız olduğunu belirterek federasyon olarak bölgede salgınla
ilgili son gelişmeleri takip ediliyor ve bu husuta da toplantıların yapılacağını
ifade etti.
Mesut, toplantılarda eğer erteleme kararı alınırsa eleme maçları
önümüzdeki Haziran ayında oynama ihitimalinin olacağını da sözlerine
ekledi.
Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Adnan Dercal tarafından yapılan
açıklamada ise Irak'taki Süper Lig Maçlarının devam edilmesi için Bakanlar
Kurulu ve Kriz Masasından resmi izinlerin alındığını ilan etti.
Dercal, süper liginin devam edilmesi için sunmuş olduğu öneri olumlu
birşekilde karşılandığını ve bu karar Irak futboluna gelecekte faydalı şeyler
katacağını belirtti.

DeAndre Yedlin'in Alanya maçındaki
performansı ülkesi ABD'de gündem
oldu: Son 7 yılın en iyisi
Galatasaray'ın Alanyaspor'a
karşı bulduğu tek golün pasını
veren DeAndre Yedlin'in
performansı, ülkesi Amerika
Birleşik Devletleri'nde de
konuşulurken Yedlin'in son
7 yıl içindeki en iyi maçını
çıkarttığı belirtildi.
Galatasaray'ın devre arası
transfer döneminde kadrosuna
kattığı ABD'li sağ bek DeAndre
Yedlin, Emre Kılınç'ın golünde
attığı pasla dikkat çekti. Sarı
kırmızılı forma ile ilk asistini
yapan Yedlin, attığı uzun
pasın yanında savunmasıyla
da dikkat çekti.44 kez topla
buluşan Yedlin, 21 pas
denemesinde 16 isabet
sağlarken, 19 ikili mücadelenin
11'ini kazandı. 6 kez top çalan
Yedlin, bu alanda maçın en
iyisi oldu.
Maç boyu bir kez uzun pas
deneyen ve onda da asist
yapan ABD'li sağ bek, 3
hava topu mücadelesinden
galip ayrılıp, 3 kez de top
uzaklaştırdı. Amerika'da

Liverpool, derbide konuk ettiği Everton'a 2-0
yenildi
İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında
Liverpool, Everton'a 2-0 mağlup oldu.
Ligdeki mağlubiyet serisi 4 maça çıkan
Kırmızılılar, Merseyside derbisinde 22
yıl sonra evinde mağlup oldu. Milli
oyuncumuz Ozan Kabak ilk 11'de yer
buldu ve 90 dakika sahada kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 25. haftasındaki
Merseyside derbisinde Liverpool
evinde Everton ile karşı karşıya geldi.
Anfield'da oynanan mücadeleden ev
sahibi ekip, mağlup ayrıldı.Everton'a
galibiyeti getiren goller, 3. dakikad
Richarlison ile 83. dakikada penaltıdan
Sigurdsson ile geldi. 4 maçtır kaybeden
Liverpool, Everton'a 23 maç sonra ilk
kez, 1999'dan sonra ise evinde ilk kez
yenildi.
İngiltere Premier Lig'in 25. haftasındaki
Merseyside derbisinde Liverpool
evinde Everton ile karşı karşıya geldi.
Anfield'da oynanan mücadeleden ev
sahibi ekip, mağlup ayrıldı.Everton'a
galibiyeti getiren goller, 3. dakikad
Richarlison ile 83. dakikada penaltıdan
Sigurdsson ile geldi. 4 maçtır kaybeden
Liverpool, Everton'a 23 maç sonra ilk kez,
1999'dan sonra ise evinde ilk kez yenildi.
Liverpool'da milli oyuncumuz Ozan Kabak
ilk 11'de yer buldu ve 90 dakika sahada

P

gerisinde, 6. sırada kaldı. 3 maç sonra
kazanan Everton ise puanını 40 yaparak
Liverpool'u yakaladı.Premier Lig'in 25.
haftasında Liverpool deplasmanda
Sheffield United ile karşılaşacakken,
Everton evinde Southampton'ı konuk
edecek.
Sondakika

Yedlin'in eski takımı olan
Seattle Sounders'a yakın
olan Sounderatheart sitesi,
Yedlin'in performansından
övgüyle bahsederken
"2014'te Seattle Sounders'tan
ayrıldıktan bu yana en eksiksiz
performansını göstermiş
olabilir. Hem hücumda etkiliydi
hem de savunmada 6 kez
top çalarak kariyer rekorunu
kırdı" sözleri kullanıldı. Öte
yandan ABD'li site, DeAndre
Yedlin'in 62. dakikada yerde
kaldığı pozisyonun penaltı

olması gerektiğini belirtti.
Haberde "62. dakikada ceza
sahası içinde yerde kaldığı
pozisyon için Yedlin, penaltı
almayı hak etmişti ama
penaltı kararı verilmedi"
denildi. ABD'li futbol yazarı
Brian Sciaretta ise "Yedlin'den
harika performans! Newcastle
yedek kulübesinden gelip
Süper Lig lideri Galatasaray'da
oynuyor. Yedlin için müthiş bir
transfer başarısı oldu" şeklinde
konuştu.
sporx

Naomi Osaka Japon
tenisçi dördüncü Grand
Slam zaferini kazandı

Japon tenisçi Naomi Osaka, 2021 Avustralya Açık Tenis
Turnuvası'nı tek kadınlar finalinde ABD'li rakibi Jeniffer Brady'yi
yenerek kariyerinin dördüncü Grand Slam zaferini elde etti.
Sezonun ilk Grand Slam turnuvasında 23 yaşındaki raket 6-4 ve
6-3'lük setlerle Melbourne'de kupaya uzandı. Rakibinin setini
kırarak ilk setin dördüncü oyununda skoru 3-1'e getiren Osaka,
sonra kendi yaptığı hataların ardından altıncı oyunda Brany'nin
beraberliği yakalamasına engel olamadı. Karşılıklı hataların
yaşandığı seti Osaka, 6-4'le kazandı. İkinci sette ise kısa süre
içerisinde 4-0 öne geçen Osaka, galibiyetini ilan etmeden önce
Brady karşısında büyük bir üstünlük kurdu.
BBC
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Kerkük-Kerkük Sabahı
Ulusal Yüksek Sağlık Komisyonu
tarafından çıkarılan haftada 3
gün sokağa çıkma yasağının ilk
haftasında Kerkük'te vatandaşlar
ve sorumlular uygulanan kararları
iyi birşekilde uyguladılar. Kerkük
halkı ve Kerkük'teki Sokağa çıkma
yasağını yerine getiren sorumlular
Korona Virüs'e karşı önlem alma
doğrutusunda uygulanan sokağa
çıkma yasağı kararını çok iyi
birşekilde uyguladılar.
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Amadeus Mozart’ın yeni
keşfedilen eserinin dünya
prömiyeri Salzburg’ta yapıldı.
Sanat yönetmeni Rolando
Villazon, Mozart Haftası’nda
açılış konseri için sahneye çıktı:
“Ne olağanüstü bir an yaşamak
üzereyiz. Wolfgang Amadeus
Mozart'tan yepyeni bir parça.
Daha önce duymadığımız bir
parçanın müziğini görmek ve
müziğini duymak kesinlikle
harika. Onda gençlik, hırs ve
enerji dolu bu genç çocuğu
görebilirsiniz."
Eserin dünya prömiyeri,
Salzburg'daki sanal Mozart
Haftası'nda yapıldı.
Musica'nın Mozart'ın

muhtemelen 1773'ün başlarına
kadar uzanan orijinal el
yazmasına bir göz atmasına
izin verildi. Eser, özel bir
koleksiyoncudan satın alındı.
Mozarteum Foundation'dan
araştırma direktörü Ulrich
Leisinger, el yazmasını anlatıyor:
“Gerçekten ilginç olan şey, bu
el yazısının Mozart için oldukça
sıra dışı görünmesi. Tabii ki,
onun özellikleri var ama parça
çok, çok hızlı yazılıyor. Ayrıca
kağıt aslında müzik kağıdı değil,
Mozart'ın nota satırları çizdiği
normal bir kağıt parçası”
Mozart'ın bunu on yedi
yaşındayken ya İtalya ziyaretinin
sonuna yaklaşırken ya da
Salzburg'a dönerken yazdığına
inanılıyor.
Yeni Mozart parçası, beğenilen
piyano virtüözü Seong-Jin Cho
tarafından hayata geçirildi:
"Bu müziğin çok keyifli ve aynı
zamanda eğlenceli olduğunu
düşünüyorum. Bunun genç
Mozart tarafından yazıldığını
kesinlikle hissedebilirsiniz, saf
duyguyu hissedebilirsiniz. Sanki
bir atlama var.Ve sonra aniden
lirik oluyor. Bu zıtlığı gerçekten
seviyorum.
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KERKÜK'TE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Mozart Haftası: Ünlü
bestekarın yeni keşfedilen eseri sahnede
Klasik Batı Müziği'nin en ünlü
bestekarlarından Wolfgang
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SİVİL SAVUNMA VE ÇOCUKLARIN BİLİNÇLENDİRMESİ
Kerkük-Kerkük Sabahı
Sivil Savunma Genel Müdürü
Orgeneral Kazım Selman
Bohan'ın talimati üzere
Kerkük Sivil Savunma Müdürü
Albay Salih Muhammed
Ali'nin denetiminde Kerkük'te
çocuklara özel bilinçlendirme
kampanyası düzenlendi.
Kerkük Sivil Savunma
Müdürlüğü'nde El-Velid
Anaokulundan bir grup
çocukları ağırlayarak onlara
sivil savunma ekiplerinin
personellerinin yaptıkları
çalışmalar anlatıldı.
Sivil Savunma Müdürlüğü'nün

Enfermasyon ve İlişkiler
Sorumlusu Yüzbaşı Kais
Abdürrazzak ziyaretçi çocukları
karşıladı.
Sivil Savunma Ekipleri,
ziyarette bulunan çocuklara
Korona Virüs'e karşı önlemleri
anlatarak bunların en

başından maske takmaları,
temizliğe dikkat etmeleri
ve sosyal mesafeye dikkat
etmelerinin gerektiğini
anlatıldı.
Çocuklar, itfaiye araçlarının
kullanımını izlediler , küçük
yangın çıktığında nasıl

Mars: NASA, uzay aracı
Perseverance'ın iniş anının
fotoğrafını yayınladı

Burhan Müftü

Kerkük Sabahı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars'a inen uzay aracı
Perseverance'ın iniş anına ait yeni bir fotoğraf yayınladı.
Aracı Mars yüzeyine yerleştiren roket beşiği tarafından çekilen bu fotoğrafta,
Perseverance'ın paraşütle Mars yüzeyine indiği an görülüyor.
Bir tonluk robotun Perşembe akşamı TSİ 23.55'te Mars'taki Jezero Krateri'ne inişi
sırasında NASA'nın kumanda merkezinde büyük heyecan yaşandı. İnişinden bu
yana Perseverance'ın üzerinde uydular dolaşıyor.
Bu uydular, robottan gelen verileri Dünya'ya aktarıyor. NASA yetkililerine göre,
2,7 milyar dolara mal olan Perseverance hedeflenen iniş alanının neredeyse tam
ortasında bulunuyor.
Burası, bir gölün kenarında oluşan eski bir nehir deltasına iki kilometre kadar
uzaklıkta.
NASA yetkilileri, tehlike sensörlerinin tekerler açılmadan önce son anda uzay
aracının engebeli bir alana inmesini önlediğini söylüyor.
Önümüzdeki günlerde aracın zorlu arazi koşullarında hareket ederken hasar
görüp görmediği incelenecek.
Bundan sonraki aşamada uzay aracının, ana kamera sisteminin bağlı olduğu
direğinin yükseltilmesi gerekiyor.
Aracı Mars'ın yüzeyine indiren yazılım da Perseverance'ın arazide ilerlemesini
mümkün kılacak yazılımla değiştirilecek.
Ancak şüphesiz, kamuoyunu en fazla heyecanlandıracak şey görüntüler olacak
olacak.

Kerkük Sabahı
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Irak Medya Ağı tarafından
haftalık yayınlanan bir gazetedir

Başyazar
Nermin Müftü

Editör
Yayın yönetmeni
Hüseyin Kemalzade

Bir hikayem var
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sündürüleceğinde de ekiplerle
birlikte uygulamada katıldılar
ve sivil savunma ekiplerinin
115 numarasını da öğretildiler.
Ziyaret sonunda el-Velid
Anaokulunun idaresi Sivil
Savunma Müdürlüğü'ne
teşekkürlerini ilettiler.

Telafer'da Hızır
Ellez Günü
Hızır Ellez Hıllı halas gitti kış geldi
yaz bu şekilde kalmış bu ata sözleri
ona göre her sene şubat ayının
18'inde telafer halkı hızır ellez
şenliğini sağlar. Telafer halkının uzun
zamandır bildiği halk iklim bilgilerine
göre bugün baharın ilk günü sayılır
.ve bu şenlik geleneksel adetlerle
başlar on sekiz şubat gecesinde özel
adetler var örnek olarak çocukların
saçlarından kısım kısım olarak
kesilir ve telafer hızır ellez helvası
hazırlanır bu helvaysa un helvası
ismli geleneksel olarak tanınmış .
Telafer'in güneyinde eskiden
tanınan hızır ellez mezarı olan
alanda telafer halkı toplanır ve
şenlik başlar ve en özel halaylar ve
at yarışmaları ve öylesine devam
eder öğlen saatına kadar ondan
sonra yemekler hazırlanır kebap ve
dolma gibi yemekler ve ondan sonra
3 gün süreyle halaylar ve yarışmalar
devam eder. Değer ülkeler bu
şenliği mayıs ayında sağlar suriye,
azarbaycan, türkiye, kırım ve değer
balkan ülkeleri yazın gelmesine
ve onlar yaz mevsiminin gelişini
müjdelerler .
Bu ülkelerin geleneksel adetlerinin
en özeli hızır ellez şenliğinde
ateş üzerinden atlama ve büyük
kazanlarda yemek yapmaktır.
Telafer'de halkın inançlarına göre
islam tarihinde tanınan salihlerden
biri hızır ellez'in geldiği yerlerde
mezarlar tutulmuş ve yıllar sonra bu
şanlikler yapılmış.
Saddam sufi
Tasarım: Mazin Rahim

Ahmet Terzioğlu
ilaf enver
İnci Muhammet

Not: Gazetemizde yer alan köşe yazıları ve
görüşler, yazarın kendi düşüncesini yansıtmaktadır.

