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KERKÜK'ÜN HİZMET PROJELERİ GÖRÜŞÜLDÜ
Bakanlar Kurulu'nun Genel
Sekreteri Kerkük Valisi ile
Kerkük'teki hizmet meselelerini
ve Kerkük Sivil Havaalanı
projesini görüştü.
Bakanlar Kurulu'nun Genel
Sekreteri Hamid Naim elGazi Kerkük Valisi Rakan
Said el-Cuburi ile Kerkük'teki
hizmet meselelerini ekonomik
durumunu ve 2019 yılı bütçe
kapsamındaki planları görüştü.
Gerçekleşen görüşmenin
başında, yeni görevine başlayan
Genel Sekreter'e Kerkük
Valisi tebriklerini ilttirken
Kerkük'ün yerel idaresi olarak
federel hükümetten çıkarılan
talimatların doğrutusunda
koordinasyon halinde çalışmak

ve yardımlaşmaktan yana
olduklarını belirtti. El-Cuburi
konuşmasının devamında bu
talimaltlarda özelikle Bakanlar
Kurulu tarafından olduğu zaman
Kerkük'teki idari ve hizmet
konularında bizlere daha da güç

Kerkük Sabahı

TUZHURMATU KAYMAKAMLIĞI'NDA
HİZMET TOPLANTISI

Tuzhurmatu İlçesi'nde
topluma yönelik daha
iyi bir şekilde hizmet
sunulması için Tuzhurmatu
Kaymakamlığı'nda özel bir
toplantı düzenlendi.
Toplantıya başkanlık eden
Tuzhurmatu Kaymakamı
Dr.Hasan Zeynelabidin
ilçedeki hükümet
dairelerinin müdürleri,
emniyet güçlerindeki farklı
teşkilatların komutanları da
hazır bulundu.
Toplantı ile ilgili açıklamada

bulunan Dr.Hasan
Zeynelabidin Ramazan
Ayı'nın gelmesi ile birlikte
ilçe halkına gereken
hizmetlerin sunulması için
toplanan tüm tarafların
birlikte çalışma ve
yardımlaşma içerisinde
olmasının gerketiğini
vurgusunu yaptığını dile
getirdi.
Toplantıda hazır bulunan
İlçe Meclisi'nin bazı üyeleri,
ilçedeki Irak Ordsu'nun
Komutanları ve Acil
Müdahale Ekipleri'nin
komutanı aynı zamanda
Haşid Şabi gücüne bağlı 52.
Tugayın komutanı , ilçedeki
güvenlik ayrıca kamu araziler
üzerinde yapılan yasadışı
binaların kaldırıması için
özel komisyon ile güvenlik
güçlerinin koordinasyon
içerisinde çalışmaların
yapılması konuşulduğu
belirtildi.

vereceğini söyledi.
Görüşme sırasında Kerkük'ün
federel bütçesine yönelik planlar
ve Kerkük halkının en büyük
beklentisi olan Kerkük Sivil
Havaalanı projesinin bir an önce
belirtilen şartlar kapsamında

açılması da tartışıldı.
El-Cuburi, konuşmasının
sonunda bugün Kerkük'te
güvenliğin ve istikrarın çok iyi
birşekilde devam ettiğini dile
getirerek amacımız Kerkük'ün
tüm bölgelerinde projelerin
yapılması aynı zamanda
göçemenleri bir an önce kendi
memlektlerine geri dönmeleri
için çalıştıklarını ifade etti.
Öte yandan Bakanlar Kurulu'nun
Genel Sekreteri, Kerkük
idaresinin çalışmaları ve
gösterdikleri yardımlaşmalarına
değinerek, Bakanlar Kurulu
olarak her zaman tüm Irak
illerinin ve bunların arasında
Kerkük için gereken desteği
sağlayacaklarını söyledi.

KERKÜK'TE DAEŞ'İN KULLANDIĞI BİR
TÜNEL YOK EDİLDİ
Terör örgütü DAEŞ'in Kerkük'e bağlı Kurd Kıro İlçesi'nde gizli
olarak kullandığı bir tünel olduğunun alınan istihbarat bilgiler
üzere 14.Tugaya bağlı Askeri İstihbarat Müdürlüğü ile 3. Kara
Kuvettleri istihbaratı'nın 51. Ekibi tarafından yapılan askeri
operasyon düzenlendi.
Düzenlenen askeri operasyondan gizli olarak kullanılan tünelde
patlayıcı bombalar bulundu.
Gerçekleşen askeri operasyonda bomba uzmanları tarafından
bulunan patlayıcı madde ve bombalar kaldırıldı aynı zamanda
tünelin tamamı imha edildi.

MEMURLARIN ÇALIŞMA SAATLERİNİN
EKSİLME KARARI
Mübarek Ramazan ayı münasebetinden dolayı hükümet
dairelerinde çalışan kamu görevlilerinin çalışma saatlerinde her
gün bir saat eksilme karar alındı.
Alınan karar Bakanlar Kurulu'nun hükümete bağlı kamu
daireleri, bakanlıklara bağlı daireler ve tüm illerdeki kamu
dairelerine yönelik verdiği talimatları üzerine alındığı belirtildi.
Bakanlar Kurulu'nun çıkardığı talimatları illerdeki yerel
hükümetlerin tüm dairelere belirtmesinin gerektiğini
söyleyerek çalışma saatlarinda bir saat ya çalışma saatının
başında olacak yada çalışma saatlerinin sonunda olacağına
yönelik her daire kendisne göre karar vereceğinin de altını
çizidiğini belirtildi.

haberler
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KERKÜK ÜNİVERSİTESİNDE EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLENDİ
Kerkük üniversitesi eğitim
fakültesi salonunda
uyuşturucu maddesinin
zararları hakkında birkaç
kurum tarafından seminer
düzenlendi.
Seminerde uyuşturucunun
zararları hakkında
konuşularak kullananlara
veya terk etmek

isteyenlere tavsiyeler
verildi.
Vatandaşların bir kesimi
özelliklede gençlerin
neden bağımlı olduğu
sorusuna kötü arkadaşlıklar
yüzünden olduğuna dair
yanıtlar geldi.
Uyuşturucu maddesinin
maddi ve manevi

TÜRKMEN BEŞİR KÖYÜ'NÜN
KURTULUŞUNUN 3. YILDÖNÜMÜ

zararlarından bir kaçını
saymış olursak
İlk başta ölümü
tetiklediğini yazabiliriz.
Aynı zamanda kan yoluyla
tüm vücuda yayılır.
Organlardan geçerken
birtakım değişikliklere
uğrar, parçalanır. İlacın
tümü ya da parçalanma

ürünleri bazı organlarda
istenen ya da istenmeyen
etkiler yaratır.
Ayrıca ilaç almanın
bağımlı olmanın dinimizde
hiçbir özürü yok ve kabul
edilecek hiçbir yanı yoktur.
Bağımlı olmak aslında bir
nevi intihardır, vücütta
bulunan organların tek

tek ölmesi sonuncunda
kişi ölür, bazen de intihara
teşvik ettirir.
Genel olarak ırak’ın
tümünde son bir kaç yıl
içerisinde insanların bir
kesimi bağımlı oldular,
bunu aşmanın yolu ise
terapi görüp ve tedavi
olmaktır.

KERKÜK'TE SAĞLIK DENETİMİ SÜRÜYOR
Geçtiğimiz 1 Mayıs 2019
Çarşamba günü Kerkük
Sağlık Dairesi'ne bağlı Sağlık
Denetim Bölümü, Kerkük
Belediyesi'nin temsilcileri,
Organize Şube temsilcileri,
Ulusal Güvenlik ekipleri
ile birlikte Kerkük'ün ikinci
bölgesindeki Musalla ve

Köprü Başı bölgelerinde
ortaklaşa sağlık denetimi
yapıldı. Yapılan sağlık
denetimi kampanyasında
sağlık izini olmayan bir lokum
fabrikasında 340 kg lokum
aynı zamanda güneş altında
satışa arzedilen 70 kg peynir
itlaf edildi.

Sağlık denetiminin şartılarına
uygun olmayan izinsiz
lokum fabrikası 90 gün
kapatılmasına karar verildi
bu 90 günün ardından sağlık
izini alma şartı da bırakıldı.

KERKÜK YAHYAVA GÖÇMEN KAMPINDA İNTİHAR
VAKASI
Terör örgütü DAEŞ işgalindan kurtulan Kerkük'e bağlı
Türkmen Beşir Köyü'nün 3. yıldönümü münasebetinden
dolayı Savaşçı Abbas (a.s) Ekipleri tarafından güne özel
bir festival düzenlendi.
Düzenlenen festivalde terör örgütü DAEŞ'in Türkmen
Beşir Köyü halkına ve Irak'taki yaptıkları vahşiyetleri
anlatan bir belgesel film segilendi.
Düzenlenen festivala çok sayıda din adamları, siyasi
kuruluşların temsilcileri, Haşid Şabi güçlerinin
komutanları ve Beşir halkı da hazır bulundu.

Mine salihi
Orhan Salah Hamdun, henüz 26 yaşındaydı,
sabah şafak vakti banyoya girip kendini
asarak canına kıydı.
Gencin intihar sebebini maddi sıkıntılara
bağlayan yahyava göçmenleri, aynı zamanda
acılarının büyük olduğunu söyleyerek
üzüldüklerini dile getirdiler.
Orhan bundan bir kaç ay önce öz kuzeniyle
yani amcası kızıyla nişanlanmış bir ay sonra
da dünya evine girecekti, ancak içindeki

psikolojik şiddete yenik düşerek intihar etti.
Orhan arkasında gözü yaşlı babası Salah
Hamdun’u, annesi ve beş kardeşini bıraktı.
Göç ve Göçmenler müdürü Ammar beyin
beraberinde, yahyava kampının sorumlusu
Şueyib bey, intihar eden gencin babası
Salah Hamdun beyi acılı gününde yanlız
bırakmadılar.
Yahyava kampının sessiz ve sakin olması
orada yaşayan vatandaşların acılarını
yansıtıyordu.

Tuzhurmatu İlçesi'nde
bulunan İmam Ahmet
(a.s) bölgesinde aylardan
beri süren belediye
çalışmaları tamamalandı.
Hava durumu
nedenlerinden dolayı bir
kaç ay gecikme yaşandı,
Tuzhurmatu'nun en
önemli caddelerinden
birisi olan bu bölgedeki
proje sonunda

tamamlandı.
Proje ile ilgili Kerkük
Sabahı gazetesinin
muhaberine konuşan
Mühendis Visam
Abidin, bu projenin
tamamlanması kolay
olmadı bunun da sebebi
başta hava durumu
olmak üzere bu projeyi
yapan tarflarla da bazı
idari ve maddi sıkıntılar

yaşanması projeyi
geciktirdiğini söyledi.
Bu projenin
tamamlanması
Tuzhurmatu vatandaşları
için çok önemlidir
özellikle de bu bölge
ziyaret zamanlarında
ziyaretçilerin çok
olduğunu ve ilçenin
önemli bölgelerinden
birisi olmasıdır.

Kerkük Sabahı

TUZHURMATU'DA İMAM AHMET (A.S) BÖLGESİNİN PROJESİ TAMAMLANDI

Türkmen Bölgelerinden
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Türkmen Aile, Aşiret, Oymakları, Boyları, Kolları

(8)

Yazan: Sadun KÖPRÜLÜ
Irak Türkmenleri dünyanın her bir yerinde Çağlar, asırlar önceleri
yaşayan ve tanınan Oğuzlar diye tarihte adlanan uygarlıkla,
Demokrasiyle değer, öncülük kazanarak, tüm milletlere varlığını
yansıtmıştır.

Kerkük Sabahı

16-Muratoğlu, Muradiye Muratlı oymağı:
Bu Türkmen oymağı Bayat boyundan bir
koldur. H. 932 (1526) yıllarında bölgede
Görünmüşler dir, Kerkük bölgesinde
Muradiye, Muratlı olarak geçmektedir,
ayrıca bir köy olarak önceleri Tuzhurmatu
ya bağlıydı, Muradlı adı tanınan bir bayat
köyünde bulunuyor, Kerkük şehri ve
Telafer ilçesi ile Tazehurmatu bucağında
yaşayan Muratlı aileleri varlığını
korumaktadır ve Türkiye’nin birçok
köylerinde Muratlı oymağı bulunmaktadır
ve Muratlı diye köylerde vardır, Türkiye’de
Çorum şehrine bağlı Muratlı ilçesi
bulunmaktadır.
17-Bacvanlu, Bacvan oymağı:
Türkmen oymaklarından olarak Bacvanlı
ve Bacvan oymağı Bacnak yani "Bac alan
demektir.
Bu oymak ve aileler Kerkük yöresinde
Bacalan olarak geçmektedir. Ayrıca
Bacvanlular İran bölgesinde bulunarak
geçmişten Habur’dan, Ural dağlarından
gelerek Musul şehrine yerleşerek, Şafii
mezhebine bağlı olarak ve Irak'ta dağınık
biçimde yaşamaktadırlar.
Günümüzde Diyala şehrine bağlı Bacalan

ilçesi tam olarak Türkmen sayılmaktadır.
Ve Hanekın ilçesinde Süleymaniye,
Köysıncak ilçesinde yaşayan bir bölüm
Bacalan baskıyla Kürtleşmişlerdir.
Kerkük'te bulunan Bacalan aileleri
Türkmen milletlerine bağlı kalmaktadırlar
Türkiye’nin Diyarbakır bölgesinde yaşayan
tanınan bir Türk oymağıdır, Bacalan
oymağını atalarından Abdullah Paşa Baç
Alan birinci Sultan Mahmut tarafından
Kermenşah, Hanekın bölgesinde
idaresinde görevlenmiştir. Bacalanlar
buğun Hanekın, Türkiye, Musul,
Süleymaniye ve Irak’ın birçok yerlerinde
bir Türkmen oymağı olarak tanınarak
yaşamaktadırlar.
Türkmen Bacavan oymağı: on altı çağda
Musul şehrinin çevresinde hakanları
Dönmez tarihinde 1594m ile birlikte
kalarak Bacavan ili kurmuştur, sonrada
Bağdat şehrine bağlanmıştır

ve Türkçe konuşmaktadırlar. Karatepe
köyünde, Telafer ilçesinde Tatarlar, Tatlar
diye varlıklarını sürdürmektedir, Ayrıca
Diyala şehrine başlı Türkmen Mendili,
Hanekın ve Kerkük’te Karaulus oymağı
ile tanınan bir ilçe bulunmaktadır. Ve
ayni bölgede Tatan köyü bulunmaktadır,
Talefer bölgesinde Tatar adlı bir köyde
bulunmaktadır.

18-Ulus, Tatar, Tataran oymağı:
Türkmen boyundan olarak Tatar
Türklerinden olarak bir bölümü Hamrin
dağı Gökçen bölgesinde, başka bir
bölümünde Kerkük'e bağlı Diyala şehri
Karatepe köyünde yaşamaktadırlar

20-Karaboğa oymağı:
16. Yüzyılda yaşayarak Karaboğa topluluğu
önemli bir Türk oymağıdır. H. 932
(1526) yılında görünmüşlerdir, III. Murat
döneminde tanınmışlardır ve Türkiye, İran,
Irak Telafer bölgesinde bulunmaktadır.

19-Kara Ulus oymağı:
Moğol Türklerinden olan bu Türk oymağı
çok yiğitlikle tanınarak 15 nci çağın
başlangıcıyla Timurlenk döneminde
doğu Türkistan bölgesinden Mandalı,
Hanekın, Bedre Diyala, Kerkük şehrine
yerleşmişlerdir, ayrıca Türkiye, İran
Türklerinde izleri görünmektedir, oymağın
büyüklerinden Hamit Şafi kendi dili
Türkçeye bağlı kalmaktaydılar ve dilini
savunarak uzun yıllar mücadele etmiştir.

Türkmen Bölgelerinden

5

K

sayı (30) . Pazartesi .6 Mayıs .2019 : Mon.6 may. 2019 Issue No.(30)

e

r

k

ü

k

S

a

b

a

h

ı

Kerkük
Sabahı

N

E

W

S

P

A

P

E

R

Bildiğiniz gibi Telafer'de her
yıl üçüncü ayın birinden sonra
bahar olur, çöller ve bayarlar
gül açar yeşil açar çimen olur
herkese malumdur ki Telafer'in
etrafı büyük çöllük bir alandır,
ekim için binlerce dönüm arazi
bulunur, o arazilerde yabani
bin bir türlü ot ve çiçek açar,
o zaman Telafer milleti seyran
(piknik)'e çıkar ve her aile
yemeğini ve suyunu yanına alır
ve o yerlere giderler oralarda
bayram havası eser ama akşam
olduğunda ikindi bulutları
kaynar birbirilerini kovalarlar,
atalarımızın dediğine göre
(kırk ikindi) yağmurları başlar,
ve bu yağmurlar 1 veya 2 saat
sürer çünkü ekime faydasından
çok zarar verir, ama bu yıl çok
fazla yağmur yağdı ve yaşlı
insanlarımızın dediklerine
göre 60 yıldır böyle yağmur

yağmamıştır, ama allahım
takdiridir bu her halükarda
faydası olmuştur.
Telaferin etrafındaki çöllük
arazide yetişen bitkilerin
bazıları yenilebilir onları size
sayalım:
- Kenger: dağlardan toplanır
yağda yumurtayla çok güzel bir
yemek olur.
- Pencer: yeşil bir bitkidir suda
haşlandıktan sonra yağda
kızartılır ve çok güzel olur.
- Gevrem....bu bitki (selimsağ)
şeklindedir annelerimiz ekmek
yaptıklarında üzerine sürerler.
- Kınnibre: bu bitki aynen
Pencer gibi olur o da aynen
suda haşlanır ve yağda pişirilir.
- Donbalan: herkesin bildiği
bir mantar gillerdendir
aynı şekilde haşlanıp yağda
kızartılır.

- küsbebelek: nem ortamlarda
yetişir haşlanıp güzel bir yemek
haline gelir.
Çiçek ve otlar :- Gül çiçeği (Papatya)...
öksürüğe ve soğuk algınlığına

Gevrem....bu
bitki (selimsağ)
şeklindedir
annelerimiz ekmek
yaptıklarında
üzerine sürerler.
- Kınnibre: bu bitki
aynen Pencer gibi
olur o da aynen
suda haşlanır ve
yağda pişirilir.

iyi gelir.
- Acca: nar ağacına benzer
mide ve şeker hastalığına iyi
gelir.
- Harra: bu bitki yeşil olur ve
kuru tüketilir mideye faydası
var.
- Gigirçen: bu bitki yeşil olur
kuru tüketilir kan sorunlarına
iyi gelir.
- keklik otu ....bu bitki
kaynatılıp tüketilir kolon
hastalarına iyi gelir.
- Sarı çiçek....çok güzel bir
kokusu var.
Allahın nimeti bu güzel
bitkilerden yıllardır faydalanıp
duruyoruz.
Telafer için, baharı için, milleti
için, hocalarımızın yolunda bu
vatana canımız kurban.
Saygı ve selamlarım bütün
Türkmen ve Telafer milletine.

Kerkük Sabahı

Gönül açan bahar
Telafar Casim Babaoğlu

Röportaj
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DNA NESİL İSPATI İÇİN KULLANILIYOR
maddelerde yer alıyor:

Kerkük Sabahı

Çocuklar
ebeveynlerinden veya
annelerinden mahrum
edildiğinde, yasal
ve sosyal ihlallerle
sonuçlanan gizemli
veya gayri meşru
koşullar altında
doğduğunda, bazı
ebeveynler çocuklarını
veya babalarının
çocuklarını tanımıyor.

Irak Ceza Kanunun 381. Sayısında kim
yeni doğmuş bir bebeği her ne şekilde
olursa olursun ailesinden ayırırsa hapis
cezasına çarpıtılır.
Irak Ceza Kanunun 382. Sayısında
çocuğun vesayetini alan kişiye çocuğun
teslim edilmemesi durumunda 1yıl
hapis cezası çarpıtılır yada 100 bin ırak
dinarı tazminat ödemek zorundakalır.

Velit Halit Zeydi
Çeviri: İlaf Enver

Irak Ceza Kanunun 383. Sayısında :
a)
Aynı ceza, kendisi veya başkaları

Sorunlar topluma ve hükümete (birlikte)

kanıtladı

açmıştık ama ihmal nedeniyle dava

tarafından alınan ebeveynlere veya

verilen çözümlerden daha büyük.

Savcı, annesini çocuğuna ve diğer ikisini

düştü.

büyükanne ve büyükbabalara, genç

Bu nedenle mahkemelerde babalık

de dolandırıcılık suçlaması konusundaki

Yasal ve dini görüş

çocuğunu veya küçük çocuğunun

kanıtı davaları artmış ve nedenleri

ihmalinden mahkum etti.

Avukat ve hukuk uzmanı Ali

çocuğunu da uygulanır.

farklıdır, ancak en önemlisi evlat

Testler

Hüseyin şinavo eldeştki, evliliğin

edinme, miras ve DNA testleri en yaygın

31 yaşındaki (a.a), miras için dna

en önemli etkilerinin ve haklarının

b)

davalardır.

testinin önemini vurguladı.

çocuk ilişkilerinin kanıtı olduğunu

Hapis cezası, suçun çocuğu serbest bir

3 milyon dinarlık çocuk !

"Annemin ölümünden sonra, babam

vurgulamaktadır.

yere bırakacak şekilde veya mağdur

Sosyal hayat nedeniyle ismini vermeyi

başka bir kadınla evlendi ve aylar sonra

reddeden bir kadın şöyle diyor:

birkaç kişiyle olan ilişkisini hızla keşfetti.

Kocam, evimizin yakınındaki bir caminin

bir kişi tarafından imzalanmış olması
veya vesayet veya bakımından dolayı

Hamileliğine rağmen onu boşadı ve

Kuran'da da yazıldığı gibi
(واهلل جعل لكم من أنفسكم أزواجا ً وجعل لكم

çevresinde küçük bir çantada bir çocuk

adını kaydeden bir kızı doğurdu. Sonuç

)من أزواجكم بنني وحفدة

Fail sakatlanırsa veya faili

buldu, bana getirdi, emzirdim, ona

olarak, iki yıl sonra öldü ve annesinin

Modern bilimin, İslami hukukun

cezalandırılmadan ölürse, olabileceği

baktım ve dört yaşında çocuğumuzun

kızının gerçekten babama ait olduğunu

ne yaptığını pekiştirdiğini ve ahlaki

gibi sakatlık veya ölüme yol açan

olmasına rağmen yasal olarak bakıldı.

iddia etti. Kızın babamla ilişkisini

niteliklerin ebeveynlerden çocuklara

dayak suçları için öngörülen ceza

Bir gün bir adamla bir kadın baktığımız

ispatlayacak bir avukat. DNA'yı analiz

kesin bir şekilde miras alındığını,

ile cezalandırılır, zarafi kasıtlı olarak

çocuğun çocukları olduğunu iddia

ettikten sonra, kız kardeşim olmadığı

çocukların haklarını ve ebeveynlerin

beslenmesi veya bakımının önemsizce

ederek doğumdan sonra çocuğun

ve babama ait olmadığı ortaya çıktı, bu

ve akrabaların haklarını taşıyan

mahrum kalması durumunda

çalındığını söylediler.

yüzden ona karşı yasal işlem başlattım.

ebeveynlerin şefkat ve bakımını

cezalandırılır..

Çocuğu almaya ısrar etmelerinden

Doğum sırasında kaçırma

yüreklendirdiğini kanıtladı.

Yasal görüş

dolayı eşim savcıdan dna testi

A.S., zorlu bir doğumdan sonra benim

Dolayısıyla, nesilin bir hak olarak

Yüksek dini otorite ofisi Sayyit Ali al

yaptırmalarını istedi.

bir kızım olduğu söylendi.

önemine izin verilmez ve toplum inşa

Sistani'nin Bağdat’taki ofisi:

Bu arada, kadınlardan birinin, çocuğun

Ama ultrason muayenesi sırsında

etmedeki önemi nedeniyle feragat

Toplumun karşılaştığı pek çok konu ve

babasının kız kardeşi olduğu iddia etti.

sürekli bize çocuğumuzun erkek olduğu

edilemez, İslam, modern hukukta

sorunun İslam hukuku hükümlerine ve

Kardeşinin çocuğun annesiyle gayrı

söyleniyordu.

ve kamu düzeni ve ahlakının bilinen

gerçek dinin öğretilerine uygun olması

resmi olarak evlendiğini ve daha

Eşimle eşzamanlı doğum yapan başka

sorunları konusundaki kurallarını

gerekir; böylece DNA'nın modern ve

sonra bir kazada öldüğünü ve annenin

bir kadının çocuğunun erkek olduğunu

Tanrı'nın hakkından değiştirmiştir

bilimsel bir şekilde inişini kanıtlamak

skandaldan korktuğunu,çocuğu caminin

öğrendiğimde üstüne birde doğum

ve anlaşmazlık konusunda hemfikir

için çalışmak mümkün olur ve kanıtlar

yanına koyduğunu ve uzak mesafeden

sırasında eşimin bilincini kaybettiğini

değildir.

açık ve çözülemez.

onu izlediğini belirtti.

duyunca bebeklerin değiştirildiği

Yasal etkisi

DNA kanıtı, yakın-göreceli oranların

Onu almaya çalışan iki kişi annesine

şüphesine kapıldım.

Al-Dashtiki, 1969 tarihli 111 sayılı Irak

kanıtı ile ilgili davaların hükümlerine

bağlıydı ve bizi rahatsız edip çocuğu

Diğer aileninin doğum gününe kadar

Ceza Kanununun Beşinci Bölümüne ve

tabi olduğu ve oğlunun babasına

götürmek için 3 milyon para teklif ettiler

bebeklerinin cinsiyetini öğrenmemesi

değişikliklerine dikkat çekiyor.

oranlarının ve aşırı koşullar ve şartların

ve çocuğun halası, kardeşlerinden

nedeniyle artık bebeklerin değiştiğinden

Kızlarla ve küçüklerle ilgili suçlarla

ötesinde olmadığının kanıtı olarak kabul

birini vefat eden babasından getirdi ve

emindim karşı aileye durumu

uğraşmak, gençleri ve engellileri

edilir.

DNA analiziyle kendisine bağlandığını

anlattığımda beraber dna testi davası

tehlikeye atmak ve aileyi aşağıdaki

suçlanmış olması durumunda olacaktır.

Siyasi
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Merkel,Başbakanı Abdulmehdi ile Görüştü
Almanya Başbakanı Angela
Merkel, ülkesini ziyarette
bulunan Başbakan Adil
Abdulmehdi'yi makamında
ağırladı.
Basına kapalı bir dizi
görüşmelerin yapıldığı
Başbakanlık Ofisi'ndeki
Merkel - Abdulmehdi
buluşmasının ardından
ortak basın toplantısı
düzenlendi.
Basın toplantısı öncesi
bakanlar, 14 milyar Euro
hacimlik Almanya-Irak
enerji ve ticari yatırım
anlaşmalarını imzaladı.
MERKEL: IRAK'IN
YANINDAYIZ
Basın toplantısına Merkel,
"Irak'ın yeniden inşası ve
terörle mücadelesinde
şimdiye kadar olduğu
gibi bundan sonra da
yanlarındayız" dedi.
Alman sanayicilerin Irak'a
yatırımları konusunda
ülkenin güvenliğinin çok

önemli olduğunu belirten
Merkel, Irak'ın başta DEAŞ
olmak üzere tüm terör
örgütlerine karşı kararlı
mücadelesinden duydukları

memnuniyeti diye getirdi.
Başbakan Adil Abdulmehdi
de, Almanya'da
bulunmaktan mutluluk
duyduklarını söyleyerek

başladığı konuşmasında;
Almanya'nın Irak için
çok önemli bir partner
olduğunu vurgulayarak,
ülkesinin bölgede istikrar
ve barış için çalıştığını
belirtti.
Adil Abdulmehdi, bölge
istikrarı ve barışı için
Türkiye'nin de çok önemli
rol oynadığı bölge istikrar
paktından bahsederek,
hedeflerinin; komşu ülkeler
ve dünyada teröre yönelen

örgütlerin kökünün
kazınması olduğunu
vurguladı.
Avrupa Birliği kurallarının
kendilerine farklı
uygulandığını söyleyen
Abdulmehdi, "Kriz
ülkesi değiliz. Terörle
uğraşıyoruz" diyerek
ülkesinin kredi notunun
da ülke gerçekleriyle tam
örtüşmeyen seviyede
gösterilmesinden
rahatsızlığını ifade etti.

BAĞDAT’TA ŞEHİT OLAN GAZETECİLER ANILDI
INA-Takip
Dünya Basın Özgürlüğü Günü
münasebetiyle Irak Gazeteciler
Sendikası başkent Bağdat'ta tören
düzenledi.
Törende 2003 yılından sonra şehit
olan gazeteciler ödüllendirildi.
Ödüllendirilenler gazeteciler arasında
Türkmeneli Televizyonu Haber
Müdürü Türkmen Medya Şehidi

Ahmet Haceroğlu'da yer aldı.
Türkmen Medya Şehidi Ahmet
Haceroğlu 21 ekim 2016 yılında terör
örgütü deaş'ın kerkük şehir merkezini
ele geçirmesi ile birlikte görevi
başında şehit edilmişti.
Irak Gazeteciler Sendikası tarafından
düzenlenen ödüllendirme törenine
Sendika Başkanı Moyet El Lami,
Parlamento Başkanı Birinci Yardımcısı

Hasan El Kabi, Parlamento başkanı
ikinci yardımcısı, bazı milletvekilleri,
gazeteciler ve medyacılar katıldı.
Kutlamada konuşma yapan
Parlamento Başkanı Birinci
Yardımcısı Hasan El Kabi şehit olan
gazetecilerin diğer gazetecilerin
yolunu aydınlattığını dile getirerek
tüm şehitlere allah'tan rahmet ve
ailelerine sabır diledi.

Geçtiğimiz 29 Nisan 2019 Pazartesi
günü Bakanlar Kurulu'nda Başbakan Adil
Abdulmehdi'nin Başkanlığında enerji
toplantısı düzenlendi.
Düzenlenen toplantıda ülkenin elektrik
sektöründeki reform ve geliştirme projesi
masaya yatırıldı.
Toplantıda konuşma yapan Başbakan
Adil Abdulmehdi, elektrik sektörünün
geliştirilmesi ve daha da iyi birşekilde
dağıtılması için ilgili bakanlıkların bu
konuya çok önem vermesinin gerketiğinin
talimatını verdi.
Toplantıda hazır bulunan elektrik
kurulunun yetkilileri , yaz mevsimi için
gereken hazırlıkların alındığını anlatarak,
bunun yanında elektrik dağıtımındaki
yoğunluğun çözüm yolları ve elektrik

dağıtım merkezlerindeki durumu aynı
zamanda da bu sektördeki şirketlerle
yapılan anlaşmalar da dile getirildi. Elektrik
sağlanması için de Almanya'lı Semens
şirketinin de teklifi toplantı da tartışıldı.

Toplantıda ayrıca ülke genelindeki özel
jeneratörlerin çalışma saatları ve elektrik
sektörünün iyi birşekilde sağlanması için
gereken kararların alınmasına yönelik bazı
kararlar alındığı öğrenildi.

Kerkük Sabahı

BAKANLAR KURULU'NUN ENERJİ TOPLANTISI
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Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes Avrupa Basketbol Ligi Dörtlü
Final’inde birbirine rakip oldu
Türk basketbolu
altın sezonlarından
birini yaşıyor. Avrupa
basketbolunun
şampiyonlar ligi olan
Turkish Airlines Avrupa
Basketbol Ligi’nde Dörtlü
Final’e (Euroleague Final
Four) kalan takımlar belli
oldu. İki Türk temsilcisi
Fenerbahçe Beko ve

Anadolu Efes Dörtlü
Final’de birbirinin rakibi
oldu. Kazanan taraf final
oynayacak.
Avrupa Basketbol
Ligi’nde Dörtlü Final’e
kalan son takım Anadolu
Efes oldu. İspanyol
temsilcisi Barcelona’ya
karşı zor geçen bir seride
3-2 üstünlük sağlayan

Anadolu Efes 18 yıl sonra
Dörtlü Final’e kaldı. Türk
takımı Çarşamba akşamı
Barcelona’yı 80-71
mağlup etti.
Yarı finali iki Türk takımı
oynayacak
Son finalist Fenerbahçe
Beko Litvanya temsilcisi
Zalgiris Kaunas’ı seride
3-1 geçerek Dörtlü Final’e

Meksikalı Boksör 36 Dakikada 35
Milyon Dolar Kazanacak

Meksikalı boksör Saul Canelo Alvarez,
ABD'li Daniel Jacobs ile yapacağı maçtan
35 milyon dolar kazanacak. ABD'li boksör
ise 15 milyon dolar gelir elde edecek.
ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas
kentinde yapılacak WBC-WBA-IBF orta
sıklet (72.5Kg) unvan birleştirme maçı
iki şampiyonu karşı karşıya getirecek. Bu
pazar sabahı saat 05.00'te Meksikalı Saul
Canelo Alvarez (51-1-2, 35 KO) ve ABD'li

Daniel Jacobs (35-2-0, 29
KO) unvan için mücadele
edecek.
173 cm boyunda ve
28 yaşındaki Meksikalı
boksör Canelo, 11
maç için toplam 365
milyon dolar anlaşma
yapmış ve bu karşılaşma
sözleşmenin 2. maçı
olarak gerçekleşecek.
Canelo ilk maçını Rocky
Fielding'e karşı oynamış ve İngiliz rakibini
yenerek 3. ayrı sıkletinde süper ortada
şampiyon olmuştu. Canelo'nun en
fazla 36 dakika sürebilecek 12 rauntluk
bu karşılaşmadan elde edeceği gelir
minimum 35 milyon dolar olacak
. 182 cm boyunda ve 32 yaşındaki
Amerikalı Daniel Jacobs'un ise Canelo
maçından 15 Milyon dolar gelir elde
etmesi bekleniyor.
DHA

Kerkük Sabahı

Everton, Cenk'i Satış Listesine
Koydu
Geçtiğimiz sezonun ortasında
büyük umutlarla Everton'a
transfer olan Milli yıldız
Cenk Tosun, Everton'da satış
listesine konuldu.
İngiltere Premier Lig
ekiplerinden Everton, geçen
sezon Beşiktaş'tan aldığı Cenk

Tosun'u satışa çıkartıyor.
Son 3 ayda sadece 41 dakika
forma giyen milli forvet
için teklifler dinlenecek.
Everton'ın, satış konusunda
başka kulüplerle temasları
olduğu da bildirildi.
(Akşam)

kalmıştı. Dörtlü Final’e
kalan diğer iki takım
ise son şampiyon Real
Madrid ile Rus temsilcisi
CSKA Moskova.
Dörtlü Final 17-19 Mayıs
tarihlerinde İspanya’nın
Vitoria-Gasteiz kentinde
oynanacak. Fenerbahçe
Beko-Anadolu Efes
karşılaşmasını kazanan

Real Madrid-CSKA
Moskova maçının galibi
ile final oynayacak.
Fenerbahçe Beko üst
üste beşinci kez Dörtlü
Final oynayacak. SarıLacivertliler son beş
sezonda bir şampiyonluk
kazanırken iki final
kaybetti.
euronews

Arsenal, Sahasında
Ağırladığı Valencia'yı
3-1 Mağlup Etti
UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Arsenal,
Valencia'yı sahasında 3-1 mağlup ederek rövanş
için büyük avantaj elde etti.
UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Arsenal ile
Valencia karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 11. dakikasında Mouctar Diakhaby
ile öne geçen Valencia, 18. dakikada Lacazette'in
golüne engel olamadı ve skora eşitlik geldi. Golün
asistini yapan isim ise Pierre Emerick Aubameyang
oldu.
Dakikalar 25'i gösterdiğinde sahneye yine
Alexandre Lacazette çıktı ve Arsenal devreye 2-1'lik
üstünlükle girdi.
Son sözü 90. dakikada Aubameyang söyledi ve
Arsenal, UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında
Valencia'yı 3-1 mağlup etti.
Rövanş mücadelesi 9 Mayıs'ta İspanya'da
oynanacak.
Sporx

SPOR

9

K

sayı (30) . Pazartesi .6 Mayıs .2019 : Mon.6 may. 2019 Issue No.(30)

e

r

k

ü

k

S

a

b

a

h

ı

Kerkük
Sabahı

N

E

W

S

P

A

P

E

R

Shane Long: Southampton'ın İrlandalı golcüsü
İngiltere

Ledley King'e aitti.
Ledley King, 2000 yılında
takımının Bradford ile oynadığı
maçta 9 saniye 82 salisede topu
filelere göndermişti.

Real Madrid ve Barcelona,
Paulo Dybala İçin Sıraya
Girdi
Juventus, bu sezon beklentileri karşılayamayan Paulo
Dybala'yı gözden çıkardı. Arjantinli oyuncuyu Real
Madrid ve Barcelona transfer etmek istiyor.
İtalya Liginde sezon bitmeden şampiyonluğunu ilan eden
Juventus'ta dikkat çekici gelişmeler
yaşanıyor.
Sezon başında Real Madrid'den
transfer edilen Cristiano
Ronaldo'nun takıma
katılmasıyla birlikte
hücumdaki liderlik rolü
elinden alınan Paulo
Dybala'nın, satış listesine

King ise rekorunun kırıldığı
dakikalarda İngiltere Premier
Ligi'nde Salı akşamının bir diğer
maçı olan Tottenham-Brighton
maçını stadyumda izliyordu.

Tottenham 3 hafta önce açılan
yeni stadyumundaki maçı 1-0
kazanarak Premier Lig'de son 3
haftaya 3. sırada girdi.
BBC

konulduğu öğrenildi. Çizme'nin yüksek
tirajlı gazetelerinden Corriere dello
Sport'un haberine göre mutsuz olan
Dybala'nın da bu karardan dolayı
oldukça memnun olduğu bildirildi.
Geçen sezon 45 maçta 24 gol ve 5 asistle
oynayan, bu sezon ise 38 maçta 10 gol
ve 4 asist yapabilen 25 yaşındaki
futbolcunun bonservis
bedelinin ise 80 milyon Euro
olduğu öğrenildi. İspanyol
devleri Barcelona ve
Real Madrid'in, Arjantinli
yıldızı almak için harekete
geçtikleri konuşuluyor.
(Fanatik)

Kerkük Sabahı

Premier Ligi'nde en hızlı gol
rekorunu kırdı
Southampton'ın İrlandalı golcüsü
Shane Long, giden Salı günü
takımının Watford ile oynadığı
maçta İngiltere'de Premier Lig
tarihinin en hızlı golünü atan
futbolcu olarak tarihe geçti.
Shane Long, 7 saniye 69 salisede
topu fileleri gönderdi.
Karşılaşma ise Andre Gray'in 90.
dakikada attığı golle 1-1 bitti.
32 yaşındaki Shane Long maçtan
sonra gazetecilere yaptığı
açıklamada, "Menajerimiz maça
hızlı başlamamızı ve rakibimizi
baskı altında tutmamızı istemişti.
Böylesi bir rekoru kırmak güzel"
dedi.
İrlandalı golcü bu sezon şu ana
kadar 3'ü son 4 maçta olmak
üzere 4 gol attı.
İngiltere Premier Ligi'nde en hızlı
gol rekoru daha önce Tottenham
Hotspur'un defans oyuncusu

kültür

10

K

e

sayı (30) . Pazartesi .6 Mayıs .2019 : Mon.6 may. 2019 Issue No.(30)

r

k

ü

k

S

a

b

a

h

ı

Kerkük
Sabahı

N

E

W

S

P

A

Kahtan Hürmüzlü'nün Yayınlanmayan
Operası Aslı ile Kerem

Kerkük Sabahı

Aydın Kerkük
Türkmen edebiyatının
geniş dallarında kalem
oynatan usta yazar
Kahtan Hürmüzlü,
şiir,düzyazı,hikaye
ve piyes denemeleri
yanında birde Opera
tecrübesini de ihmal
etmemiş ve bu sanat
dalında da başarı elde
etmiştir. Türkmen halk
edebiyatında dillerden
düşmeyen Kerem ile
Aslı hikayesini Opera
şeklinde kaleme alan
Hürmüzlü, zamanında
bir müzik ekibi
tarafından uygulanır
umidiyle bu operanın
orjinal metnini
arkadaşı usta müzisyen
Celal Vendli beylere
emaneten teslim
etmiştir.
1992 -1993yılı arasında
yazılan bu eser 26
sayfalık küçük boy
kesilmiş kağıtlar
üzerinde yazılmış
olup bir defter haline
getirilmiştir.
Aradan bunca yıl
geçmesine rağmen
kendisine sunulan
emaneti ihtifaz eden
ustad Celal Vendli
hoca,taktire şayandır.
Celal hoca sanat
dünyamızda bu önemli
kalıtı bize devr ederek
bizden yayın yoluyla
neşr etmemizi rica edip
bize güvenin sonsuz
olduğunu bildirdi.
Bilindiği gibi eski Türkçe
harfleriyle yazılan bu

eser bizim tarafımızdan
yeni Türkçe harflerine
çevrilerek Kerkük Sabahı
gazetesinde birkaç seri
halinde neşrine devam
etmeye çalışacağız.Aslı
ile Kerem Operası Irakta
Türkmen sanatının ve
edebiyatının yüksek
seviyeli bir nümünesidir.
Bendeniz bu güzel
görevi üstlendiğim için
onurluyum.
(Birinci perde)
(Çok esayişli ve
otoriteli bir salon,saray
salonlarına benzer gibi)
Grup 1:(içeri girer)
Şahlar şahı ağabegim
üzgündü
Acısı çok içtenligi
coşgundu
Çilesi var gece gündüz
vurgundu
Dalma şahım avcı Meral
avunda

Gün halinde demir
kalmaz tavunda
-----------------------Bir yara gibidir kanaması
var
Durmadan dağ yağar
dağ üstüne kar
Kahri mevlam paylar
buna var mı çar?
Evlad yoksa bugün var
olur yarın
Gün güne benzemez tan
doğar yarın
--------------------Not:
Rejisor davranışları
uygulantırır.
--------------------Dalma şahım avcı meral
avunda
Gün halinde demir
kalmaz tavund
( İki kez )
Grup 2:(Grup 1salondan
çekilir grup 2görünür)
Şah bağ yapar acısını

paylaşsın
Gül saç açar kuşkusuyla
kaynaşsın
Bülbüle vay vaylarıyla.....
bağdaşsın
Bu figan ne? kimlerindi
bu matem!
O bizimdir kalıtımızdır o
matem!
-----------------------Ak sakllı adam elinde
fidan
Dikin Elma dutar bölün
ortadan
Ansızın kayb olur gelmez
kim giden
Kırklardan biriymiş
meğer o adam
İncik armağandır
buyurmuş hudam
--------------------Grup 1,2:(Grup1içeri
girer..iki grup bir anda)
İncik armağandı
buyurmuş hudam
İncik armağandı
buyurmuş hudam
(Grup 1 salonun bir
köşesinde durar)
Grup2:
İki kadın hemen bölüp
yediler
Oğlan kızın kız oğlanın
dediler
Ferman çızıp and edip
söz verdiler
Şah arvadı gel inanma
yalandı
Kalb insanlar söz verse
de yalandı
Grup 1,2: (Biri o birine
katılır)
Şah arvadı gel inanma
yalandı
Kalb insanlar söz
versede yalandı
(İki kez)
(Bir ara müzikkten sonra
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(1)

iki grup bir arada)
Grup 1,2: Ağa Kerem..
Paşa Kerem..can Kerem
Babası şah..Şah
damarım keserem
Kaf dağıyca dertlerim
var dözerem
Kerem geldi dünyamıza
göz açtı
Erdi olan hala çaşub söz
açtı
(son iki koşuk iki kez)
Buğda dolu harmanımız
Aslı han
Ela gözlü sana uyar yüce
şan
Kurban olur günde sana
bin kurban
Aslı hatun hoş geldiniz
dünyaya
Kim kani'dir gelmesinde
dünyaya
(son iki koşuk iki kez)
Şah: (Salona girer iki
gruba seslenir)
Kurbanlar kesilsin şenlik
kurulsun
Zurnalar davullar hemen
vurulsun
Bu durum aylarca varsın
durulsun
Keremi hep ulu eyledi
kerem
İçimde şükranla buyur
bu Kerem
Şah: (iki grubun
ortasında durar birde
seslenir)
Bağım bağçam konca
güller açanda
Takım takım kuşlar
konup uçanda
Serin sular bağa gelip
akanda
Demetlenir gonca güller
yar için
Ağacda bar..bağ düzenir
yar için
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yabanı çiçek

Abbas AHMET
Çeviri: Tuna İSMET
doğanın büyüleyici renklerinde
güzel bir yabani çiçek , iyi bir
zemin kollarında güverdi ,karanlık
ve rüzgar dalgaları altında kalarak

uzun yıllar mahrum kaldığı
doğa sırlarıyla üflendi . Çiçekler
sadece güneşle beslenmeyip ve
havayla büyümediği gibi , bunun
yanısıra göbek kordonuyla bağlı
olduğu karadan hakkını talep
ediyor. Bizim güzel çiçeğimiz
zemine daldı ve kendisini
doyuracak bir zat, göğsüne
sıcaklık gönderebilecek alçalıp
yükselen bir ruh , yanaklarına
tazelik getirecek su damlaları
ve güçsüz dallarını güçlü ve
aktevite yapacak bir zat bulmak
için köklerini toprağa saldı.
Ancak çiçek derin yolculuğundan
yolculuğundan kanadı kırık

Bir Türkmen Edebiyatçının Kerkük
Tutkusu “
Mehmet Tahsin
Gökkaya/Kerkük
Kerkük Üniversitesi
Türkmen Öğrenciler
Heyeti tarafından
“Bir Türkmen
Edebiyatçının
Kerkük Tutkusu
“ adlı hazırlanan
seminer, Değerli Şair
Yazar Kemal Beyatlı
beylerin sunumuyla
gerçekleşti.
Seminer, Türkçe
Bölüm başkanı
sayın Dr. Mehmet
Ali Şerif’in
konuşmalarıyla açılış
yapıldıktan Sonra, sayın BEYATLI Kerkük’ün değeri hakkındaki
fikir ve düşüncelerini ister yazdığı Eseler’den ve yaşadığı
anılardan bahsederek, katılan öğrencileri aydınlattı.
Seminerin sonunda Sayın Şair Yazar Kemal BEYATLI’ya Öğrenci
Heyetinin plaketini Sayın Dr. Necddet DEMİRCİ tarafından
takdim edildi ve Eğitim Fakültesi Takdirnamesini Dekan
Yardımcısı sayın Dr. ERŞAT YUSUF takdim etti.
Ayrıca bütün katılımcı Öğrencilere sertifika dağıtıldı.

bir halde dönerek kendi içine
büründü kapandı güzel , dalı
,yaprakları dökülmeğe başlar
gibi olurken ,tam kaybolacağını
düşünürken çimenlerin arasından
gelen yer ve gökyüzü melekleri
tarafından geri çevrildi
,gevşet ve karanlık prangaları
kaldırıldı ve ona mübarek bir zat
sunuldu. Bütün bunları insanoğlu
şefkati ve anne toprağın sevgisi
sağladı. Evet, arazi negatif
yerçekiminden kurtuldu ve çiçek
özgür bir şekilde büyüdü. ve
Tanrının yarattığı gibi güzel ve
özellikli olarak sahiplerine geri
döndü.

Irak Türkmen
Şiir Antolojisi
Azerbaycan’da
yayınlandı
Irak Türkmenlerinin medarı
iftiharı Ata Terzibaşı’nın
Kerkük’te basılan 13 Ciltlik
Kerkük Şairleri ile 3 Ciltlik Erbil
Şairlerinin kitapları Azerbaycan
Türkçesine aktarılarak “Irak
Türkmen Şiir Antolojisi” adı
altında birinci bölüm olarak
Azerbaycan’da Profesör
Gazanfer Paşayev tarafından
Nisan 2019 tarihinde
yayınlandı. Önümüzdeki
günler de kitabın 2 bölümü
ise Dr. Şemsettin Küzeci’nin
Ankara’da yayınladığı 2
cilt Kerkük Şairleri, Telafer
Şairleri, Türkmen Kadın Şairleri
antolojilerinden 65 şairin
şiirleri Azerbaycan Türkçesinde
aktarılarak basılacaktır.
Böylece hem eski hem de yeni
nesil şairleri Azerbaycan’da
okunacaklar.
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Eleştiri
yapmak!..
Eleştiri,demokrasi için
vazgeçilmez öğelerinin en
önemlisidir.
Bir zamanlar Dördüncü
otorite adıyla
bilinen medya;bilim
çağı yaşadığımız
günlerde,internet
gazeteciliği ve sosyal
medyada olağanüstü
yaygınlaşmasıyla artık
birinci otorite haline geldi.
Ve medya artık siyaseti ve
kamuoyunu yönetiyor.
Yaşadığımız bilim çağında
medya öncülük ettiği
için,eleştiri bir alışkanlık
durumuna geldi,dolaysıyla
herkes rahatça eleştiriyor.
Her şeyden önce,eleştiri
aynı siyaset gibi bir bilim
dalıdırlar.Eleştiri yapmak
için;bilgi donanımlı olmak
gerek,ve eleştiri kişisel
çıkar değil genel çıkar
doğrultusunda yapılması
elzemdir.
Eleştiri aynı ilaca benzer
bozunu kaçırırsan,yan
etkileri aktif olur.
Bir yazıyı okurken
insanoğlun aklına eleştiri
gel,ama yazıyı bir kaç defa
okuduktan sonra yavaş
yavaş,yazıya daha iyimser
yönden bakmaya başlarsın.
Ardından yazarı ilke empati
kurduktan bakış açınız
tamamen değişir,zira
eleştiri yapmak her
bireyin doğal hakkıdır,ama
bilmeniz ki bir husus
var,senin görüşünden
olmayan senin görüşlerini
tamamlayan bireydir.
Özdemir Hürmüzlü

Kerkük Sabahı

Hatıra:

11

Nokta atışı

kültür

Defter
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HAYAT DEFTERİNDEN TÜRKMEN KADINLAR SAYFALARI

SUPHİYE SALİHİ HATIRAlARINDAN
Feyha Beyatli

Bir önceki sayıda Suphiye Salihi hanım'ın haytından az öz de
olsa bir şeyler konuştuk

Kerkük Sabahı

.Yazıyı okuyanlar arasında Suphiye hanım
efendinin oğlu Yahya Salihi teşekkülerini
bildirerek ve bu konuların çok önemli
oldugunu söyledi hem de annesinin babası
hakkında bir kaç satırlık açıklama yazdı
onları sizlerle paylaşmak faydalı olur...
(Annemin babası asıl adı Halil İbrahim Cuma
Ağa'dır,1883'te Kekük'ta dünyaya gelen bir
türkmen ailesinin çocuğudur.İlk,orta ve lise
okulunu Kerkük'te tamamladıktan sonra
İstanbul Askeri Akademisi 'nden teğmen
olarak mezun oldu.Askerlikte devam etti
Paşa rütbesine nail oldu(günümüzde
Liva),Atlı alay komutanı oldu ve Irak
Ordusunda 2.Askeri tümenin ilk komutanı
atandı.Askeri planlamaları çok dehalı
yaptığından ona soyad Zeki, Türkiye
Cumhuriyeti kurucusu
Mustafa
Kemal Atatürk
tarafından
verildi ,o
günden
beri

artık Halil Zeki namıyla tanınmış.Anadili
Türkmence yanında Arapça,İngilizce ve
Farsça 'yı ana dili gibi biliyordu.1937 yılında
ağır hastalığa uğradı ve vefat etti,Kerkük'te
şehitler mezarlığında toprağa verildi).İşte
böyle kahraman babanın Suphiye hanım gibi
bir Kahraman kızı olur artık geçen yazımıza
bir kaç söz daha eklesek iyi olur.O yazıda
Merbit Şiir festivalına katılmasını bahsettik
onun yanında da daha edebi fealiyetlerde
yer almış örneğin:
-Türkmen Kardeşlik Ocağı'nın bugüne kadar
yayınladığı (kardeşlik Dergisi)'nde eserleri
yayınlanmış.
-Kerkük sanatçılar sandikası tarafından
(Mor akşam)adıyla bir oturma düzenlendi.
Bu oturumda Suphiye hanım'ın sosyete
hayatı,yazdığı şiirler ve kısa hikayeleri
masaya yatırıldı,sorulan soruları şöyle
yanıtladı;23 Nisan 1958 yılında ,Kerkük
adlı ilk yazdığım şiiri Elbeşir gazetesinde
yayınlandı ve en sevdiğim şiiri bir Kerkük'lu
ressamın Paris'te ve Iraklıların yaşadığı
zorluklara rağmen
kendi toprağına ve
milletine bağlılığlarını
en derin duygusallıkla
kaleme almışım.
Hemen o şiiri
seslendirmiş ses
tonuyla derin anlamını
her kes anlamış,
daha sonra kısa
hikayelerinden de
bir hikaye dinletmiş,
tüm katılımcılar
izleyerek o hikayenin
zamanını yaşamış gibi
duygulandılar.
İşte bu türkmen
milletinin bağrından
doğan bir kadının
verimli hayatının kısa
hikayesi...şu an evinde
yaşamaktadır..uzun

ömürler dileriz.
Bir hemşiremizde birinci sayıdaki anneler
hakkında yazının tamamlamasını arzu etti
,bizde her zaman okurlarımızın istekleri ve
görüşlerini yerine getirmek en önde gelen
hedefimizdir...
Sözümüz kış zahiresi hazırlığına
başlamıştık,kış gelmeden önce evlerde
zahire( bulgur,yarma,kuruyemiş,kurutu
lmuş sebzeler ,turşu ve tomates salçası
,tarhane)yapılmaktaydı,ayrıca kavurma
et küpelerde saklanırdı ve pastırmalar
yapılırdı iplere asılarak kurutulurdu,
hem de dikiş ,nakış ve türlü türlü örgü
işleri..bazı kadınlar yorgan dikerdi bazı life
(yıkanmakta kullanılır yün veya pamuktan)
işlerdi yaşamlarını sağlamak için para karşılığı
starlardı,kazndığı paradan çocoklarının ve
evinin bazı masraflarını karşılardı eşine
yardım diye, eğer dul ise de kimseye muhtaç
olmasın.
Neleri hatırlasam hep bir şeyler unutmuş
olurum ,bu hayatın zor yaşamı yanında bazı
anneler molla da Kuran-i kerim okumayı
öğrenmişler ,öğrendiklerini de hem kendi
hemde komşu çocuklarına öğretiyorlardı ,
o zaman komşuluk yüksek değerde bir ilişki
idi.Kadınların arasında şaireler de vardı çoğu
sözlü olarak şiirler söylerdi ,araştırmacılar
bu şiirleri sonradan dilden dile aktarılmakta
olanları kaleme almışlardı.O zamanlarda
telvizyon ,radyo ve internet yok idi ,kadınlar
özellikle babaanneler ve anneanneler
çocuklara hikayeler söylerdi bazı
hikayeler dizi gibi bir kaç gece sürerdi.
Bizler yaşadığımız annelik dönemi daha
farklıydı,herkesce de bellidir.
Yukarıda yazılan satırlarda ben
duygulandığım gibi ve annemin tandır
ekmeğini özledim, siz de mutlaka
duygulandınız annea nneleriniz,baba
annneleriniz ve annelerinizi hatırladınız..
kimin annesi hayatta
ise Allah'tan uzun ömürler ,vefat eden
annelere de Allah'tan rahmet dileriz.

Dünyadan
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Uluslararası Gazeteciler
Federasyonu'na (IFJ) göre, geçen
yıl en az 95 gazeteci görevini
yaparken öldürüldü. Bu sayı
2017'ye oranla arttı.
En fazla gazetecinin hayatını
kaybettiği yıl ise Irak ve Suriye'de
savaşın yoğunlaştığı 2006 yılıydı.
O yıl 155 gazeteci hayatını
kaybetmişti.
Bu sayıya, bir medya kuruluşu
için herhangi bir görev yapan
herkes dahil.
2018'deki bir gazeteci cinayeti,
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın
öldürülmesi küresel düzeyde
dikkat çekmişti.
Cinayet Türkiye ve Suudi
Arabistan arasında bir diplomatik
krize de yol açmış ve uluslararası
arenada kınanmıştı.
Geçen ay da Kuzey İrlanda'da
gazeteci Lyra McKee
Londonderry kentinde çıkan
olaylarda öldürülmüştü.
En tehlikeli ülkeler nereler?
16 gazetecinin öldürüldüğü
Afganistan, 2018'de gazeteciler
için en tehlikeli ülkelerden biri
oldu.
Başkent Kabil'de bir bombalı
saldırıyı haberleştirmeye giden
gazetecilerden dokuzu, tek bir
olayda hayatını kaybetti.
Gazeteci kılığına giren bir
saldırgan, olay yerindeki
gazetecilerin arasında üzerindeki
bombaları patlattı.
Afganistan'ın doğusunda da
BBC muhabiri Ahmed Şah saldırı
sonucu öldü.
Geçen yıl ABD'de de gazeteciler
öldü
5 gazeteci, Maryland'deki
Capital Gazette'nin bürosuna
düzenlenen saldırıda hayatını
kaybetti.
IFJ, gazeteciliğe karşı artan

düşmanlık ve popülizmdeki
artışla, yolsuzluklar ve suçun
ölümlerdeki önemli unsurlar
olduğunu vurguladı.
Federasyon'dan yapılan
açıklamada, "Büçün bunlar,
silahlı çatışma bölgelerinden
çok, topluluklarını, şehirlerini
ve ülkelerini haber yapan
gazetecilerin öldüğü ortama
katkı yapıyor" denildi.
Uluslararası Gazetecileri

Başkent Kabil'de bir
bombalı saldırıyı
haberleştirmeye giden
gazetecilerden dokuzu,
tek bir olayda hayatını
kaybetti.
Gazeteci kılığına giren bir saldırgan, olay
yerindeki gazetecilerin
arasında üzerindeki
bombaları patlattı.

Koruma Komitesi (CPJ) her yıl
Aralık ayında hapisteki gazeteci
sayılarını yayımlıyor.
Bu sayıya, işiyle ilgili faaliyetleri
yüzünden hapsedilen gazeteciler
dahil ediliyor.
CPJ'ye göre 2018'de en fazla
sayıda gazetecinin hapiste
olduğu ülkeler şöyleydi;
Türkiye 68
Çin 47
Mısır 25
Suudi Arabistan 16
Eritre 16
Medya ve demokrasi
Birleşmiş Milletler (BM) bu yıl,
özellikle seçim dönemlerdinde
özgür basının demokraside
oynadığı yaşamsal role dikkat
çekiyor.
BM Genel Sekreteri Antonio
Guterres, yayımladığı yazılı
açıklamada "Hiçbir demokrasi
şeffaf ve güvenilir bilgiye erişim
olmadan tam değildir" dedi.
CPJ'den Courtney Radcsh, birçok
ülkede, özellikle de Filipinler ve
ABD'de basın karşıtı söylemin

yaygın olduğunu söyledi.
Courtney Radcsh, sosyal medya
ve internetin de gazetecilerin
karşılaştığı sorunlara yenilerini
eklediğine inanıyor.
Radcsh, "İnternet üzerinden taciz
ve özellikle kadın gazetecilere
yönelen tehditler, zaten zorlu
olan ortamı daha da zorlaştırdı"
dedi.
Sınır Tanımayan Gazeteciler
Örgütü (RSF) de bu yılki Dünya
Basın Özgürlüğü Endeksi'nde
ABD'deki durumu "sorunlu" diye
tanımladı.
RSF'den yapılan açıkalmada,
"ABD'de gazeteciler hiçbir zaman
bu kadar çok ölüm tehdidiyle
karşılaşmadı ve bu kadar çok
korunmak için özel güvenlik
şirketlerine başvurmadı" denildi.
ABD ve diğer iki büyük nüfuslu
demokrasi Hindistan ve
Brezilya, RSF'in Basın Özgürlüğü
Endeksi'nde geriledi.
Venezuela, Rusya ve Çin gibi
ülkelerse listede daha da geri
sıralara düştü.

Kerkük Sabahı

Dünya Basın Özgürlüğü Günü:
Geçen yıl dünyada kaç gazeteci öldürüldü?

sağlık
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Ramazan'da nasıl zayıflarız?
Ramazan ayında oruç tutup
zayıflamak oldukça yanlış
bir algıdır. Ramazan ayında
beslenmeye dikkat etmek
gerekir. Hem iftarda hem de
sahurda yemek yemeyerek kilo
vermek isteyenler sağlıksız bir
şekilde kilo verirler. Ramazan
ayında oruç tutan bireyler, diğer
zamanlarda olduğu gibi sağlıklı,
yeterli ve dengeli beslenmeye
özen göstermelidirler. Peki,
ramazanda zayıflamak için neler
yapmak gerekir, ramazanda
nasıl zayıflarız? Tüm bu
soruların cevaplarını sizler için
uzman diyetiysen yeşim temel
Özcan sizler için cevapladı.
İşte ramazanda nasıl zayıflanır
sorusunun cevabı.
￼ Ramazanda nasıl zayıflanır
sorusunun cevabını, Uzman
Diyetiysen Yeşim Temel Özcan
sizler için açıkladı. İşte ramazanda
nasıl zayıflanır sorusunun
cevabı… Ramazan ayında oruç
tutan bireyler, diğer zamanlarda
olduğu gibi sağlıklı, yeterli
ve dengeli beslenmeye özen
göstermelidirler.
Genelde 3 - 4 öğünde tüketilen
besinler, beslenme düzeninin
tamamen değiştiği bu dönemde 2
öğüne sıkıştırılmaktadır. Özellikle
tatlı, hamur işleri, şarküteri
ürünleri gibi karbonhidrat ve
yağ içeriği yüksek besinlerin
tüketiminde artış olmakta, buna
karşılık su, sebze ve meyve
tüketimi azalmaktadır. Hâlbuki
son zamanlarda bu dönemin
yaza gelmesi sebebiyle günlük
almamız gereken su miktarı ve
terle kaybettiğimiz su miktarı
birbirini karşılayamamaktadır.
yine bu dönemde protein,
vitamin ve mineral oranları
değişmemesine rağmen tüketim
oranı karbonhidrat ağırlıklıdır
Kilo problemi olan bazı bireyler

Ramazan ayını zayıflamak için
fırsat olarak görmekte ve yalnızca
iftarda bir şeyler tüketmektedir.
Böyle bir beslenme şekli sonrası
birey kilo vermek yerine kilo
bile alabilir. Uzun süre aç
kalmak iştahı ve doyma eşiğini
artıracağından normalden çok
fazla miktarda ve hızlı yemek
yenir. Çiğneme sayısına özellikle
dikkat edip 8-9 kez çiğnedikten
sonra yutmalıyız.
Kilo almamak için sahura mutlaka
kalkmak ve hafif gıdaları tercih
etmek yerinde olur. Ayrıca bazal
metabolizma hızının yavaşlaması,
iftar ve sahur vakitlerinin
günün daha az hareket edilen
zamanlarına denk gelmesi ve
kan şekeri düşüşüne bağlı olarak
tatlılara karşı isteğin artması
genellikle kişilerin bu dönemde
ağırlıklarının artışına neden
olmaktadır. İftarda ve sahurda
birdenbire ve çok fazla yemekle
midenin doldurulmaması gerekir.
Bu durum mide gerginliğine
yol açabilmekte tansiyon
yükselmesine ve hormonların
hızlı salgılanmasına sebep
olmaktadır. Aynı zamanda yemek
esnasında çok su içildiğinden ister
istemez mide ph etkilendiğinden
hazım zaten zor olacaktır. Esas
su açığını iftardan 2 saat sonra
başlatıp içmek en doğru sindirimi

sağlayacaktır.
Yetişkin bir insanın günde en az
1.5-2 litre su içmesi gerektiğinden
hareketle sıvı alımına çok dikkat
edilmesi gerekir. Ağır işlerde
çalışan işçilerin oruç tutmaları
halinde su kaybına bağlı olarak
şok geçirdikleri belirlenmiştir.
Bu nedenle yeterli miktarda su
içilmelidir. Yemeğe ılık hafif bir
çorbayla başlanmalıdır. Bağırsak
problemi olanlar çorbalarını
özellikle sebzelerden tercih
etmeliler. Etli veya etsiz, fazla
yağlı olmayan bir sebze yemeği,
ev yapımı Yoğurt ya da cacık ve
meyve veya tatlı olarak sütlü
tatlılar olabilir.
Protein içeriği fazla olan gıdalar
hem iftarda hem sahurda tercih
edilmelidir. Çünkü midenin
boşalma süresini uzatarak
acıkmayı geciktirirler. Bunlar
yumurta, yoğurt, peynir, tavuk,
et, hindi, balık gibi gıdalardır ve
ana öğünü teşkil etmelidir. Fakat
bu gıdaların yanında mutlaka
zeytinyağlı bir sebze yemeği ya
da salata olmalı ki bağırsaklar
çalışsın. Kahvaltı şeklinde de bir
öğün olabilir.
Sahura kalkılmadan oruç
tutulursa aç kalma süresi
artacağından metabolik hız düşer
ve halsizlik, baş ağrısı ve kan
şekeri düşmesi görülür.

Fazla tuzlu besinler
tüketilmemelidir ki gün boyu
susuzluk yaşanmasın. Sadece su
içerek oruç tutmak sakıncalıdır.
Bu durumda yorgunluk, dikkatte
azalmalar olur.
Oruç tutmak sağlıklı insanların
metabolik dengesini değiştirmez,
ancak şeker hastaları için oruç
tutmak son derece sakıncalı
olabilir. Şeker hastaları
Ramazanda uzun süre aç
kalacağından şeker düşmesi
sonucu hayati tehlikeler söz
konusu olabilir. Vücudunda
insülin yetersizliği ve şeker
kullanımında dengesizlik olduğu
için iftardan sonra hiperglisemi
koması olabilir, felç veya ölüme
neden olabilir.
Oruç, hamileler ve bebek
sağlığı açısından riskli emziklilerin
sıvı alımı azalacağından süt
salınımı etkiler, bebek yeterince
anne sütü alamaz. Bununla
birlikte aç kalmak, 9 yaşın
altındaki çocuklar seyahatte
olanlar, akli dengesi ve psikolojik
durumu bozuk olanlar, çok yaşlı
ve hasta olan insanlar, ağır kalp
ve böbrek hastası olanlar, mide
ülseri, safra kesesi iltihabı veya
taşı olanlar, karaciğer yetmezliği
olanlar ve ağır enfeksiyon
geçirenler için risklidir.
Ramazan döneminde sıcaklardan
dolayı spor yapmak çok zor
olacağından günün en serin
saatleri tercih edilmeli ve
mümkünse iftara 2 saat kala hafif
tempolu yürüyüş yada bisiklet
sporları tercih edilmelidir. Yoğun
antreman ve ağırlık kaldırmak
gereken spor grubu bu dönem
de yapılmamalı kişi ağır su ve
kas kayıplarına uğramamalıdır.
Spordan sonra antremanına
özgü şekilde protein hesaplı
beslenmesine de dikkat etmelidir.
milliyet

Çeşitli haberler
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30 yıl komada kalan kadın uyandı
Birleşik Arap
Emirlikleri'nden Munira
Abdulla, 1991'de
geçirdiği trafik kazasının
ardından beyninde
oluşan ciddi hasar
nedeniyle komaya girdi
ve uzun yıllar boyunca
durumunda ciddi bir
değişiklik olmadı - ta
ki Almanya'da bir
hastaneye sevk edilip,
geçen yıl birdenbire
gözlerini açana kadar.
Munira Abdulla kaza

sırasında 32 yaşındaydı
ve oğlunu okuldan
almıştı. İçlerinde
bulundukları araç bir
otobüse çarptı. Oğluyla

birlikte arka koltukta
oturan Munira 4
yaşındaki oğlunun üstüne
kapanarak onu korudu.
Omar Webair annesinin

bu hareketi sayesinde
kazayı sadece ufak bir
morlukla atlattı ancak
Munira Abdulla ağır
yaralandı.

Munira kafasına aldığı
darbe nedeniyle komaya
girdi ve 27 yıl boyunca
durumunda ciddi bir
değişiklik olmadı.
Ta ki 2018'e kadar.
Munira Abdulla geçen
yıl Almanya'da kaldığı
hastanede birdenbire
komadan uyandı.
Omar kazayı ve annesinin
komada geçirdiği 27
yılı BAE gazetesi The
National'a anlattı.
BBC

Mavi Balina oyunundan kurtulanlar anlatıyor:
'Sanal ölüm tuzağı'
ediliyor.
Oyunun yaratıcısı 21 yaşındaki
Rus vatandaşı Philipp Budeikin,
gençleri intihara teşvik etmek
suçundan tutuklandı. Geçen
yıl Moskova'da bir diğer Rus
vatandaşı Ilya Sidorov da kurduğu
Mavi Balina grubuyla çocukları
kendilerine zarar verme ve
intihara teşvik etme suçlarından
tutuklanmıştı.
Dünya çapında çok sayıda
kişinin intiharına neden olmuş

olabileceği belirtilen oyundan
kurtulanlar, Mavi Balina için ne
diyor? Oyun nasıl oynanıyor?
Bu oyuna bir şekilde katılan
kişilerden, çoğu şiddet içeren
50 talimatı yerine getirmesi
isteniyor.
50 günlük bir süreyi kapsayan
bu komutlar arasında derin
olmayacak şekliyle kol ve
bacakların kesilmesi, belirli
bir süre boyunca kimse ile
görüşülmemesi, yüksek sesli

olarak müzik dinlenilmesi gibi
aşamalar yer alıyor.
50. günün sonunda ise kişiye son
aşama olan "yüksekten atlayarak
ya da kendini asarak" intihar
etme komutu veriliyor.
"Mavi Balina" adlı oyunda
yönetici konumunda olan
kişilerin, kişisel bilgilerini ele
geçirdikleri kurbanlarına şantaj
da yaptığı bu şekilde oyunda
kalmaya zorladıkları ifade ediliyor
BBC

2018'de 12 milyon hektar tropikal orman yok
edildi
World ressources institute (WRI) tarafından yayınlanan rapora göre 2018 yılında dünya
genelinde 12 milyon hektar tropikal ormanlık alan yok oldu.
Global Forest Watch öncülüğünde hazırlanan raporda yok olan ormanlık alanların 3,4 milyon
hektarının iklim ve biyo-çeşitlilik için bakir ormanlar olduğu belirtiliyor.
Raporda 2018 yılı, tropikal ormanların yok olması konusunda 2014, 2016 ve 2017 yılından
sonra en kötü dördüncü yıl olarak işaret ediliyor.
Bu durumdan en çok etkilenen ülkelerin başında Brezilya, Endonezya, Demokratik Kongo
Cumhuriyeti, Kolombiya ve Bolivya bulunuyor.
euronews

Kerkük Sabahı

Gençler arasında yayılan ve
dünya çapında çok sayıda intihar
olayıyla bağdaştırılan Mavi Balina
isimli oyun, Aydın'da 14 yaşında
bir çocuğun kendini asarak intihar
etmesi sonrası yeniden gündeme
geldi.
DHA'nın haberine göre 14
yaşındaki çocuğun anne ve
babası, çocuklarının bilgisayarda
'Mavi Balina' oyunu oynadığını
fark etti. Bunun üzerine, aile
çocuğun bilgisayarını elinden
aldı ve 14 yaşındaki çocuğun bu
duruma tepki göstererek intihar
ettiği ileri sürüldü.
Geçen hafta da Van'da
14 yaşındaki bir çocuğun
kayalıklardan atlayarak
intihar etmesi, Mavi Balina ile
ilişkilendirilmişti.
Ocak ayında da Hatay ve Bursa'da
iki çocuk intihar etmiş ve olayda
Mavi Balina şüphesi olduğu
belirtilmişti.
Türkiye'de yaklaşık 150 gencin
intiharının Mavi Balina'yla
bağlantılı olabileceği iddia
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RAMAZAN
Görüntü birçok konuda değişiklik
gösterebilir Ancak herkesin eğileceği
konular var Bu temalar ve konular
hayatın tamamını kapsayabilir, Bir insan
Tanrı ile olan ilişkisinin tam olarak farkında
olmalıdır
Yüce Tanrı ile Hizmetkarları arasındaki
ilişki sadece dini uygulamalara bağlı
değildir ve bazen İbadetten daha önemli
uygulamalar olabilir ve Çoğu durumda En
önemli vakalardan biri, insanın minnetsiz
ibadet etmesidir Pek çok insan Tanrı'ya
çok ibadet eder, ancak hiçbir dini kültüre
sahip değildir
Öyleyse din kültürü nedir?
Din kültürü, dini ibadet ve meşru

İFTAR DUASI

uygulamalara ahlak eşlik ettiğidir Dini

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke

Anlamı:"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana

kültür, insanların davranışlarının iyi ahlaki

tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min

inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu

ve iyi niteliklere sahiptir. Ve bu ibadet

şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ

açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet

insanlar için bir gurur kaynağı değil,

ahhartü."

ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

insanların yaşam koşullarını, sosyal ve
psikolojik koşullarını anlamadan kibir ve

belki

Burhan Müftü

başkalarının tercihi kaynağıdır

Ramazan Bereketi

Dinin kökeni alçakgönüllülük ve iyi ahlaktır
Ve insanlar üzerinde kibir olmamak Ve
insanların haklarını ihlal etmemek
Ve insanları küçümsememek
Ve her türlü ırkçılıktan vazgeçmek
Din kültürü, gençlerin büyüklere saygı
ve küçülere duygu vermektir . Ve burada
Ramazan ayı, insanların başkalarının
nezaketini ve sevgisini hissetmesini
sağlayan güzel ibadet yoluyla yapılan
ahlaki dersler ayı.
Ramazan'da çok şey öğreniyoruz

Mübarek Ramazan aynın yaklaşmasından
dolayı Türkmen Tv'de her gün yoksul ve
muhtaç ailelere yardım etmek için (Ramazan
Bereketi) programı ekrana gelecek, her kim
bu ailelere yardım etme niyeti varsa bize
aşağıdaki telefon numarasından yetişebilir
07705169784

Zamana saygı duymayı,
İrade ve sabır.
Bu nedenle, dini kültür her şeyden önce
insan ahlakına bağlıdır
Ve birçok ibadet eylemi ile başkalarına
karşı kendi tercihinin bulunmamasıdır.
Ramazanınız mübarek olsun

Kerkük Sabahı

Saddam el Sufi
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