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1991 yılının Ramazan ayında
onlarca Tuzhurmatu, Tazehurmatu
ve Altunköprü'de Türkmenlerden
aralarında bulunan genç, çocuk
ve kadınlar onlarca sivil vatandaş
suçsuz yere tek suçları Türkmen
olmalarından dolayı acımasızca idam
edildiler.
Eski Irak Ordusu'ndan bir Türkmen
askeri subayı ordunun Kuveyt
meselesinin ardından geri dönmesi
ile birlikte kendisini Tazehurmatu'da
tutukladıklarını anlatarak, El-Sevre
Mahkemesi'ne sevk edildiğinde
hakim kendisine ismini ve hangi
milletten olduğunu sormuş, o da
''Türkmen olduğunu söylemiş'',
hakim demiş ki ''muabbet cezası
vermem için Türkmen olman
yeterlidir''. Bu Türkmen subayı 2003
yılından sonra bir kaç yıl boyunca
Tazehurmatu Nahiyesi'nin müdürü
oldu.
1936 yılında Irak Başbakanı Türkmen
okullarını kapatma karar verdiğinden
itibaren Türkmenlere karşı kültürel
ve asimilasyon poltikası günümze
kadar da sürmektedir.
Altunköprü'de toplu mezarlıkta
bulunan
(Babasının bacaklarına sarılı küçük
bir çocuğun kolları) şehitlere selam
olsun..
Tazehurmatu şehitlerine selam
olsun..
Tuzhurmatu şehitlerine selam
olsun..
Irak'ın tüm şehitlerine selam olsun.
Başyazar
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KERKÜK VALİSİ'NDEN ALTUNKÖPRÜ VE
TAZEHURMATU'NUN ŞEHİT AİLELERİNE
BAŞSAĞLIĞI
28 Mart 1991 Altunköprü ve
Tazehurmatu katliamı'nın 28.
yıldönümü münasebetinden
dolayı Kerkük Valisi Rakan Said
el-Cuburi'den şehit ailelerine
başsağlığı demeci geldi. Demeçte
duygularını şöyle ifade etti:

''Bizler 28 Mart 1991 yıılnda
Altunköprü ve Tazehurmatu
Nahiyesi'nde yapılan katliamı
anarken şehit düşen ailelerine
derin üzüntülerimizi iletiyoruz.
Irak'ın ve Kerkük halkından
özgürlük, adalet ve Irak'ın toprak

bütünlüğünü aynı zamanda
Kerkük'ün Iraklı bir şehir kalması
için ruhlarını feda eden tüm
şehitlerimizle unur duyuyoruz
. Geleceğimizi aydınlatmak için
birer meşaale olan Kerkük'ün
Türkmen, Kürt, Arap ve Kild ve

KATLİAMIN 28. YILINDA TÜRKMEN
GENÇLERİNİN ŞEHİTLERE VEFA
BORCU

Kerkük Sabahı

Ahmet Tarık
Her yıl olduğu gibi
bu yılda Türkmen
gençleri Altunköprü ve
Tazehurmatu katliamını
Kerkük'te anma törenleri
düzenleyerek şehitler için
saygı duruşu düzenlediler.
Kerkük'te faaliyet
gösteren Türkmen genç
kuruluşları, Irak Türkmen
Öğrenci ve Gençler
Derneği, Türkmeneli
Öğrenci ve Gençler
Birliği, Türkmen Fatih'in

Torunları Derneği ve
Koçak Hareketi Kerkük'ün
farklı yerlerinde gençleri
toplayarak bu acılı günü
andılar.
Türkmen öğrenciler
Kerkük Üniversitesi,
Kerkük Teknik Enistitüsü,
Kerkük Üniversitesi'ne
bağlı olan bazı fakültelerin
kampüslerinde ayrıca
okullarda da Türkmen
şehitleri için yoğun
kalabalık ve hüzün dolu
bir hava içerisinde anma
töreni düzenlediler.

Anma törenlerine eğitim
görevlileri, Kerküklü
yetkililer ve çok sayıda
Türkmen öğrenci katıldı.
Türkmen öğrencileri,
ellerinde şehitlerin
fotoğraflarını ve onlar için
yazılan çok anlamlı sözlü
pankartlar taşıdılar.
Gençlerin bir kısımı anma
töreninde o elim günü
canlandırmak için özel bir
oyun sahnesi gösterdiler
ve bir kısım ise şehitler
hakkında çok anlamlı
şiirler okudular.

Aşurilerin de şehitleri bizler için
gurur kaynağıdır.
Tüm şehit ailelerine saygılarımı
ve şehitlere de mekanı cennet
dilerim.
Allah ülkemizi , kardeşlik ve barış
şehri Kerkük'ü korusun.

ALTUNKÖPRÜ'DE
ANMA TÖRENİ
Ali Efendioğlu
28 Mart 1991 yılında Türkmenlere
yönelik yapılan katliamın 28.
yıldönümünde Altunköprü Şehitler
Mezarlığı'nda güne özel anma töreni
düzenlendi.
Düzenlenen anma törenini Altunköprü
ve Tazehurmatu'da şehit düşen masum
şehitlerin ruhuna Kurani Kerim ardından
Fatiha suresi okundu.
Anma törenine çok sayıda Türkmen
yetkilileri, önde gelen şahsiyetler ve
şehit ailelerinin yanı sıra milletin her
kesiminden katılanlar oldu.
Törende hazır bulunanlar arasında
Kerkük'ün güvenlik güçlerinin önde
gelen komutanları ve subayları da hazır
bulundu.
Törene katılan yediden yetmişe Türkmen
vatandaşları şehitlerin mezarı başında
hüzünlü anlar yaşadılar.
Türkmen yetkilileri güne özel konuşmalar
yaparak Türkmen şehit ailelerine
başsağlığı dileyerek bu gibi soykırımların
Türkmenleri haklı dava yollarından geri
durdurmayacaklarını vurguladılar.
Şehitler anıtının başında duran Türkmen
genç ve çocuklar anma töreni boyunca
ellerinde şehitlerin fotoğraflarını ve Irak
bayrağı ile Türkmen bayrağını taşıdılar.
Yaklaşık bir buçuk saat süren anma
töreni şehitlerin mezarları başında Fatiha
surasinin okunması ile sona erdi.

haberler
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KERKÜK'ÜN GÜVENLİK
DURUMU GÖRÜŞLDÜ

KERKÜK'TEKİ ZİRAİ ARAZİLER
MESELESİ İLE İLGİLİ ÖZEL
TOPLANTI
İllerarası Yüksek Koordinasyon
Heyeti Başkanı Dr.Turhan Müftü'nün
Başkanlığında, Kerkük'teki zirai araziler
meselesini çözmek ve toplumsal
barışı desteklemek adına başkent
Bağdat'ta özel bir toplantı düzenlendi.
Düzenlenen toplantıya Kerkük'ün
milletvekileri, anayasadaki 140.
maddesi üyeleri, Cumhurbaşkanlığı ve
Başbakanlık bürolarının temsilcileri,
konu ile ilgili olan hükümet dairelerinin
temsilcileri ve şahsiyetler de katıldılar.

Kerkük Valisi Rakan Said el-Cuburi Federal
Polis Güçleri'nin 5. Tugay Komutanı Yarbay
Muhammed Saker'i karşılayarak Kerkük'te
güvenlik durumunu görüştüler. Görüşme
sırasında Kerkük'teki Federal Polis Güçleri'nin
sorumlulukları altındaki bölgelerdeki son
güvenlik durumu ele alındı. Gerçekleşen
görüşme sırasında Kerkük İl Meclis üyleri Kasım
Hamze ve Tahsin Kahya da hazır bulundu.
Görüşme sırasında konuşan Rakan el-Cuburi,
Toplantı sırasında konuşma yapan
Kerkük'te bulunan Kerkük Operasyonlar
Kerkük Valisi Rakan Said el-Cuburi
Federal Hükümetin talimatlarına uymak Komutanlığı'nın gösterdiği önemli rolüne
değinerek bunun yanında da Federal Polis
ve Maliye Denetim Divan'nın çıkardığı
şartlara göre çalışmalarının yapılmasının Güçleri'nin gösterdikleri kahramanlıklardan
dolayı da kendilerine teşekkülerini iletti. Elgerektiğini vurguladı.
Cuburi sözünün devamında Kerkük'ün yerel
El-Cuburi, sözünün devamında bu
hükümeti olarak her zaman güvenlik güçlerine
toplantının amacı Kerkük'te belediye
hizmetlerinin önünde engeleri kaldırmak destekçi olacaklarını vurguladı ve istikarın devam
etmesi için Kerküklü vatandaşları da güvenlik
ve şehrin temizlenmesi için gereken
güçlerine destekçi olmalarına yönelik gereken
adımların atılmasını amaçladıklarını
çağrılarını her daim yaptıklarını ifade etti.
ifade etti.

KERKÜK VALİSİ: BELEDİYE HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ GEREKİYOR
Kerkük Valisi Rakan Said el-Cuburi
Kerkük'teki belediye çalışmalarını
ve hizmetlerinin iyileştirilmesi için
Kerkük Belediye Müdürlüğü'nün
belediye Müdürü başındaki bir
heyetle özel bir toplantı düzenledi.
Düzenlenen toplantıya Kerkük Belediye
Müdürlüğü'nün belediye Müdürü ve
Kerkük'te Bölge Belediye Müdürleri de
hazır bulundu. Gerçekleşen toplantıda
genel olarak Kerkük'teki belediye
hizmetleri masaya yatırıldı.

Kerkük Vali Yardımcısı Ali
Humadi ve Kerkük Genel
Planlama Müdürü Projeler
Koordinatörü Saddam elNueymi Birleşmiş Milletler
Konut Yapma Programının
Bölgesel Müdürü Dr.
İrfan ile görüştüler.
Görüşme sırasında
Kerkük'teki göçmen
ailelerin kendi köylerine
geri dönmelerinin yanı
sıra oradaki yaşamın su
ve elektrik gibi temel
ihtiyaçların hazırlanması

için Kerkük'ün
etrafında bulunan bazı
yıkılan köylerde toplu
konutların yapımlarının
başlatılmasının önemine
vurgu yapıldı. Görüşmede

konuşama yapan Ali
Humadi, Kerkük'ün
yerel hükümeti üzerine
düşen bazı engelleri ve
yüklerin kaldırılmasındaki
uluslararası örgütlerin

rollerine değinerek
özellikle de hizmet
meselelerinde çok
yardımcı olduklarını ifade
etti.
Ali Humadi, sözünün
devamında Kerkük'ün yerel
hükümetinin öncülüğü
terörden kurtulan
bölgelerde istikrarın
sağlanması ve gereken
hizmetlerin sunulması
olduğunu vurguladı.
Başkent Bağdat'ta bulunan
Birleşmiş Milletler Konut

Yapma Programı'nın
Bürosunda gerçekleşen
görüşmenin sonunda
taraflar Kerkük'te yıkılan
köylerde toplu konut inşa
edilmesine karar verdiler.
Öte yandan Kerkük'ün
yerel hükümetini
temsil eden heyet
alınan karardan dolayı
teşekkülerini ileterek
Kerkük'te hizmetin ve
istikrarın sağlanması için
gereken çalışmalarda adım
atacaklarını vurguladılar.

Kerkük Sabahı

KERKÜK'ÜN BAZI YIKILAN KÖYLERİNDE TOPLU KONUT PROJESİ

Türkmen Bölgelerinden
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28 yıl sonra
Kanayan Türkmen yarası Altunköprü
ve Tazehurmatu

Kerkük Sabahı

Ümit Köprülü
Milattan 250 yıl önce inşa
edilen Altunköprü kasabası,
kardeş şehirler Erbil ile
Kerkük’ü birbirlerine karayolu
ile bağlamaktadır. Kasaba
Kerkük’ten 40 ve Erbil’den 50
kilometre uzaklıktadır.
Eskiden beri kasabaya akan
Küçük Zap ırmağı Altunköprü’ye
girmeden önce ikiye
bölünmektedir ve kasabaya
girerken onu üç bölgeye
ayırmaktadır. Bu bölgeler ise,
“Büyük Yaka”, “Orta Yaka” ve
“Küçük Yaka” diye tanılmaktadır.
Kerkük’e yakın büyük yakaya
“Sılahiyye“ adı verilirken,
Orta kısımınada “Ortayaka”
isimi verilmiştir. Erbile yakın
kalan kısım ise de “Tisin” diye
adlandırılmıştır.
Altunköprü yakalarını bir
birine bağlayan köprüler ise
Sılahiye köprüsü 54 metre
ve Tisin köprüsü 116 metre
uzunluğundalardır.
Diktatör Saddam rejimi’nin,
Altunköprü’ye girmeden önce,

Zap ırmağı üstüne inşa ettiği
üçüncü köprü ise kasabanın
Türkmen yoğunlu halkına
ticari zarar vermek amaçlı
idi. Bu köprü Güneyden
kuzeye ve kuzeyden güneye
yönelen araçların kasabaya
girmemelerine sebep olmuş ve
böylece halkın ticaret, ziraat
ve turistikten maddi gelir
kaynaklarına kısıtlık getirmiştir.
Yırmıncı asrın seksenli
yıllarının evvelinde Baas rejimi,
Altunköprü belediyesinin
Köprülü şehit ve bazı dar gelirli
ailelere dağıttığı yerlerde
“Saddam” ve “Şehitler”
semtlerini istihdas atmıştır.
Katliamdan önce Körfez savaşı
Her kesce bellidir ki, Saddam
rejimi 2 Ağustos 1990 tarihinde
uydurmaca gerekçelerle, Irak’a
ait olduğunu iddia ettiği Kuveyti
işgal etti. Buna karşı çıkarak
kınayan bir çok devlet Amerika
Birleşik Devleti (ABD) ile büyük
bir pakt oluşturdu. 33 devltten
oluşan bu pakt sayesinde
dünya orduları Arap körfezine
döküldü. Devletler arası ve

birleşmiş milletler Konseyi’nin
tüm uyarılarına rağmen, İşgal
ettiği yerlerden keçilmeyen Irak
ordusu, 17 Ocak 1991 tarihinden
başlayarak, Bağdat dahil tüm Irak
vilayetlerinin, pakt ülkeleri savaş
uçakları tarafından, yoğun hava
saldırılarına maruz kalmasına
sebep olmuştu.
22 Ocak 1991 günü kara savaşı
başladı ve Irak ordusu kuveyt’ten
karşılık göstermeden çekilmek
zorunda kaldı. ABD ve İngiliz
güçleri Irakın Nasiriyye kentine
kadar Irak ordusunu geri sürdü
ve büyük bir hazimete uğrattı.
Bu hezimete tanıklık yapan
Irak halkı ise, Saddam rejimine
isyanlık bayrağını açmaya
başladı.
Mart ayında Irak rejimine karşı
büyük bir ayaklanma başladı
ve rejimin kotrolünden çıkan
vilayetlerin sayısı 14’e ulaştı.
Kerkük ve çevresi halkı da
kendilerini bu ayaklanmanın
içinde buldular.
Altınköprü kasabası 11
Mart günü, kasabadaki
silahlı Saddam güçleri ve

güvenlik personellerinin gece
karanlığından yararlanarak,
karşılık vermeden Dibis ilçesine
doğru kaçmaları sonucu, Kürt
silahlılarının eline geçmişti.
18 Mart gününde Kerkük şehri
de intifadeci silahlı gurupların
eline geçti. Devlete ait tüm
kurum, muessese binaları birer
birer talan edildi ve devletin
önemli daireleri yakıldı ve halkın
önemli belgeleri yok edildi.
İnsanların ev, iş yeri ve araçları
bile talandan nasibini aldı.
Saddam elemanları ve bir çok
gizli istihbarat şefleri ve güvenlik
ajanları bulundukları yerde infaz
edildi.
Altınköprü 28 Mart günü
Irak Ordusu yoğun hava
saldırısı, tank ve topların
bombardımanından sonra, 27
Mart günü Kekük’ü savaşsız
Kürt peşmergelerinden geri aldı.
Ondan önce de 26 Mart günü
Tuzhurmatu ve Tazehurmatu
kasabalarına da girmişti.
Irak ordusu karşısında her
hangi mukavemet vermeyen
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peşmergeler “geldi” diyerek ele
geçirdiği tüm kent ve kasabaları
bırakıp kaçtığı gibi, Ordunun
28 Mart sabahı Altunköprü
kasabasına gireceğinin haberini
27 Mart akşamı alır ve kasabayı
kuzey bölgesine doğru kaçarak
terk eder.
Irak ordusu saldırısından ve
baas rejiminin dönüşünden
canlarını kurtarmak için
Kerkük, Tuzhurmatu,
Tazehurmatu ve diğer Türkmen
kasabalarından Altunköprü’ye
sığınan Türkmenler’in çoğu
da kendilerini, kasabayı terk
ederek, Erbil şehrine doğru yola
çıktılar. Suçlarının olmadığını
ve askerlerin onlara birşey
yapmıyacağını sanan diğer
Köprülü Türkmenler ise, konuk
ettikleri Köprülü olmayan
ailelerle birlikte, evlerinde
kalmayı tercih ederler.
28 Mart sabahı Altunköprü’ye
doğru iki yönden ilerleyen
dördüncü tümen ve Saddamın
özel koruma ordusundan
bir taburun tank ve araçları
görünmeye başlar ve yanında,
kasabanın semalarında
görünen askeri helikopterler,
Altunköprü’den çıkan aileri
ateşe tutarak öldürür. Kasabayı
ele geçiren bu güçler dışında,
silahlarlarıyla birlikte bir grup
özel askerleri de askeri uçaklar
kasabaye taşır. bu yeni güçte
dördüncü tümen istihbarat
subayı binbaşı Süfyan Mustafa
El Asaad gücüyle birlikte,
özellikle Saddam semtindeki
evlere birer birer girip
insanlarına her türlü kötülük ve
ihaneti yaparak, tutuklamalara
başlarlar.
Altınköprü’deki o acılı dramayı
sayfalara dökmek için günler
yetmez aylar yazmamız lazım.
Suçsuz günahsız 102 erkek
yaşlı, genç ve çocuk ayırt
etmeden aileleri gözü önünde,
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Altınköprü’nün yakınındaki
kışlaya götürülüp, daha sonra
Dibis ilçesindeki ikinci tümenin
savaş okulu ordugahına intikal
edilerek, oradan da otobüslerle
karşısındaki mazarlığa götürülüp
kurşuna dizmişlerdir.
Vahşi katliamda şehit edilen
Türkmenler arasında:
- Ahmet Enver Köprülü (1942)
ve oğulları, Turan Ahmet Enver
Köprülü (1974) ve Atilla Ahmet
Enver Köprülü (1976).
- Kardeşler, Amir Mithat İzzet
(1960), İsam Mithat Ezzet
(1962) ve Hani Mithat İzzet
(1970).
- Kardeşler, Mansur Mazlum
Nuri (1967), Cengiz Mazlum
Nuri (1968) ve Nuri Mazlum
Nuri (1971).
- Kardeşler, Mehmet Halit
Mendan (1952) ve Adnan Halit
Mendan (1958).
- Kardeşler, Melik Feysal
Süleyman (1965) ve Şaalan
Feysal Süleyman (1967).
- Kardeşler, Tarık Bayız Hurşit
(1963) ve Adil Bayız Hurşit
(1972).
- Kardeşler, Nevzat Kadır
Rahman (1968) ve Eyad Kadır
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Rahman (1971).
- Kardeşler, Şahin Nasih
Bezirgan (1975) ve Atilla Nasih
Bezirgan (1977).
- Kardeşler, Yaşar Hüseyin
Abdurrahman (1965) ve Orhan
Hüseyin Abdurrahman (1967).
- Mehmet Reşit Veli (1925) ve
oğlu İmat Mehmet Reşit (1960).
- İhsan Ali Feyzullah (1932) ve
oğlu Hişam Ali Feyzullah (1971)
de bulunmaktalardı.
Türkmenler yok ediliyor
Uzun yıllardan beri, Irak’ta
iktidara gelen tüm rejimler,
Irak Türklerine her türlü
haksızlık, zulüm, baskı,
soykırım ve asimile eylemlerini
uygulamaktan geri kalmamıştır.
Türkmenler her dönemde
iktidarlar tarafından hor
görülmüş, vatandaşlık
haklarından yoksun kalmış
araplaştırılmış, kürtleştirilmiş,
suçsuz yere tutuklanmış,
hapishanelere atılmış, idam
edilmiş, yurt ve topraklarından
göçe mecbur edilmişlerdir.
Artık bu hale bir dur demenin
zamanı geldi geçti bile. Bugün
Türkmeneli’nin Musul, Telafer,
Karakoyun gibi bir çok il, ilçe ve
kasabalarımız Irak ve Şam İslam
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Devleti (IŞİD) terör gurupları
eline geçerek, halkımızın
bir milyonundan ziyadesi,
hayatlarını Irak’ın diğer illerinde
çadırlarda geçirmektedirler.
Çoluk çocuk perişan halde.
Türkmen milleti kendine
gelmeli ve iyice bir silkinmeli.
Bizi yok etmeye çalışan
devletlerarası güçlerin iğrenç
planlarını bozmak için, birlik ve
beraberliğimizi korumalıyız.
Birlik beraberliğimizi
koruduğumuz zaman, bizleri
yok etmeye çalışan güçlerin
karşısına yenilmez kadar güçlü
çıkacağız.
Unutmayalım ki de haklar hiç
bir zaman verilmez, alınır biz
de şehitlerimizin kanlarının
yerde kalmaması ve halkımızın
kurtuluş ve özgürlüğü için, tüm
haklarımızı alıncaya kadar el ele,
gönül gönüle ve omuz omuza
mücadele etmeliyiz.
Allah şehitlerimizden
rahmetini esirgemesin,
onlara cenneti firdevsi nasip
etsin. ve milletimizi korusun.
Amiiiiiiiiiiiiiiiiin
Ümit Köprülü
Türkmenşanı Bağımsız Medya
ve Araştırma Merkezi
Genel Yönetmeni

Kerkük Sabahı

Türkmen Bölgelerinden
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile Barcelona
çeyrek finale yükseldi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde
Barcelona ve Liverpool adını
çeyrek finale yazdırdı. Bercelona
evinde Lyon'u 5-1, Liverpool ise
deplasmanda Bayern Münih'i 3-1
yenerek bir üst tura çıktı.
Avrupa futbolunun kulüpler
düzeyindeki bir numaralı
turnuvasında, son 16 turu
rövanşlarına 2 maçla devam
edildi.
Gecenin en önemli maçında
Liverpool deplasmanda Bayern
Münih'i 3-1 mağlup ederek
çeyrek finale çıktı.
Konuk takım, 26. dakikada Sadio
Mane'nin kaydettiği golle 1-0
öne geçti. Bayern Münih, 39.
dakikada Joel Matip'in kendi
kalesine attığı golle durumu 1-1'e
getirdi ve ilk yarı bu skorla sona
erdi.
İkinci devrede golleri bulan
taraf Liverpool oldu. İngiltere
temsilcisi, 69. dakikada Virgil van
Dijk ve 84. dakikada Mane'nin
attığı gollerle mücadeleden 3-1

galip ayrılarak çeyrek finale çıktı.
Gecenin diğer maçında ise
Katalan takım Barcelona,
deplasmanda berabere kaldığı
Fransız takımı Olympique Lyon’u
5-1 mağlup ederek çeyrek final
biletini elde etti.
Ev sahibi ekip, ilki penaltıdan
olmak üzere 18 ve 78.
dakikalarda Lionel Messi, 31.

dakikada Philippe Coutinho,
81. dakikada Gerard Pique, 86.
dakikada Ousmane Dembele'nin
golleriyle karşılaşmayı 5-1
kazandı ve adını çeyrek finale
yazdırdı. Lyon'un tek golünü, 58.
dakikada Lucas Tousart kaydetti.
Şampiyonlar Ligi'nde 131. maçına
çıkan Arjantinli yıldız Lionel
Messi, turnuvada en fazla forma

giyen Barcelonalı futbolcular
sıralamasında ikinciliği paylaştığı
Andres Iniesta'yı (130) geride
bıraktı. Listenin zirvesinde
Barcelona formasıyla 151 maçta
görev alan Xavi bulunuyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek
final maçları, 9-10 ve 16-17 Nisan
tarihlerinde oynanacak.
euronews

Kerkük Sabahı

Volkan Demirel, Sezon Sonu Jübile Yapacak
Fenerbahçe'de bu sezon yediği gollerle en çok eleştiri alan
isimlerden olan Volkan Demirel'in sezon sonunda jübile
yapmaya karar verdiği öne sürüldü.
Fenerbahçe'de sezon başında sözleşmesini yenileyen Volkan
Demirel'in gelecek sezon için verdiği karar netleşti.
Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel'den flaş
karar... Sarı lacivertlilerin uzun yıllar kalesini koruyan 37
yaşındaki file bekçisi, Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili
kararını netleştirdi.
Sarı lacivertlilerde kalıp kalmayacağı tartışma konusu olan
kaleci Volkan Demirel'in futbolu bırakma kararı aldı. Tecrübeli
file bekçisinin sezon sonu Sarı-Lacivertli forma altında jübile
yapacağı öğrenildi.
Sezon sonunda jübilesini yapocağı öğrenilen Volkan
Demirel'in, yine kulüp içerisinde bir görevde yer alacağı
belirtildi. Tecrübeli kalecinin, takımda kaleci antrenörü olarak
çalışacağı ortaya çıktı.
Sporx

SPOR
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22 yaşındaki Devin Booker
NBA tarihindeki 3'üncü
rekorunu kırdı
Amerikan Basketbol Ligi'nde Batı
Konferansı ekiplerinden Phoenix
Suns'ın 22 yaşındaki guard'ı Devin
Booker, Washington Wizards'ı
konuk ettikleri maçta rakip potaya
50 sayı göndererek 3'üncü kez
NBA tarihine geçti.
Devin Booker bir önce oynanan
Utah Jazz maçında da 59 sayıyla
oynamıştı. Genç oyuncu böylece
üst üste oynan iki maçta 50 sayı
barajını geçen en genç oyuncu
unvanını alarak NBA tarihindeki
yerini aldı.
Devin Booker'ın rekor kırdığı bu
iki maçta da Phoenix Suns'ın
rakiplerine yenilmesiyse dikkat
çekti. Phoenix Suns bir önceki
maçta 125-92'lik skorla Utah

Jazz'dan 33 sayı fark yerken, kendi
evinde oynadığı son maçta da
Washington Wizards'a 121-124 ile
boyun eğdi.
Booker, NBA tarihinde bir
maçta 70 sayı barajını geçen 6
oyuncudan biri konumunda. Genç
oyuncu henüz 20 yaşındayken
2017 Mart ayında Boston Celtics
potasına 70 sayı atmıştı. Booker
bu sezon 26,5 sayı ortalamasıyla
kariyerinin en iyi performansını
gösteriyor.
Booker Şubat ayındaki NBA AllStar gecesinde düzenlenen 3 sayı
yarışmasında 28 kez isabetli şut
atarak bu alandaki yeni rekorun
sahibi olmuştu.
euronews

ABD Kadın Milli
Futbol Takımı'nın tüm
oyuncuları Amerikan
Futbol Federasyonu
aleyhine dava açtı.
28 futbolcu, Dünya
Kupası'na 3 ay kala

federasyonu, cinsiyet
ayrımcılığı yapmakla
suçluyor.
Kadın futbolcular,
ABD Erkek Milli Futbol
Takımı'nın oyuncularına
kıyasla daha düşük ücret

aldıklarını ve daha kötü
koşullarda çalıştıklarını
söylüyor.
2016 yılında da ABD
Kadın Milli Futbol
Takımı'nın 5 oyuncusu
(Alex Morgan, Carli

Lloyd, Megan Rapinoe,
Becky Sauerbrunn
ve Hope Solo)
benzer nedenlerle
federasyondan şikayetçi
olmuştu.
Davacılar, kendilerine
ödenen ücretin, erkek
futbolculara ödenenin
yarısından az olduğunu
söylemişlerdi.
Amerikan Futbol
Federasyonu ise Los
Angeles'ta açılan son
davayla ilgili bir açıklama
yapmadı.
ABD Kadın Milli Futbol
Takımı, Dünya Kupası'nı
3 kez (1991, 1999 ve
2015) kazandı.
Ülkenin Erkek Milli

Futbol Takımı'nın
bugüne kadar Dünya
Kupası'ndaki en büyük
başarısı ise 1930'daki
ilk turnuvada elde ettiği
3.lük.
ABD Erkek Milli Futbol
Takımı, Türkiye'nin 3.
olduğu 2002'de Dünya
Kupası'nda da çeyrek
final oynamıştı.
FIFA Kadınlar Dünya
Kupası, 7 Haziran-7
Temmuz tarihleri
arasında Fransa'da
yapılacak.
Son şampiyon ABD F
Grubu'nda Tayland, Şili
ve İsveç'le karşılaşacak.

Kerkük Sabahı

ABD Kadın Milli Futbol Takımı'ndan federasyona
cinsiyet ayrımcılığı davası
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ŞEHİTLER HAK YOLUNDA
TÜRKMENLER

Kerkük Sabahı

Anıtsal
heykeller
Geride bıraktığımız haftada 28 Mart günü ırak
Türkmenlerinin tarihinde acı bir tarihtir
Saddam rejimi tarafından yüzlerce Sivil Türkmen
katledildi.. katliamın adı Altunköprü tazehurmatu
katliamı oldu ..
2003 senesinden bu yana her yıl bu katliam ile
ilgili anma törenleri Altunköprü nahiyesinde,
üniversitelerde, enistitülerde ve okullarda
yapılmaktadır
Türkmen kanalı muhabiri olarak Altunköprüde
katliamın 28. yıl dönümü törenini canlı yayın
yaptığımızda Dikkatimi çeken ordaki yapılan anıt
oldu .
Bir kaç sene evvel Altunköprü'de mezarlığın içinde
acı katliam için köprülü aydın bir iş adamı anıtsal
bir heykel yaptırdı
Katliama laik bir anıt oldu aynı zamanda
Nahiyeye bir eser kazandırdı olayın simgesi oldu
Hatta Google'da Altunköprü hakkında bir bilgi
aradığınızda anıtın resimleri karşınıza hemen çıkar.
Bu gibi anıtlar tarihin kanıtıdır yaşanan milli
olayların ve hadiselerin sembolü olur
Benim Çağrım odur ki diğer Türkmen bölgelerinde
şehitlerimiz için tarihimiz için bu toprakların gerçek
sahibi ve seveni için . öz tarihimizi yüceltmezsek
kimse yüceltmez onun için görkemli anıtlar yapılsın
tarihimizi bir tek kitaplarda değil bu anıtları bu
meydanlarda göstermeliyiz bu anıtlar kitaplardaki
yazılan tarihin örtüşen gerçeğidir
seyahet için gittiğimiz ülkelerde şehitler adına ve
ya milli olaylar anlatan meydanlara ve anıtlara
rastlarız
Bu kültür güçlü milletlerde tarihini geleceğine
bağlayan milletlerde var Maalesef türkmen
bölgelerinde Yok ..
Türkmen siyasetçileri çok sayıda milli kültürel
dernek ve kurumlar yönetiyorlar ama bu yönde
çalışmaları sıfır diyecek kadar yok onları sorumlu
olarak gösteriyorum ..
wAli efendioğlu

ŞEHİTLERİNİ
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R MEŞALEDİR
ANDILAR

BBC
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Irak Türkmen Müziği Üzerine
Şemsettin Küzeci
– Yine TRT repertuarında;
1797 no’lu “Güzellerden üç
güzel var” türküsü başlık
olarak yanlış repertuara
geçmiştir. Doğrusu
“Gözellerde üç gözel var”
olmalıdır.
Sonuç
-Genel olarak Kerkük
türkülerinin önemli
özelliklerinden biri Türküler
nakarat ile başlamaktadır.
-Abdülvahit Küzeci bazı
Anadolu türkülerinin
sözlerini Türkmen şairlerinin
güfteleriyle değiştirerek
Irak Türkmen Folklorunu
Anadolu folkloruyla
kaynaştırmıştır.
-Irak Türkmen (Kerkük)
Türküleri Türk Halk Müziği
repertuarında önemli bir
yere sahiptir. Küzeci’nin icra
ettiği horyat ve türküler,
özellikle de Türkiye ve
Azerbaycan’da halka
arasında çok yaygın bir
şekilde anılmaktadır.
-Abdurrahman Kızılay ile
Abdülvahit Küzeci’nin
türküleri çoğu başta
TRT’de olmak üzere Türk
Halk Müziği sanatçılarınca

büyük ilgiyle Türkiye’de
okunmuştur. Yine bu
türküler Azerbaycan
sanatçıları tarafından da
benimsenmiştir. Ayrıca,
Abdülvahit Küzeci’nin
okuduğu türküler arasında
10 civarında Azerbaycan
türküsü bulunmaktadır.
-Kerkük türkülerinin
özelliklede Küzeci’nin
okuduğu türkülerin dili
Azerbaycan şivesinin
yüzde yüz olmazsa da
büyük ölçüde aynı şivede
okunduğu önemli bir
gerçektir. Bu da Irak
Türklerinin konuşma şivesi,
Azerbaycan şivesi olduğunu
da bir bakıma ispatlıyor.
-TRT Türk Halk Müziği
repertuarındaki okunan
Kerkük Türkülerinin özellikle
de Abdülvahit Küzeci’nin

kaynak kişi olarak gösterilen
bazı Türkülerde nerdeyse
Kerkük ağzı bilerek veya
bilmeyerek türkülerden
arındırılmaya çalışılmıştır.
Müzik bakımından da bazı
Türkülerde ritim hatası
saptanmıştır. Hızlı curcuna
olan bazı türküleri 10/8’den
6/8’de farklı bir ritimel
kaydedilmiştir.
Bugün Azerbaycan müziğinin
nasıl bir özelliği ve yeri var
ise, Kerkük türkülerinin de
öyle bir özelliğinin olmasını

Kerkük Sabahı

YARALI KİFRİ
Yaralı Kifri Kitabında, güzelim Kifrinin Tarihi güzeliği.
Bahçeleri. Bağ bostanları. Kapalı Çarışısı ve tüm varlıklarını
şiir kitabı olmasına rağmen yer verilmektedir.(YARALI
KİFRİ) şiir kitabı Kifri İlçesinin yetiştirdiği şairlerinden
İbrahim Mehmet Ali (Türkmemed) adıyla tanınan
şairimizin şiirlerini içermektedir. Kitabın ön sözünde
Kifride Türkmenler Başlığı adı altında altında Büyük
Üstadımız Mutasam Namık Bayatlı bey kaleme almıştır.
Türkmemed Şairimiz yaşamı boyunca yaşadığı toprağının
özlemi, hasreti ve sevgisini, Türkmen varlığını ön planda
tutarak duygularını yansıtmıştır.
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(3)

isterdik. Ancak ne yazık ki,
Kerkük türkülerinin bazı
sözleri bozulmuştur. Burada
hem Türkiyeli sanatçı ve
müzisyenlerin hem de
Abdülvahit Küzeci’nin de
bazı hataları olmuştur.
Küzeci, Kerkük’te okuduğu
türkülerin tamamında
Kerkük ağzına özen
göstermiştir. Ancak aynı
türkü Türkiye’de İstanbul
şivesinde okunması
istenirken, türkünün
orijinalinden sapmıştır.

Kerkük türkülerinin genel
olarak ve Abdülvahit
Küzeci’nin özel olarak
okuduğu türkülerin
çoğunlukla nakarat
bölümleriyle başlaması,
Irak Türkmen Müziği’nin
önemli özelliklerinden
biridir. Kerkük türküleri
ve Abdülvahit Küzeci’nin
okuduğu türkülerinin
çoğu Bayatî, Hicaz, Rast,
Çargâh, Segâh ve Hüseynî
makamlarında icra edilmiştir.
( Kerkük Gazetesi )
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Fransa'da 1960'larda ortaya
çıkan Yeni Dalga (Nouvelle
Vague) sinema akımının
tek kadın temsilcisi olan
yönetmen Agnes Varda 90
yaşında hayatını kaybetti.
Varda, "Yeni Dalga akımının
büyükannesi" olarak da
anılıyordu.
Asıl ismi Arlette Varda
olan Belçika doğumlu
Fransız sinemacı ve
fotoğrafçı, bir süredir
kanser tedavisi görüyordu.
Ailesi ölüm sebebinin de
kanser tedavisine bağlı
komplikasyonlar olduğunu
duyurdu.
Varda, "Cléo de 5 à 7" (5'ten
7'ye Cléo ) ve "Le Bonheur"
(Mutluluk) filmleriyle sinema
dünyasının öncüleri arasında
yer aldı. Fransız yönetmen
ayrıca, 2017'de Akademi'nin
Onur Ödülü'nü alan ilk kadın
yönetmen, Cannes Film
Festivali'nde de 2015'teki
Altın Palmiye Onur ödülü
alan ilk kadın yönetmen
oldu.
Varda ayrıca Fransa'nın en
yüksek seviyedeki Ulusal
Madalyası Légion d'Honneur
ve Fransız Akademisi'nin
René Clair Ödülü'nün de
sahibi.
Fransız yönetmen,
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Agnes Varda: 90 yaşında
ölen 'Yeni Dalga
akımının büyükannesi'
yönetmen

fotoğraftan sinemaya, uzun
metrajdan belgesele özgürce
geçiş yapabilen ve bu
alanda kartları rahat rahat
karıştırıp dağıtabilen nadir
sanatçılardan biriydi.
Varda, 30 Mayıs 1928'de
Brüksel'de doğdu.
Anadolu'dan göç eden Yunan
babası ve Fransız annesiyle
Belçika'dan sonra Fransa'nın
Sete bölgesinde daha sonra
Paris'te yaşamaya başladı.
Sinemaya adımını 25 yaşında
ilk uzun metraj filmi La
Pointe Courte ile (Paralal
Yaşamlar) attı.
Varda, ilk uzun metraj
filminden önce "çok az

Fotoğrafta 1967 yılında ünlü makam okuyucusu
rahmetli Topal Molla Muhammed bulunmaktadır.

sayıda film izlediğini"
söylemişti.
Bu film, İkinci Dünya Savaşı
sonrası yaşanan isyan,
idealizm ve güçlenen
özgürlük hissi ve modern
hayatların etkisinin beyaz
perdeye yansıdığı Yeni Dalga
akımının da ilk filmi olarak
kabul ediliyor.
Yeni Dalga akımının diğer
isimleri François Truffaut ve
Jean-Luc Godard'ın aksine,
bu sektöre eleştirmen olarak
girmemişti.
Agnes Varda'nın ilk başyapıtı
da, 1962'de çektiği 'Cléo de
5 à 7' filmi oldu. Varda'nın
Yeni Dalga'nın 'annesi' olarak

anılmasının da önünü açan
film, kanser testi sonuçlarını
bekleyen bir modelin iki
saatini anlatıyor.
Sanatçının öne çıkan film
ve belgeselleri arasında
Sans toit ni loi Vagabond
(1985), Kung-fu master
(1988), sinemacı eşi Jacques
Demy'nin ölümünden sonra
1991'de çektiği Jacquot de
Nantes, Les Glaneurs et la
Glaneuse (2000), Deux an
apres (2002) ve 2008'deki
otobiyografik çalışması Les
Plages d'Agnes (Agnes'in
Plajları) da bulunuyor.
Agnes Varda'nın 'Visages,
villages' belgeseli 2018'de

Oscar adayı oldu. Belgeselin
konusu, İstanbul'da
da 'Şehrin Kırışıklıkları'
projesiyle duvarlara yapıtlar
bırakan genç fotoğraf
sanatçısı JR ile Fransa'nın
köylerinde yaptıkları
gezilerdeki arkadaşlıkları ve
gördükleriydi.
Yönetmenin "Agnes Varda'yı
Anlatıyor" adlı otobiyografik
belgeseli geçen ay
Berlin Film Festivali'nde
gösterilmişti. Sanatçının
filmleri 'Agnes Hakkında
Her Şey Toplu Gösterimi'
kapsamında Mart ayında
da Türkiye'de izleyiciyle
buluşmuştu

Cumhur'un
DAĞARCIĞI'NDAN

1960 yılında
Kerkük Kalesi'nin
büyük çarşıya
giden tarafından
çekilen bir
fotoğrafıdır.

Kerkük Sabahı
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İslam coğrafyasından ABD'nin Golan Tepeleri
kararına tepkiler, kim ne dedi?

Amerika Birleşik
Devletleri Başkanı
Donald Trump'ın "Golan
Tepeleri üzerinde İsrail'in
egemenliğini ABD'nin
resmen tanıdığını" ilan
eden başkanlık kararını
imzalamasına Avrupa
Birliği ve Birleşmiş
Milletler'in yanı sıra
Müslüman nüfusu yoğun
ülkelerden de tepkiler
gelmeye devam ediyor.
Suriye'de işgal altındaki
toprakların İsrail'e ait
olduğunu tanıyan ABD
yalnız kaldı, peki hangi
ülke bu karara ne tepki
verdi?
Arap Birliği
Arap Birliği, ABD Başkanı
Donald Trump'ın Golan
Tepeleri'ne ilişkin kararını
kınadı. Birlikten yapılan
açıklamada, "ABD'nin
Golan Tepeleri üzerinde
İsrail'in egemenliğini
tanıması Washington
yönetiminin uluslararası
hukukun dışına çıktığının
göstergesidir. Arap Birliği,
kararı en sert ifadelerle

kınamaktadır. Söz konusu
karar şekil ve konu
bakımından geçersizdir."
ifadelerine yer verildi.
Irak
Irak Dışişleri Bakanı
Muhammed Ali el-Hekim,
yaptığı açıklamada,
"İşgal altındaki Golan
Suriye'nin asli toprağıdır
ve bu, Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyinin
kararı gereği tamamen
Suriye'nin egemenliğine
iade edilmelidir. Golan'ın
ne gerekçeyle olursa
olsun siyonistlere
ilhakını kabul etmeyiz."
değerlendirmesinde
bulundu.
Ürdün
Ürdün Dışişleri Bakanı
Eymen es-Safedi, yaptığı
yazılı açıklamada,
"Uluslararası toplum, bir
toprağın güç kullanılarak
ilhak edilmesine izin
vermeyen kararlara
bağlı kalmalı. Ürdün'ün
işgal altındaki Golan
Tepeleri'nin İsrail'e
ilhakını reddeden tutumu

net ve sabittir." ifadelerini
kullandı.
Lübnan
Lübnan Dışişleri
Bakanlığı'ndan yapılan
açıklamada, "Trump'ın
İsrail'in Golan Tepeleri
üzerindeki egemenliğini
tanıması, uluslararası
hukukun tüm kurallarına
aykırı olmasının yanı sıra
adil bir barışı sağlama
yönündeki çabaları
da baltalamaktır."
ifadesi kullanıldı. İşgal
edilen toprakların
geri verilmemesi
halinde barıştan söz
edilemeyeceğine vurgu
yapılan açıklamada,
"Golan Tepeleri, Suriye
Arap topraklarıdır ve
hiçbir kararın bu gerçeği
değiştirmesi de mümkün
değildir. Aynı şekilde
hiçbir ülkenin, tarih
sahteciliğiyle bir ülkenin
topraklarını üçüncü
bir ülkeye vermesi de
mümkün değildir."
denildi.
Türkiye

Türk Dışişleri
Bakanlığından yapılan
açıklamada, "ABD
yönetiminin İsrail
tarafından 1967
yılından bu yana işgal
altında tutulan Golan
Tepeleri üzerindeki İsrail
egemenliğini tanıma
kararını esefle karşılıyor
ve şiddetle kınıyoruz."
denildi.
Katar
Katar Dışişleri Bakanlığı,
"BM Güvenlik Konseyi'nin
1981 yılı 497 sayılı
Golan Tepeleri'ne ilişkin
kararını küçümseyen İsrail
işgaline yardımcı olmak,
işgal edilmiş Golan'ın
bir Arap toprağı olduğu
gerçeğini kesinlikle
değiştirmeyecektir.
İsrail'in Golan Tepeleri
üzerine hukukunu,
yönetimini ve idaresini
mecbur kılması,
hiçbir hukuki etki
olmaksızın geçersiz
ve hükümsüzdür."
açıklamasında bulundu.
Fas

Fas Kralı 6. Muhammed
"Golan Tepeleri,
işgal altındaki Suriye
toprağıdır. İsrail'in
tepeleri ilhak kararı,
illegal ve geçersizdir."
ifadelerini kullandığı
açıklamasında, söz
konusu kararın, "Birleşmiş
Milletler Güvenlik
Konseyi (BMGK) başta
olmak üzere uluslararası
kararları ihlal anlamı
taşıyor." dedi.
Umman
Umman Dışişleri
Bakanlığından yapılan
açıklamada, ABD'nin
söz konusu kararı
kınanarak, "Umman,
Golan Tepeleri'nin
İsrail işgali altındaki
Suriye toprağı olduğunu
vurguluyor." denildi. ABD
Başkanı Donald Trump'ın
uluslararası hukukla
uyuşmayan kararının bu
gerçeği değiştirmeyeceği
kaydedilen açıklamada,
kararın bölgede istikrarın
tesisine katkı sağlamadığı
da ifade edildi.
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Yemen
Yemen Dışişleri
Bakanlığı'ndan yapılan
açıklamada, "ABD'nin
kararı uluslararası
hukukun ihlalidir." ifadesi
kullanıldı. ABD'nin
kararının Suriye toprağı
olan işgal altındaki
Golan Tepeleri'nin
yasal statüsünü
değiştirmeyeceğine
vurgu yapılan
açıklamada, Birleşmiş
Milletler'in kabul
etmediği ve uluslararası
hukuka da aykırı olan
başka toprakların
güç kullanımıyla ele
geçirilmesini Yemen'in
reddettiği belirtildi.
Mısır
Mısır Dışişleri
Bakanlığından yapılan
yazılı açıklamada,
Dışişleri Bakanı Samih
Şükri'nin, Amerikalı
mevkidaşı Mike Pompeo
ile Washington'daki
görüşmede , ülkesinin
Golan Tepeleri
konusundaki sabit
tutumunu hatırlatarak,
"Golan Tepeleri
uluslararası yasalarla
da teyit edildiği üzere
Arap toprağıdır." dediği
aktarıldı.
Moritanya
Moritanya, ABD'nin
Golan Tepeleri kararına
tepki göstererek,
uluslararası meşru
hukuk gereği Suriye'nin
toprak bütünlüğüne
bağlı olduğunu belirtti.
Dışişleri Bakanlığı'ndan
yapılan yazılı açıklamada,
"Bu durum genel ilkeleri
düzenleyen hukukun ve
uluslararası meşruiyet
kararlarının ihlali olup,
bölge ve tüm dünyanın
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Moritanya, Suriye'nin
hakkının tamamen
arkasında durmaktadır."
denildi.
İran
Trump'ın Golan Tepeleri
kararını değerlendiren
İran Cumhurbaşkanı
Hasan Ruhani, "Irkçı,
hukuksuz ve savaş yanlısı
bir grup Beyaz Saray'a
hakim oldu. Her gün
başka bir uluslararası
yasayı ayaklar altına
alıyorlar. Golan meselesi
de onların hukuka ve
barışçıl çözümlere karşı
olduklarını gösterdi"
şeklinde konuştu.
Malezya
Malezya Dışişleri
Bakanlığından yapılan
açıklamada söz konusu
kararın kabul edilemez
olduğu belirtilerek,
"Düşüncesiz ve kışkırtıcı
bir hamle ikiyüzlülükten
başka bir şey değildir.
Bu karar ABD'nin
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Kırım hakkındaki
tezlerini tamamen
geçersiz kılmıştır.
İsrail'in, Suriye'ye ait
işgal altındaki Golan
Tepeleri'nden geri
çekilmesi sağlanmalıdır.
Malezya, Suriye'ye
ait Golan Tepeleri
hususundaki değişmez
tavrını yinelemektedir."
ifadesi kullanıldı.
Körfez parlamentoları
Körfez ülkeleri
parlamento başkanları,
ABD Başkanı Donald
Trump'ın Golan Tepelerini
"İsrail toprağı" olarak
tanımasını kınadı. Suudi
Arabistan'ın başkenti
Riyad'da gerçekleştirilen
ve Katar'ın da temsil
edildiği toplantısının
sonuç bildirgesinde,
uluslararası kararlara göre
Golan Tepelerinin işgal
altındaki Suriye toprağı
olduğu belirtildi.
Tunus
Tunus Parlamentosu,
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ABD'nin Golan Tepeleri
üzerinde "İsrail'in
egemenliğini" resmen
tanıma girişimini
reddettiğini açıklayarak,
uluslararası kurum ve
kuruluşları özellikle
BM'yi, ABD'nin tek taraflı
girişimine karşı kararlı
bir duruş sergilemeye
çağırdı.
Somali
Somali Dışişleri
Bakanlığından yapılan
yazılı açıklamada, "Somali
Federal Cumhuriyeti,
Golan Tepeleri'nin tüm
uluslararası meşru
kararlara göre yasa dışı
şekilde İsrail tarafından
işgal edilen, Suriye'ye
ait bir toprak parçası
olduğu noktasındaki
sabit duruşunu teyit
etmektedir." ifadesi
kullanıldı.
Suudi Arabistan ve
Bahreyn
Suudi Arabistan ve
Bahreyn'den yapılan
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ortak açıklamada,
Golan Tepelerini işgal
altındaki Suriye toprağı
olarak tanıdığı belirtildi.
ABD'nin Golan kararının
kabul edilemez olduğu
ve oldubittiye getirme
çabalarının gerçekleri
değiştiremeyeceği
vurgulanan bildiride,
"ABD yönetiminin
uygulaması, Birleşmiş
Milletler kararlarının ve
uluslararası hukukun
açıkça ihlalidir. Orta
Doğu'da barış ve güvenlik
adına olumsuz sonuçlar
doğuracaktır." ifadelerine
yer verildi.
Filistin
Filistin Devlet Başkanı
Mahmut Abbas'ın
açıklamasında, "Filistin'in
Kudüs üzerindeki
egemenliğine ya da
herhangi bir Arap
toprağına dokunan hiçbir
karar meşru değildir"
ifadelerine yer verdi.
Trump'tan Golan Tepeleri
kararı
ABD Başkanı Donald
Trump, "Golan Tepeleri
üzerinde İsrail'in
egemenliğini ABD'nin
resmen tanıdığını" ilan
eden başkanlık kararına
imza attı.
Trump, 21 Mart'ta
Twitter'dan yaptığı
açıklamada, "52 yılın
ardından ABD için İsrail'in
Golan Tepeleri üzerindeki
egemenliğini tam olarak
tanımanın zamanı geldi."
değerlendirmesinde
bulunmuştu.
İsrail, Suriye toprağı
olan Golan Tepeleri’ni
1967'den bu yana işgal
altında tutuyor.
euronews

Kerkük Sabahı

Dünyadan

sağlık
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Kilo almamak ve gece
rahat bir uyku çekmek
için genelde yatmadan
önce atıştırmak çok
da tercih edilmez.
Çoğunlukla sağlıksız
olarak düşünülen gece
yemek yemek aslında
ne yediğinize bağlı
olarak değişir. Gece
yediğinizde faydası
katlanan ve sağlığınıza
inanılmaz olumlu etki
sağlayacak bu besinler
sizi çok şaşırtacak! İşte
gece tüketildiğinde
vücudunuza sayısız
fayda sağlayan
besinler listesi..

Genellikle beslenme ve diyet
uzmanları akşam belli bir saatten
sonra yemek yeme alışkanlığının
bırakılması gerektiğini söylerler.
Ancak birazdan vereceğimiz
yiyeceklerde tam tersi bir durum
söz konusu olacak
Bu besinleri gece tüketerek hem
faydalarından daha iyi şekilde
yararlanacak hem de dümdüz bir
karna sahip olabileceksiniz. İşte
gece yediğinizde faydasını daha
fazla göreceğiniz o yiyecekler
Beslenme ve diyet uzmanları
genellikle günün belirli
saatlerinden itibaren yemek
yeme alışkanlığının bırakılması
gerektiğini söylerler
Ancak birazdan açıklayacağımız
yiyecekler gece tüketildiğinde
sağlığımıza çeşitli faydalar
sağlıyor. Üstelik bu yiyecekler
gece tükettiğinizde dümdüz bir
karna sahip olmanıza yardımcı
oluyor
KARPUZ
Karpuzlar içi lif ve su dolu en
önemli besinlerden birisidir.
Yatmadan önce karpuz yemek
dümdüz bir karna sahip
olmasının yanında, bu besin
maddesi, vücudunuzda fazla
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Bu Besinler Tüm
Vücudu Temizliyor
miktarda bulunan sıvıların
giderilmesi için gerekli olan bir
mineraldir.
Ayrıca karpuz, bağışıklık
sisteminizle yakından ilgisi olan
ve bunun yanı sıra iltihaplanma
ile mücadele eden C vitamini
bakımından zengin bir maddedir.
DOMATES
Domatesi çoğu insan sever ve
bir miktar protein ile bu gıdayı
birleştirirseniz eğer sağlıklı bir
akşam yemeği için muazzam bir
seçenek elde etmiş olursunuz.
Domateslerin içi antioksidanlar
ile doludur. Birçok nedenden
dolayı kilo vermemize yardımcı
olurlar: domates, iltihaplanma
ve sıvı tutulması ile mücadele
eder.
ZEYTİNYAĞI
Sızma zeytinyağında bulunan
oleik asit gibi yağ asitleri
vücudunuzda özellikle karın
bölgesinde bulunan daha
dayanıklı ve parçalanması zor
olan yağların parçalanmasına
yardımcı olur.
Gece yatmadan önce içeceğiniz
bir kaşık zeytinyağı ile karın
yağlarının erimesini sağlamanın
mümkün olduğu söyleniyor.
ENGİNAR
Karaciğer sağlığına iyi gelen
enginar , akşam yemeği için
mükemmel bir seçenek olacaktır.
Sonuçta tahmin edebileceğiniz
gibi bu organınız gece boyunca

vücudunuzda detoks etkisi
sağlar
KUŞKONMAZ
Yabani veya beyaz kuşkonmaz
olsun, fark etmez. İstediğiniz
kadar yiyebilirsiniz çünkü
tüm bunlar sizin sağlığınız
için iyi olacaktır. Kuşkonmaz,
vitaminlerle (A, B kompleksi,
C ve E vitaminleri), aynı
zamanda çinko ve potasyum gibi
mineraller ile doludur
Bu listede de daha rahat
uyumanızı, uykuya daha kolay
dalmanızı sağlayacak doğal
ipuçlarını derledik. Özellikle
uykusuzluk çekiyorsanız, gece
yatmadan önce bu yiyecek ve
içecekleri bir deneyebilirsiniz.
BADEM
Badem magnezyum zengini
bir kuruyemiştir. Magnezyum
uyku kalitesini artırdığı gibi
kemiklerinizi de güçlendirir.
Vücutta magnezyum
seviyesinin düşmesinin uykuya
dalmayı zorlaştırdığı bilimsel
araştırmalarla kanıtlanmıştır.
PİRİNÇ
Beyaz pirinç, özellikle de
yasemin pirinci, glisemik indeksi
yüksek olduğu için uykuya dalma
sürenizi kısaltmada çok etkilidir.
VİŞNE SUYU
Bilim insanlarına göre bir bardak
vişne suyu içmek daha hızlı
uykuya dalmanızı sağlayabilir.
Çünkü vişne melatonin salgısını

artırır. Hatta bir araştırmaya
göre vişne suyu içen deneklerin
insomnia belirtilerinde iyileşme
gözlenmiş.
MARUL
Marulun sütünde bulunan
laktukaryum maddesinin
sakinleştirici etkileri bulunur.
Marulu salata olarak
yiyebileceğiniz gibi 3-4 marul
yaprağını 15 dakika sıcak suda
tutup içine birkaç yaprak
da nane katarak çay gibi
içtiğinizde daha rahat bir uyku
uyuyabilirsiniz.
TAHIL GEVREĞİ
Yatmadan önce bir kase sütlü
tahıl gevreği yediğinizde
karbonhidrat ve kalsiyumun
etkisiyle uyumanız kolaylaşır.
PAPATYA ÇAYI
Papatya çayı rahat uyumanızı
sağlamakta etkilidir çünkü
papatya çayı içtiğinizde
vücudunuzda sinirleri ve kasları
gevşetip hafif bir sakinleştirici
etkisi olan glisin isimli doğal
kimyasal madde seviyesi yükselir
BAL
Balda bulunan doğal şeker,
insülin seviyenizi hafifçe
yükseltir ve triptofanın beyninize
daha kolay girmesini sağlar.
Yatmadan önce bir kaşık bal
yemek ya da bu balı papatya
çayına eklemek, daha rahat
uyumanızı sağlar.
Sabah

Çeşitli haberler
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Güneş Sistemi'nin dışında Satürn büyüklüğünde bir
gezegen keşfedildi
olduğunu duyurdu.
Yörüngedeki bir turunu
14 günde tamamlayan
TOI 197.01'in yıldıza
görece yakın bir mesafede
seyretmesi nedeniyle
yüzeyinin sıcak olduğu
belirtiliyor. Uzay bilimciler
bu nedenle yeni gezegene
"Sıcak Satürn" de diyor.
Astrosismologlar, yeni
gezegenin varlığını sismik
dalgaları inceleyerek
ortaya çıkardı. Sismik
dalgalar yardımıyla
yıldızların çapı ve kütlesi
de belirlenebiliyor.

"Gezegen avcısı" olarak
bilinen TESS teleskobu,
gökyüzünde Kepler
teleskopundan 400 kat
daha büyük bir alanı
tarıyor. 4 geniş açılı
kamerası bulunan teleskop

14 Yaşındaki YouTuber, 9
Ayda 200 bin Dolar Kazandı

14 yaşındaki Griffin Spikoski, yaklaşık
9 ay önce YouTube'a ünlü Fortnite
oyununu oynarken bir video yükledi ve
7,5 milyon izlenme elde etti. Spikoski,
şimdiye kadar 200 bin dolar kazandı.
Griffin'in videoları oldukça popüler
hale geldi ve küçük çocuk oyun
videolarını canlı yayınlamaya başladı.
'Sceptic' takma adını kullanan Griffin,
kısa sürede YouTube'da 1 milyon
aboneye ulaştı.
14 yaşındaki Griffin, popülerliği
arttıkça günde minimum 8 saat
yayın yapmaya başladı.Milyonlarca
takipçisi ve abonesi olan Griffin, oyun
esnasında yediği içtiği ürünlerden

bile reklam almaya başladı. Bir süre
sonra da otellerle, mağazalarla,
teknoloji devi firmalarla çeşitli reklam
anlaşmaları yaptı. YouTube gelirleri,
sponsorluk anlaşmaları derken Griffin,
9 ay gibi kısa bir sürede 200 bin dolar
civarında gelir elde etti.
Ailesi, çocuklarının 14 yaşında
olmasından dolayı parayı kontrol
etmede sorun yaşayacağını düşünerek
Griffin'in bir şirket kurmasına
yardım etti. Gelirini idare etmesine
yardımcı olmak için de bir finansal
danışman tuttu. Griffin'in babası
Chris, "Ebeveynlerin bilmesini isterim
ki, eğer çocukları oyun oynamaktan
hoşlanıyorsa, buna tutkuları varsa
ve iyilerse ailelerin bu durumu
diğer sporlar gibi davranmaları ve
desteklemeleri gerekir" dedi. Bunun
artık kendisi için oyundan öte bir işe
dönüştüğünü belirten Griffin ise, okula
vakit bulamadığını ve uzaktan lise
eğitimi almaya başladığını ifade etti.
Sondakika

2 yıl içinde gökyüzünün
yüzde 85'ini tarayabilecek
bir kapasiteye ulaşacak.
Kepler'in yerini alan TESS,
geçen yıl Güney Afrikalı
iş adamı Elon Musk'a ait
Space X Falcon 9 roketiyle

uzaya fırlatılmıştı.
NASA'nın 2009'da
uzaya gönderdiği Kepler
uydusu yakında görevini
tamamlayacak.
Şimdiye kadar pek çok dış
gezegen keşfeden ve bu
yıl yakıtı bittiği açıklanan
Kepler, uzayda terk
edilecek.
Teleskop, Güneş'in
etrafında dolaşmaya
devam edecek ve Dünya'ya
Ay'ınki kadar bir mesafede
olacak.

BBC

Güzellik Kraliçesi Model, Kalça
Estetiği Operasyonunun
Ardından Hayatını Kaybetti

"Sparkle" adıyla tanınan Nijerya asıllı Onwuzuligbo Nneka Miriam
yaptırdığı kalça estetiği operasyonunun ardından hayatını kaybetti.
Kalçasını büyüttükten sonra komaya giren ve aylarca komada
kalan "Sparkle" adıyla tanınan Nijerya asıllı Onwuzuligbo Nneka
Miriamakciğer embolisi yani, vücuduna enjekte edilen yağın
akciğerine sızması nedeniyle yaşamını yitirdi. Genç kadın 31 Aralık
2018'de komaya girmişti ve aylardır hastanede yaşam mücadelesi
veriyordu.
Akciğer embolisi, akciğerdeki bir ya da daha fazla atardamarın
tıkanması durumudur. Akciğer embolisi genelde bacaklardan
ve nadiren de vücudun diğer kısımlarından (derin toplardamar
pıhtılaşması) akciğerlere taşınan kan pıhtılarından dolayı ortaya
çıkar. Sosyal medyadan görüp 'daha büyük kalçam olsun' deniliyor
ama, buna bağlı ölümler hızla artıyor.
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Amerikan Havacılık ve Uzay
Dairesi'nin (NASA) geçen
yıl Nisan ayında uzaya
fırlattığı TESS teleskobunun
Güneş Sistemi'nin dışında
Satürn büyüklüğünde
bir gezegen keşfettiği
açıklandı.
TESS'ten Ocak ayında gelen
verileri değerlendiren Iowa
Üniversitesi uzmanları, dev
bir gaz kütlesinden oluşan
"TOI 197.01" adı verilen
gezegenin, Güneş'ten
biraz daha büyük ve ağır
5 milyar yaşındaki sıcak
bir yıldızın yörüngesinde

 دينار250:ال�سعر

2019 ) ني�سان1( ) االثنني25(العدد
K

e

r

k

ü

MART
1991

k

S

a

b

a

h

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

N

TUZHURMATU'DA HAT
VE NAKIŞ SERGİSİ

E

W

Bir hikayem var

 �صفحة16

S

P

A

P

E

R

MÜZİK
Birtakım duygu ve düşünceleri belli
kurallar çerçevesinde uyumlu seslerle
anlatma sanatına müzik denir Ve bu
müzik insanların kulaklarına girer
akıl ve kalp arasında bir köprü kurar Bu
tonlar ormanındaki taşlar arasında akan su
gibi olur.
Ve insanların içinde güzel bir dünya yaratır
Aynı zamanda insan ruhunu, duygusunu,
mizaç ve sağlığı doğrudan etkileyen güzel
duygular yaratır.
Ve insanlar çocukluktan beri müzikle ilişki
kurmalıdırlar çünkü Çocuklar Küçük yaştan
itibaren seslerden etkilenirler ve sesleri
tanımaya ve anlamaya başlarlar, Güzel ve
ayırt edici sesler seçmeye başlarlar, Çocuklar

Tazehurmatu ve
Altunköprü

belki

ağladığında birçok insan çocukları için müzik
çalar. Çocuklar müzik

İmam Ali (a.s) doğum yıldönümü
münasebetinden dolayı Tuzhurmatu'da
bulunan Kültür Sarayı'nda Birinci Arapça
Hat ve İslami Nakış Sergisi düzenlendi.
Düzenlenen sergi Kültür Bakanlığı'nın
Tuzhurmatu Kolu tarafından hazırlandı.
Sergiye Kerkük ve Tuzhurmatu'dan
çok sayıda önde gelen hattatlar katıldı.
Sergide yaklaşık kırktan fazla hat ve
islami nakış tablosu sergilendi.
Sergi hakkında konuşan Tuzhurmatu
Hattatlar Derneği Başkanı Movfak Reşit
düzenlenen serginin en güzel yönü , hiç
bir taraftan destek beklemeden herkes
kendi emeği ile bu sergiye katıldığını ve
kendi elleri ile herşeyi düzenledikleri
olduğunu söyledi. Movfak Reşit sözünün
devamında sergiye katılanların çok güzel
çalışmalarla katıldıklarını belirterek
her hattat bu sergiye başka bir zengilik
kattığını söyledi ve serginin de bu güzel
ay içerisinde Arapça Hat Baharı'nın denk
gelmesinden dolayı Tuzhurmatu için
güzel bir adım olduğunu ifade etti.

dinlerken sakinleşirler, Ağlamaktan
vazgeçerler, Bir kişi gençlik aşamasına
ulaştığında, kendisi için bir çeşit favori müzik
seçtiğini fark eder. Yaşamın her aşaması için
ruhları rahatlatan belirli müzikler var.
Müziğin Belirli bir tarihi yok ve ne zaman
keşfedildiğinı kimse bilmiyor ama İlk başta
müziğin sadece doğanın sesleri olduğuna
inanılıyordu. Doğanın sesleri su, hava,
ağaçlar, kuşlar vs.
İnsanlar müziği doğanın seslerinden
öğrendiler
Başlangıçta hayvan derilerinden müzik
aletleri yaptılar.
Daha sonra havadan aerobik aletlerin
üretimini veya üfleme yöntemini öğrendiler
Sonra insanlar yaylı çalgılar keşfettiler
ve gitarı binlerce yıl önce yaptılar, müzik
dinleyerek insanın psikolojik rahatlığa
ihtiyacı olduğunu gösteriyor
Müzik ruhun gıdasıdır derler Tıpkı vücudun
günlük yiyeceğe ihtiyacı olduğu gibi
Sonunda her zaman müzik dinlemeyi
ıihtiyacımız var.
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