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EĞİTİM BAKANLIĞI, FİNAL
SINAVLARINI ERTELEDİ
Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan bildiriye göre
2018-2019 ortaokul son sınıf öğrencilerinin sınavlarının
ertelendiğini ilan etti.
Konu ile açıklama yapan Eğitim Bakanlığı'nın Genel
İlişkler ve Enformasyon Müdürü
Firas Muhammed Hasan, son sınıf
ortaokul sınavları 11-06-2019 Salı
günü başlayacak ve 30-06-2019 Pazar
günü bitecektir dedi.
Hasan, Eğitim Bakanlığı Bağdat başta
olmak üzere tüm illerdeki eğitim
müdürlüklerine sınavların yeni tarihini
aktardığını dile getirdi.

MİLLETVEKİLİ
ERŞAT SALİHİ'NİN
KATILIMI
İLE KERKÜK
ÜNİVERSİTESİ'NDE
PANEL

S:2

EL-CUBURİ: ULAŞIM SEKTÖRÜNÜN
GELİŞMESİ ÖNEMLİDİR

S:3

Kerkük Sabahı

BAŞBAKAN
BAĞDAT'TA, İNGİLTERE, ALMANYA VE
FRANSA BÜYÜKELÇİLERİNİ KARŞILADI
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CUMHURBAŞKANI, TİCARET ODALARI BİRLİĞİ'NİN BAŞKANI VE
ÜYLERİNİ KAŞRILADI
Cumhurbaşkanı Berhem
Salih, güçlü bir ekonomiğe
varmak için özel sektörün
önündeki tüm engellerin
giderilmesi için gereken
adımların atılmasını
vurguladı.
Geçtiğimiz 6 Mayıs 2019
Pazartesi günü başkent
Bağdat'ta bulunan
Cumhurbaşkanlığı
Selam Sarayı'nda Ticaret
Odaları Birliği Başkanı
Aburrazzak el-Zuheyri ve
birliğin üylerini karşıladığı

sırada özel sektörü
geliştirmek için önündeki
engeleri kaldırmanın ve
Irak'ın yeniden yapma
çalışmalarında katkıda
bulunmasının aynı
zamanda katılmasının

önemli olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı, özel
dektörü güçlendirmek için
Irak'ın hem doğal hemde
insan kaynağı yönünden
zengin bir ülke olduğunu
belirtti.

Cumhurbaşkanı sözünün
devamında Irak'ta özel
sektörde çalışanların komşu
ülkelerden yararlanabilir ve
onlarla da çeşitli alanlarda
ortaklaşa çalışmalar aynı
zamanda tecrübelerinden

faydalanabileceklerini ifade
etti.
Öte yandan Irak Ticaret
Odaları Birliği Başkanı,
Ticaret Odaları'nın
illerdeki çalışmalarına dair
çalışmalarını açıklayarak
ülkenin ekonomiğine
yönelik sağladıkları
imkanları da anlatarak
Cumhurbaşkanı'nın
özel sektöre verdiği
desteklerden dolayı
kendilerine teşekkürlerini
iletti.
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MİLLETVEKİLİ ERŞAT SALİHİ'NİN KATILIMI İLE KERKÜK
ÜNİVERSİTESİ'NDE PANEL

Kerkük Üniversitesi Rektörü
Dr.Abbas Taki'nin rayetinde
ve Kerkük milletvekili Erşat
Salihi'nin katılımı, ayrıca Kerkük
Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesi
Dekanı Dr.Feysal Muhammed
aynı zamanda Kerkük Istihbarat
Müdürü Albay Orhan Cuma'nın
hazır bulunması ile elektronik
cinayetlerle ilgili özel bir panel
düzenlendi.
Panel Kerkük Üniversitesi'nin
Hukuk Fakültesi'nin Hamurabi
salonunda düzenlendi.
Düznelenen panele Kerkük

Üniversitesi'nin öğretim üyeleri
ve çok sayıda öğrencileri de hazır

bulundu.
Panelde elekronik cinayetlerde
kullanılan çeşitli yollar
üzerinde anlatım yapıldı ve
yapılan cinayetlerin yasalara
göre cezalandırılabileceği de
konuşuldu.
Panelde ayrıca elektornik yollarla
özel hesapların nasıl ve hangi
yollarla korunması yolları anlatıldı.
Panel sırasında gençlerin bu
gibi konulardan uzak durmaları
için nelerin yapılmasına dair
konular açıklandı ve konuşmacılar
böyle şeylerden gençlerin uzak
durmasının gerketiğini de ifade

ettiler.
Panelde konuşma yapan
Kerkük milletvekili Erşat Salihi
Parlamento'daki İnsan Hakları,
Kültür ve Medya bunların
yanında da Yasama Komisyanları
elektronik cinayetleri ile ilgili özel
bir yasa tasarısının hazırlmasında
çalıştıklarını ifade ederek özellikle
de bu gibi cinayetler yüzünden
toplumda çeştili zararlar ortaya
çıkıyor dedi. Salihi, elektronik
yollarını kullanarak insan haklarını
çiğnemek özgürlüğünü bahane
etmemelerinin gerekliliğini
vurguladı.

KERKÜK'ÜN SİVİL HAVAALANI PROJESİNE
ÖZEL TOPLANTI
Kerkük Sivil Havaalanı'nın açılması için gereken ihtiyacları gidermek amacıyla Kerkük Vali Yradımcısı konu
ile ilgili özel bir toplantı düzenledi.
Kerkük Vali Yardımcısı Ali Humadi'nin Başkanlığındaki yapılan toplantıya Kerkük'teki ilgili hizmet dairelerin
müdürleri hazır bulundu.
Gerçekleşen toplantıda Kerkük Sivil Havaalanı projesindeki son gelişmeler ve projenin tamamlanmasının
ihtiyaçları aynı zamanda engellerin önüne geçmek için nelerin yapılması da tartışıldı.
Toplantıda hazır bulunan Kerkük İl Meclisi'nin üyeleri ve projedeki yetkililer de projenin bir an önce
tamamlanması ayrıca hizmete başlatılması için tüm tarafların koordinasyon içerisinde çalışmalarının
gerektiğini vurguladılar.
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EL-CUBURİ: ULAŞIM SEKTÖRÜNÜN GELİŞMESİ ÖNEMLİDİR
Kerkük Valisi Rakan Said
el-Cuburi, Kerkük Ulaşım
sektöründeki yetkililerle
toplanarak, Kerkük'teki
ulaşım sektörünün
geliştirilmesinin önemli
olduğunu ifade ederek,
halk otobüslerinin
hattına yeni 5 otobüsün
çalıştırlmasını da
görüştü.
Gerçekleşen toplantıda
Kerkük Vali Yardımcısı,

Müsteşarı, Kerkük
Ulaşım sektöründeki
yetkililer, Kerkük Trafik
Polisi ve Kerkük Polisi
Müdürlüğü'nden
temsilciler de hazır
bulundu.
Toplantıda hazır
bulunanlar, Kerküklü
vatandaşlara hizmet
verecek olan yeni 5
otobüsün nerelerde
hizemete geçeceklerine

ve hangi yollardan
geçeceklerinin üzerinde
anlaşıldı.
Toplantıda konuşma
yapan Kerkük Valisi
Rakan Said el-Cuburi,
Kerküklü vatandaşlar
genel olarak özellikle
de öğrencileri ve ihtiyaç
sahibleri için ulaşım
sektöründe gereken
gelişmelerin yapılmasının
gerektiğini söyledi.

İNSAN HAKLARI KOMİSERLİĞİ KERKÜK İL MECLİSİ'NE KARŞI DAVA AÇIYOR
Hakları Komiserliği, 2008 yılının
53. numarlı komiserlik yasasının
5. maddesinin 4. şıkkındaki
maddeye dayanarak vatandaşlara
karşı yapılan haksızlıkları korumak
için Genel Yargıya ordan da özel
mahkemelerde dava açımaya hazır
olduğunu belirtti.
Ali Bayatlı, açıklamasında: 16 Ekim
2017 yılından beri Kerkük İl Meclisi
toplanmamıştır bu da ayaletlere
bağlı olmayan iller yasalarına

aykırı bir davranış olduğunu 2008
yılının 21. numaralı yasasına göre
açıklanmıştır dedi.
Bayatlı, bu maddeye göre
il meclislerin ildeki genel
siyasetinin kurulmasında görevleri
belirlenmiştir ki bu nedenle illerde
güvenlik durumu , projelere ve
vatandaşlara yönelik hizmetlerde
sorun yaşanabilir dedi.
Bayatlı, Irak ceza kanunlarına 1969
yılının 111. numaralı yasasının

KERKÜK ÜNİVERSİTESİ ÖDÜLLENDİRİLDİ
Uluslararası İngiltereli Times
Kurumu 2019 yılında Asya'da
eğitim veren üniversiteler
arasında en iyi eğitim veren
Kerkük Üniversitesi Oscar
ödülü kazandığını ilan etti.
Konu ile ilgili Kerkük Valisi
Rakan Said el-Cuburi,
Yardımcısı Ali Humadi, Kerkük
İl Meclis Üyeleri Tahsin Kahya,
Kasım Hamza, ve Elektrik
Dağıtım Dairesi Müdürü Yalçın
Mehdi Kerkük Üniversitesi'ni
ziyaret ederek Kerkük
Üniversitesi Rektörü Dr.Abbas
Taki'yi aldıkları ödülden dolayı
kendilerine plaket sundular.
Geçekleşen ziyaret sırasında
Kerkük Valisi Rakan Said elCuburi Kerkük Üniversitesi

almış olduğu ödülden dolayı
Kerkük Üniversitesi Rektörünü
tebrik ettiler.
El- Cuburi ziyaret sırasında
konuşma yaparak Kerkük
Üniversitesi'nin eğitim
yönünden verdiği hizmetleri
dile getirerek terör örgütü
DAEŞ'ten kaçan öğrencileri
kuçaklamakta Kerkük
Üniversitesi öncülük

yaptığını vugulayarak eğtime
verdiğiniz desteklerden dolayı
teşekkürlerini illetti.
Öte yandan Kerkük
Üniversitesi Rektörü Dr.Abbas
Taki gerçekleştirlen ziyaretten
dolayı sevindiklerini ifade
ederek Kerkük'ün yerel
idaresinin gösterdikleri
desteklerinden dolayı
teşekkürlerini dile getirdi.

364. maddesine göre her hangi bir
görevli veya memur vatandaşların
hayati durumlarında yada sağlık
durumlarına etkisi olduğu için kendi
görevlerini bilerek terketmiş ise iki
yıl hapis cecazsına aynı zamanda da
mali ceza da alacağını açılıyor dedi.
Komiserlik tarafından açıklanan
bildiriye göre açılan dava Genel
Yargı tarafından Kerkük Soruştuma
Mahkemesi'ne sevkedildiği için
teşekkürlerini sunmuştu.

KERKÜK GENEL
HASTANESİ'NE ZİYARET
Kerkük Valisi Rakan Said el-Cuburi Kerkük Genel
Hastanesi'ni ziyaret ederek vatandaşlara gösterilen
sağlık hizmetlerinden dolayı hastane idaresine
teşekkürlerini illeti.
EL-Cuburi Kerkük Genel Hastanesi'ni ziyareti
sırasında hastanenin genel müdür Dr. Muhammed
Feridun ve beraberindeki doktorlar ayrıca sağlık
ekipleri ile görüşerek hastanenin genel durumunu
ayrıca hastalara verilen sağlık hizmetlerini
görüştüler.
El-Cuburi, yapmış olduğu sürpriz ziyareti sırasında
hastanede gördüğü hizmetleri ve hastanenin
temizliğinden dolayı Kerkük Genel Hastane
idaresinin gösterdiği iyi hizmetlerinden dolayı
teşekkürlerini dile getirdi.
El-Cuburi, ziyareti sırasında Kerkük bütçesinde
sağlık sektörüne ayrılan bütçeden tıp alanındaki
gelişmiş cihazların sağlanması için gereken desteği
sunacaklarna dair söz verdiler.

Kerkük Sabahı

Geçtiğimiz 9 Mayıs 2019
Perşembe günü İnsan Haklar
Komiserliği, Kanunlara karşı
gelip toplanmamaları ve
vatandaşlara karşı görevlerini
yerine getirmemelerinden dolayı,
Kerkük İl Meclisi'ne karşı Genel
Yargı Mahkemesi'nde dava açtığını
açıkladı.
İnsan Hakları Komiserliği'nin
üyesi olan Ali Bayatlı konu ile
ilgili açıklamada bulunarak, İnsan

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

(9)

Yazan: Sadun KÖPRÜLÜ

Kerkük Sabahı

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.

21-Salihı, Salihıler oymağı:
Cemil oğulları oymağına bağlı bir oymaktır
16. yüzyılda varlığı görünmüştür bir
Türkmen oymağıdır. III. Murat döneminde
Musul'da, ve Kerkük'te yerleşmişlerdir.
Salihiler, Kerkük'te yaşayan 3 büyük
aileden oluşmaktadır. Ayrıca Diyale şehrine
bağlı Kifri ilçesine Salihıye söylenirdir
Ve Altunköprü ilçesinde Salihı bölgesi
bulunmaktadır, ayrıca Türkiye’nin bir
çok yerlerinde Salihılar bulunmaktadır,
ve bir kasaba adıdır, bugün Salayı diye
adlanan bir çok ve Kürtleşen bu oymak
yüzde yüz Türkmen oymağıdır Diyalele
bağlı Türk yerleşim arasında Salih Bey
adında Salihı Türkmen köyü göz önündedir,
Kerkük şehrinde Salihı oymağı ailesi
büyük bir nüfuslu olarak milli mücadele
sürdürmektedirler öz be öz Salihılar her bir
bakımdan Türkmen milletindendir.
Diyarbakır bölgesinde yaşayan birçok Salihı
oymağı on yedi çağın başlangıcıyla Osmanlı
Sultanların buyruğu üzerine ataları Salih
Paşa ile birlikte, oğulları Emir, Zeynel, Ali,
Kadir, Süleyman ve akrabalarıyla Irak’a
girişleri ile Kerkük, Leylan, Altunköprü, Kifri,
Kızlarbat, Hanekın, Mandalı ve Türkiye’nin
birçok yerlerinde yaşamaktadırlar, bir

bölüm Salihı oymağı kendilerini Kürt,
Arap sayarsalar bile onlar yüzde yüz
Türkmen’dirler.
22-Yağmur, Tatalu, Tatlu oymağı:
Halep Suriye’de bulunan Türkmen
oymağı olan Yağmur oymağı beş kola
ayrılmaktadır bunlardan Yıva boyu, bu
oymak Sultan Kanunî döneminde 40
obadan oluşmaktaydı, Beğdili boyu ise
Halep Türkmenleri arasında kalabalık
büyük nüfusları bulunmaktadır, Bu obalar
arasında 25. sırada yer alan Tatalu obasıdır,
Türkmen oymağından olan Tatalu Türkmen
bölgelerinde tanınmaktadır.
23-Mavıllı, Mavili, Mavıllı (Mavili) oymağı:
Telafer'de yaşayan Türkmenlerdir. Mavıllı,
Şii Bektaşi ya bağlı topluluk adıdır.
Mavıllılar, Bektaşi kültürüne, görenek,
geleneğine bağlı olanlardır, bu topluluk
Türk kültürünün köklü motiflerini taşıyan
bir Türk kimliğe sahiptir. Mavıllılar Âşık
edebiyatı halk müziğinde önde gelerek,
göreneğine bağlıdırlar halk Türklerini
şiirlerini iyice başarmaktadırlar, Mavıllar
Telafer yöresinde önde gelen önemli bir
Türkmen oymağıdır.

24-Sarıllı, Sarılı oymağı:
Oğuz boylarına bağlı olarak 14. yüzyılında
Mehmet Saru Türkmen beyi Şehrizor'a
hâkimi olmuştur\ ve 13. yüz yıllarında
Erbil Atabeyi Muzaffereddin Gökbürü
döneminde Saru kalesinde varlığın
kurmuştur
Aehmet Saru'nun buyruğuyla Türkmen
oymağının Sarulu diya tanınılmıştır
günümüze kadar oymağın varlığını
görünmektedir III. Murat döneminde
adları geçmektedir. Sarılı oymağı Musul
yöresinde Sünni mezhebine bağlı
olmaktadır, 16 Eylül 1892 tarihli tutanak
ile Sarılı Din eğitimli okullar açarak hoca
tayin edilmiştir ayrıca Musul ile Erbil
arasındaki bir kaç köylerde Türkmen Sarılı
oymağı Zap suyunun sağ ve sol kıyılarında
yerleşmiştir ve Hızır diye tanınmışlardır,
Verdek köyü çevresi Sarılılar yoğun olarak
bulunmaktadırlar.
Ayrıca Şebeklerin yaşadığı köylerde Sarılılar
yaşamaktadırlar. Kerkük'e bağlı Karatepe
yöresinde Sarayliyye (Saraylı) adı ile
tanınan oymaklardan söz edilmektedir,
Sarılılar sosyal yaşantılarını sürdürerek
dini ayinlerini, gelenek, göreneklerini
yapmaktadırlar.

Türkmen Bölgelerinden
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MEHDİ'Yİ KİM İYİLEŞTİRECEK?
Çocuk Mehdi Ahmet Cemil'in dayısı olan
Telaferli Selim Çolak, yeğenini bulmak
için her gün haber bültenlerini ve sosyal
paylaşım sitelerinde terör örgütü DAEŞ'ın
Musul'u işgalı sırasında kaçırdığı elindeki
çocukları bulan ( Suriye Demokrasi
Kuvvetleri) çocukların fotoğraflarını
paylaşıyordu ardından serbest bırakarak
Irak'a gönderiyordu. Bulunan onlarca
çocukların arasında yezidi çocuklar vardı ve
aileleri tarafından tespit edildikten sonra
meleketlerine geri döndüler.
Kaçırılan Iraklı aileler ve çocukların
fotoğrafları arasında 12 Mart 2019 tarihinde
Selim Çolak yeğeni Mehdi'yi Irak-Suriye
sınırlarındaki kaçırılanların arasında gördü.
Çolak yeğenini tanıdı fakat karşılaşma
sırasında çocuk Mehdi ne dayısını tanıyabildi
ne de ana dili olan Türkmence dili aklında
kalmış, konuştuğu dil ise Şam Arapçasiydi.
Mehdi kendi evlerine geri döndüğünde Irak
Medya Ağı tarafından 2014 yılında yapılan
(Meleklerin Gözyaşı) filminin baş rolünü
oynayan kız kardeşi (Aye) ile tanıştı.
Mehdi'nin aklına gelen olay 9 yaşında
olduğunda kardeşi Cemil'de 5 yaşındaydı,
kardeşleri ve anne babası ile nereye
gidecekleri bilinmeyen bir yolda
yürüyorlardı o sırada DAEŞ'li teröristler
tarafından yaklanarak babası ve annesini
gözlerinin önünde öldürüldüğünü
gördüğünü anlattı ve Aye hariç diğer
kardeşleri ile oradan kaçarak bir yere
saklandıklarını hatırlıyor.
Mehdi'nin anlattığına göre saklandıkları
yerde çok korktuklarını aynı zamanda da
çok aç kaldıları için kardeşi Cemil ekmek
bulumaya gitti fakat o sırada DAEŞ'li
teröristler saldırı yaparak kendisini
kaçırdıklarını ve kardeşi Cemil'den ayrı
kaldığını söyledi.
Mehdi yıllarca terör örgütü DAEŞ tarafından
kaçırıldığı sürede farklı silahlar üzerinde
eğitim aldığını ve gün boyunca sadece
çorba,bir parça ekmek yanında şekersiz çay
içtiklerini anlattı. Mehdi eve geri döndüğü
gün önündeki çayın şekerli olduğunu ve
şekerli çay içmek istemediğini kızarak

söylemişti!
Mehdi gün boyu saatlerce sakin ve sesiz
bir şekilde boşluğa bakarak annesinin,

olak yeğenini tanıdı
fakat karşılaşma
sırasında çocuk Mehdi
ne dayısını tanıyabildi
ne de ana dili olan
Türkmence dili aklında
kalmış, konuştuğu dil
ise Şam Arapçasiydi.

babasının gözü önünde öldürdüğünü aynı
zamanda kaçırıldığı yıllarda kendisi ile
birlikte olan diğer çocuklar nedensiz yere
işkence çektikleri anlar gözleri önünden bir
an olsa ayrılmadığını söylüyor. Mehdi'nin
diğer çocuklardan tek farkı kendi üçlü adını
hatırlamasıdır bunun gibi binlerce çocukları
kendi üçlü ismlerini bile hatırlamayanlar var.
Bu makaleyi yazarken, dayı selim çolak beni
aradı cemil'i ve onlarca çocuğu Bağuz'a
yakın bir hastanede bulduklarını söyleyerek,
bu haber cemil'in gülümsemesine neden
oldu
muhtemelen 2014'ten beri ilk kez onu
gülümseten bir haber oldu.
kaçırılan 452 kadının arasından şimdiye
kadar Mehdi ile sadece 15 çocuk geri
dönümüştür. Kaçırlan diğer çocuklar ve
kadınlardan gelen haber ise kesin olmasa da
öldükleri öne sürülüyor.
Bu insanların aileleri umutsuz olsa bile
ama onları en çok sinir eden mesele ise
şuana kadar kamuoyunda gereken önemin
verilmemesi onları çok üzmektedir.
Telafer ve Sincar'a geri dönen Mehdi gibi
çocuklar kendi normal hayatlarına geri
dönmeleri ve hayatlarını yeniden
başlamaları aynı zamanda iyileşmeleri için
psikolojik tedavi görmeleri lazım.
Bunları kim iyileştirecek acaba!
Umarım bu sorum cevapsız kalmayacaktır

Mehdi'nin
anlattığına göre
saklandıkları yerde
çok korktuklarını
aynı zamanda da
çok aç kaldıları
için kardeşi Cemil
ekmek bulumaya
gitti fakat o
sırada DAEŞ'li
teröristler saldırı
yaparak kendisini
kaçırdıklarını ve
kardeşi Cemil'den
ayrı kaldığını
söyledi.

Kerkük Sabahı

Nermin Müftü

Röportaj
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Türkmenlerin Milli Oyunu ‘Sini Zarf’
Barzan Lokman
Foto: Çoban Timur
Sini Zarf oyunu ramazan aylarının
olmazsa olmazlarındandır.
Türkmenlerin milli bir oyunu
olan Sini Zarf, son yıllarda diğer
milletlerin de ilgisini çekmiş ve
ramazan aylarında ister kültürel
alanlarda ister etkinliklerde büyük
ilgi görmeye başlamıştır.
Kendisine has bir oyun tarzı olan

Velit Halit Zeydi
Çeviri: İlaf Enver

Sini Zarf, diğer oyunlardan farkı
olarak karşı tarafın gözlerini,
hareketlerini okumakla da
çözülmeye çalışılır.
Sini Zarf Oyunu’nda kullanılan

Gübah dediği zaman boncuğu

malzemeler:
1 adet metal tepsi (Bu oyuna özel
olarak yapılır, orta kısmının çukur

arşiv

bulursa 11 yerine 3 sayı yazılır,
bu Erbil’de oynanan oyunlar için

olması gerekir)

geçerli. Kerkük’te gübah yerine

11 adet Zarf (Kupa-Sarı bakırdan

“iki” derler. Bunu dediğinde

yapılır)

boncuğu bulursa 11 yerine 2 sayı

1 Adet Boncuk veya Hiskif (Terzi

yazılır. 101 sayı veren taraf oyunu

yüksüğü)

kaybeder ve tepsi karşı tarafa gider.

Lokum (Zarfların sabit durabilmesi

Oyuncu gül vurduğu zaman

için tepsinin etrafına şeker tozu

boncuğu bulursa çok sevinir.

yüksek lokum sürülür)

Sevinen taraf sevincini tepsiyi yere

Büyüklüğü en az 2 metre olan

vurarak ya da kalkıp oynayarak

1 adet kumaş perde (Boncuk

belli eder. Oyun sırasında şarkı ve

saklandığında saklayan kişinin

hoyratlar da söylenir.

üstüne örtülür, böylece boncuk
Sini Zarf ne zaman oynanır?

Kerkük Sabahı

rahatça saklanabilir.)
Öte yandan boncuk tepsi

takımın ustası “bad” diyerek

Türkmenlerin milli bir oyunu olan

Sini Zarf Oyunu’nun kuralları:

içerisindeki 4 zarftan birinin altına

perdeyi açtırır ve tepsiyi avuçları

Sini Zarf sadece Ramazan ayında

Oyun iki takım arasında oynanır.

saklanır, yani karşı tarafa 4 seçenek

içerisinde döndürüp karşı tarafın

oynanır. Ramazan gecelerinin

Her takımda en az 3, en fazla 4’er

sunulur ve birini seçebilir. Ayrıca

sahasına atar.

vazgeçilmezi olan oyun için

oyuncu bulunur. Bu oyunculardan

ay-yıldız şeklinde saklama seçeneği

Boncuğu bulmaya çalışan kişinin

insanlar Kerkük’ten Erbil’e,

biri “usta”, sağ ve solunda

de var.

2 gül vurma hakkı var (2 seçim

Erbil’den Altunköprü’ye ve tam

oturanlar da yardımcıları olur.

Tepsideki zarflara ay-yıldız şekli

yapma hakkı var), 2 gül vurma ile

tersi şekilde farklı şekilde gidip-

Oyuna hangi takımın başlayacağını

verilir ve boncuk ya ay bölümünde

boncuğu bulamazsa, mecburen

gelen insanlar takımlar halinde

belirlemek için boncuk veya

ya da yıldız bölümünde saklanır.

zarfları teker teker vurarak açar.

birbiriyle oynar. İftardan sonra

yüksük saklanır, bunun da farklı

Karşı taraf da iki bölümden birini

Bulduğu zaman kalan zarflar sayılır

yola çıkan takımlar sahura kadar

yöntemleri vardır.

seçer.

ve vurulan 2 gül de eklenerek karşı

bu oyuna devam eder, sonra

Boncuk ya avuç içinde ya da

Kupalar tepsinin dört bir yanına,

tarafın hanesine yazılır. 2 gülü aynı

sahurlarını yapıp geldikleri kentlere

tepsideki zarflardan birinin altında

lokumun sürüldüğü yere eşit

anda veya belli aralıklarla vurma

geri dönerler.

saklanır. Sonra da karşı tarafa

aralıklı bir şekilde dizilir ve bu 11

hakkı var. Ayrıca 2 seçim hakkının

“Hangisinde?” diye sorulur. Karşı

kupadan birinin altına boncuk

yanında bir seçim hakkı daha

taraf bilirse oyuna başlar.

yerleştirilir. Boncuğu saklayan

oluyor ona da “gübah” deniyor.

Türkmen Basın Ajansl

Siyasi
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Irak Cumhurbaşkanı’ndan Türk firmalara
‘yatırım’ çağrısı
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih,
Türk firmalarını yeniden imar
kapsamında, Irak’ta yatırım yapmaya
çağırdı.
Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan
yazılı açıklamaya göre, Salih,
Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi
Fatih Yıldız, Türkiye Müteahhitler
Birliği Başkanı Mithat Yenigün ve
beraberindeki heyeti Bağdat’taki
Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda kabul
etti.
Salih, Irak ve Türkiye arasındaki
köklü ilişkilere vurgu yaparak,
iki ülke arasındaki ekonomik ve

ticari alandaki iş birliğinin de
güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Irak’ın yatırıma ihtiyaç duyan
bir ülke olduğunu ifade eden

Cumhurbaşkanı Salih, inşaat ve diğer
alanlarda büyük tecrübelere sahip
Türk firmalarına, Irak’ın yeniden
imarı kapsamında yatırım yapma

çağrısında bulundu.
Büyükelçi Yıldız da Türk firmalarının,
Irak’ta büyük projelere imza atmaya
ve yatırım yapmaya hazır olduğunu
ifade etti.
Öte yandan Irak’ın başkenti
Bağdat’ta, dün “Irak’ın Yeniden
İmarı İçin Türkiye-Irak İnşaat
Forumu” düzenlendi. Foruma,
Irak Ticaret Bakanı Muhammed
Haşim el-Ani ve Türkiye’nin Bağdat
Büyükelçisi Fatih Yıldız’ın yanı sıra
Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı
Mithat Yenigün ile Türk ve Iraklı
müteahhitler de katıldı. AA

Geçtiğimiz 9 Mayıs 2019 Perşembe
günü Başbakan Adil Abulmehdi
İngiltere, Almanya ve Fransa'nın
Bağdat Büyükelçilerini karşılayarak
Irak ile Avrupa Birliği arasındaki
ilişkilerin geliştirilmesini aynı
zamanda farklı alanlarda işbirliğinin
devam edilmesi konuşuldu.
Görüşme sırasında bölgedeki son
gelişmeler özellikle de ABD ile
İran arasındaki yaşanan gerilim de
masaya yatırıdı.
Görüşmede konuşan Başbakan,
Irak'ın tüm komşu ülkeleri, Arap
Dünyası, bölgesel ve uluslararası çapındaki tüm
ülkelerele bunun içersinde bulunan ABD ile
İran'la da iyi birşekilde ilişkiler kurmaya çalıştığını
anlattı. Başbakan,Irak'ın ilişkileri bölgede ve tüm
dünyada istikrarı ve ekonomik kalkınmayı da
güçlendirecek. Başbakan, bugüne kadar komşu
ülkelerine, Arap Dünyasına, Bölgesel Ülkelere ve
Avrupa Ülkelerine yaptığım tüm ziyaretlerimin
amacı bu doğrultuda olduğunu söyledi.
Başbakan, Irak'ın tüm taraflarlarla dengeli
ilişkileri sayesinde hem bölgede kendi yerini
göstermeye neden oldu hem de içerisindeki
güvenliğin istikrarına olumlu birşekilde yansıdı

dedi.
Başbakan, Irak'ın komşu ülkelerle tüm sorunların
diyalok yolu ile çözüleceğine inandığını ve
ortaklıklığı ayrışmalara karşı üstün gördüğünü
söyledi.
Başbakan, Irak'ın hiçbir tarafla olmayacağını
belirterek aynı zamanda ABD'nin İran'a karşı
yaptırımlarından yana olmadıklarını daha
önceden de açıklamış olduğunu dile getirdi.
Başbakan Konuşmasının devamında, bölgede
istikrarın devam etmesi için gereken desteğin
verilmesini söyleyerek krizin bitirilmesinde
de son verilmesinin gerektiğini ifade etti.
Başbakan sözünün sonunda bölgedeki ülkeler

arasında ilişkilerin sağlam kurallar üzerinde
yürütülmesi için gereken arayışların
yapılmasının önemli olduğunu ve bölge
halkının da istikrar içerisinde yaşanmasının
önemini vurguladı.
Öte yandan her üç ülkenin büyükelçileri
Avrupa Birliği'nin Irak ile olan ilişklerinin
güçlendirilmesinden dolayı rahatlık
duyduklarını ifade ederek bu ilişkilerin ve
işbirliğinin de daha da güçlendirilmesi için
çalışacaklara dair söz verdiler.
Büyükleçiler, Irak'ın bölgede oynadığı
rolünden ve dış ilişklerinde dolayı da
değinerek Irak hükümetinin de halkının
çıkarları doğrultusunda hareket etmesinin de
önemli bir gelişme olduğunu söylediler.
Büyükelçiler, AB'nin Irak ile ilişkilerinin
güçlendirilmesinden yana olduklarını aynı
zamanda Adil Abdulmehdi'nin hükümet
programını destekleyeceklerine hazır olduklarını
özellikle de bölgedeki krizlerin sona ermesi için
Irak'la hem fikirde olduklarını ifade ettiler.
Büyükelçiler, kendi ülkelerinin Irak'ın yeniden
yapılandırılmasında detsek vermeye hazır
olduklarına ve Irak'ta yatırım yapmak isteyen
Avrupa şirketlerinin önünden engelleri
kaldırmaya hazır olduklarını ifade ettiler.

Kerkük Sabahı

BAŞBAKAN BAĞDAT'TA, İNGİLTERE, ALMANYA VE
FRANSA BÜYÜKELÇİLERİNİ KARŞILADI
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Avrupa Kupalarına İngiliz Ekipleri Damga Vurdu

Kerkük Sabahı

İngiliz takımları, UEFA Şampiyonlar
Ligi'nin ardından UEFA Avrupa
Ligi'nde de finale kalarak Avrupa
futbolunda tarihi bir başarıya imza
attı.
Şampiyonlar Ligi yarı finalinde
önemli geri dönüşlere imza
atarak adlarını finale yazdıran
İngiliz takımları Tottenham ve
Liverpool'un ardından Avrupa Ligi
finalinde de Arsenal ile Chelsea
eşleşti.
İlk kez aynı ülkenin takımları,
Avrupa futbolunun en önemli iki
organizasyonunun finaline kalarak
adlarını altın harflerle futbol
tarihine yazdırdı.
İSPANYA HEGEMONYASINI
İNGİLİZLER SONA ERDİRDİ
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa
Ligi'nde son 5 yılda 9 kupa
kazanan İspanyol takımlarının
hegemonyasına, İngiliz kulüpleri
son verdi. Şampiyonlar Ligi'nin son
5 sezonunda Real Madrid (4) ve
Barcelona, Avrupa Ligi'nde ise aynı
dönemde Sevilla (3) ve Atletico
Madrid kupaya uzanırken, bu sezon
iki kulvarda da İngilizler takımları,
adından söz ettirdi.
ARSENAL TEK FİNALİ
GALATASARAY'A KAYBETTİ
Yarı finalde, evinde 3-1 yendiği
Valencia'yı deplasmanda da 4-2
mağlup ederek final vizesi alan
Arsenal, UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci
kez final mücadelesi verecek.
UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı
1994'te müzesine götüren Arsenal,
UEFA Avrupa Ligi'nin eski formatlı
adı UEFA Kupası'ndaki ilk final
maçına, 1999-2000 sezonunda
çıkmıştı.
İngiltere temsilcisi, Danimarka'nın
başkenti Kopenhag'taki Parken
Stadı'nda 17 Mayıs 2000'de
oynanan final maçında Galatasaray
ile karşılaşmıştı. Normal süresi ve
uzatmaları 0-0 biten mücadeleyi
sarı-kırmızılı ekip, penaltı atışları

sonunda 4-1 kazanarak kupayı
müzesine götüren tek Türk takımı
olma başarısını göstermişti.
CHELSEA İKİNCİ KUPANIN PEŞİNDE
Alman ekibi Eintracht Frankfurt'u
1-1 biten iki karşılaşmanın
ardından penaltı atışları sonunda
4-3 yenerek finale çıkma başarısı
gösteren Avrupa Ligi'nin diğer
yarı finalisti Chelsea ise tarihinde
ikinci kez kupanın sahibi olmaya
çalışacak.
Daha UEFA Kupa Galipleri
Kupası'nı 1971 ve 1998'de, UEFA
Şampiyonlar Ligi'ni ise 2011-12
sezonunda kazanan Chelsea,
UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2012-13
sezonunda mutlu sona ulaşmıştı.
İngiltere temsilcisi, 2013'teki

finalde Portekiz ekibi Benfica'yı 2-1
yenerek kupadaki tek zaferini elde
etmişti.
İNGİLİZ TAKIMLARI 47 YIL SONRA
FİNALDE
UEFA Avrupa Ligi'nin finalinde 47
yıl aranın ardından ikinci kez İngiliz
takımları karşı karşıya gelecek.
İki İngiliz takımının turnuvadaki
ilk finalinde Wolverhampton
Wanderers'ı iki maç sonunda
eleyen Tottenham Hotspur, 1972
yılında kupaya uzandı.
İngiliz takımları, UEFA Şampiyonlar
Ligi finalinde ise bir kez karşı karşıya
geldi. 2008'de oynanan finalde,
normal süresi ve uzatmaları 1-1
sona eren mücadelenin ardından
Chelsea'yi penaltılarda 6-5 mağlup

eden Manchester United, kupanın
sahibi oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nin finalinde,
İngilizler dışında aynı ülkenin
takımları 8 kez karşılaştı. 1980'de
Eintracht Frankfurt ile Borussia
Mönchengladbach, 1990'da
Juventus ile Fiorentina, 1991'de
Inter ile Roma, 1995'te Parma ile
Juventus, 1998'de Inter ile Lazio,
2007'de Sevilla ile Espanyol,
2011'de Porto ile Braga, 2012'de
Atletico Madrid ile Athletic Bilbao
turnuvada son iki takım arasına
kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde ise
Manchester United-Chelsea'nin
yanı sıra aynı ülkeden Real MadridValencia (2000), Milan-Juventus
(2003), Bayern Münih-Boussia
Dortmund (2013), Real MadridAtletico Madrid (2014, 2016)
eşleşmeleri yaşanmıştı.
İNGİLİZ TAKIMLARI VODAFONE
PARK'A ÇIKACAK
2019 UEFA Süper Kupa'ya ev
sahipliği yapacak Vodafone Park'ta,
iki İngiliz ekibinin mücadele
etmesi de kesinleşti. Şampiyonlar
Ligi ile Avrupa Ligi'nde kupaya
ulaşan İngiliz ekipleri, 14 Ağustos
Çarşamba günü Beşiktaş'ın
sahasında kupa mücadelesi
verecek.
AA
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Taraftara Yumruk Atan
Neymar'a 3 Maç Ceza Verildi
Fransa Futbol Federasyonu, kupa
finalinden sonra taraftara yumruk
atan Brezilyalı yıldız futbolcu
Neymar'a 3 maç men cezası verdi.
Fransa Kupası final maçının ardından
bir taraftara yumruk atan Paris
Saint-Germainli (PSG) yıldız futbolcu
Neymar'a 3 maç men cezası verildi.
Fransa Futbol Federasyonundan
yapılan açıklamada, Rennes'le geçen
ay oynanan kupa finalinin ardından
bir taraftarla gerginlik yaşayan ve
taraftara fiziksel saldırıda bulunan
PSG'li yıldız oyuncuya 3 maç men
cezası verildiği belirtildi.

Neymar'ın cezası, pazartesi günü
yürürlüğe girecek. PSG'nin yarın
Angers ile yapacağı lig maçında
görev verilmesi halinde sahaya
çıkacak 27 yaşındaki oyuncu, ligin
son iki haftasında Dijon ve Reims
karşısında ise cezası nedeniyle
oynayamayacak.
Maçın ardından kupa töreni
öncesinde Rennesli bir taraftarla
tartışma yaşayan Neymar, taraftara
yumruk atmıştı. Olay, başka
bir seyircinin yaşananları cep
telefonuyla görüntülemesinin
ardından ortaya çıkmıştı.
sondakika

Beşiktaş'ta Dev MEDEL'İ YÜKSEK ÜCRETİ YAKTI
Harekat! 7 İsmin Star'da yer alan habere göre; Transferinden bu yana beklentilerin altından kalan Lens
gözden çıkartıldı. Sözleşmesi 2020'de bitecek olan Hollandalı futbolcu gerekirse kiralık olarak
gönderilecek. Senelik 2.3 milyon euroya oynayan Medel de başarılı performansına rağmen
Bileti Kesildi

yüksek ücreti nedeniyle gönderilecekler listesine eklendi. Satış listesine konacak olan Şilili
futbolcudan gelecek para yapılacak yeni transferlerde kullanılacak.
Sözleşmesi sona eren Mustafa Pektemek ve Adriano'ya hizmetleri için teşekkür edilirken,
beklentileri karşılayamayan Larin de gönderilecek isimler arasına eklendi. Sadece 10 resmi maçta
forma şansı bulan Roco'ya da güle güle denirken, Atiba için sezon sonunda karar verilecek.
Kiralık olarak oynayan Kagawa için kulübü Dortmund ile görüşülecek ve bonservisinde indirim
yapılmazsa yollar ayrılacak.
Spor

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, 12
Mayıs 2012 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu
Stadı'nda yaşanan olaylar ile ilgili bir mesaj
yayınladı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali
Koç, "Unutulmamalıdır ki Fenerbahçe yalnız ve
sahipsiz değildir. Kulübümüzün ve camiamız bu
olaylarla ilgili yetkililerden hak ve adalet beklentisi
içerisindedir" dedi.
Koç mesajında şu ifadelere yer verdi:
"12 Mayıs 2012 tarihinde stadımızda oynanan
maçın öncesinde planlı olarak gerginlik başlatan,

maçın bitişiyle birlikte ortada en ufak bir
olay yokken hatta tam aksine taraftarlarımız
futbolcularımızı bağırlarına basıp alkışlarken
stadımızı gaza boğan, canımıza kast eden,
düşmanca ve her şeyden kötüsü sebepsizce çoluk
çocuk, genç yaşlı demeden o günü bize yaşatanlar
için hafızalarımız ilk gün gibi tazedir.
Unutulmamalıdır ki Fenerbahçe yalnız ve sahipsiz
değildir. Kulübümüzün ve camiamız bu olaylarla
ilgili yetkililerden hak ve adalet beklentisi
içerisindedir.

Kerkük Sabahı

Beşiktaş'ta gelecek sezonun planlaması
yapılırken, siyah beyazlı ekipte sezon
sonu 7 futbolcuyla yolların ayrılması
bekleniyor.
Son iki sezonda beklenen başarının
altında kalınması nedeniyle yönetimin
bazı oyuncularla devam etmeme kararı
aldığı ve kongrenin kazanılması halinde
operasyonun gerçekleştirileceği belirtildi.
Öncelikle devre arasında ayrılmak
isteyen ve 1 yıllık daha anlaşması olan
Quaresma'ya kolaylık sağlanacak.

Ali Koç: Fenerbahçe Yalnız ve Sahipsiz
Değildi

kültür
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Kahtan Hürmüzlü'nün Yayınlanmayan
Operası Aslı ile Kerem

Kerkük Sabahı

Aydın Kerkük
Grup 1,2:
Keremi hep ulu eyledi Kerem
İçimde şükranlar budur bu
Kerem
(İki kez)
Şah: Kerem gözler aslı bağa
gelende
Demetleri aslısına verende
Gelin Aslı,damat kerem..
gezende
Saz çalınır bülbül öter yan yana
Rava kılın eliflere.. yan yana
Grup1,2
Dayanırsan dayan ya çekil yana
Aşkın ateşi var dağılır cana
Aşkın huyu budur gah girer
kana
Kaç kuzulu ceyran avcı yamandı
Geçmiş gam yüküdür geliş
yalandı
Grup 1,2 Şah:
Kaç kuzulu ceyran avcı yamandı
Geçmiş gam yüküdür geliş
yalandı
(Grup 1,2 salondan çekilirler..
Şah salonun ortasında kalır..
kapı çalınır)
Şah:Buyrun
Haznedar:(içeri girer..Şahı
hürmetle ve saygıyla selamlar)
Hayırlı günler şahım
Şah:Hayırlı günler Haznedar
Haznedar bir isteğim var Şahım
Şah :hemen açıkla
Haznedar:Şahım.. padşahım..
Sultanım..şimdiye dek
hizmetinizde çok çabalar
harcadım kusursus..eksiksiz
başardığım için kıvanç
duyarım..
Amma şimdi yaşlandım..
kuşkuluyum bir eksiklik olsun
hizmetimde..beni emekliliğe
ayır..izin ver başka bir ülkeye
gideyim..dinlenmek istiyorum..
Şah:İsteğiniz hemen olur..

(2)

yağan yağmur..rüzgara boy..
ölçüyor
Kuşlar mahzun..yuvalardan
göçüyor
Aslı pişman.. kapu da saç..
yoluyor

amma benimde isteğim var.
Haznedar:Buyur.. beni küle say
Şah:Unutma Aslı Keremindir..
andlıyız buna.
Haznedar:Bu andın dışarısında
düşüneceğim yoktu zaten.
Şah.Yolun açık olsun
(Haznedar Şaha saygı ve
hürmet göstere göstere ayrılır)
Grup 1,2 (içeri girer)
Avucunda bal sanısına kanma
Kanamav var bekle bağla
nanma
Namerde karşı kur,yoldan
usanma
Bilmeliyiz egri ağaç düz olmaz
Analar söylemiş bil,yalan olmaz
----------------Derin yara koynundadır...yar
bekler
Yaram üste gelen giden ok

ekler
Bakçam viran bağda solmuş
çiçekler
Kederlenme köyde söz var yar
gelir
Gönüllerde yankısı var tez gelir
Şah ve grup 1,2:(Salondan
yavaş yavaş çekilirken)
Bilmeliyiz egri ağaç düz olmaz
Analar söylemiş bil yalan olmaz
(İki kez)
Kederlenme köyde söz var yar
gelir
Gönüllerde yankısı var tez gelir
(iki kez)
(Perde)
(ikinci Perde)
(Bağ içinde..Havuz başında..
Kerem..Aslı..Grup3)
Kerem: Asman bulut..ince bir
kar..Düşüyor

Gün geçiyor başka güne..
benzemez
Aşıklar var dertleri çok..
tükenmez
Canana bile dese bekle..
beklemez
Sallasa da ak mendiller
dinlemez
--------------Artık gönül almış karar
aksamaz
Yolculuk var başka bir şey
anlamaz
Gonca solsa bülbül.. daha
saynamaz
Bağdan köçer başka gonca
aramaz
------------------Kim o mecnun yüz çevirip
Leyladan
Kim o ozan gileylidir sevdadan
Kim şirinden kim inciyip
şeydadan
Kim o Tahir uzak düşüp
Zühre'den
------------------İşte o mecnun o gileyli benem
Yaram..kanamam var, deme
men senem
İnan ki saramam,incigiyle
şenem
Sanma,hale uyup,yelle esenem
-----------------Nerden geldi mermi kıydı
canıma
İnsan bilmez kim o girer kanına
Aşkım yücedir yakışır şanına
Dökülsün kanım bin kez her
anına

kültür
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kuş , Avcı ve Şeyh

PowerTürk Müzik Ödülleri
sahiplerini buldu.
Nakkaştepe’deki PowerTürk
stüdyolarında gerçekleşen
törende pop müziğin ünlü
isimlerine 9 kategoride
ödül verildi. PowerApp’ten
verilen oylarla isimlerin
belirlendiği gecede en çok
ödülü alan Mabel Matiz
oldu. Matiz, “En
Güçlü Erkek Şarkıcı”,
“En Güçlü Albüm”, “En
Güçlü Klip” ve “En Güçlü
Şarkı” kategorilerinde tam
4 ödül aldı.
İŞTE KAZANANLAR
En Güçlü Kadın Şarkıcı:
Gülşen
En Güçlü Erkek Şarkıcı:
Mabel Matiz
En Güçlü Çıkış Yapan
Şarkıcı:Ufuk Beydemir
En Güçlü Albüm: Mabel
Matiz “Maya”
En Güçlü Klip: Mabel
Matiz “Sarmaşık”
En Güçlü Grup: Manga
En Güçlü Şarkı: Mabel

tekrar tekrar düzene sokan ve
bütün benliğini koruyanlar canlı
milletlerdir .
Sözü uzatmayıp ve detaylara
girmeden size gerçek ve yaşanmış
bir öyküyü aktarıyorum
Kurnaz bir avcı zeki ve eğitim
görmüş kuşunu kafeste tutuyordu
zaman zaman kuşuyla beraber
kent çevresinde bulunan çiftliklere
giderlerdi ve kuşu belli bir yere
bırakıp etrafını pusuyla donatırdı.
talimat alan kuş sadece kendi
cinisinden olanların anlayacağı
sesler çıkararak onları kendisine
doğru çekerdi ve böylece bu
çağrıya uyan pusuya yakalanarak

toplanıp kurnaz avcı tarafından
pahalı fiyata satılırdı .Bir gün
avlarını sattığı esnada tesadüfen
bu durumdan rahatsazlanarak
yüzü kızaran ve avcının zeki
kuşunu isteyen ağır başlı bir
açık göz yaşlı gördü önceleri
satmak istemedi ama yağlı lokma
olduğunu hesaplarayak hemen
verdi .kuşu teslim alan adam
saniyeler geçmeden kuşu başını
koparıp çöpe attı .Bu kadar para
ödeyen bir şeyhin bu davranışı
kurnaz avcıyı şaşırttı ve hemen
sordu niye böyle yaptın ?
Şeyh :- soyuna arkasını dönenlerin
sonu budur.

Çizgi roman ve bilim kurgu
hayranları Dubai'de buluştu

Matiz “ÖyleKolaysa”
En Güçlü Sosyal Medya
Yönetimi:Hadise
En Güçlü Proje Albümü:
Yıldız Tilbe’ninYıldızlı
Şarkıları
Yaşam Boyu Başarı
Ödülü:Nilüfer,
Ajda
Pekkan
hurriyet
Gişe rekorları kıran ve yıla
damgasını vuran Avengers
Endgame çizgi kahraman, bilim
kurgu ve fantastik türündeki
filmlere ve popüler kültüre olan
ilginin yükselişini gösteriyor.
Çizgi roman kültürüne artan
ilginin bir başka örneği de
Dubai'de düzenlenen The
Middle East Film & Comic Con
oldu. Etkinlikte çizgi roman
alanındaki en önemli isimlerden
dünyaca ünlü sanatçılara ve en
büyük çizgi roman hayranlarına
kadar birçok insan bir araya
geldi.

Programa sektörün önde
gelenlerinden Iron Man ve
Antman'in eş yaratıcısı Bob
Layton da katıldı. Layton,
"40 yıldır Iron Man üzerinde
çalışıyorum ve artık adım
karakter ile özdeşleşti. Herkesle
bir araya gelme, tecrübe ve
duygularınızı, buna duyduğunuz
aşk ve tutkuyu paylaşma,
karakterleri yaratanları ve sahne
arkası hikayeleri dinleme şansı...
Tüm bunlar inanılmaz heyecan
verici." dedi.
euronews

Kerkük Sabahı

Abbas Ahmet
çeviri: Cengiz Türkmen
Saat saniye saniye geri çekilip
çağlar ve dönemler geri dönecek
olursak , tarih kayıtlarında
yetişkinlere ders oluşturacak bir
takım gerçekler ve olaylar bulur

aynı vakitte öykü ve masallardan
ibert olacak dersler alabiliriz.
Allah insanı yarattı
bunun ardından
aile,kabile,ülke,impratorluk
kuruluşu izledi ve böylece
milletler oluştu bu milletlerin
çizgileri gelgit sürecinde sosyal
,idari ,savaş ve benzerlerini inşa
etmekten geçiyor bazen zirve ve
en yüksek alanlarda yeralırken
bazen de ufalıp uçuruma
yuvarlartacak kadar yenilgiye
şahit oluyor ,yenilgiye götüren
ve olumsuz durumları oluşturan
etken araştırıp fizyoterapi yaparak
hayatını ayakları üzerinde duran

Defter
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HAYAT DEFTERİNDEN TÜRKMEN KADINLAR SAYFALARI

Kerkük Sabahı

Feyha Beyatli
Bu sayımızın kadını
hayatla çok uğraşmış ve
yorgun ama hiç yolundan
kaymamış dimdik durmuş
hayat fırtınaları önünde
,yıllar sonra fırtınalar
yumuşar güçlüğü öuünde
,hayat denizinin sakin
sahilinde yerini bulmuş.
Kim hatırlamaz
ölmeyen şehidimizi..kim
unuta bilir ki kahraman
pilot Aydın Mustafa'yı
Aydın Tayyar soyadıyla
tanıtılmış. O kahramanın
yanında da bir kahraman
kadın vardı,onun
şehadetinden sonra ne
kadar bir kadın olarak
gönül kırıklığına ,yuva
dağılmasına uğramışsa
da toplumsal hayatta
kırkınlığını belirtmedi
kendini dimdik tuttu
ve ardından bıraktığı
emaneti yoluna devam
ederek başarıyla yerine
getirdi .
İşte o güçlü kadın
TÜRKAN KASAP BAŞI 'nı
yakından tanıyalım.
1957-Kerkük doğumlu
Türkan Şükür Ayup
KASAP BAŞI ,bir türkmen
ailesi kızıdır.Bu aile
vatanperver, derin kökenli
millitetçi ve siyasetle
uğraşan ailelerdendir.Bu
ilkeler ışığında çocuklarını
büyütmüşler,yani anne
sütüyle milliyetçiliği
emizirilmişler.
İlk,orta ve lise
okullarını Kerkük'te
tamamladıktan sonra
1974'te Türkiye
yolculuğu başlamış orada

TÜRKAN KASAPBAŞI
üniversitye kayıt olamaya.
lise döneninde Kerkük'te
büyük bir olay oldu,ona
tüm türkmenler üzüldü
ve tepki gösterdi,ellbette
öğrencilerin de rolu
oldu.O günlerdeki olay ise
tanınmış Türkmen Sahne
Ouyuncsu ve öğretmen
(Hüseyin DEMİRCİ,tenbel
Abbas adıyla ün vermiş)
zalim Baas asayış güçleri
tarafından tutuklanarak
istihbarat zindanında
öldürülmüş sonra da
cestini elektirik direğine
asmışlar bu şekilde
onu suçlu göstermek
gayasıyla.Kerkük halkı
özellikle türkmenler
büyük tepki gösterdiler..o
halde öğerenciler
işi üstlendiler hem
okulların kapılarını
kapattılar hemde milleti
ayaklanmaya çağrı
broşurlar dağıttılar,Türkan
Hanım' da o kahraman
öğrenciler içinde bununla
da yetmedi,Ankara
üniversitesi-Eczacılık
Fakültesi öğrencisi
olduğunda
yine öğrenci
organizasyonlarına
katıldı.1978 yılında
ailesini ziyarete
geldiğinde
Asayış Genel
Müdürlüğü,4.
bölüm tarafından
turancılıkla
suçlanarak bir
kaç ay tutuklandı
sonuncunda seyahat
yasağına uğratıldı
böylece fakütle

hayatına zorunlu son
verildi.1979'da Küzey
Petrol Şirketi'nde atandı
ve 1981'de pilot Aydın
Tayyar'la evlendi,bu
evlilikten 2 kız çocuk
annesi oldu.1988'de
eşi tutuklandığında
kendisi de tutuklandı ve
aylarca hapiste kaldıktan
sonra serbest bırakıldı
ama 6 ay iş yerinden
uzaklaştırıldı.1991
ayaklanmasında iki
kızı ile göç etti,3 ay
Türkiye sınırında kampta
kaldıktan sonra dayısı
Sn. Sallahettin Ergeç'in
kefaletiyden ancak
Ankara'ya yerleşe bildi.
Yaşamı sürdürmek
bir anne ve iki kız çocuğu
için hiçte kolay değil
dolayısıyla Türkiye'deki

Filistin Büyük Elçiliği'nde
çalıma fırsatı buldu,14
yıl süren bu çalışma
2003'te ABD'nin Irak'ı
işgal etmesiyle sona
erdi .2004'te kendi
yerine yurduna Kerkük'e
dönüverdi.
2005 senesinde
Kerkük İl Meclis üyeliğine
Irak Türkmenleri Cephesi
listesinda aday gösterildi
ve kazandı,bugüne kadar
süren il meclisi üyeliğinde
çeşitli çalışmalarda ve
fealiyetlerde yer aldı.
Örneğin:
İl meclisinin genel ilişkiler
komisyon başkanı ve
atamalar komisyon
başkanı,çok sayıda Irak'ın
içinde ve dışında kurultay
ve konferanslara katıldı.
İller Meclisi yasasını yazan
heyetin toplantılarında
yer aldı.Kaç yıl Lübnan
ve ürdün'de devam
eden, Alman Ferdrik
Numan Vakfı'nın,Güney
Kore'li Koyka örgütünün
kurslarına,çok sayıda
kadın hakları ve
kapasite geliştirme
koferansları,BM
tarafından
düzenlenen
politik farkındalık
ve şehirlerin
geçici yönetimi
kurslarına katıldı.
Yanısıra Bağdat,Erbil
ve Süleymaniye'de,Irak
Kültür Merkezi veya çeşitli
sivil toplum örgütleri
tarafından düzenlenen
konferanslardan da geri
kalmadı.Her zaman

Türkmen göçmelerin
yanında isterse
Yahyava Kampı olsun
isterse diğer yerlerde
yardımda bulundu.çeşitli
heyetlerde yer aldı bazen
Bağdat'ta bakanlıkları
ziyaret etmek bazen de
Türkiye veya İran'ı.
Kerkük il meclisine
seçilen günden beri her
zaman milletinin yanında
durmuş ve yardımda
bulunmuş eğer türkmen
öğrencilerin eğitimlerini
tamamlamak nedeniyle
yurt dışına göndermiş
ayrıca Şifa Hastanası
yoluyla Hasta kimseleri
yurt dışına ilaçlamaya
göndermede yardımcı
olmuş.
Türkan Hanım
kamu işleri yanında
kendi çocuklarını da iyi
yetiştirmiş ve eğitmiş
bu yönde büyük çaba
harcamış ki kızın biri
Çiğdem bugün Genetik
Doktora,diğeri Fonda
Ortadonti Doktora ,ikinci
evliliğinden olan kızı
İpek'de Jeoliji Mühendisi.
Türkan Kasap başı
Hanım'ın ilkesi '' Hak
alınır verilmez'' Irak
Türkmen Cephesi'ne bağlı
olan hanım efendi diyor
ki ; Türkmenlerin gücü
birlikberaberliktedir,
temennim o dur ki
tüm türkmenleri bir
çatı altında toplanarak
milletin haklarını savunup
gerçekleştirsinler.
Gelecek sayıda buluşma
üzere.....

Dünya
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YSK: İstanbul kararı sonrası bundan sonra ne
olacak?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK),
Adalet ve Kalkınma Partisi'nin
(AKP) itirazını haklı bularak
İstanbul'da seçimlerin 23
Haziran'da yenilenmesine karar
verdi.
YSK, kararına gerekçe olarak
bazı sandık kurullarının, ilçe
seçim kurullarınca kanuna aykırı
oluşturulmasını ve bunun da
seçimin sonucunu etkilemesini
gösterdi.
Kurul bu kararı, 4'e karşı 7 oyla
aldı. 4 üye arasında YSK Başkanı
Sadi Güven de var.
YSK, Milliyetçi Hareket Partisi'nin
(MHP) İstanbul'un Maltepe
ve Büyükçekmece ilçelerinde
seçimlerin iptal edilmesine
yönelik itirazını ise reddetti.
Kurulun bu ilçelerde seçimlerin
iptali yönünde karar vermemesi
durumunda sadece İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı
seçimi yenilenecek.

İmamoğlu'nun mazbatası iptal
edilecek
AKP'nin olağanüstü başvurusunu
karara bağlayan YSK'nin, seçimi
iptal etmesi nedeniyle, 31
Mart'ta Büyükşehir Belediye
Başkanı seçilen CHP adayı
Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık
mazbatası iptal edilecek ve yeni
bir isim geçici belediye başkanı
olarak görevlendirilecek.
Seçimin iptali ile yeni seçim

süreci de başlamış olacak.
YSK'nin daha önce, olağan
itirazlar üzerine iptal kararı aldığı
Artvin'in Yusufeli, Denizli'nin
Honaz ve Kırıkkale'nin Keskin
ilçelerinde seçimler 2 Haziran'da
yenilenecek.
İstanbul seçimleri, olağanüstü
başvuru sonucu iptal edildiği
için bu tarihte seçimin yapılması
zorunluluğu bulunmuyor.
Yasa gereği 2 ay içinde seçim

yapılması mümkün olduğu için
YSK yeni bir tarih belirledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı seçimi 23 Haziran'da
yenilenecek.
Aynı aday ve listelerle mi
gidilecek?
YSK'nin yenilenen seçimlere
ilişkin kararı uyarınca, 31
Mart'taki seçime katılan
partilerin adayları yarışacak.
Ancak ölüm, istifa gibi
nedenlerle herhangi bir adayın
seçime katılamaması halinde,
seçim kurullarının belirleyeceği
tarihe kadar yeni aday ismi
bildirebilecek.
YSK kararı uyarınca, seçmen
listeleri yenilenmeyecek. 31
Mart'ta yapılan seçimler için
güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş
sandık seçmen listeleri aynen
kullanılacak.
BBC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC), Başbakanı Tufan
Erhürman hükümetin istifasını
Cumhurbaşkanı Mustafa
Akıncı'ya sundu.
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)
Genel Başkanı Erhürman, Maliye
Bakanı Serdar Denktaş'ın istifası
ve koalisyon ortağı Halkın
Partisinin (HP) hükümetten
çekilmesinin ardından bu yönde
kararı almıştı.
İstifayı kabul eden Akıncı,
Erhürman'dan teamüller gereği,
yeni hükümet kurulana kadar
başbakanlık görevine devam
etmesini istedi.

Koltuğunu bırakan Erhürman ise
yeni hükümeti kurma görevinin
mecliste en fazla milletvekiline
sahip Ulusal Birlik Partisi (UBP)
Genel Başkanı Ersin Tatar'a
verilmesi gerektiğini ifade etti.
Erhürman liderliğindeki
koalisyon hükümetinde maliye
bakanlığı görevini yürüten
Demokrat Parti (DP) Genel
Başkanı Serdar Denktaş, dün
bakanlık görevinden ayrılmış,
ardından Halkın Partisi Genel
Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve
Dışişleri Bakanı Kudret Özersay
da HP’nin hükümetten çekilme
kararı aldığını bildirmişti.

Ülkenin ciddi ekonomik sıkıntılar
içinden geçtiğini, bu nedenle
yönetimde istikrara ihtiyaç
olduğunu, kendi hükümetleri
döneminde ne yazık ki istikrarın
yakalanamadığını ifade eden
Erhürman, "Ülkede istikrarlı bir
hükümete ihtiyaç var." dedi.
Erhürman, 15 aylık görev
süresince birlikte çalıştığı
herkese ve Kıbrıs Türk halkına
teşekkür ederek, bu dönemde
zorlu bir görev üstlendiklerini,
büyük çaba harcadıklarını dile
getirdi.
euronews

Kerkük Sabahı

KKTC'de koalisyon dağıldı: Başbakan Tufan
Erhürman istifasını sundu

sağlık
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Ramazan başladı: Oruç tuttuğunuzda
vücudunuzda neler olur?
Dünyanın dört bir yanında
milyonlarca Müslümanın oruç
tuttuğu Ramazan ayı başladı.
Ramazan, son birkaç yıldır
Kuzey Yarımküre'deki ülkelerde
günlerin daha uzun, havaların da
daha sıcak olduğu yaz dönemine
denk geliyor.
Bu, Norveç gibi bazı ülkelerde
her gün 20 saate yakın
gıdalardan mahrum kalmak
demek.
Peki oruç tutmak sağlığı nasıl
etkiler? 30 gün oruç tutan bir
insanın vücudunda neler olur?
En zoru, ilk günler
İnsan bedeni, "oruç" tuttuğunu
son öğünden 8 saat sonra
kavrayabiliyor. Yani bağırsaklar
son öğünde alınan tüm besin
maddelerini tamamen sindirdiği
zaman.
Vücut bir sonraki aşamada
enerji ihtiyacını karşılayabilmek
için karaciğerdeki ve kaslardaki
glükoza yöneliyor.
Yağların yakılması kilo
vermemize, kolesterol seviyemizi
düşürmemize ve diyabet riskini
azaltmamıza yardımcı oluyor.
Öte yandan, kan şekerinin
düşmesiyle vücutta halsizlik ve
uyuşukluk baş gösteriyor.
Açlık seviyesinin en üste çıktığı
zamanlarda baş ağrısı, mide
bulantısı ve kötü ağız kokusu da
semptomlara ekleniyor.
3.günden 7.güne: Su içmeye
dikkat
Vücudunuz oruç tutmaya
alışmaya başlıyor. Yağı tüketti ve
kan şekerine dönüştürdü.
Sahur ve iftar vakitleri arasında
su alımı azaldığı için vücutta
terleme hızlanırken, sıvı kaybı da
artıyor.
İftar ve sahur vakitlerinde
öğünlerde karbonhidrat ve

bazı yağların gerekli düzeyde
alınması, enerji üretimi için şart.
Dengeli bir rejimle, protein, tuz
ve su gibi belli besinleri almak
önemli.
8.günden 15.güne: Vücut oruca
alışıyor
Bedeniniz artık 3. aşamaya
geçti ve vücut oruca neredeyse
tamamen uyum sağladı.
İngiltere'deki Cambridge
Üniversitesi Hastanesi'nin
Anesterzi ve Yoğun Bakım
Danışmanı Dr. Razeen Mahroof,
bu aşamanın vücutta bazı olumlu
etkileri de olduğunu söylüyor.
"Gündelik hayatta çok daha
fazla kalorili gıda alıyoruz ve
vücudumuz hastalıkları atlatmak
gibi önemli görevleri yerine
getiremez oluyor" diyen tıp
uzmanı, şöyle devam ediyor:
"Oruç sırasında bu durum
yeniden dengeleniyor.
Vücut yeniden daha önemli
fonksiyonlarına odaklanıyor,

enfeksiyonlarla savaşması ve
hastalıklardan iyileşmesi de
kolaylaşıyor."
16. günden 30. güne: Detoks
zamanı
Ramazan ayının 2. yarısında,
kalın bağırsak, böbrek ve deri
toksinlerinden arınmaya başlıyor.
Dr. Mahroof bu dönemde
organların maksimum
kapasitesine döndüğünü
söylüyor. Hafıza ve
konsantrasyon yeniden
güçlenirken, enerjinin de arttığını
vurguluyor.
Mahroof sözlerine şöyle devam
ediyor:
"Oruç şafak vaktinden gün
doğumuna kadar olan dönemi
kapsar. Böylece enerji veren gıda
ve sıvıları alabilme fırsatı olur.
Oruç kasları korurken kişinin kilo
vermesine de yardım eder.
"Ancak bedeniniz enerji için
protein almaya başlarsa, ileri
açlık moduna geçip kaslarınızı

kullanmaya başlar. Bu en sık,
günlerce ve haftalarca uzatılan
oruç dönemlerinde görülür. "
Oruç sağlığa faydalı mı?
Dr. Mahroof'a göre yanıt "Evet"
ama bir şartla:
"Oruç tutmak neyi ne zaman
yediğimize odaklanmamızı
sağladığı için sağlığa faydalı
ama bir aylık dönemi uzatıp
gün be gün oruç tutulmasını
önermiyoruz."
"Orucu uzatmak uzun vadede
yağı enerjiye dönüştürmeyi
engeller ve vücut enerji kaynağı
olarak kaslarınıza yönelir. 'Açlık
moduna' geçtiği zaman uzun
vadede kilo vermeyi zorlaştırarak
sağlığı kötü etkiler."
Ramazan döneminin dışında da
oruç tutulacaksa Mahroof'un
önerisi 5:2 oruç diyetini
uygulamak.
Yani haftanın 5 günü sağlıklı bir
şekilde beslenmek ve diğer 2 gün
oruç tutmak.
BBC

Çeşitli haberler
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Antarktika'da buz tabakası parçalandı,
binlerce yavru penguen boğuldu
Antarktika'da üzerinde
yaşadıkları dev buz tabakasının
kötü hava koşulları yüzünden
parçalanması nedeniyle binlerce
yavru imparator pengueninin
boğularak öldüğü açıklandı.
Bilim insanları facianın 2016'da
Weddell Denizi'nde yaşandığını,
Brunt Buz Sahanlığı'nın ucunda
yaşayan sürünün daha sonra
nüfuslarını yeniden artırma
çabasına girmediklerini
söylüyor.
Uzmanlar dev bir buz dağının
yaşadıkları yeri tehdit etmesi
nedeniyle bunun zaten anlamsız
olacağını belirtiyor.
Yavru penguenlerin ölümü,

İngiliz Antarktika Araştırmaları
(BAS) ekibi tarafından
duyuruldu.
Dr. Peter Fretwell ve Dr. Phil
Trathan, uydu fotoğraflarında
Halley Körfezi'ndeki penguen
sürüsünün aniden ortadan
kaybolduğunu fark etti.
800 kilometre yukarıdan
görülebilen penguen dışkılarıyla
kaplı alan bir gecede sulara
gömüldü. Bölgede onlarca yıldır
14 bin ile 25 bin çift (dünya
çapındaki penguen nüfusunun
yüzde 5 ila 9'u) yumurtadan
çıkan yavrularını burada
büyütüyordu.
BBC

'Sahte mirasçı' 15 yla kadar hapis yatabilir
kızı olan Sorokin, 16
yaşında Almanya'ya gitti.
3 yıl önce ABD'ye gittiğinde
kendisini yeni bir kimlikle
tanıttı.
2016 yılının Kasım ayından
2017 yılının Ağustos
ayına kadar "Milyoner
bir mirasçı" olduğunu
iddia ederek, Manhattan

sosyetesinin en zengin
insanlardan bazılarıyla dost
oldu.
Banka hesabında 1 dolar
yokken, New York'un
merkezinde bir gece
kulübü ve sanat galerisi
inşa etmek için 22 milyon
dolar borç almaya çalıştı.
BBC

Macar bilim insanları gök taşı üzerinde Mars'ta
yaşam izlerine rastladı
Macar bilim insanları Mars'tan koparak Dünya'ya düşen bir gök taşı üzerinde yaptığı araştırmada Kızıl
Gezegen'de mikrobik ölçüde yaşam izlerine rastladı.
Araştırma verilerinin NASA'da görevli yetkililerin 90'lı yıllarda elde ettiği sonuçlara benzemesi ise dikkat çekti.
Macaristan Bilim ve Astronomi Araştırma Merkezi'nde ALH-77005 adlı gök taşını inceleyen bilim insanları
Mars'ta yaşama dair bazı bulgulara rastladı. Söz konusu gök taşı üzerinde biyolojik izlerin bulunduğunu ifade
eden araştırmacılar, bu verilerin yaşayan bir organizmanın izleri olduğunu belirtti.
Open Astronomy dergisinde yayımlanan araştırma için Macar bilim insanları kızıl ötesi teknolojiyle çalışan bir
mikroskop kullandı. Özel lensler sayesinde Mars'ta yaşayan mikropların ve diğer mikro-organizmaların gök taşı
üzerinde bazı doku izleri bıraktığı ifade edildi.
euronews

Kerkük Sabahı

Kendisini "zengin bir
mirasçı" olarak tanıtarak
New York sosyetesine
dahil olmaya çalışan Anna
Sorokin, Manhattan'da
yargılandığı davada suçlu
bulundu. Tanıdığı bazı
kişileri 200 bin dolardan
fazla dolandırdığı
belirlenen Sorokin, 15
yıla kadar hapis cezasına
çarptırılabilir.
28 yaşındaki Anna Sorokin
tamamı yalanlarına inanan
dostlarının, bankaların ve
bazı işyerlerinin ödediği
paralarla satın aldığı özel
tasarım kıyafetleri giymiş,
5 yıldızlı otellerde kalmış
ve özel uçaklarda seyahat
etmişti.
Sorokin birçok bankadan
da on binlerce dolar kredi
çekmişti.
Rus bir kamyon şoförünün
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Bir hikayem var

Oruç tutunuz, sıhhat bulunuz
(Hadis-i Şerif )
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Nasreddin
hoca
Nasreddin hocanın karakterini
birçok kişi bilir, Tarih hikayeleri ve
masallar aracılığıyla çok okuduk
Ve duyduk.
Nasreddin hocanın hikayelerini
söylerken Bir varmış Bir gün
yokmuş Bu cümleyle başlarız
Çünkü çok eski hikayelerdir, ancak
bu hikayeler her zaman gerçekliği
yansıtır, ve eski olmasına rağmen
yaşadığımız Nasreddin hocanın
hikayelerini anlattığımız zaman,
hakkında farklı cümleler ve detaylar
olsa da ..
Bunun sırrı nedir acaba ?

MARKA YÜZÜ OLDU

Buradaki gizem, kadim zamanlarda

Geçtiğimiz günlerde doğum yaparak bebeğini kucağına

Instagram hesabından paylaşan Fahriye Evcen, fotoğrafına

ortaya çıkan yargı ve atasözleri

alan güzel oyuncu FahriyeEvcen, dünyaca ünlü bir lens

İngilizce, Arapça ve Türkçe açıklamalar ekledi. Evcen'in

ile zamanın konuşma ve anlatım

markasının reklam yüzü oldu. Marka için objektif karşısına

fotoğrafın takiçileri tarafından kısa sürede çok sayıda

araçları arasında, insanlığın

geçen Fahriye Evcen, lensleriyle poz verdi. Bu pozunu

yorum ve beğeni yapıldı.

doğasının teknolojik evrimi
ile karakterize olan ve eski

belki

Burhan Müftü

zamanlardan beri sabit olan insanın

Ramazan Bereketi

doğasının ve niteliklerinin sabit
olduğunu öğrenebiliriz.
Açgözlülük, ihanet, kurnazlık,
aldatma, nezaket, hayat neyi
değiştirdiyse de değişmeyen diğer
nitelikleri gibi Bundan, yaşamın tüm
imkanlarını kapsayan ve aparattan
çıkan bilimsel ve teknolojik
gelişimin, sihir gibi eski zamanlarda
mantıksız olduğu sonucuna vardık.
Bu gelişmelerin tümü, zaman içinde
gerçekleşen olaylar ışığında çok
kısa bir süredir yaşayan insanın

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

özünü değiştiremez. Dolayısıyla, bir
insanın baskısı ve sürekli bir özün
olması, yaşam ve gelişim kalitesi ile
değişmez.
İnsan gelişiminden sorumlu
olmasına rağmen.
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