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DAHA GÜZEL BİR KERKÜK İÇİN EL ELE
Kerkük-Kerkük Sabahı
Kerkük'te toplanan çöpleri
kaldırmak ve şehrin
görünümünü daha temiz

gösterilmesi için Irak Türkmen
Sivil Örgütleri Kurumu
tarafından büyük temizleme
kampanyası başlatıldı.
Başlatılan temizleme

kampanyası Kerkük'ün farklı
bölgelerini kapsadı. Kampanyaya
çok sayıda sivil toplum örgütleri,
Kerkük'teki hizmet dairleri,
Kerkük Belediyesi, Kerkük Petrol

Şirketi aynı zamanda da yüzlerce
gençler katıldı.
Temizleme kampanyasında
Kerkük halkı tüm kesimleri ile
birlikte çalıştılar.

IRAKLILARIN İSRARI TERÖRÜ YENDİ, EL- TAYARAN
MEYDANINDA YAŞANAN PATLAMADAN SONRA ERTESİ GÜN
HAYAT ESKİSİNE GERİ DÖNDÜ.

ZEYDAN: YARGI'NIN
BAĞIMSIZLIĞINI KORUMAYA
DEVAM EDECEĞİZ
Bağdat-Kerkük Sabahı
Yüksek Yargı Meclisi Başkanı Faik Zeydan, Irak'ta yargının bağımsızlığını
korumaya devam edeceklerini vurguladı.
Irak Yargısı'nın 4.Yıldönümü münasebetinden dolayı Zeydan tarafından
çıkan bildiride şu cümlelere yer verildi '' Demokrasi ve herkesi eşit bir
seviyede tutan kanunlu bir devletin inşasında yargı temel unsurdur''
Zeydan bildiride Yargı'ya özel kanunların onaylanmasında kişisel
metinlerden uzak kurumsal görüşlere göre Paralmento'ya çağrıda bulundu.

Foto Sabah el İmera

EL-GALLAY: 15 MİLYON SEÇMEN
YENİLEME İŞLEMİNİ YAPTI

FAV İLE TÜRKİYE ARASINDA DEMİR YOLU PROJESİ

BAŞBAKAN : DAEŞ'E BÜYÜK
DARBE VURDUK
S:3
CUMHURBAŞKANI: SEÇİMLERİN
ŞFEFAF BİR ŞEKİLDE YAPILMASI
ÖNEMLİDİR
S:3

KERKÜK'TE ÖZGÜRLEŞEN
S:2
BÖLGELERİN İMARI
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erkük
Kışlası
S:4

Bağdat-El-Sabah
Irak Demir Yolları Genel
Müdürü Talip Cuvad elHüseyini, tarafından yapılan
açıklamaya göre, demir yolları
inşasında Çin'li bir şirketle
hükümetin işbirliği projesinin
olduğunu açıkladı. Açıklamaya
göre Yatırım Kanunları
kapsamında demir yolları
projesi hakkında görüşmelerin
yapıldığını özellikle de
Basra'daki Fav ile Türkiye

arasındaki demir yolu projesinin
masaya yatırıldığını açıkladı.
El-Hüseyini, ipek yolu diye
tanınan Fav'dan Türkiye'ye
oradan da Avrupa'ya eşyaların
taşıma konusunda çok stratejik
bir proje olduğunu açıkladı.
Bilindiği üzere Türkiye daha
önceden de bu projenin
hayata geçirmesi için
(Fişhabur-Nusaybin) hattının
bağlanmasına hazır olduğunu
açıklamıştı.

KERKÜK HALKINDAN GÜZEL BİR
DURUŞ

IRAK'TA 4G
HİZMETİ
BAŞLADI

Kerkük-Kerkük Sabahı

Bağdat-Kerkük Sabahı
Irak'ın farklı illerinde
''Irak Zain'' iletişim şirketi
tarafından test olarak 4G
hizmeti başladı. şirket
tarafından hizmetle ilgili
yapılan açıklamaya göre
başlatılan hizmet tüm
resmi izin işlemlerini
tamamlandığını açıkladı.
Bilidirde , Zain şirketi Irak'ta
yeni bir başarıya imza
atarak Irak'ın tüm illerinde
4G hizmetinin başlattığını
açıklayarak bundan sonra
bu hizmetle birlikte İnternet
hizmeti eskisinden çok daha
hızlı olacağını bildirdi.

Kerkük'ün Kudus
Caddesinde bir Taksici
nemaza giderek arabasını
yol kenra bırakarak
camiden çıktıktan sonra
arabasının yangın
alması sonucu araba
kısa bir sürede yandı.
Olay yerinde arabası
yanan şoför için o sırada
yoldan geçen Kerküklü
gençler tarafından para
toplanmaya başlatıldı.
Şoför nemazını kıldıtan
sonra arabasını park ettği
yere geri dönüdüğünde bu

halde arabasını görmesi
şaşkınlık içerisinde kaldı
. olay yerinde gençler

tarafından toplanan
para 11 milyonu aştığını
belirlendi.

KORONA AŞISINI KORUYAN BUZDOLAPLARI YETİŞTİ
Bağdat-İNA
Geçtiğimiz 28 Ocak 2021 Çarşmaba
günü Parlamento'daki Sağlık ve
Çevre Komisyonu üyesi milletvekili
Gayıb el-Umeyri tarafından yapılan
açıklamaya göre, Korona aşısının
sözleşmesinde belirlenen miktar
Irak nüfusunun %20'ni kapsayacaktır
dedi.
El-Umeyri, Sağlık Bakanlığı olarak,
Korona virüsüne karşı aşının

sağlanması için birkaç ayrı şirketlerle
sözleşmelerde bulundu bu şirketlerin
arasında aşıyı üreten Fayzer şirketi
ile anlaştığını belirterek önümüzdeki
ayda Irak'a bir miktar bu aşıdan
yetişeceğini ifade etti.
El-Umeyri, beklenen aşının miktarı
yaklaşık 16 milyon dozdur bu miktar
yaklaşık 8 milyon kişiye yetecektir
dedi. El-Umeyri, yetişen bu aşılar ilk
olarak sağlık ekiplerine, yaşlılara ve
hastalara dağıtılacaktır.

Kerkük Sabahı

miliyon kişi olduğunu ifade etti.
El-Gallay, seçim yarışına katılmak
isteyen siyasi kitlelelerin sayısı
ise şimdiye kadar 27 siyasi
koalisyon kaydettiğini belirterek
bunun yanında da 52 siyasi parti
de seçimlere girmeye niyetli
olduklarını sözlerine ekledi.

Seçim meselesine gelince,
Bağımsız Yüksek Seçim
Komiserliği'nin Resmi Sözcüsü
Cumane el-Gallay tarafından
yapılan açıklamaya göre, şimdiye
kadar yenileme işlemlerini
kaydeden seçmen sayısı Bağımsız
Yüksek Seçim Komserliğin 15

haberler
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YAHYA RESUL: DAEŞ'E BÜYÜK DARBE
Silahlı Kuvvetler Genel Komutanın resmi sözcüsü Orgeneral
Yahya Resul tarafından yapılan açıklamaya göre, Terörist
elebaşı el-İsavi'ye karşı yapılan askeri operasyon sırasında
el-İsavi ile birlikte 17 yardımcısının da öldürüldüğünü
açıkladı. Resul, yapılan asker operasyonun istihbarat bilgiler
doğrultusunda geçtiğimiz Eylül aydan itibaren Ocak ayına
kadar 3 ay sürdüğünü belirtti.
Geçtiğimiz bu 3 ay süresinde güvenlik güçleri tarafından
terörist elebaşı hakkında yeterince bilgi toplamaya çalıştı ve
hangi bölgelerde bulunduklarını gözleyerek aynı zamanda
da onların arasındaki iletişim bağlantıları takip ederek
sonunda bu askeri operasyon gerçekleşerek teröristlerin
başının öldürülmesinde başarılı olduklarını söyledi.

EL-CUBURİ BEŞİR HALKINI ÖVDÜ

ÖĞRENCİLERİN AYLIK BURSLARI
İKİ MİLYAR DİNARDIR
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KERKÜK'TE UM EL-BENİN'NİN
VEFATI ANILDI

Kerkük-Kerkük Sabahı
Um eel-Benin'nin vefatının yıldönümü münasebetinden dolayı
Kerkük Şii Vakfı Müdürlüğü tarafından güne özel anma merasimi
düzenlendi. Düzenlenen anma merasiminde Kuran'i Kerim'den
ayetler okundu daha sonra ise Kerkük Şii Vakfı'nın Müdürü Dr.
Muhammed Abdulhalik Kazım güne özel konuşma yaptı.

KUZEY PETROL ŞİRKETİ'NDE
YOLSUZLUKLA MÜCADELE
Bağdat-Kerkük Sabahı

Bağdat-El-Sabah
Kerkük-Kerkük Sabahı
Kerkük Valisi Rakan Said el-Cuburi, Beşir Kasabasından bir heyeti kabul
ederek teröre karşı mücadele eden Beşir halkının göstermiş oldukları
fedakarlıklara değinerek Beşir halkını övdü.
El-Cuburi, Kerkük halkının tüm oluşumları teröre karşı mücadele
ettiğini ve fedakarlıklar gösterdiklerini sözlerine ekledi. el-Cuburi,
görüşmede Beşir Kasabası'nın yeniden imar konusunda bizler ilk
destekleyenlerin arasında yer aldık diyerek Beşir'in yeniden imarı için
sivil örgütleri ile de sürekli görüşmelerde bulunduklarını ifade etti.
El-Cuburi, Beşir Kasabası terör örgütü DAEŞ'ten çok büyük zarar
gördüğünü bu zararı gidermek için Uluslararası desteğe ihtiyacı vardır
dedi.
El-Cuburi, sözünün devamında bizler tüm Kerkük halkında hizmet
sunmak için Kerkük'e tahsis edilen bütçeden gereken çalışmalarını
yapacağız dedi.

Parlamento'daki Eğitim Komisyonu öğrencilere tahsis edilen aylık
burs miktarının iki milyar dinar olduğunu belirledi. Komisyon, bu
yılda öğrencilere bursun tahsis edilmesini de istedi.
El-Sabah gazetesine konuşan komisyon üyesi milletvekili Safa elGanim ilk, orta, lise sınıflarındaki öğrencilere burs dağıtılmasının
onayı Parlamento'dan çıkmıştı ancak ne eski Hükümet nede şimdiki
hükümet bu bursaları öğrencilere dağıtmadı dedi.
El-Ganimi, Parlamento'da bu kanunun onaylanmasından sonra
hükümet verdiği sözü tutmak zorundadır diyerek çünkü bu mesele
artık kanuni bir haktır diyerek aylık bursların 2 milyar dinardır buda
hükümet için büyük bir harcama olmadığını da sözlerine ekledi.
Öte yandan Eğitim Bakanlığı'nın İdari Vekili Dr.Felah el-Kaysi, elSabah Gazetesine bir konuşma yaparak, Eğitim Bakanlığı okullardaki
eğitim durumunu yakından takip ediyor ve bu husustaki engelleri
kaldırmaya çalışyor aynı zamanda da eğitimin elektronik yöntemle
nasıl yürtülüğünü de izlediğini açıkladı.

Yolsuzlukla Mücadele
Heyetine bağlı Soruştuma
Dairesi tarafından yapılan
açıklamaya göre, Kuzey Petrol
Şirketi'nde bazı sorumlular aylık
bir milylar dinardan fazla kanuni senetlerde oynadıklarını
belirtti.
Soruşturma Dairesi'nin açıklamasında, soruştuma
dairesinden bir ekip Kuzey Petrol Şirketi'nin Koruma
Müttahitler Şubesi ve Yolsuzluklar Birimi'nin Müdürünün
kanuni senetlerde oynadıklarını tespit ederek
tutukladıklarını ilan etti.

KERKÜK'TE ÖZGÜRLEŞEN
BÖLGELERİN İMARI

ZİRAAT BAKANLIĞI'NDAN KURAK ARAZİLERE ÖZEL KARAR
Bağdat-İNA
Geçtiğimiz 27 Ocak 2021 Salı günü,
Ziraat Bakanı Muhammed Kerim
el-Hafaci, Irak'ta kurak arazilerde
hurma ağacı projesini desteklemek
için o araziler çiftçilerin ismilerine
olacağını açıkladı.
El-Hafaci, Irak'taki kurak arazilerin

kaliteli olduğunu belirterek bu
kurak arazilere özel Ziraat Bakanlığı
tarafından özel araştırmaların
olduğunu belirtti.
Bu kurak arazilerde çiftiçilerin
hurma ağaçları dikmeleri için
bakanlık olarak bu arazileri
çiftiçilere dağıtılacağını da ifade etti.

KERKÜK'TE UYUŞTURUCU
TÜCCARLARINA KARŞI OPERASYON

KERKÜK'TE DAEŞ'E KARŞI
ASKERİ OPERASYON

Kerkük kentinde düzenlenen operasyonda çok
sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kerkük Polis Müdürlüğünden yapılan yazılı
açıklamaya göre, bölge sakinlerinden gelen
ihbar üzerine harekete geçen narkotik ekipleri,
kent merkezinde bir adrese baskın düzenledi.
Gıda deposu olarak kullanılan adrese yapılan
baskında 7 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi
ve 1 kişi gözaltına alındı.
Açıklamada, yurt dışından temin edilen
uyuşturucu maddesinin Kerkük ve başka
kentlerde piyasaya sürme hazırlığı yapıldığı
ifade edildi.

KERKÜK - AA
Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4
teröristin öldürüldüğü belirtildi.
Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, kentin güneyinde ABD
öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava desteğiyle
DEAŞ'lı teröristlere yönelik operasyon düzenlendiğini
söyledi.
Kemal, operasyonda Vadi eş-Şay köyü yakınlarında
örgüte ait 5 sığınağın imha edildiğini ve 4 DEAŞ
mensubunun öldürüldüğünü aktardı.
Polis Müdürü Kemal ayrıca bölgede çok sayıda silah,
mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini ifade
etti.

Kerkük-Kerkük Sabahı
Kerkük Valisi Rakan Said el-Cuburi, özel bürosunda (İnternatioanl
Heartland Alliance) örgütünün Irak kolundan bir heyeti kabul
ederek Kerkük'te özgürleşen bölgelerin imar konusunda
yardımların sunulmasını önemine vurgu yaptı.
El-Cuburi , gerçekleşen görüşme sırasında, göçmenlerin kendi
bölgelerine geri dönmeleri için önümüzde büyük engellerin
olduğunu söyleyerek bu bölgelere geri dönmek için imar
projelerine aynı zamanda da istikrarı sağlayan ciddi anlamda
çalışmalara ve yardımlara ihtiyacın olduğunu vurguladı.

KERKÜKLÜ ÇİFTÇİLER
MALİ HAKKLARINI
ALDILAR

Kerkük Sabahı

TÜRKİYE'NİN BAĞDAT BÜYÜKELÇİSİ IRAK'TAN AYRILMADAN ÖNCE HELALLEŞTİ
Bağdat-Kerkük Sabahı
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız Irak'taki resmi görevinin
tamamlanması ile birlikte Irak'ta geçirdiği anılarını kendi Tiwter
hesabından fotoğraflı paylaşımlarda bulunarak bir paylaşımda şu
cümlelere yer verdi:
Bağdat'ta lokantalara veya istediğim eşyaları dükkanlardan almak
isterken Irak halkının misafir perverliğinden ve cümertliklerinden
bahsederek şunları ifade etti '' hiç unutamayacağım birşey vardır o da bir
lokantada yemek yedikten sonra veya bir dükkandan istediğim eşyanın
parasını ödemek isteğimiz zaman benden para alamamanızın israrlı
mücadeleyi girmemi asla unutmam çünkü hepsinde beni yendiniz dedi.

Bağdat-Kerkük Sabahı
Geçtiğimiz 2020 yılının çiftiçilerin mali hakları gereken çek ve
idari çalışmaların ardından hükümet tarafından ödendi.
Ticaret Bakanlığına bağlı Muhasebe Komisyonunun bildirisine
göre Kerkük Buğday Ticaret Bölümünün tüm çekleri
dentlendikten sonra çifitçilerin mali haklarının ödendiğini
açıklandı.
Bildiride çiftiçlerin mali hakları Kerkük'ün Havice ve el-Rıyad
bölgelerindeki geçtiğimiz 2020 yılının haklarını kapsadığını
açıklandı.
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BAŞBAKAN : DAEŞ'E BÜYÜK
DARBE VURDUK
Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Genel genel
komutanı Mustafa el-Kazımi, sözde olan terör
örgütü DAEŞ'in Halifesi'nin yardımcısı ve Irak'ın
Valisi Ebu Yasir el-İsavi'nin gerçekleşen askeri
istihbarat oerasyonda öldürüldüğünü ilan etti.
El-Kazımi kendi twitter hesabında yaptığı bir
paylaşımda,şu cümlelere yer verdi:
'' Irak halkı söz verdiğinde sözünü yerine
getirir, bizde terör örgütü DAEŞ'e karşı
karşılık vereceğiz dedik, kahraman güçlerimiz
sayesinde terör örgütü DAEŞ'in sözdeki Halife
yardımcısı ve Irak Valisi olan Ebu Yasir el-İsavi
gerçekleşen askeri bir istihabarat operasyon
sırasında öldürüldü. Bu zaferden dolayı Allah'a
şükürler olsun.. Yaşasın Irak.

Parlamento Başkanı Muhammed
el-Halbusi, Kuveyt Devleti'ne
yapımış olduğu resmi ziyaretinde
Kuveyt'in Emiri Nevvaf elAhmed el-Cabir el-Sabah ile iki
ülke arasındaki ilişikleri ve Irak'a
sunulan desteği konuştu.
Gerçekleşen resmi ziyarette
el-Halbusi'nin birinci Yardımcısı
Hasan el-Kabi de ziyaretçi heyet
arasında yer aldı. Ziyaretçi heyeti
Kuveyt Millet Meclisi'nin Başkanı
Merzuk el-Ganim karşıladı.
Gerçekleşen ziyaretle ilgili
çıkan bildiriye göre Parlamento
Başkanı , Kuveyt Devleti'nin
Emiri ile iki ülke arasındaki ikili
ilişkileri , ekonomik ilişkiler
ve Irak'ın imarı konusundaki
sunulan destek meselesini

Görüşler

görüşüldüğünü açıklandı.
Bildiriye göre, el-Halbusi, Irak
olarak Kuveyt ile ikili ilişiklerin
güçlendirilmesinden yana
olduklarını ve farklı alanlarda da
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CUMHURBAŞKANI: SEÇİMLERİN ŞFEFAF
BİR ŞEKİLDE YAPILMASI ÖNEMLİDİR

Bağdat-Kerkük Sabahı

EL-HALBUSİ İLE KUVEYT EMİRİ İKİLİ
KOMİSYONLARIN ÇALIŞMASINI GÖRÜŞTÜLER

Bağdat-Kerkük Sabahı

ı

işbiliği yapmaya hazır olduğunu
vurguladı.
Öte yandan Kuveyt Emiri
görüşmede konuşma yaparak,
Bağdat'ta meydana gelen
patlamalardan dolayı Irak
halkına başsağlığı ileterek
bu gibi terör eylemlerini
Kuveyt Devleti olarak şiddetle
kınadıklarını ifade etti. Kuvey
Emiri konunşmasının devamında
Kuveyt Devleti olarak Irak'ın
güvenliğini ve istikrarını
sağlamak için daima destekte
bulunacaklarını da sözlerine
eklediğini belirtildi.

Cumhurbaşkanı Berhem Salihi Bağdat'ta
bulunan el-Selam Cumhurbaşkanlığı'nın Köşk
Sarayında bir grup siyasi uzmanlarla bir araya
gelerek önümzüdeki seçimlerin şeffaf bir şekilde
gerçekleşmesinin çok önemli olduğu vurgusunu
yaptı.
Cumhurbaşkanlığı bürosundan çıkan bildiriye

IRAK-ÜRDÜN ARASINDA İŞBİRLİĞİ GÖRÜŞÜLDÜ

Irak ile Ürdün arasındaki işbirliğinin
güçlendirilmesi için
iki ülke arasında bazı
önemli anlaşmalara

BAĞDAT PATLAMALARINDA BAZI SUÇLULAR
TUTUKLANDI

Bağdat-İNA
Parlamento'daki Güvenlik ve Savunma Komisyonu üyesi Milletvekili Bedir el-Ziyadi tarafından
yapılan açıklamaya göre, Bağdat'ın el-Tayaran Meydanındaki patlamalarda eli olan bazı suçlular
güvenlik güçleri tarafından tutuklandığını açıkladı.
El-Ziyadi, katıldığı televiyon programında konuşarak, el-Tayaran Meydanında canlı bomba
eylemciler dikkatle izleniyordu ve o teröristlerin birisi yabancı kimlikli olduğunu söyledi.
El-Ziyadi, güvenlik güçleri yaklaşık 600 terör eylemini engellediğini belirterek tüm terör hücreleri
Irak İstihabarat Teşkilatı tarafından takip ediliyor dedi.
Öte yandan Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nın Resmi Sözcüsü Orgenral Tahsin el-Hafaci,
bazılarının söylediği gibi güvenlik güçleri tarafından kusur olmadığını belirterek el-Tayaran
Meydanında yaşanan patlama bir güvenlik açığıdır ancak bu patlamaların tekrardan
gerçekleşeceğinin anlama gelmiyor..

İbrahim DEMİREL

organı olan ve veraset yoluyla geçen
meşruti-monarşi olarak tanımlanmıştı.
Anayasaya göre devletin dini İslam’dı.
Şeriat mahkemeleri hem Sünniler hem de
Şiiler için özerk, vakıflar alanına giriyordu.
Yeni devletin yapılandırmaya ihtiyacı
vardı. Kralın azmi ve gayreti sayesinde yeni
kurumlar oluşturulmaya başlandı. Kralın
taç giydiği yıl Irak ordusu kurulmuş ve
İngilizler tarafından ordunun sayısı yedi
bin beş yüz ile sınırlı tutulmuştur. 1932’e
gelindiğinde Irak, bağımsızlığını kazanmış
ve milletler cemiyetine üye olmuştur.
Buna paralel olarak ordunun sayısı yedi
bin beş yüzden, yirmi altı bine çıkarılmıştır.
Iraklıların hem milli kimlik duygusunu
geliştirmek hem de devlet memuru
yetiştirmek için Irak’ın bir devlet okulları
sistemi kurmaya ihtiyacı vardı. Osmanlılar
döneminde Irak’ın eğitim altyapısı

Suriye veya diğer Arap bölgelerine
göre zayıftı. 1920’deki verilere göre
ortaokula giden öğrenci sayısının (200)
olduğu bilinmektedir. Kral bu durumu
düzeltmek için eski Osmanlı bürokratı
olan Satı el-Husri’yi 1921’de eğitim
genel müdürlüğün görevine atamıştır.
El-Husari'nin enerjik yönetimi altında
hemen bir laik okul sistemi kurulmuştur.
1930 yılına gelindiğinde ilkokul öğrencileri
iki katına çıkmıştı, ortaokul öğrencileri
de 2 bini bulmuştu. Bu arada El-Husari,
okul müfredatını da yurtseverliği ve milli
kültürü geliştirecek şekilde düzenlemişti .
1925 yılından 14 Temmuz 1958 Devrimi’ne
kadar Irak halkının çoğunluğunu oluşturan
işçi ve çiftçi sınıfından Temsilciler
Meclisi’ne hiçbir üye alınmamıştır. Kraliyet
Dönemi’nde Temsilciler ve Ayan meclisinin
üyelerini aşiret reisleri, feodal tabakaya

imza atıldı.
Başbakan Mustafa el-Kazımi
ile ürdün Başbakanı Beşer
el-Hasavuna arasında yapılan
toplantıda iki ülke arasında
sanayi ve ilaç sektöründe önemli
anlaşmalara imza atıldığını
açıklandı.
Gerçekleşen toplantıda,
Irak'tan ihraç edilen ham petrol
anlaşmasının bir yıl daha yenilenmesine
anlaşıldı bunun yanında da çift elektrik
taşımada da anlaşma yapıldığını belirtildi.

FUAT HÜSEYİN'DEN GELECEK
SEÇİMLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Irak Dışişleri Bakanlığı’ndan, başkanlık seçimleri için Avrupa
Birliği’nden (AB) bir heyetin Irak’a geleceği duyuruldu.
Dışişler Bakanı Fuad Hüseyin, Avrupa Birliği Irak Büyükelçisi Martin
Hutt ile önümüzdeki başkanlık seçimlerini görüşmek üzere bir araya
geldi.
Hüseyin, önümüzdeki başkanlık seçimlerini takip etmek için AB’ye
bağlı bir heyetin ocak ayının sonlarında Irak’a geleceğini bildirdi.
Hutt, “Ocak ayının son günü 6 kişilik bir ekip Brüksel’den Irak’a doğru
yola çıkacak.” şeklinde konuştu.

Bir Asırdır Irak

Irak, dört yüzyıl yıl boyunca üç ayrı
(Bağdat, Basra, Musul) vilayet olarak
Osmanlı imparatorluğu tarafından
yönetilmiştir. Birinci Dünya Savaşı’na Irak,
diğer Arap vilayetleri gibi imparatorluğun
yanında savaşa girmiştir. 1918’de
imparatorluğun savaşı kaybetmesi üzerine
Osmanlılar, Irak’tan çekilmiş ve ülke
İngiliz mandasına geçmiştir. 1918-1921
yılları arasında Irak, İngilizler tarafından
yönetilir. Mayıs, 1921 yılında ise Faysal,
İngilizler tarafından Irak’a Kral olarak
atanmıştır. Faysal, Irak’a getirilmeden önce
kısa süreliğine Suriye’de krallık yapmıştır.
Suriye, Fransızlar tarafından 1920’de işgal
edilince, Faysal ülkeyi terk edip Kahire’ye
sığınmak zorunda kalmıştır. Arap isyanı
komutanı Şerif Hüseyin’in oğullarından
biri olan Faysal, 1921’de Irak’a İngilizlerin
himayesinde girmiştir. Dikkat ile yönetilen
bir referandum ile krallığı onaylanmıştır.
Henüz bir Irak milli marşı olmadığı için
bir askeri bandonun “Tanrı Kralı korusun”
marşının çaldığı Bağdat’taki törende taç
giymiştir. Faysal kral olduğunda hükümet,
eğitim ve milli savunma sistemi ya da
bir milletin tanımlandığı ve yönetildiği
kurumların hiçbiri mevcut değildi. Faysal
sadece ismen Iraklı olan bir halklar
karışımını devlete dönüştürmek gibi güç
bir işi üstlenmiştir. Irak’ın Anayasası 1925
yılında yazılmıştır. Anayasada hükümet
şekli, seçimle gelmiş çift meclisli yasama

göre, gerçekleşen görüşme sırasında ülkede
yaşanan siyasi, ekonomik, güvenlik ve
planlanması beklenen erken seçim meselesi
görüşüldüğünü açıklandı.
Salih, başka bir görüşmede ise Şeyh Mehdi elSumeydai başkanlığında Darul el-İfta heyetinden
bir grup din adamını karşılayarak ülkede din
adamları üzerinde önemli bir görev düştüğünü
vurguladığını açıklandı.

mensup ve iş adamları oluşturmuşlardır.
Bu dönemde 59 bakanlık kurulmuş ve 175
bakan bu bakanlıklarda görev yapmıştır.
Ayrıca kraliyet döneminin tamamında 21
bakan görev almıştır (El-Huseyni, 1974).
Bu dönemde iktidarı ele geçirenler halka
karşı bir sorumluluk duymamışlardır.
Çünkü iktidarda kalmaları kral ve de
İngiliz Yüksek Komiseri kararına bağlıydı.
1941’den sonra da kraliyet hükümeti polis
mesleğine önem vermeye başlamıştır.
Polisler, o döneme göre yeni ekipmanlarla
donatılmıştır. Bu dönemde gizli polis
teşkilatı kurulmuş ve halk baskı altında
tutulmaya başlanmıştır. Devlette görev
almak, lise ve üniversitelere kabul
gibi işlemler polisin olur raporuna
bağlanmıştır. Bu dönemde kitap, gazete
gibi süreli yayınlar sansürlenmiştir. Irak
halkı edebi ve fikri akımlardan mahrum
bırakılmıştır. Sinemalarda kardeşliği,
sevgiyi ve hümanistliği ön plana çıkaran
filmler yerine, savaşı teşvik eden ve etnik
köken üzerinden ötekileştirmeyi tetikleyen
filmler gösterime girmiştir. Bu durumda
hem halkın hem de askeri elitin tepkisine
neden olmuştur. Özetle kraliyet dönemi
ile ilgili böyle bir tablo ortaya koymak
yanlış olmayacaktır. Tüm bunlara rağmen
bugünkü anlamda bilinen devlet yapısını
Kral Faysal ve ekibi oluşturmuştur. Üç ay
sonra da Irak, bağımsız ülke olarak birinci
asrını geri de bırakacaktır. Bu vesileyle
Irak’ın bağımsızlığını canı gönülden
kutluyorum.

Krizler ülkesi Irak

Irak'ta iklimi havalar soğumaya başladı ama
siyasi havalar yeniden ısındı.Yolsuzluk ve
kurumsuzluk dizeni hakim olduğu için devletin
tüm mekanizması engellerle karşı karşıya.
Bir aya aşkın bakanlar kurulu tarafından
onaylanan
ve parlamentoya gönderilen genel bütçe hala
mali komisyon tarafından inceleniyor.Bilindiği
üzere,ülkede siyasi anlaşmasızlık ve protesto
gösterileri yüzünden önce hükümet düştü ..sonra
2020 yılı genel bütçesi onaylanmadı ve mali krize
yol açtı.
Hal böyle ilken,2021 yılının genel bütçesi,basın
ajanslarına düşen haberlere göre,çıkması çok
zaman ister,zira Irak hem yolsuzluk hem de
pandemi yüzünden borç bataklığana mahkum
oldu,oysa ırak gibi doğal zenginliklere sahip olan
bir ülkede mali krizin yaşanması çok gülünç.
Ülkede,partisel kazançlar,milli kazançlar üstünde
geldiği sürece krizler devam edecek ve öyle
ki devleti karanlık bir tünele sürükler.Belli ki
2021 yılının genel bütçesini konuşmaya devam
edeceğiz,çünkü parlamentodaki mali komisyon
bütçenin maddelerinde derin değişiklikler yaptı,o
yüzden hükümet bazı değişiklikleri anayasa
mahkemesine götürme olasılığı çok yüksek.
Unutmayalım ki,erken genel seçim yapılıp
yapılmayacağı konusunda ülkenin siyasi
atmosferini çok etkileyecek,zira bazı siyasi gruplar
garanti almadan erken seçimlerin yapılmasına
karşı çıkıyor şimdilik.
Kötümser olmak istemem,ama bu kasırgalı siyasi
süreç içinde ülkeyi rahatlatacak bir gelişmenin
yaşanması asla ihtimal verilmez.
Özdemir Hürmüzlü

Kerkük Sabahı
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Nokta atışı

Siyasi

Türkmen Bölgelerinden
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Telafer'de DEAŞ'ın Tahrip Ettiği
Yüzlerce Ev Onarılmayı Bekliyor
Irak Türkmen Cephesi Musul
Milletvekili Muhammed, "Bağdat
hükümetinden 2021 yılı imar ve
kalkınma projelerinde Telafer
ilçesi ve ilçeye bağlı nahiye
ile köylere öncelik vermesini
istiyoruz." dedi.
Türkmenlerin yoğunlukta
yaşadığı Irak'ın Musul kentine
bağlı Telafer'de terör örgütü
DEAŞ'ın saldırılarında tahrip olan
650 ev onarılmayı bekliyor.
Irak Türkmen Cephesi Musul
Milletvekili Lilyen Muhammed,
yaptığı açıklamada, Irak'ın en
büyük ilçesi Telafer'in DEAŞ'tan
kurtarılmasının üzerinden 3 yılı
aşkın bir süre geçmesine rağmen
hala yüzlerce evin kullanılamaz
durumda olduğunu söyledi.
Muhammed, 3 yıl boyunca
DEAŞ'ın kontrolünde kalan
Telafer ilçesi ile ilçeye bağlı
İyaziye nahiyesinde yaklaşık
650 hanenin yaşanılamaz halde
olduğunu belirtti.
Altyapı kötü durumda, su ve
elektrik verilemiyor
Söz konusu bölgelerde altyapının
hala çok kötü durumda olduğuna
dikkati çeken Muhammed, su ve
elektrik gibi en temel hizmetlerin
verilemediğini ifade etti.
Türkiye'nin yanı sıra Irak'ın
Necef, Kerbela ve Kerkük
kentlerinde hala binlerce
Telaferli göçmen bulunduğu
aktaran Muhammed, "Bağdat
hükümetinden 2021 yılı imar ve
kalkınma projelerinde Telafer
ilçesi ve ilçeye bağlı nahiye
ile köylere öncelik vermesini

istiyoruz." dedi.
İç göçmen olup Telafer'e geri
dönen her aileye hükümetin
yaklaşık 1000 dolar teşvik
desteği verdiğine işaret eden
Muhammed, bu miktarın
ailelerin yıkılan evlerini
onarmaları için oldukça yetersiz
kaldığını belirtti.
Muhammed, Irak Meclisinde
Türkmen milletvekilleri olarak
bu bölgelerin imarı için defalarca
yardım paketi talebinde
bulunduklarını ancak yanıt
alamadıklarını aktardı.
Uluslararası imar ve kalkınma
örgütlerinden yardım
bekleniyor
Ülkedeki siyasi ve ekonomik
krizler nedeniyle Bağdat
hükümetinin yıkılan evlerin
imarı meselesinin üstesinden
gelemediğini savunan
Muhammed, bu konuda
uluslararası imar ve kalkınma
örgütlerinden yardım
beklediklerini dile getirdi.
Terör örgütü DEAŞ, Haziran
2014'te Irak'ın üçte birine
tekabül eden Musul, Enbar ve
Salahaddin vilayetleriyle Diyala
ve Kerkük'ün bir kısmını ele
geçirmişti.

Irak güvenlik güçleri ile DEAŞ
mensupları arasındaki şiddetli
çatışmalarda Musul'a bağlı

Telafer ilçesi, İyaziye nahiyesi
ve yüzlerce köyde büyük yıkım
yaşanmıştı.

Dönemin Irak Başbakanı
Haydar el-İbadi, bilançosu çok
ağır olan askeri operasyonlar

neticesinde 18 Aralık 2017'de
DEAŞ'ın ülkedeki varlığının
sonlandırıldığını duyurmuştu.

Kerkük denilen şehirden hatıralar...

Kerkük Kışlası

Kerkük Sabahı

BURHAN EL MÜFTÜ

Bir kış akşamı... Güneşin batışı ile
bulutlar birbirine girerek gökyüzünü
kapladı, ailem ile beraber otobüs
durağında 3 numaralı otobüsü
beklerken askeri trompet sesini
duyduğumda sesin kaynağını
anneme sorunca karşı tarafta dev
bir binayı işaretleyerek gösterirdi,
anlardım ki binada bayrak indirme
merasimi vardı. O bina 2.Askeri
Tümen Karagahı idi. 2.Askeri Tümen
Kerkük'ün güvenliği ve selametinden
sorumluydu.
Elli yıla yakın haftalık ayinler, törenler,
merasimler Kerkük Kışlası'nda
böyleydi. Kerkük Kışlası,Kerkük'ün
ortasında yer alan tarihi bir eserdir.
Dışarıdan açık bej rengi binaya
olağanüstü bir görkem katmıştır,
binanın girişinde bulunan çok
kuvvetli taşlardan yapılmış sütunlar
görenlere bina ve içindeki askeri
kuvvetler her daim hazır haldeler.
Dıştan geometrik bir şekilde dağılmış
üçğen taş sütunlar binaya sabitlik
sağlarken dışarıdan görndüğünde
sanki duvardan yelkenler açılmış gibi,
geometrik ve muhteşem bir dikkatle
heaspla açılar ve mesafelerden
yapılmıştır. Kerkük Kışlası'nın tarihi
Osmanlı döneminde 1863 Ferman
sultan tarafından yapılmıştır. Binanın
amacı ise Osmanlı askerlerini kış
mevsiminde soğuktan ve yağmurdan
korumaları için yapılmıştır. Kışla ismi
de (kışlık) kelimesinden türetilmiş.
Dışarıdaki büyük alanı içeriden ne
kadar dev ve büyük bir bina olduğunu
ifade ediyor, çok büyük sayıda odası
ve gösteri alanlarına sahiptir askeri

gösterilerini ve anteremanlarını rahat
bir şekilde yapabiliyorlardı. Kerkük
Kışlası karargahlığını geçtiğimiz
yüzyılın yetmişli yılların sonunda

yerini müzeye bırakmıştı, özellikle
Kerkük kalesi net olarak Kışlanın
kapısından görünürde, çünkü
aralarında Hasa su nehrinin üzerinde

bulunan köprü Kerkük'ün iki yakasını
birbirine bağlanmaktadır, ancak siyasi
oyunlara alet edilerek (kağıtta proje)
Kerkük sulama projesi adı altında
güzelim Hasa su nehrini kuruttular.
Halkın çöplerini atmaları için uygun
bir yer olarak Hasa su nehrinin
kurutulmuş dereleri kullanıldı. 2003
yılından sonra da araba otoparklarına
dönüştü, ancak güney kısımnda
bulunan küçücük bir alanda camışları
yetiştiriyorlardı. Ne yazık ki bu
gizem ve kuvvet saçan bina ( Kerkük
Kışlası) belirsiz kişiler tarafından
karanlık işlerinde kullandıkları bir
depoya dönüştü. Zaman ilerledikçe
dışarıda yelken şekli alan sütunlar
çatlayarak bir kısmında yıkılmıştı,
Arkeoloji ve Eserler heyeti yeniden
restore edilmesine adım attılar, keşke
atmaz olsaymışlar. Kullandıkları

ağır çimentondan yapılmış tuğlalar
ile yıkıkları tamir etmeye başladılar
oysa ki tarihi ve eseri binalarda
kullanılan özel maddeler kullanmaları
gerekiyordu. Bu yüzden duvarlar
ağırlaşarak yıkılmaya devam ettiler.
Dışarıdan çirkin görünüme sahip
oldu Kerkük kalesinin yıkılması ile
Kerkük Kışlası hüzünlü bir şekil alarak
birbirlerine düştükleri durumu şikayet
edercesine bakakaldılar. Kerkük'ün
adliyesini karşılayan kısmını Makam
evi olarak Kerkük sanatçılarına
kapılarını açtılar. Özellikle Kerkük'lüler
güzel sesleri ve makam ustaları olarak
tanınmışlar. Musul, Erbil Bağdat
gibi yerlerden makam evini ziyarete
gelen ziyaretçiler vardı. Geçtiğimiz
yüzyılın doksanlı yıllarının sonuna
kadar devam etti. Daha sonra tarihi
çok eski olmayan eşyaların müzesi ve
ya eserleri yerleştiren müze olarak
kullanılırdı. Örnek olarak Irak kralı
merhum Gazi'nin oturma kultukları
orada sergiye bırakılmıştı. 1991'in
mart ayında yağmaya maruz kalan bir
çok devlet kurumları arasında olan
Kerkük Kışlası da yağmaya uğrayarak
bir çok eseri parçaları çalınmıştı. Daha
sonra doğu kısmındaki bir alan Kerkük
polis müdürlüğüne ait çinayet bölümü
oraya yerleşmişti, o yüzden birçok
patlamaya maruz kalarak büyük bir
kısmı daha yıkıldı. Kerkük halkını bir
korku sardı o da kışla'nın bir alışveriş
merkezine dönüşmesidir ve arazisinin
Kerkük tarihini bilmeyen cahil bir
yatırımcıya teslim edilmesi, çünkü
bu yatırım önünde birşey durmaz,
ve bu yatırımlar sadece özel kişilere
ve taraflara verilir, ki bu kişiler hasa
suyu'nu park ve binalara dönüşmesini
hak bildiler.
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SON YILLARDA
EĞTİMDE KIZ
ÖĞRENCİLERİN ERKEK
ÖĞRENCİLERDEN
DAHA BAŞARILI
OLDUĞUNU
GÖRÜYORUZ.
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KIZ ÖĞRENCİLER ERKEKLERDEN DAHA
BAŞARILI

KIZ ÇOCUKLARIN DAHA
BAŞARILI OLMA NEDENLERİ
VARDIR. BU NEDENLERİ İSE
TOPLUM TARAFINDAN KIZ
ÇOCUKLARA DAYATILAN
KISITLAMALAR , KIZLARIN
KENDİLERİNİ ÖN SIRAYA
ÇIKARMA, KENDİLERİNİ
KANITLAMA ARZULARI VE
DİŞİLİK İÇGÜDÜLERİ YER
ALIYOR.
HAYAT FIRSATLARI
AHMET CASİM KIZ VE ERKEK
ÇOCUKLARI OLAN BİR
AİLEDE KIZLARIN OKULDA
DAHA BAŞARILI OLDUĞUNU
SÖYLÜYOR.
TOPLUM TARAFINDAN FARKLI
OLAYLARA VE DURUMLARA
DAYATILAN KISITLAMALAR
SONUCUNDA HAYATTTA
FIRSATLARININ KISITLI
OLMASINDAN KAYNAKLANIYOR
SÖZLERİNİ KULLANDI AHMET
CASİM.
CASIM TOPLUM
TARAFINDAN DAYATILAN BU
KISITLAMALARDAN DOLAYI,
KENDİLERİNİ GÖSTERECEK,
KANITLAYACAK VE ÖN SIRAYA
ÇIKARTACAK YADA DİKKAT
ÇEKMEK İÇİN KIZLARIN
ÖNÜNDE DERS ÇALIŞMAKTAN
BAŞKA BİR SEÇENEK YOK.
AMA ERKEKLER DAHA
ŞIMARIK OLARAK DAHA FAZLA
ÖZGÜRLÜĞE SAHİPTİR BU DA
ERKEKLERİN DERS ÇALIŞMA
KONSANTRASYONUNU
AZALTIR.
AYRICA ERKEKLERİN
ENERJİLERİNİ HARCAYACAK
BİR ÇOK FIRSATA SAHİP
OLAMALARININ YANI SIRA
BAZILARININ SIRTLARINA
AİLEYE MADDİ YÖNDEN

Sağlık

e

Kerkük Sabahı

AVATIF MEDLUL
YARDIM ETMEK GİBİ
SORUMLULUKLARI OLUYOR
BU DA ERKEK ÇOCUKLARINI
OKUMAKTAN UZAKLAŞTIRIYOR
.
BÜYÜK AİLELER
ŞEYMA HASAN (UM NUR)
KENDİSİ BİR KIZ VE BİR ERKEK
ÇOCUĞU ANNESİDİR. İKİSİNE
DE VERDİĞİ TERBİYE ARASINDA
PEK FARK OLMADIĞINI
ANLATIYOR. HER İKİSİNİNDE
AİLE TARAFINDAN ÖZEL
İLGİYE İHTİYACI OLDUĞUNU
SÖYLÜYOR.
HER İKİ ÇOCUĞUNUNDA
BAŞARI İŞARETLERİNDE
PEK FARK OLMADIĞINI
SÖYLEYEREK, ÇOCUKLARININ
KENDİNCE GELECEK PLANLARI
VE HAYALLERİ OLDUĞUNU
BELİRTTİ.
UM NUR, BU DURUMDA BİZ
AİLE OLARAK ONLARA OLAN
DESTEĞİMİZİ GÖSTERMELİYİZ
DİYEREK, BÜYÜK AİLELERDE
BU DESTEĞİ EŞİT BİR ŞEKİLDE
DAĞITMANIN ZOR VE PEK
MÜMKÜN OLMADIĞINI
SÖYLEDİ.
VE NE YAZIK Kİ BAZEN BÜTÜN
İLGİ , DESTEK TEŞVİK ERKEK
ÇOCUKLARINA VERİLİRKEN
KIZLAR İHMAL EDİLİR
NEDEN Mİ? BAZI YANLIŞ
DÜŞÜNCELER SEBEBİYLE BU
GERÇEKLEŞİR BU DÜŞÜNCELER
ARASINDA MESELA KIZLAR
EV İÇİN YARATILMIŞTIR,
BU YÜZDEN ERKEN YAŞTA
KIZ ÇOCUKLARI OKULDAN
AYRILARAK EĞİTİMLERİNİ
TAMAMLAYAMAZ YADA
OKUMAYA DEVAM EDERLER
AMA BİR ÇOK BASKI ATINDA
ZORLUKLARLA KARŞILAŞARAK.

BİR DİĞER YANLIŞ DÜŞÜNCE
İSE KIZLARI EVLENDİREREK AİLE
KURDURMAKTIR.
TABİ Kİ HER ZAMAN KIZLARIN
ERKEK ÇOCUKALARINDAN
DAHA BAŞARILI OLACAK DİYE
BİR KURAL YOKTUR.
KADININ DOĞASI
ÖĞRETMEN NUHA
MUHAMMET, HEM KIZ
HEMDE ERKEK OKULLARINDA
ÖĞRETMENLİK YAPTI.
KIZLARIN DOĞASININ EVDEN
VE ÇEVRELERİNDEN ALDIKLARI
SAKİNLİK, SEVGİ, ÇALIŞKANLIK,
DÜZENLİ OLMA, DETAYCI
OLMAK GİBİ BİR ÇOK İYİ HUY
VARDIR.
BU DA ONLARIN BAŞARILI
OLMALARINA KATKI SAĞLIYOR,
DEDİ.
BAZEN TAM TERSİ OLUR
ZAYIF KIZLAR VARDIR VE BU
İYİ HUYLARIN HEPSİNE SAHİP
OLAMAYAN KIZLAR, AMA
GENEL ANLAMDA KIZLARIN
KENDİLERİNİ ISPATLAMAYA
ODAKLANDIKLARI İÇİN
KARŞILARINA ÇIKAN BÜTÜN
ZORLUKLARI YENMEYİ
BAŞARIRLAR.

AMA BU SIFATLARI VE BU TÜR
DÜŞÜNCELERİ ERKEKLERDE
ÇOK NADİR GÖRÜRÜZ.
ÇÜNKÜ ERKEKLER GERÇEKÇİ,
HAREKETLİ, HAYAL KURMAYI
PEK SEVMEYEN VE
ENERJİLERİNİ SARF EDECEK
ÇOK DAHA FAZLA ANTARNATİFE
SAHİPLERDİR.
TABİ Kİ BUNLARIN HEPSİ BİR
KURAL DEĞİLDİR. BU BİRAZDA
ÇOCUKKEN AİLENİN ÇOCUĞUN
İÇİNE EKTİĞİ TOHUMLARA
BAĞLIDIR.
NUHA MUHAMMET, Şu anda,
elektronik eğitim yöntemi, kızın
ailesini ve hatta öğretmenini
yormadığını, çok işbirlikçi ve
anlayışlı olduğunu ve genellikle
çeşitli engeller koyan oğlan
çocuğundan daha disiplinli
ve kararlı olduğunu kanıtladı.
DEDİ.
Erkek toplumu
Dr. İman Al-ŞUVAYLİ,
EĞİTİMDE kızların erkeklere
üstünlüğü olgusundan
bahsederek, "Öncelikle konuyu
tanımlamalıyız, istisnai veya
göreceli bir fenomen veya
vaka mı, yoksa belirli koşulların

sonucu mu?
Bulduğumuz tüm bu sorular, bu
alandaki uzmanların çalışmaları
ve görüşleri aracılığıyla gerçekçi
açıklamalara sahipken, bazıları
bu konunun KURAL olarak
değerlendirilmesinin haksız
olduğunu, çünkü birçok ERKEK
çocuğunun eğitim alanında
mükemmellik ve özenle ayırt
edildiğini gördük, ve bazıları
bu konunun sosyal, kültürel,
eğitimsel ve hatta psikolojik
koşulların bir sonucu olduğunu
söylüyor.
"Ve her halükarda, bu açık bir
konudur ve üniversitelerdeki
ilk araştırmaya kadar tüm
aşamalarındaki yıllık kayıtlarda
ve EĞİTİM sonuçlarında
gerçekten açıkça belirtilmiştir,"
diye ekledi.
Dolayısıyla, bu konuyu
etkileyen faktörleri takip
edersek, yukarıda bahsettiğimiz
aile ortamı gibi faktörlerden
etkilendiğini görürüz.
Kızların yetiştirilme şeklinin,
takibinin ve kızların aile içinde
gördükleri büyük endişenin
akademik başarı yönünden
keskin ve organize kişiliklerinin
oluşumuna yansıdığını
görüyoruz.
Aynı şekilde, kızlar erkeksi
kabul edilen bir toplumda
varoluşunu ve farklılığını
kanıtlamak için mücadele
ediyor ve kadınlar bu
toplumdaki varlıklarını
kanıtlamak için çabalamalı ve
mükemmel olmalıdır. "
Psikolojik yönü
Al-ŞUVAYLİ, "Bir grup
eğitimci de sorunun bir zeka
meselesi olmadığını veya

kızların erkeklerden daha zeki
olduğunu değilde konunun
daha çok bir endişe ve takip
meselesi olduğunu belirtti.
Erkek Çocukları daha
meşguldür ve ERKEKLERİN
hayatlarında dikkatlerini başka
yöne çeken ve derslerini ve
akademik başarılarını daha az
takip etmelerini ve bunlarla
ilgilenmelerini sağlayan pek çok
şey vardır.
Bu konular arasında ERKEK
çocukları iş fırsatı bulmaktan
dolayı çaresizlik içinde
yaşayabilecekleri ve ciddiyet,
çalışkanlık ve akademik
başarının gelecekte hiçbir
faydası olmayacak şekilde
olumsuz etkileyen psikolojik
yönü ve bu konudaki büyük
hayal kırıklığı duygularıdır.
Bu, akademik başarıya
olan ilgide de bir düşüşe
neden olur ve pek çok Erkek,
erken yaşta maddi yaşamın
gereksinimlerini karşılamak için
işe girişme eğilimindedir, çünkü
sorumluluk kızdan önceki
erkeğin omuzlarına düşer.
Ve bazı uzmanlar, kızın
hayatın her alanında
genellikle genç erkekten daha
organize olduğuna inanır
Öğretmenlerden biri, sınav
kağıtlarında bile, organizasyon,
zarafet ve hat sanatını kızlar
arasında erkeklerden daha
belirgin bulduğumuzu söylüyor.
Sonuç olarak, gerçekten
de uluslararası çalışmaları
kanıtlayarak, kızların akademik
başarı alanında daha seçkin
ve başarılı olduklarını söylüyor
ve her çalışkan kişinin bir payı
olduğunu söylüyoruz.

Covid aşısı dağıtımında adaletsizlik: Ekonomik maliyeti
ne kadar, en çok hangi sektörler etkilenecek?

2020 yılının en güzel haberi
şüphesiz ki koronavirüse karşı
etkili bir aşının bulunması
haberiydi. Özlem Türeci ve Uğur
Şahin tarafından geliştirilen ilk
aşıyla ilgili haberler tüm dünyaya
bir umut dalgası olarak yayıldı. Aşı
haberleri ile birlikte ekonomilerin
hızla toparlanacağı umudu
borsalara yansıdı. Ancak bir
süre sonra aşı üretim ve dağıtım
kapasitesinin dünya nüfusuna
yetmekten çok uzak olduğu fark
edildi. Zengin ülkelerin kısıtlı
aşı arzını büyük ölçüde kendi
tekellerine almaları, dünyanın geri
kalanında pandeminin uzunca bir
süre devam edeceği tehlikesine
işaret etti.
Bu noktada Dünya Sağlık Örgütü
(WHO), Avrupa Komisyonu ve
Fransa devreye girerek ACT
("Access to COVID-19 Tools")
ortaklığını devreye soktular.
ACT, devletleri, aşı üreticilerini,
bilim insanlarını, özel sektörü
ve sivil toplum örgütlerini bir
araya getirerek pandeminin en
kısa sürede sona ermesi için bir
çözüm üretmeyi amaçlıyor. Bu
ortaklığın aşı üretimine odaklanan
ayağı olan COVAX, 2021 yılında
dünya nüfusunun yüzde 20'sinin
aşılanması için gerekli aşı üretimi
ve dağıtımı için bir seferberlik
başlattı. Bu hedefe ulaşılabilmesi

için de 38 milyar dolar fon
gerektiği söylendi. Ancak, bu
zamana kadar sadece 11 milyar
dolar toplanırken zengin ülkelerin
bu ortaklığa destek vermekte çok
da istekli olmadıkları gözlendi.
İşte bu noktada dün WHO
tarafından basına tanıtılan
çalışmamızın önemi ortaya
çıkıyor. Koç Üniversitesi'nden
Cem Çakmaklı, Sevcan Yeşiltaş,
Muhammed Ali Yıldırım ve
Maryland Üniversitesi'nden
Şebnem Kalemli-Özcan ile
beraber kaleme aldığımız çalışma
tam da fonlamanın tıkandığı bu
noktada devreye giriyor.
Yapmış olduğumuz çalışma,
aşının dünya geneline eşit olarak
dağılmaması durumunda, zengin
ülkelerin omuzlamak zorunda
kalacakları ekonomik maliyeti
hesaplıyor. Gelişmiş ülkelerin
2021'in ilk yarısında tamamen
aşılanıp gelişmekte olan ülkelerin

nüfusunun ise sadece yarısının
sene sonuna kadar aşılandığını
varsayan bir senaryo düşünelim.
Bu senaryo altında global olarak
hesapladığımız maliyet yaklaşık
3,8 trilyon dolar. Daha da
önemlisi bu maliyetin yaklaşık
yüzde 50'si gelişmiş ülkeler
tarafından ödeniyor.
Peki nasıl oluyor da zengin
ülkeler kendi nüfuslarını aşılayıp
salgını kendi sınırları içerisinde
sonlandırabilseler de hala bir
ekonomik maliyet ödemek
zorunda kalıyorlar? Bunun sebebi
ülkeler arasındaki ticaret bağları.
Bu çerçeve içinde uluslararası
girdi-çıktı tablolarını kullanmak
suretiyle 65 ülke ve 35 sektör
için yapmış olduğumuz çalışma
gösteriyor ki, pandemi global
olarak hayatımızdan çıkmadığı
sürece tam anlamıyla global bir
ekonomik toparlanmadan söz
edebilmek mümkün değil.

Düşük gelire sahip olan ülkelerin
aşılanmaması durumunda zengin
ülkelerin ödemesi gereken
maliyetin 1,8 trilyon dolar
civarında olduğunu düşünürsek,
COVAX'a gerekli olan 27 milyar
doların ne kadar küçük bir meblağ
olduğu ortaya çıkıyor. Dolayısı ile
elde ettiğimiz rakamlar zengin
ülkelere çok önemli bir mesaj
veriyor: Dünya genelinde eşit bir
aşılanma yapılabilmesi için gerekli
olan harcama, bu yatırımın
yapılmaması durumunda
ödenecek olan bedelin kat kat
altında kalıyor.
Aşının dünya nüfüsüna yetecek
miktarda üretim ve dağıtımı
için gerekli çalışmaların
önceliklendirilmesi herşeyden
önce insani bir sorumluluk. Ancak
zengin ülkelerin bugüne kadar
ellerini taşın altına koymakta
çekimser kalmaları belki farklı
bir dilden anlatım gerektiriyor.

İşte bizim çalışmamız konuya
ekonomik maliyetler tarafından
yaklaşarak bu tür bir işbirliği
sonucunda gelişmiş ülkelerin
maddi kazanımlarının da ne kadar
büyük olduğunu gösteriyor. Bu
şekilde, söz konusu yatırımın
bir bağış olmaktan ziyade ciddi
bir ekonomik kazanç olduğuna
dikkat çekerek gelişmiş ülkelerin
seferberliğine ivme vermek
istiyor.
Sektörel maliyetler
Çalışmamızda gelişmiş ülkelerin
aşılanıp gelişmekte olan ülkelerin
aşılanmaması ve kapanma
önlemleriyle boğuşması
durumunda sektörel maliyetleri
gösterdik.
Elde ettiğimiz verilerden şu
çıkarımları yapmak mümkün:
Aşılanmamış gelişmekte olan
ülkeler genelinde ekonomik
maliyetler zengin ülkelerden çok

daha yüksek.
Gelişmekte olan ülkelerde
maliyetler pandemiden en
çok etkilenen sektörlerde
yogunlaşıyor. Bu grupta
konaklama ve yemek, sanat
ve eğlence, gayrimenkul gibi
sektorlerin maliyetlerde başı
çektiğini görüyoruz.
Gelişmiş olan ülkelerde ise
pandemi sona erdiği için farklı bir
sektörel dağılım görüyoruz. Bu
ülkelerde ise en ağır üretim kaybı
yaşayan sektörler aşılanmamış
ülkelerle ticaret ilişkilerinin yoğun
olduğu sektörler. Burada tarım ve
ormancılık, toplam ve perakende
imalat, ve ana metaller gibi
sektörler en fazla etkilenen
sektörler olarak karşımıza çıkıyor.
Ticaret bağlarının önemini
vurgulamak için gerek gelişmiş
gerekse gelişmekte olan ülke
gruplarında ikişer ülkeyi örnek
olarak gösterdik. Gelişmiş
ülkelerde ABD görece kapalı,
Hollanda ise daha açık bir
ekonomi. Gelişmekte olan
ülkelerde ise Türkiye ticarete
daha açık, Brezilya ise daha kapalı
bir ekonomi. Görülen o ki her iki
grupta da ticarete daha açık olan
ülkelerin sektörleri pandemiden
daha fazla etkileniyor.
BBC
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BİR AVUÇ HATIRA,

Yıktılar kalamızı, dillerde dolaşan bir horyat
Cumhur KERKÜKLÜ
Eskiden beri ırak Türkmenleri
için simge haline gelen, ve
bir sembol olan, Kerkük
Kalesi, horyatlarımızda
ve manilerimizde sık sık
işlenmiştir, eski horyatlarımıza
göz gezdirmiş olursak,
Kerkük kalesini madde alan
yüzlerce horyatları görürüz,
en meşhuru, bir Kerküklünün
gurbete gittiği sırada yazmış
olduğu:
Kalasız
Kerkük olmaz kalasız
Odı men koydum gittim
Siz sağlığtan kalasız,
horyatıdır....
Kerkükün en eski yerleşim
merkezi Kerkük Kalesidir.
Kerkük Kalesi, dört
mahalleden oluşurdu. Bu
mahalleler, Ağalık, Hamam,
Meydan ve Zindan idi,
meydan mahallesini bir
horyatçımız şu şekilde ele

almış:
Kalanın karşı meydan
Sinev güzeldi aydan
Men seni onda sevdim
Bezekli çıhtıv toydan..
Kalenin 4 kapısı vardır. Bunlar;
Topkapı, Taşkapı ''Merdivenli'',
Yedi kızlar, Helvacılar
kapılarıdır.
Bendeniz bir horyatımda
kalenin dört kapısını şöyle
ifade etmişimdir:
Kalamızın yapısı
Dört yannandı kapısı
Dedemin sandıkında
Sararıptı tapısı.
Saddam yönetimi,1990
yılında Kerkük Kalesinin
tarihi eserlerini onarmak adı
behanesiyle, Kaleyi yıkma
planını uygulamaya başladı.
Kale, 1995 yılında zorla
boşaltılır ve 1997'den itibaren
yüzlerce geleneksel Türk tarihi
evleri ve eserleri dozerlerle
yıkılır ve yerle bir idildi.
Ebenced kaleli olduğum için,

o toprakları gözümün bebeği
gibi sevdiğimden dolayı, o
günler beni derinden üzdü, o
acı dolu manzaraları görünce
hemen şu horyatı yazdım:
Yıktılar kalamızı
Sürdüler balamızı
Hele ruh boğazdayken
Çektiler salamızı...
Daha sonra, horyatımı
Urfalı büyük ses sanatkarı
Mehmet Özbek besteledi ve
mum kimin yanan Kerkük
adlı albümünde okudu, ki o
türkünün tamamı şöyle:
Yıktılar kalamızı
Sürdüler balamızı
Daha can boğazdayken
Çektiler salamızı
Ah Kerkük yüz ah Kerkük
Her zaman yüz ağ Kerkük
Ölseydim düşmeseydim
Men senden uzak Kerkük
Elinde yâd elinde
Öt bülbül yâd elinde
Bir diyar mezar olsun
Kalmasın yâd elinde

Can kerkük canan kerkük
Her söze kanan kerkük
Kalıpda yardan uzak
Mum kimin yanan kerkük.
Türkmenlerin yüzyıllar
boyunca yoğunluklu olarak
yaşadıkları kalenin içi bugün
yerle bir edilmiştir, yüzlerce
evlerin yerinde yeller esiyor
şimdiler, ayakta duran
yalnız Ulu Cami ve Danyal
Peygember Camii, ve bir iki
tarihi evler vardır.
Yetmişli yıllarda Kerküklü
halk sanatçı Haba tarafından
okunu , kala üskek penceresi
baxırı çaya . manisinin orjinal
sözü ile okuyucularımza
aktarmakta faydalı olur:
Kala üskek penceresi baxırı
çaya
Pencereden baxan kızlar
benziller aya
Kalede bir beden var
Beden üste giden var
Evvel bele degildiv
Seni bir ögreden var

Kaladan top atallar
Topun birsin satallar
Bu zamanın kızları
Oğlana şer satallar
Kaladır ezan yeri
Aç buhçav bezen yeri
Gözlerim kan ağlırı
Gördü yar gezen yeri.
Ayırca Kerkükün en meşhur
manilerinden olan ( kalenin
dibinde bir taş olaydım)
manisi,yüz yıllar boyunca
dillerde dolaşarak,Kalemizin
adını hafizelerde kazımıştır,
büyük sanatçımız Abdülvahit
KÜZECİ tarafından okunan
maninin tamamı şöyle:
Kalenin dibinde bir daş
olaydım
Gelene gidene yoldaş olaydım
Bacısı gözele kardaş olaydım
Kalk gidah meyhanaya çay
hanaya
Baba gönlümüz eğlensin
Yarın Hakk'ın divanında
divanında divanında

Doğru da söylensin
Kalenin dibinde üç ağaç incir
Elimde kelepçe boynumda
zincir
Zinciri çok sallama kolların
(-m) incir
Kalk gidah meyhana hanaya
Çayhana hanaya meyhana
hanaya
Baba gönlümüz eğlensin
Yarın Hakk'ın divanında
divanında divanında
Doğru da söylensin
Kalenin dibinde men gördüm
onu
Mavudu (mavidir) şarvalı
beyazdı donu
Haralardan gelisen canımını
canı
Kalk gidah meyhana hanaya
Çayhana hanaya meyhana
hanaya
Baba gönlüm eğlensin
Yarın Hakk'ın divanında
divanında divanında
Doğru da söylensin......

Mehmet Kazancı'nın DağarcığındanTürkmen Öykülücülüğü

Örnek Olarak İsmet Özcan
Aydın Kerkük

Kerkük Sabahı

Eski yıllarımız geleceğimizin aynasıdır.
Eski yıllarımızda derin hatıralarımız
vardır. O hatıraların her birisi birer
takvim sayfalarıdır, her perresinde
nesilden nesile aktaracağımız birer
tarihtir. İnsanoğlunda bu bir istektir
ki her zaman geçmişe dönüp geçen
günleri gözden geçirmek ister. O
geçmiş ki insanoğlu ondan fayda
kapmak ister, buna ilaveten insanoğlu
geçmişi okudukça gururlanır,
hüzünlenir veya sevinir. Bence bu
güzel davranış çok manalıdır insanlığa
büyük hizmetler sunar. Türkmen
Edebiyatı uğrunda hizmetleri ile
tanınan alim, şair, yazar, hikayeci,
profesör Dr.Mehmet Ömer
Kazancı'nın 1990'larda çalışmaları
arasında Türkmen öykücülüğüne
önem vererek Irak Türkmen hikaye
sanatının belgeleştirilmesine büyük
katkısı olmuştur. Kazancı'nın elindeki
proje Türkmen öykücülüğünün
oluşması, gelişmesi ve geçirdiği
evrelerin tümünü saptamak yoluna
koyulmuştur. Mehmet Ömer Kazancı
projesini üç bölüme ayırarak Türkmen
Öykücülüğü'nün tarihçesini ve tüm
ayrıntılarını anlatmaya çalışmıştı.
Kazancı, buna ilaveten Türkmen
Öykücülüğü'nün bibliyografiyasını da
unutmamıştı. Kazancı bu büyük
çalışmalı projesinde Türkmen
Öykücüleri'ni konuşturarak hikaye
sanatı hakkında bilgi toplamaya çaba
harcamıştır. İşte biiz bu yazımızda
öykücülüğümüzü dile getirmek için o
görüşmelerden birisini aktarıyoruz.
Aktardığımız öykünün adı (Doğum
Günü) yazarı ise İsmet Özcan'dır
İsmet Özcan İle Röportaj
Sürpriz ve çelişkilerle dolu bir bütün
yaşamdır bence öykü
İsmet Özcan 1946 yılında Kifri
İlçesi'nde doğmuştur. İlkokulu
ortayı ve liseyi tamamladıktan
sonra yüksek tahsilini sürdürmek
üzere Türkiye'ye ilerlemişse de 1 yıl
kadar kaldıktan sonra tekrar yurda
dönmüştür Ticaret Bakanlığı'nda
Ticaret genel Kurumu'nda ilkin
Kerkük'te daha sonraları Erbil'de
çalışmıştır.1988 yılının sonlarında
emekliye ayrılan Özcan yaşamını Özgür
işlerde çalışmaktan kazanmaktadır.

Özcan'ın babası Karanazlı Semin
Ahmet ilkokul öğretmeniydi, annesi
Vindavi soyundandır. Edebiyat yaşamı
başlamadan önce bir sanatçı olarak
anılan İsmet Özcan içinde rol aldığı
(Muayenehane) adlı piyesi ile şarkıları
Kerkük televizyonundan sunulmuştur.
Türkiye'de bulunduğu yıllarda birçok
şair ve pazarların yapıtlarını Okumuş
bir kısmı ile de görüşme imkanı elde
edebilmiştir
Şiirleri, öyküleri, deneme ve
düz yazıları,1968'den bu yana
kardaşlık,Birlik Sesi ve Yurt gazetesinde
yayımlanmaktadır. Hala Tuz'da oturan
Özcan evlidir ve 5 çocuk babasıdır
Soru: Öykü anlayışınızı özetler misiniz
lütfen?
Yanıt: Sürpriz ve çelişkilerle dolu bir
bütün yaşamdır bence öykü hayatta
olup bitenleri yeniden yaratmak ya
da soydan olayları anlatan bağımsız
bir sanat türüdür. Dün bugüne
bugün yarına benzemiyor her sabah
perdeyi aralarken karşında yepyeni bir
günün dikildiğini göreceksin kaderin
insafsızlığına insanların özeğerden
arınmış soyutluğu ve yaşantının kaygısı
tedirgin ediyor seni.
Hayat o sonun çözemeyecek denli
büyük ve derin bir sır kaynağıdır bu
açıdan öyküyü derli toplu bir şekilde
tanımlamak zordur kanımca. Çünkü
yazdığı her yeni bir hikayede başka bir
sır ayrı bir kavram buluyorsun yaşama
dair.
Soru: Sizce öykünün temelini
oluşturan üyeler nelerdir?
Yanıt: Öykünün yapısını bazı kural
ve üyeler oluşturuyor bu üyeler
öykücünün anlayışına göre değişir
ama bunun üyeleri çağdaş bir nitelik
taşımalıdır.
Benim anladığım kadar öykünün
temelini 3 önlemli üye teşkil eder:
Sergileme gelişme dramatik…
Öykünün anlatım biçimine gelince düz,
kuru ve sıkıcı bir dile yaslanmamalıdır
güçlü ve renkli betimlemelerin
yanında şaşırtıcı imge ve benzetmeleri
kullandıkça söylemiş tarzına yenilik
ve değişiklikler getirmiş oluruz bunun
tersi yöresel ve bölgesel ifadelerle
dolu tümce ve betimlemeler öykünün
gelişmesini aktar bu dediklerimizin
yanında önemli olan bir de öykünün

1

değil de yaşamı kişileri olguların ortam
ve çevresini vasfetmek demektir
diyorsunuz bu konudaki görüşlerinizi az
daha açıklar mısınız?

konusudur ilginç ve çekici olmalıdır.
Soru: Bir yazınızda şöyle diyorsunuz iyi
bir yazar kendi başına bir eleştiricidir
bu görüşün doğrultusunda kendi
öykülerinizin eleştirisini değil de bir
değerlendirmesini istesem ne dersiniz?
Yanıt: Dilini güzelce kavrayan üzerinde
çalıştığı sanat türüne dair iyice bilgiler
edinmiş bir yazar kendi başına bir
eleştiricidir. Eleştiri yani kavramına
göre çoğunlukla edebi bir ürünün daha
sonradan değerlendirmesi demektir
ama yapıcı eleştiri içerdiği özellikleri
yani bir edebiyat türünü ortaya
koymak demektir. Hiçbir yazar kendi
eserini değerlendiremez bu iş okur
yazar ve eleştiricilerin görevidir. Çünkü
arada biriken meselesi var istatik görüş
farkı ve zevki insandan insana değişiyor
ama yeri gelmişken anlatayım. İçimde
bir birikim var düşündüklerimin
tümünü söylemek istiyorum öykü
yazarken kişilerin içini dışını bar bar
bağırarak anlatmak isterim ama işte
yapamıyorum bu nedenle öykünün ışık
tutulacak kimi yanları içimde tutuklu
kalıyor öyle sanırım bu da beni çıkmaz
bir acıya sokuyor. Ne var ki öykülerimi
anlayıp değer veren yazarların beni
bugünkü Türkmen çağdaş öykücülerin
yanında olduğumu söylemelerinden
mutluyum unutmayalım ki son söz
yine okurlarındır her yapıcı eleştiriye
hoşgeldin diyorum.
Soru: Diğer bir yazınızda tiyatroda
olduğu gibi öyküde de oluğu vardır
ama öykü
özellikle niteleme ve betimlemeye
önem verir vasf dediğimiz zaman
nesnelerin niteliğini belirtmek için

Yanıt: Tiyatro insan yaşayışını sahnede
canlandırmak sanatıdır önümüzün
bildiği gibi tıpkı öykünün gördüğü
işi görür ama aralarında teknik
farkları vardır.Tiyatroda zaman ve
yer birliği kural sayılırken öyküde bu
gibi kuralın dışına çıkılır. Öykücünün
çağrışımlar yoluyla zamandan zamana
ve yerinden yere geçmek olanağı
vardır. Sahnede olayların geçtiği
yerler dekorla gösterilir kimi zaman
dekorsuz da olur ister dekorlu ister
dekorsuz olsun olanaklar sınırlıdır. Yüz
ölçümü hareket alanı dardır. Register
sanatı bir yağmurun ya durmasına
bir an için başarabilir. Ama saatlerce
bir selin taşıdığını taşısa da her şeyi
önünde götürüp de verdiğini yapar
mı? Sahneye oyun bırakıyorsun insan
ve nesnelerle her şey göz önünde
olup bitiyor ufacık bir hareket veya
olay anında tepki yaratır seyircide
üstünde fazla durup düşünmeyen
zamanın yok hayalin yerine gözle
kulak kalır sahnedeki oyunu öyküde
işlemeye kalkarsam kişilerin boy
posunu, ömürlerini, hareketlerini,
çalışmalarını ve içteki duygularına
yüzdeki ifadesini bile anlatmaya
mecbursun yüzü çocuksu sevinçle
aydınlandı gibi betimlemek sadece
çevre ve nesneleri değil daha fazla
kişilerin iç ve dış dünyasını anlatmaktır.
Böylece öykünün kendi başına bir
sanat olduğunu anlatmış oluyoruz
yorumlarınız düşüncelerimizle
birleşiyor burada.
Soru: Pek iyi genç kuşak yazarlarımızın
öykü ürünlerini nasıl buluyorsunuz
Yanıt: Genç kuşak öykü yazarlarımızın
ürünlerini önemle okuyorum parlak
gelecek vaat ediyorlar bunlardan
Yaşar Beyatlı ile Kasım Akbayrak daha
başarılı görülmektedir. Seçtikleri
konular ilgi çekiyor güzelce istiyorlar
kimi öykülerini anlatım biçimleri
birbirinden farklıdır bizce önemli
olan öyküdeki iç uyuşum dur yani dil
bilgisi kuralına değil de aklınızdaki
düşünceye uygun olarak düzenlemesi
diğer öykü yazarlarımız ise hala
öykü sanatının özellik ve üyelerini

kavramamışlardır. Öyküyü sevmekle
yanı sıra ciddi bir uğraşımla daha
güzel eserler yazacaklarından eminim
edebiyatımızın yararına harcadıkları
çaba ve emeklerinden dolayı
tebriklerimi sunarım.
Soru: öykücülükte herhangi bir yazarın
etkisi altında kaldığınız söylenebilir mi?
Yanıt: Herkes yazıyor diye ben de
yazmalıyım düşüncesiyle başlamadı
öykücülüğüm. Tersine bilinçli olarak
giriştim bu işe acı çelişki sevda
ve kavgalarla dolu bir toplumun
içindeydim insan yaşamını anlatmak
istediğim hisleri taşıyan varlığımı bu
alanda da göstermek istedim. Elime
geçen öykü ve roman kitaplarını
okuyorum okurken anlatım biçimlerine
dikkat ederim okuduğumuz kitaplar
düşünce ve davranışlarımızda farkında
olmadan etki yapar iş yazmaya gelince
her yazar kendi biçimini kendisi
yaratmalıdır.
Soru: Kimi yazarlarımız öykülerin
diyaloglarında yerli şiveyi kullanıyor. Bu
konuda düşüncelerinizi edebilir miyiz?
Yanıt: Diyalogta yerli şiveyi kullanan
yazarların bu hususta özel görüşleri
vardır elbette. Çünkü bu bir teknik
işidir. Halbuki edebi dille diyalog
kurmak onlar için pek kolaydır anlatım
biçimlerine bakarsak eğer diyalogda
yerli şiveyi ön planda tutmak isteyen
öykücülerimize sonsuz saygılarımı
göstermekle birlikte izledikleri
yöntemin kusurlu olduğunu söylemek
istiyorum öykünün istatik şeklini bozan
bu tür diyaloglardan uzak kalmamız
gerekir. Öykünün toplumsal işlevi
olduğuna inanan bir öykücünün görüşü
açısından devinerek diyalogda ortak
bir dil kullanmayı öneriyorum neden?..
Çünkü yüzlerce terim ve sözcükler
konuşma dilimizin dışında kalıyor kaç
şive vardır dilimizde?.. Bu şiveleri
birleştirecek edebi bir dil gerek bu
da ancak öğrenim yoluyla gerçekleşir
demek ki öykücülerimizin üstüne bir
de öğretmenlik görevi yükleniyor.
Öykünün gelişmesinde diyaloğun
dolaysız bir rol oynadığı kesin bir
gerçektir çünkü gelişme dediğimiz
öykünün temel üyelerinden biri sayılır.
Bu nedenle diyalog metin ile uyum
halinde olmalıdır hatırıma bir örnek
geliyor:

SPOR
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TAKIMI EL-SİLİYE'Yİ
ÇEYREK FİNALE
YÜKSELTİ

TAKIMINI SON
DAKİKADA YENDİ

Bağdat-İNA
Irak Milli Takımımız
ve Katarlı ElSiliye Takımının
oyuncusu
Muhanned Ali,
takımını Katar Emiri Kupası'da
çeyrek finale yükseltti. Mimi
olarak tanınan Muhanned Ali
takımının beraberlik golünü maçın
9. dakikasında attı daha sonra da
maçın 35. Dakikada takımın 3.
Golünü kendisinin ikinci golünü attı.
Maç 4-2'ye sona ererek el-Siliye
takımı çeyrek finale yükseldi.

Basra-Kerkük Sabahı
Geçtiğimiz 27 Ocak 2021 Çarşamba günü Uluslararası Basra
Olmpiyat Stadında Irak Milli Takımımız Kuveyt Takımını
2-1'e yenmeyi başardı.
Oynan maçta Kuveyt Takımı maçın 22. dakikasında
oyuncusu id Reşit'in attğı gol ile öne geçti. Maçın
ikinci yarısında Irak Milli Takımımızın yedek oyuncusu
muhammed Davud maçın 79. dakikasında beraberlik
golünü attı, maçın 89. Dakikada ise Eymen Hüseyin penalti
vuruşu ile 2. golü atarak milli takımımız maçı 2-1'e kazandı.

ARAP DÜNYASI VE ASYA
ŞAMPİYONU ABBAS EL-HİNDAVİ
VEFAT ETTİ
Bağdat-Kerkük Sabahı
Geçtiğimiz 28 Ocak 2021 Perşembe
günü Irak Vücut Geliştirme
Federasyonu Birliği tarafından yapılan
açıklamaya göre, Arap Dünyası ve
Asya'nın Vücut Geliştirme Şampiyonu
Abbas el-Hindavi vefat ettiğini ilan etti.
Birlik tarafından çıkan bildiride şu
cümlelere yer verildi:
Irak'ta vücut geliştirme sporunun
şampiyonu aynı zamanda da
sporcuların manevi babası olarak
tanınan büyük Şampiyon Abbas elHindavi'nin Süleymaniye'de bulunan
bir hastanede aldığımız vefat haberi
nedeni ile Irak ve Arap Dünyasının spor
camiasına başsağlığı diliyoruz.
Bilindiği üzere el-Hindavi (1971-1984)
yıllarında Asya'nın şampiyonu olarak
seçilmişti.
Dünya üzerinde ise (1970,1971,1972,

1976) yıllarında el-Hindavi 4.
mertebede yer almıştı. O dönemlerde
el-Hindavi, Asya'da düzenlenen tüm
şampiyonalarda en güzel ve fit vücuda
sahip olduğunu gösterilmişti.
El-Hindavi, birinci şampiyonluğa
1967 yılında Irak'ın şampiyonluğunu
kazandı ve o tarihten sonra 1990 vücut
geliştirme sporundan ayrılana kadar
farklı şampiyonlarda ödüllere sahip
oldu.

Zamalek'ten resmi açıklama geldi! Mustafa
Mohamed için Galatasaray'la anlaşıldı
Galatasaray, Mostafa
Mohamed'in transferi için
kulübü Zamelek'te anlaştı.
Sarı-kırmızılılar, 1.5 yıllığına
kiralayacağı Mohamed için
2 milyon dolar ödeyecek.
23 yaşındaki oyuncunun
satın alma opsiyonu ise 4
milyon dolar olacak. Mısır
ekibinden konuya dair
resmi açıklama geldi.
Galatasaray'da Fatih
Terim'in transferini
istediği isimlerden olan
Mostafa Mohamed'in
transferinde flaş gelişmeler
var. Fransa'nın en ünlü
spor gazeteci olan
L'Equipe oyuncunun
St Etienne'e transfer
olduğunu duyururken,
Mısır basınında ise bir son
dakika açıklaması geldi ve

Mohamed'in Galatasaray
ile anlaştığı açıklandı.
Zamalek'in basın sözcüsü
Essam Salem, Mostafa
Mohamed'in, 4 milyon
dolarlık satın alma
opsiyonu ile 2 milyon dolar
karşılığında Galatasaray'a
kiralandığını söyledi
Canlı yayında konuşan
Essam Salem, "Mostafa
Mohamed, Galatasaray'a
kiralık gidiyor. 2 milyon
dolar karşılığında 1.5 yıl
kiralık anlaşma yapıldı. 4
milyon dolar da satın alma
opsiyonu var. Anlaşma
bugün sonuçlanabilir"
dedi.
Öte yandan Zamalek'in eski
oyuncularından olan Mido,
"Mohamed, Avrupa'da
büyük bir kulübe transfer

Saint Etienne, Beşiktaşlı Cyle Larin'i transfer
etmek istiyor
Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed'i
Galatasaray'a kaptıran Saint Etienne gözünü
Süper Lig'e çevirdi. Fransız ekibi Beşiktaş'ın
golcüsü Cyle Larin'i transfer etmeyi
planlıyor.
Fransa Lique 1 ekiplerinden Saint Etienne,
Beşiktaş'ın son haftalardaki parlayan

golcüsü Cyle Larin'in transferi için harekete
geçmeye hazırlanıyor.
Fransız basınında yer alan haberlere göre;
Saint Etienne transfer döneminin son
günlerinde Cyle Larin için Beşiktaş'ın kapısını
çalacak.
Bu sezon Fransa Ligi'nde en az gol atan

takım olan Yeşiller, Galatasaray'ın 1,5
yıllığına kiraladığı Mostafa Mohamed
için uzun süredir Mısır ekibi Zamalek ile
görüşme halindeydi.
2018'de transfer olduğu Beşiktaş'ta bu
sezon yıldızı parlayan Cyle Larin, 23 maçta
15 gole imza attı.
Sondakika

olacak. Saint-Etienne'e
gitmeyecek. Sözleşmenin
tüm detayları kısa süre
içerisinde belli olacak"
sözlerini kullandı.
Mohamed hakkında
daha önce Zamalek
Yöneticisi İbrahim
Abdallah, "Galatasaray
ile görüşmelerimiz
devam ediyordu. Mostafa
Mohamed'in menajeri,
Galatasaray bir e-posta
attı ve 'Sizinle görüşmek
istemiyoruz.' dedi. Bu

mail üzerine görüşmeler
1 hafta önce durmuştu."
ifadelerini kullanmıştı.
28 Kasım 1997 doğumlu
Mostafa Mohamed, 1
metre 85 santimetre
boyunda. Sağ ayağını
kullanıyor. Zamalek
altyapısından yetişen 23
yaşındaki futbolcu santrfor
bölgesinde oynuyor. Golcü
futbolcunun kulübü ile
olan sözleşmesi 2024
yılında sona erecek.
Mostafa Mohamed, 2016
ile 2019 yılları arasında El
Dakhlia, Tanta SC ve Gaish
takımlarına kiralandı. 23
yaşındaki futbolcu kulüp
kariyerinde 122 maça
çıkarken 41 gol atıp 10 da
asist yaptı.
Sondakika

Juventus, Merih Demiral
için Liverpool'un
45 milyon poundluk
teklifini reddetti

Milan'ın İtalya Kupası
çeyrek finalinde
oynadığı Inter maçında
rakip futbolcu
Romelu Lukaku ile
kavga eden Zlatan
Ibrahimovic, yaşanan
tartışmada ırkçı
ifadeler kullanmadığını
"Zlatan'ın dünyasında
ırkçılığa yer yok"
sözüyle belirtti.
İtalya Kupası çeyrek
finalinde Inter'ın
Milan'ı 2-1 yendiği
maçın ilk yarısının son
anlarında Ibrahimovic
ile Lukaku arasında
yaşanan sert tartışma
ülke gündeminin ilk
sıralarında yer alıyor.
Ibrahimovic, Twitter
hesabından yaptığı
paylaşımda, "Zlatan'ın

dünyasında ırkçılığa
yer yok. Biz hepimiz
aynı ırkız, hepimiz
eşitiz. Hepimiz
oyuncularız, bazılarımız
diğerlerinden daha iyi."
ifadelerini kullandı.
Bu arada, IbrahimovicLukaku tartışması,

sosyal paylaşım
sitelerinin İtalya
gündeminde de yer
buldu. Lukaku ile
ağız dalaşında ırkçı
ifadeler kullandığı
iddiaları sonrasında,
Ibrahimovic'in İtalya
ve Avrupa'nın en

eski müzik festivali
Sanremo'ya onur
konuğu olarak
katılmaması yönünde
çağrılar yapıldı.
Sosyal medyada
"Sanremo Festivali'nde
Ibrahimovic'e hayır"
etiketleri açıldı.

Ibrahimovic'in
forma giydiği Milan
Kulübünün de yıldız
oyuncunun ırkçı
ifadeler kullandığı
iddialarını yalanladığı
basında yer aldı.
Kupa çeyrek finalinde
Inter, ezeli rakibi Milan'ı
2-1 yenerek, yarı finale
yükselmişti. Milan'ın
golcüsü Ibrahimovic,
31. dakikada kırmızısiyahlıları 1-0 öne
geçirmişti. İsveçli golcü,
45+1. dakikada Lukaku
ile girdiği ağız dalaşı
nedeniyle sarı kart
görmüş, 58. dakikada
da rakibine yaptığı faul
nedeniyle ikinci sarı
karttan kırmızı kart
görerek, takımını 10 kişi
bırakmıştı.
AA

İtalyanlar, Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'in
devre arasında Liverpool ile görüştüğünü yazdı. Ancak Torino ekibi,
Premier Lig'in son şampiyonu ile bonserviste anlaşamadı. Juve ve
Liverpool'un, yaz transfer döneminde ortak noktada buluşması
bekleniyor.
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen milli futbolcumuz
Merih Demiral için geçtiğimiz haftalarda flaş bir iddia atılmıştı. İngiliz
basını, 22 yaşındaki savunmacı için Liverpool'un, Juve'ye 45 milyon pound
teklif ettiğini öne sürmüştü. Fakat Torino ekibi, bu teklifi reddetmişti.
Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda yıldız savunmacının transferinde
flaş bir gerçeğe ulaşıldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; İngiliz
ekibinin, yaz transfer döneminde Merih Demiral için yeniden devreye
gireceği yazıldı.
Juventus yönetimi, yaz transfer döneminde Liverpool'un, Merih için çok
daha yüksek bir rakam önermesini bekliyor. Juve'nin, istediği bonservis
bedeli ile ilgili bir açıklama ise yapılmadı. Ancak Juve ve Liverpool'un, yaz
transfer döneminde masada anlaşması halinde milli futbolcumuz, yüksek
ihtimalle gelecek sezon İngiltere Premier Ligi'nde görev yapacak.
sporx
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Irkçılıkla suçlanan Ibrahimovic kendini savundu:
Zlatan'ın dünyasında ırkçılığa yer yok
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YouTube Trump'ın yasağını
uzatma kararı aldı
YouTube eski ABD Başkanı
Donald Trump'a ait olan
hesabın paylaşım yapmasını
engelleyen süresiz askıya alma
uygulamasını devam ettirme
kararı aldı.
Sosyal medya devi YouTube,
Kongre Baskını sonrası süresiz
olarak askıya alınan Donald
Trump'ın hesabına ilişkin kararı
uzatma yoluna gitti.
Karara göre hesabı askıya
alınan eski başkan Trump
çevrimiçi olup yayınlanan
gönderileri görebilcek ancak
herhangi bir paylaşımda

bulunamayacak. Karar
kapsamında kullanıcıların
kanalda yorum paylaşması
veya gönderi beğenmesi de
engellendi.
Şirket, Trump'a yönelik bu
engelin ne zaman kalkacağına
dair bir bilgi vermedi.
YouTube, Kongre Binası'nda
gerçekleşen şiddet
eylemlerinin ardından 12
Ocak'ta Trump'ın hesabını,
"devam eden şiddet
potansiyeli" ihtimalini gerekçe
göstererek süresiz olarak
askıya alacağını duyurmuştu.

Zoom

Asteğmen Fatma Vahit Kaleli
Türkmenler'de ilk beyan olarak Yüksek Güvenlik ve İdari Enistitüsü'nden Astteymen
olarak mezun olan Fatma Vahit Kaleli'nin tebrik etmek için Kerkük'te bir grup kadın
aktivistler kendisini evinde ziyarette buludular.

Endonezya’da Merapi Dağı’nda
patlama
Endonezya'nın Java Adası'nda bulunan
Merapi Yanardağı patladı. Dağdan
yükselen dumanlar ve küller 400 metreye
kadar yükseldi. Endonezya’nın en aktif
yanardağı olarak bilinen 2 bin 968 metre
yüksekliğindeki Merapi Yanardağınde
lavlar ise dağ yamacından bin 500 metreye
kadar aşağıya indi. Patlamanın ardından
uyarı seviyesi iki olarak açıklanırken,
Endonezyalı yetkililer bölge halkından
yanardağdan 5 kilometre uzaklıkta
bulunmaları çağrısında bulundu.
Merapi Yanardağı’nda Haziran ayında da

Yunanistan’da 20 milyon
yıllık fosil ağaç bulundu

Burhan Müftü

Kerkük Sabahı

Yunan bilim insanları, volkanik Midilli
adasında, üzerinden 20 milyon yıl
geçmesine rağmen dalları ve kökleri
hala sağlam olan nadir bir fosilleşmiş
ağaç buldular.
Bilim insanları fosilleşmiş ağacı,
Doğu Akdeniz’de yer alan bir adada
milyonlarca yıl önce taşlaşmış eski
bir orman yakınındaki yol çalışmaları
sırasında bulmuştu. Araştırmacılar
ardından özel bir vinç ve metal sedye
kullanarak fosil ağacı olduğu yerden
taşıdılar.
Midilli Taşlaşmış Orman Doğa Tarihi
Müzesi’nden Prof. Dr. Nikos Zouros,
“1995’ten beri kazı çalışmalarının
başladığından bu yana ilk kez dalları
ve kökleri hala üzerinde olan bir ağaç
fosili bulduklarını” söyledi. Zouros

Kerkük Sabahı
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Irak Medya Ağı tarafından
haftalık yayınlanan bir gazetedir

Başyazar
Nermin Müftü

Editör
Yayın yönetmeni
Hüseyin Kemalzade

konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
“Benzersiz bir keşif. Mükemmel bir
durumda. Fosili inceleyerek ne tür bir
ağaç olduğunu tespit edebileceğiz.”
Midilli’deki taşlaşmış orman, yaklaşık
37 bin dönümlük bir alana sahip ve
UNESCO koruma listesinde yer alıyor.
Taşlaşmış Orman, 20 milyon yıl önce
o sırada adanın subtropikal ormanını
lavla kaplayarak volkanik bir patlama
sonucunda oluştu.
19 metre uzunluğunda olan fosil
ağaç, kalın bir volkanik kül altında
kalarak sağlam kalmış durumda. Bilim
insanları, fosil ağacın bulunduğu
alanda birçok meyve ağacı yaprağı
ve hayvan kemiği buldu. Bu keşif ise
bölgenin genel durumunu anlamak
için büyük katkı sağlıyor.

patlama meydana gelmişti. 2010 yılında
yaşanan başka bir patlamada 347 hayatını
kaybetmiş, 20 bin kişi de yaşadıkları
alanları tahliye etmişti.

Bir hikayem var

Geçtiğimiz 29 Ocak 2021 Perşembe
günü başkent Bağdat'ta bulunan
el-Alaviye Salonunda düzenlenen ''
Ünlülerin Sedası'' Festivalında 4 ayrı
ödüle nail oldu.
Festivale ünlü Iraklı kadın oyuncusu
Fatma el-Rubeyi'nin adı verildi.
Festivalde hazır bulunan Fatma
el-Rubeyi konuşma yaparak, beni
ödüllendirmek Irak'ı ödüllendirmektir,
çünkü Irak ismi tüm isimlerden daha
büyüktür dedi. El-Rubeyi, ulusal milli
oyunculuk takımının kuruluşundaki
rolunu anlattı ve sanat sayesinde
dünyanın külütürünü tanıdık diyerek
sanat sadık bir mesaj olduğunu da
sözlerine ekledi.
Festivalde kurumlara ve sanatçılara
ödüller dağıtıldı bu ödüller arasında
Irak Medya Ağı dört ödüle nail oldu.
Bu ödüller arasında, Irak Medya
Ağı'nın Mütevelliler Meclisi'nin Başkanı
Cafer el-Vennan medya alanındaki
göstermiş olduğu katkılarından dolayı
ödül aldı. Orgeneral Ammar Valid ,
sunmuş olduğu Trafik programından
dolayı ödül aldı.El- Irakiye Halkın
Hizmetinde adlı programını sunan
Muemmel Celil ve Kültür Boyutlu
porgramın sunucusu Vivan Ganim Ali
de festivalde ödül aldılar.

Yaşayan
kalpler
Bilgi sahibi insanlar kalplerin bedenler
gibi olduğunu, bazılarının doğru
olduğunu, bazılarının hasta olduğunu,
bazılarının yaşadığını ve bazılarının
öldüğünü anlatmışlar. Ve ölü kalpler
insanlıktan uzak yaşayan kalplerdir
zulüm, bencillik ve kötülük dolu
kalplerdir bu dünyada kötülük ve iyilik
tüm insanların kalbinde var olduğunu
söylersek, iki kişi birbiriyle aynı fikirde
olabilir, ancak iyiye eğilimli insanlar ve
kötüye meyilli insanlar var. İyilik yapan
kişi kalbindeki iyi olana eğilimlidir
ve bu nedenle kalbi sağlıklı ve akıl
hastalıklarından arınmış olur. Kötülük
yapana gelince, kalbinin kötülük içerdiği
şeylere karşı önyargılıdır ve bu nedenle
yüreği psikolojik hastalıklarla ve nefretle
dolu olacaktır. Kalplerimizi nasıl diri,
temiz ve kötülükten uzaklaştırabiliriz?
Kalplerimizin temiz olması için ... hayatı
sevmeli ve etrafımızı saran şeyleri
sevmeliyiz Çevremizdeki insanları ve
şeyleri güzel olarak görürsek, sevişmeyi
başarırız ve bundan sonra iyilik yapabiliriz
çünkü kalplerimiz sevgi dolu ve sevgiyle
yıkanmış kalpler olacak Ve her şeyde
kendimizi sorumlu hissetmeliyiz Ve
yaşadığımız koşullar ne olursa olsun
başkalarına zarar vermemeye dikkat
etmek Çünkü kalpler hayır ve iyilikle
yaşar Ve kötülükten ve nefret edilen
eylemlerden ölür .
Bu yüzden hayatta başarılı olmak ve
kalplerimizin hayatta kalması için
kendimizi iyilik yapmaya ve başkalarına
yardım etmeye adamalıyız. Hayata hayat
denir, bu yüzden içimizde kalpleri canlı
tutmalıyız.
Saddam sufi
Tasarım: Mazin Rahim

Ahmet Terzioğlu
ilaf enver
İnci Muhammet

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

