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MÜFTÜ İLE EL-CUBURİ KERKÜK'TEKİ HİZMET
MESELELERİNİ GÖRÜŞTÜLER
İllerarası Yüksek Koordinasyon
Heyeti Başkanı Dr.Turhan Müftü
Kerkük Valisi Rakan Said el-Cuburi
ile Kerkük'ün güvenlik ve hizmet
durumunu ayrıca 2019 bütçesini
görüştüler.
Görüşme sırasında konuşan Kerkük
Valisi Rakan Said el-Cuburi, 2019 yılı
bütçesini Kerkük'teki vatandaşların
belediye hizmeti, sağlık, elektrik,
hizmet ve farklı yönlerdeki
projelerde kullanılmasının

garantisinin almasının gerektiğini
ifade etti.
El-Cuburi, konuşmasının devamında
Kerkük'e yönelik hükümetin
çalışmaları ve Kerkük'teki hükümet
kurumlarına Dr.Turhan Müftü'nün
verdiği desteğe de değindi.
Görüşmenin sonunda her iki tarafta
Kerkük'teki hizmet projelerini ve
durumunu geliştirmek için tüm
tarafların birlikte çalışmalarına
vurgu yapıldı.
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PLANLAMA BAKANI İLE KERKÜK
VALİSİ KERKÜK BÜTÇESİNİ
GÖRÜŞTÜLER

Planlama Bakanı Sabah Nuri,
Kerkük Valisi Rakan Said el-Cuburi
ile Kerkük'ün federal bütçesini
nasıl kullanalıcağını ve projelerin
yapılması için hızlandırılmasına
dair nelerin gerektiğini idari aynı
zamanda tekniksel yönden de
görüşüldü.
Gerçekleşen görüşme sırasında
hazır bulunan Kerkük Planlama
Genel Müdürü Saddam el-Nueymi
de hazır bulunarak, projelerin
hızlandırılması için nelerin yapılması
ve bütçenin kullanılması dair nelerin
yapılması konuşuldu.
Görüşmede, Havice Hastanesi
projesinin ihtiyaçları, Kerkük
Belediyesi'nin planladığı projeler,
elektrik projeleri, sağlık ve su
projeleri de konuşuldu.
Bunların yanında da Kerkük'teki

tüm özgürleşen bölgelerde istikrarın
sağlanmasının tamamlanması
için ihtiyaçların giderilmesi de
görüşüldü.
Planlama Bakanı Kerkük'teki
projelerle ilgilenen ekiplerin
çalışmalarına aynı zamanda
bütçenin hızlı birşekilde kullanılması
için çalışanların çaplarına değinerek
Kerkük yerel hükümetle bakanlığın
arasında koordinasyonun
güçlendirilmesinin önemine de
vurgu yaptı.
Öte yandan Kerkük Valisi
görüşmenin sonunda Planlama
Bakanı'nın Kerkük'e gösterdiği
ilgisinden dolayı aynı zamanda
vatandaşların hizmetlerini
yerine getirmesi doğrutusunda
yapılan çalışmalarından dolayı
teşekkürlerini ileti.

FEDERAL POLİS GÜÇLERİNİN
ŞEHİT AİLELERİNE BAŞ SAĞLIĞI
Kerkük Valisi Rakan Said el-Cuburi, Kerkük'ün batısında terör örgütü
DAEŞ tarafından yapılan hain saldırıda şehit düşen Federal Polis
Güçlerini kınadı ve kahramanca şehit askerlerin ailelerine başsağlığı
mesajı iletti.
El-Cuburi, bizler Ramazan Ayı'nın aziz günlerinde yaşarken Allah'tan
korkmayan bir grup terörist hainca saldırarak kahraman Federal
Polis Güçleri'ne bağlı dört subay ve bir asker Kerkük'e bağlı Rıyaz
Nahiyesi yakınlarında şehit düştüler. El-Cuburi, Bizler Kerküklü
vatandaşların ve idaresi adına şehit düşenlerin ailelerine aynı
zamanda komutanlarına da başsağlığı diliyoruz. El-Cuburi, kahraman
güvenlik güçlerimizden de terör yuvalarını bitirmek için gerken
adımların yapılmasını istiyoruz . El-Cuburi, terörü bitirmek için tüm
vatandaşlarımızdan güvenlik güçlerimize bilgi verme konusunda
yardım etmelerini dileriz.

TOPLUMU OLUMSUZ YÖNDEN
ETKİLEYEN OYUNLARIN
YASAKLANMASI İSTENİLİYOR
Geçtiğimiz 15 Mayıs 2019 Çarşamba günü Parlamento'daki
Kültür,Medya ve Seyahat Komisyonu, 17 Nisan 2019 tarihinde
Parlamento'da onaylanan bazı oyunların yasaklanmasının kararını
uygulamak için Hükümet aynı zamanda da Medya ve İletişim
Heyeti'nden acil hareket etmelerini istediler.
Komisyon Başkanı milletvekili Samia el-Gallab konu ile açıklamada
bulunarak, Parlamento Başkanlığı'nın Irak Cumhuriyeti'nin
anyasasının 59. Maddesine göre 40. Numaraya göre (Toplumu
olumsuz yönden etkileyen bazı elektronik oyunları yasaklama)
kararını aldığını vurguladı.
Komisyona Başkanı ve üyeleri alınan karar toplumu olumsuz yönden
etkilediğinden dolayı kararın alındığını dile getirdiler.

haberler
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KERKÜK'TE ''RAMAZAN BİZİ TOPLAR'' KAMPANYASI
Kerkük'te Ramazan Ayı'na
özel ''Ramazan Bizi Toplar''
Kerkük'teki Sunni, Şii ve
Hırstiyan Vakıfları'nın
birlikte kurmuş olduğu
kampanya başlatıldı.
Kerkük'te medya alanında
faaliyet gösteren '' ElYamama''
Medya Kurulu'nun
genel koordinatörü
Firas el-Hamdani
kapmanya hakkında
açıklamada bulunarak, bu
kampanyanın yedi yılladan
beri olduğunu Kerkük'teki
her üç vakıflarla ortaklaşa
yaptıklarını ifade ederek,
bu kampanyanın amacı

Kerkük'te yaşayan tüm
etnik grupların arasındaki
bağları güçlendirmek
olduğunu vurguladı.
Firas el-Hamdani, bu
kapmanyada medya
alanında çalışan Irak

Medya Ağı, Irak İnsani
Gönüllü Ekibi, Kerkük
Trafik ve Kerkük Polis
Müdürlüğü'nün de
Enformasyon bölümleri
de bizimlerle birlikte bu
kampanyaya katılmaktadır

dedi.
Başlatılan kampanyada her
yıl olduğu gibi Ramazan
Ayı'na özel oruç tutma
takvimleri, tatlılar ve
meyve suları vatandaşlara
dağıtıldı. Bunların yanında

tıbbi hizmetler bedeva
hizmetlerin de sağlanması
ve Ramazan Ayı'nda
toplu iftar yemekleri de
düzenleneceğini de bu
kampanyada yer alacaktır.
Kampanya hakkında
konuşan Sunni Vakfı
Müdürü Şeyh Ahmet
el-Muderris, Şii Vakfı
Müdürü Şeyh Habib ve
Hırstiyan Vakfı Müdürü
Dr.Yusuf Toma da 7.
kez bu kapmanyanın
düzenlenmesinin sebebi
Kerkük'ü küçük bir
Irak ve aynı zamanda
birlikte göstermesinden
kaynaklandığını belirttiler.

TÜRKMENLER'İN YEREL
SEÇİMLERDEKİ İSTEKLERİ

Kerkük Valisi Rakan Said elCuburi Türkmen Muharipler
Derneği'ni ziyaret ederek
Kerkük'te etnik gruplar
arasındaki diyaloğun önemli
olduğunu vurguladı aynı
zamanda da Kerkük'teki
belediye hizmetlerinin daha
iyi olacağına dair söz verdi.
Rakan Said el-Cuburi,
gerçekleştirdiği ziyaret
sırasında yanında Kerkük İl
Meclisi Üyesi Ali Mehdi' de
hazır bulunarak , Kerkük'teki
siyasi,güvenlik ve hizmet
konularını görüştü
El-Cuburi ziyaret sırasında
konuşma yaparak Kerkük'teki
istikrarın gerçekleşmesi
tüm Kerkük halkı için
önemli ve çok iyi olduğunu
açıklayarak gerçekleşen
güvenliğin istikarında

güvenlik güçlerinin iyi bir
şekilde çalışmalarından
aynı zamanda da
Kerküklü vatandaşların
yardımlaşmalarından
kaynaklandığını vurguladı.
El-Cuburi, konuşmasının
devamında Kerküklü
vatandaşların arasında
barışçıl diyaloğun devam
etmesinin çok önemli
olduğunu ifade etti.
El-Cuburi konuşmasının
sonunda Kerkük'ün bu yılki
bütçesinden tüm Kerkük
bölgelerinin yararlanacağını
belirterek şehrin tüm
bölgelerinde projelerin
yapılacağını vurgulayarak
bütçeden ayrıca Kerkük'e
bağlı tüm ilçe ve köylerinde
faydalanacağını da dile
getirdi.

Gökkaya, Kerkük'teki yerel seçimlerin
Türkmenler için çok önemli olduğunu
vugulayarak, Türkmenler'in talebini
merkezi hükümete de ileteceklerini ifade
ederek bu talebin gerçekleşmemesi
halinde Türkmenler olarak bu işin arkasını
bırakmayacaklarını söyledi.

TERÖRLE MÜCADELE EKİPLERİNDE
ASKERİ OPERASYON
Terörle Mücadele Ekipleri'ne bağlı 1.
Özel Timler ve Hava Kuvvetleri aynı
zamanda da Uluslararası Koalisyon
Güçlerinin havadan desteği ile terör
örgütü DAEŞ'e karşı Vadi el-Horan'da
askeri operasyon düzenlendi.

Düzenlenen askeri operasyon sırasında
terör örgütü DAEŞ'li elemanlardan 9
kişi etksiz hale getirildi, teröristlere ait
komutanlık, silah depoları, kullanılan
tüneller ve patlayıcı maddeler de imaha
edildi.
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TÜRKMEN MUHARİPLER
DERNEĞİ'NE ZİYARET

Yerel seçimlerin yaklaşmasından
dolayı Kerkük'te seçim çalışmaları
gündemde yer almaya başladı.
Konu ile ilgili Türkmen Sivil
Örgütü Kurumu Başkanı Mardin
Gökkaya ve Kurum üyeleri basın
toplantısı düzenleyerek Kerkük'teki
Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği
idaresinde değişikliklerin
yapılmasını isrtediler.
Mardin Gökkaya, yerel seçimlerin
yaklaşmasından dolayı Kerkük'te
parlamento seçimlerinde yaşananların
tekrardan yaşanmaması için Bağımsız
Yüksek Seçim Komiserliği'nin Kerkük
bürosundaki idaresinde değişikliklerin
yapılmasının gerketiğini dile getirdi.

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

(10)

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.

25-Serliye oymağı:
Musul şehrinin güneyinde bir Türkmen
oymağıdır, Hakanları Mehmet Şah Sarlulu
Şahrazor, Ravandoz, Kale dize Erbil
Atabeği Muzaffer Gök boru önünden
yedinci çağın başlangıcında kaçarak
gölgesi Türkmen Erbil Atabeyliğine
bağlanmıştır. Bu oymak Erbil, Musul’un
birçok yerlerinde bir Türkmen oymağı
olarak bulunmaktadırlar.
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26-Yağcı oymağı:
Türkmen oymaklarından sayılarak H.
946 (1539) yılında Yağcı topluluğu diye
görünmüştür. III. Murat döneminde bu
topluluğun Seyit Ahmet Kethüda'ya bağlı
oldular Yağcı Türkmen oymağı Musul,
Telafer, Hanekın, Kazaniya ve Türkiye’nin
İzmir şehrinde bulunmaktadır
28-Zankana Oymağı:
Türkmen oymaklarından olan Zankana
oymağı bugün bir türlü baskılarla
Kürtleşmişlerdir, Azerbaycan’ın güneyi
olan Zanknaya bölgesinden ayrılarak, Kifri,
Erbil, Kerkük, Hanekın Türkmenelinde
ve Türkiye, Azerbaycan topraklarında
yaşamaktadırlar. Ve Muzeffer gökborunun

oymağıdır öz be öz Zankana, Zengiler,
Zenkiler Türkmen oymağıdır.
29- Karakeçili
oymağı:
Irak’ın kuzeyinde ve Türkiye’nin birçok
yerinde tanınan bir Türkmen oymağı
olarak yedinci çağda bölgeye yerleşerek,
İkinci Sultan Abdülhamit’in bu oymaktan
olarak bir Türkmen oymağındandır.
Kırıkkale, Adana, Kırşehir, Çorum,
Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep
şehirlerinde bu oymak günümüzde
bulunmaktadır. Ve Irak’ın güneyin, orta
kesiminde İnzi
,İnezi, Enezi diye tanınmaktadır bu
oymak, Suriye, Lübnan, Filistin ve
birçok Arap devletlerinde bulunarak
büyük Osmanlı Devletinin kurucularından
bu Türkmen aşireti sayılmaktadır.
30-Davida- Davudi oymağı:
Türkmen oymaklarından Atçekenler
at beslemeyle tanınarak Anadolu’nun
güneyi Kahramanmaraş bölgesinde
yaşamaktadırlar. Miladının on altıncı
çağında ekonomik dolaysıyla, İran
Kermanşah, Zahav bölgesine yerleşerek,

sonradan ataları Hakkı Süleymaniye,
Kerkük şehrine yerleşerek, her bir
bakımdan her türlü yardım Osmanlılardan
almışlardır.
31-Delo oymağı:
Türkmen Afşar, Avşar oymağından, Şam
da sora İran’a yerleşerek Şirin Saray
çevresinde Davida oymağı ile bir türlü
baskı siyasi, ekonomi nedenlerden
dolayı yerleşmişlerdir, günümüzde, İran,
Hanekın, Nefithane bölgesine önceki
çağlardan beri yerleşmişlerdir.
32-Baban oymağı:
Büyük Azeri Türkmen oymaklarından
olarak büyük babaları kendi toprağı yeri
olan Azerbaycan ülkesini bırakarak, on
altı çağlarda Irak’a yerleşerek, Baba, Bab,
Baban yeni senin baban diye tanınmıştır,
büyük babadan sonra bu deyim
günümüzde Baban diye adlandırılmıştır,
bugün Baban diye söylenen Baba
oymağı Kürtleşerek Süleymaniye,
Kifri köylerinde, Kerkük, Azerbaycan,
Türkiye’de yaşamaktadırl ar ve birçok
Babanlar aşırı olarak kendilerini Türkmen
saymaktadırlar.

Türkmen Bölgelerinden
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TELAFER'IN Folklor GİYİMİ ( TÜRATI )

Yaşlı adam
1- Harçlı gömlek ( yenkli gömlek)
... kolunun eteğine ve gömleğin
eteğine ve yakasına harç
verirlerdi o zaman bir ağırlık ve
bir şıklık verirdi kişiye ve Telafer'ın
etrafında türkmen olduğu belli
olurdu.
2- Koltukluk (cuba) bunu
gömleğin üstünden ceketin
altından giyerlerdi kış günleri.
3- Zubun ceket...bu giyim Telafer
milleti önünde ve bu zubun'un
eteğine iki tarafından yırmanç
ederlerdi ona haç vururlardı.
(aşar uvaya mahsabı) ya da çüt
adı (İbrahim Arap çütü) heybetli
insan olurdu ve türkmen olduğu
bilinirdi.
4- Ayak kabı...o zaman bir tip
vardı adına ( Yemeni ) derlerdi,
yürüdüğünde topuğu ses çıkarırdı.
Gençler ….
1- gömlek... ağ gömlek ve ağ
becem ve ceket giyerlerdi
ve türkmen olduğu bilinirdi,
Telafer şehrinden bir şey
vardır fark ederdi onu Arap
kardeşlerimizden.
hanımların giyimlerinden
başlayalım:
Yaşlı hanım:
1- Yekli gömlek giyerlerdi, onu
fark ederlerdi bu hanım veya bu
gelin türkmendir derlerdi.
2- Telafer hanımı… gömlek
üstünden hanım zubunu giyerdi

her kim onu görseydi atreftan
parmakla gösterirlerdi bu Telafer
ve türkmen hanımıdır.
3- Mahsap ... Telafer hanımı
mahsap bağlardı başına bu
mahsapların her bir tipi vardır
(sarı mahsap , alloş mahsap ,
senim mahsap , ipek mahsap )
(Surmalı mahsap zengin hanımı
giyerdi , harçlı (yaz saplı) fakir
hanımı giyerdi
4- Ebri... bu bir ifka renkli ebridir
onu hanımlar bağlarlardı bir kılı
görükmezdi
5- Harçlı kute... bunu yaşlı
hanımlar işlerlerdi ellerinde
(dikerlerdi), çok vakit kız gelin
gittiğinde giyerdi .
6- kadın ayakkabısı ... o zaman
adı çıktı asker bine sandalı, kimi
ayakkabı giyerdi yada kap kap
diyerdi.

7- Çüt ( yazma ) bağlanmak ....
hanımlar çütünü ( yazmasını )
yarım yamşak bağlanırdı bu tip
bağlamayı sadece Telafer halkı
bilirdi ki bilinirdi bu evli hanımdır.
Geç kız ….
gömlek ... gömlek giyerdi yada
uzun cuba aba yerine ki bilinsin
bu türkmen kızıdır.
2- Çüt ( yazma ) bağlanmak
...çütün ( yazmanın ) kız kamil
yamşak bağlardı heybetli ve
muhterem bir genç görünürdü .
3- Törrama ... buda bir tip çüt (
yazma ) kızlar bağlanırdı renkli
olur boncuklar sallanırdı ucunda.
Gelin giyimleri …
[ ] 1- Duvak ...Telafer gelinin
duvağı gömlek baştan ayağa kimi
bir kılı gözükmezdi gömleğinin

üstünden bir ağanın abasını
giydirirlerdi ona ve başına
duvaktan sonra bir ebri salırlardı
gittiği eve girince gelin aparanda
çok eski zamanda tada ya arabada
bilinirdi bu Telafer ve türkmen
gelinidir
2- gömleğinin üstünden abasın
altında başına ve göğsüne altın
düzerlerdi bu altın bir ay kalırdı
çıkarmazdı , bir aydan sonra
altını çıkarırdı kendi malıysa kalır
yanında eğer ki dostlarından
getirmişlerse onu geri verirlerdi.
Şimdiye kader çok evler var
bu alışkanlığı da ( adet ) ve
gelenekleride ( taklit ) hiç terk
olmamış ama çoğu değişti
çünkü dünya gelişirken bu
teknoloji varken her şey değişir,
eski giyimler ve eski günler ve
marifetler ve kadir kıymet hepisi
değişti.
Allah'tan dileğim bütün Irak'a
baş sağlığı, türkmenlere baş
sağlığı ve Telafer'ın eski folklor
giyimlerinden ve eski günleri hiç
unutamayalım, burda ben kesiyim
lafı söz çoktur ama zaman azdır.
saygılarım ve selamlarım.
Cesim Baba oğlu
Irak - Telafer

Kerkük Sabahı

Her bir şehrin bir türatı var ve
bir giyimi var onu fark eder
başka ülke ve şehirlerden,
bugün büyük türkmen şehri, Irak
devletinin Musul ilinde bulunan
adı (Telafer) bütün nüfusu 100%
türkmendir, ama etrafı hepsi
araptır.
İnsanların giyimlerinden
başlayalım:

Röportaj
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Yaratıcı Kadınlar Merkezi..Telafer'de Havva'nın
yeteneklerini önemseyen ve geliştiren ilk merkez
Cafer Telaferli
Çeviri: İlaf Enver
Ahlam, terzilik ve güzel
sanatlar konusunda birçok
yeteneği olmasına rağmen,
evinin duvarları arasında
gününü geçiryordu, ancak
bu yetenekleri geliştirecek
ve işe yaraması için gerekli
araçlara ihtiyacı var.
“yaratıcı Kadınlar
merkezinin açıldığını
duyduğumda geldim
ve aradığımı buldum”
ve“Bence toplumdaki
rolümüzü geliştirmek için
büyük ve önemli bir adım
diyor.
24 yaşındaki Meryem

yıkıma tanık olan Tal Afar

Telaferde bu merkeze ilgi

Kerkük Nav ile yaptığı

halkının sosyal uyumunu,

duyulduğunu görünce

röportajda, "Telafar'deki

barış içinde bir arada

diğer şehirlerde benzer

kadınların bazen gelenekler

yaşamasını ve uyumunu

merkezler geliştirmeyi

ve değerleri ile ilgilenen

arttırmaktadır.

planlamamıza neden

merkezlerden yoksundur"

“Öte yandan Reva

oldu ve şehirdeki

dedi. Bu merkezin rollerini

Ahmet Telafer'in daiş

kadınlardan dikkate değer

güçlendirme ve sorunlarını

terör örgütünden sonra

bir cesaretlendirme

çözme fırsatı olacağını

kadınların rolü tamamen

ve toplumdaki rolleri

umuyoruz.

yoktu ve Telafer'deki

konusunda ısrar ettik"dedi.

Kerkük Sabahı

bir grup sivil eylemci
Merkez yöneticilerinden

tarafından önerildikten

Reva, “Merkez çoğunlukla

kamar Ali, “Tal Afar'da

sonra fikir ihtiyaçtan

kadınlar ve çocuklar ile

türünün ilki olan bu

doğdu” dedi.

ilgileniyor” diyor. “Çocuk

gelişmeden elde etmek

“Reva Ahmet Merkezin,

yuvası, dinlenme tesisleri

istediğimiz temel amaç,

ve rolümüzü destekleyen

Merkezde showroom,

kadın öğrencilere çeşitli

ve konser salonları

toplumun güvenliğini ve

ve güçlendiren Uluslararası

kahve dükkanı ve toplantı

düzeylerde akademik

bulunduğunu söyledi.

güvenliğini arttırmaktır.

Göç Örgütü (IOM)

odası bulunmaktadır.

güçlendirme kursları

"Telafer, birçok kadının

Yeteneklerini kazanmak ve

tarafından desteklenen

Kadınlar için bir rahatlık

düzenleyerek, eğitim,

yeteneklerini benimsiyor

sosyal ve kültürel rollerini

toplum polislik forumuyla

ve mahremiyet ortamı

eğlence ve eğitim dahil

ve Merkez, bu yeteneklerin

teşvik etmek.

doğrudan temas halindeyiz

yaratmakta ve kadınların

kadınlara hizmet edecek

gelişiminde rol oynayacak

dedi."

sorunlarını tesis etmek,

bir dizi etkinlik kurdu.

ve diğer şehir kadınları gibi,

" Kamar Ali ekleyerek...

Ayrıca , Merkezin, kadınlara

güçlendirmek ve

Dikiş, güzellik, salon, el

ilerleme ve iyileştirme için

Merkez, Tal Afar

psikolojik destek sağlamak

desteklemek için elverişli

sanatları, yemek pişirme,

gerekli araçları sağlayacak

kadınlarının sosyal

ve müdahale gerektiren

bir ortam yaratmakta,

çizim,Dillerin yanı sıra

ve özen gösterecek."

sorunlarını ele almak veya

vakaları tedavi etmek

fikir ve tecrübe alışverişini

atölye çalışmaları,

Reva, Kerkük Nav ile olan

hafifletmekle ilgileniyor, bu

için bir psikolog içerdiğini

kolaylaştırmakta ve

farkındalık ve eğlence

görüşmesini böyle bitirdi.

alanda uzmanlarımız var

açıkladı.

2004'ten beri şiddete ve

programları vardır.

kirkuknow

Siyasi
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CUMHURBAŞKANI'NA İSLAMİ ZİRVEYE KATILMASI
İÇİN RESMİ DAVETİYE
Geçtiğimiz 15 Mayıs 2019
Çarşamba günü başkent
Bağdat'ta bulunan
Cumhurbaşkanlığının
El-Salam sarayı'nda
Suudi Arabistan
Kralı'nın temsilcisi

Hasan el-Umari'nin
Cumhurbaşkanı
tarafından karşılandı.
Gerçekleşen görüşme
sırasında Rıyad'da
Mayıs ayının sonunda
düzenlenmesi planlanan

İslam Zirvesi'ne
Cumhurbaşkanı Dr.
Berhem Salih Suudi
Arabistan Kralı Salman
Abdulaziz tarafından
resmi davet olduğu
iletildi.

Görüşmede konuşma
yapan Cumhurbaşkanı,
Irak olarak dış
ilişkilerimizde tüm komşu
ülkeleri ve dünyadaki tüm
ülkelerlerle iyi ilişkiler
kurmaya çalışyoruz dedi.

Geçtiğimiz 15 Mayıs 2019
tarihinde Türkiye'nin başkenti
Ankara'yı ziyaret eden
Başbakan Adil Abdülmehdi ve
beraberindeki heyet iki ülke
arasındaki ilişkileri ve bölgede
yaşanan son gelişmeleri
görüştükten sonra basın
toplantısı düzenlediler.
Basın toplantısında konuşan
Başbakan Adil Abdülmehdi,
komşu ülke Türkiye ile farklı
alanlarda ilişiklerimizi konuştuk
dedi.
Abdülmehdi, geçtiğimiz yıllarda
Bağdat ile Ankara arasında
ticarette yüksek rakamlara
olaşıldığını söyleyerek bundan

sonra da daha da fazlasını
isteriz dedi.
Basın toplantsında

konuşmasına devam eden
Abdülmedi, Irak ile Türkiye
iki halk bir millet içerisinde

Abdülmehdi Ankara'da!
Özdemir Hürmüzlü

Nokta atışı

açtı.
Ama Iraklı yetkililer ve Türk yetkililerin çabası sonucu

Başbakan Adil Abdulmehdi geçen hafta,Türkiye

zamanın akışıyla ilişkiler normallaşma sürecine girdi,

cumhuriyetine hem tarihi hamde çok önemli bir

zira iki ülke komşu olduğu için özellikle terör konusunda

çıkarma gerçekleştirdi.

ortak hareket etme gerçeği ortaya çıkıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti

Başbakan'ın son Ankara ziyareti iki ülke arasındandaki

üzere, Ankara'yı ziyaret eden Abdülmehdi'ye eşlik eden

ilişkiler açısından çok mesafe kat edildiği hem

heyette Türkmen milletvekillerinin bulunması hayli

Abdülmehdi hemde Erdoğan'ın basın toplantısı da

anlamlıydı, çünkü Türkmenler tarih boyunca iki ülke

yaptıkları açıklamalara yansıdı.

arasında hem siyasi hamde kültürel rol oynama gayreti

Her iki ülke,yıllar boyu terörle üstün başarılar elde

gösterdiler.

ettiği için birde ortak hareket konusunda adımların

Geçmişte iki ülke arasında Ortadoğu bölgesinde

gerçekleşmesi ilişkilerin daha ilerleyeceğinin habercisi

yaşanan olaylardan dolayı..Zaman zaman gerginliğe yol

olur.

büyük çıkarlar aynı zamanda da
gelecekte ikisinide biri birine
bağlar ifadesini kullandı.
Abdülmehdi, konuşmasının
devamında su, petrol,
elektrik, ve sınır kapaları gibi
dosyalar hakkında görüştük
ve bu dosyların fiili birşekilde
uygulamaya geçirmek için bu
hususta adımlar atılacaktır
dedi ve ekleyerek bizler ortak
hedeflerimize varmak için
birlikte çalışmamız gerektiğini
söyledi.
Abdülmehdi, bölgede
istikrarı gerçekleştirmek için
her iki tarafında olumlu rol
oynamasının gerektiğini dile
getirerek aynı zamanda da
Türk şirketlerini Irak'ta yatırım
yapmaya çağrıyoruz dedi.
Öte yandan basın
toplantısında konuşan Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyıp
Erdoğan bizler Irak ile enerji
sektöründe iyi ilişkler kurmayı
planlıyoruz dedi. Erdoğan,
Ceyhan-Kerkük petrol hattını
yeniden çalıştırmak için
Irak ile işbirliğini yapacağız
dedi. Erdoğan, bölgeyi
terörden temizlemek için
Irak ile istihbarat konusunda
koordinasyona devam ediyoruz
dedi.

Kerkük Sabahı

ADİL ABDÜLMEHDİ İLE RECEP TAYYIP
ERDOĞAN'IN BASIN TOPLANTISI

SPOR

8

K

sayı (32) . Pazartesi .20 Mayıs .2019 : Mon.20 may. 2019 Issue No.(32)

e

r

k

ü

k

S

a

b

a

h

ı

Kerkük
Sabahı

N

E

W

S

P

A

P

E

R

Fenerbahçe'yi Deviren Anadolu Efes, THY
Avrupa Liginde Finalde

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finalinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu
92-73 yenerek tarihinde ilk kez finale yükseldi.
THY Avrupa Ligindeki Türk derbisinde Anadolu Efes, Fenebahçe
Beko ile İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi 92-73 kazanan Anadolu Efes, tarihinde ilk kez finale
yükseldi.
Anadolu Efes Teknik Direktörü Ergin Ataman, "Şu anda bu sezon
Euroleague'in en iyi takımını yenmiş durumdayız. Umut ediyorum ki

finali de kazanacağız." dedi. Attığı 30 sayıyla maçın yıldızı olan Shane
Larkin, "Çok uzun bir sezondu. Son maça kadar çok fazla çalıştık.
Takım olarak birlikte hareket ediyoruz, bizim için kazanmak çok
önemliydi. Çok mutlu olduk. Ben takıma yardımcı olmak için elimden
geleni yapıyorum." diye konuştu. Öte yandan Dörtlü Final'deki Türk
derbisini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da tribünden takip etti.
spor

Kerkük Sabahı

Juventus'ta
UEFA'dan Beşiktaş'a İyi, Trabzonspor'a
Allegri Dönemi Kötü Haber!
Sona Eriyor
UEFA, Beşiktaş Kulübü'nün Mayıs 2015'te imzaladığı Finansal Fair Play anlaşmasını başarıyla
İtalya Liginde şampiyon olan Juventus,
gelecek sezon teknik direktör
Massimiliano Allegri ile çalışmayacak.
Kulübün resmi internet sitesinde
yapılan açıklamada, 2014'ten bu
yana takımı çalıştıran 51 yaşındaki
İtalyan teknik direktör Allegri'nin
sezon sonunda takımdan ayrılacağı
duyuruldu. Açıklamada ayrıca,
Allegri'nin Juventus Başkanı Andrea
Agnelli ile yarın Allianz Stadı'ndaki
konferans salonunda bir basın toplantısı
düzenleyeceği bildirildi.
Juventus, Allegri yönetimde 5 defa
İtalya şampiyonluğu yaşarken, 4 İtalya
Kupası kazandı. Başarılı teknik adam
ayrıca takımını 2 defa Şampiyonlar Ligi
finaline çıkardı ve 2 de İtalya Süper
Kupası aldı.

tamamladığını açıklarken, Trabzonspor'un ise başarısız olduğunu ve bir üst kurula sevk edildiğini duyurdu.
UEFA, Beşiktaş ve Trabzonspor kararını resmi internet sitesi üzerinden açıkladı. Beşiktaş, Mayıs 2015'te
imzaladığı Finansal Fair Play anlaşmasını başarılı bir şekilde tamamlarken, siyah beyazlı kulübün denetim
süreci sona erdi.
Trabzonspor'un ise Mayıs 2016'da imzaladığı FFP anlaşmasında başarısız olduğu kaydedilirken, bordo
mavili kulübün bir üst kurula sevk edildiği duyuruldu.
DHA

SPOR
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Real Madrid, Eintracht Frankfurt
forması giyen golcü oyuncu Luka
Jovic'i 60 milyon euro karşılığında
kadrosuna kattı.
La Liga devi Real Madrid, yaz
transfer sezonu öncesinde bombayı
patlatmaya hazırlanıyor. Sky
Sports'un haberine göre İspanyol
ekibi, Eintracht Frankfurt ile harika
bir sezon geçiren Luka Jovic'i 60
milyon euro bonservis bedeliyle
kadrosuna kattı.
Haberin detaylarında aktarılan
bilgilere göre İspanyol devi, golcü
futbolcu ile 5 yıllık sözleşme
imzalayacak. Luka Jovic, bu sezon
Frankfurt formasıyla çıktığı 47
karşılaşmada 27 gol 7 asistlik
performans sergiledi.
Sporx

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Bursasporlu Umut Meraş'a
Fransa Ligi ekiplerinden Lille de talip oldu.
Beşiktaş ve Fenerbahçe sol bek pozisyonu için Bursaspor'dan Umut Meraş'ı
gündemine aldı. Sezon başında Bursaspor'a transfer olan ve yeşil beyazlı forma
ile ligde 26 maçta görev yapan Umut Meraş, devlerin yanı sıra Lille kulübünün de
dikkatini çekmeyi başardı. Bursaspor'un bonservis bedeli olarak kapıyı 1 milyon
eurodan açmaya hazırlandığı ifade edildi.
Bursaspor'un geçen sezon Boluspor'dan 265 bin Euro bonservis bedeliyle transfer
ettiği Umut Meraş, bu sezon yeşil beyazlı formayla 2 asist kaydetti. Sarıyer
altyapısında yetişen 23 yaşındaki sol bek oyuncusu, Boluspor'da arladıktan sonra
Bursaspor'un yolunu tutmuştu. Aynı zamanda sol kanatta da forma giyebilen Umut
Meraş'ın Bursaspor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Futbol Arena

Luis Enrique, İspanya
Milli Takımı'na Ara Verdi
İspanya Futbol Federasyonu, Teknik Direktör Luis Enrique'nin
ciddi ailevi sorunlar sebebiyle İspanya Milli Takımı'nın
7 Haziran'da Faroe Adaları ve 10 Haziran'da İsveç ile
oynayacağı maçlarda takımının başında olmayacağını
açıkladı.
İspanya Futbol Federasyonu'nun (RFEF) Madrid'deki
merkez binasında düzenlenen ve Milli Takım'a çağırılan
aday futbolcuların açıklandığı basın toplantısında konuşan
Spor Direktörü Jose Francisco Molina, teknik direktör Luis
Enrique'nin Faroe Adaları ve İsveç maçlarında olmayacağını
duyurdu.
Luis Enrique'nin "ciddi ailevi sorunlar" sebebiyle Milli Takım
ile ilgilenemediğini kaydeden Molina, her şeye rağmen
RFEF'nin teknik direktör Enrique ile arasındaki anlaşmaya
tamamen sadık kaldığını ve bu zor dönemde İspanyol teknik
adamın yanında olduğunu ifade etti.
Enrique, ailevi sorunların ortaya çıkmasıyla Avrupa
Şampiyonası Eleme Grubu'nda 26 Mart'ta oynanan Maltaİspanya maçında olmamış, Milli Takım kampını terk ederek
Barselona'ya dönmüştü. İspanyol basını, Enrique'nin 26
Mart'tan bu yana Milli Takım ile bağlantılı çalışmalara
katılmadığını, ailesinin yanında olduğunu yazdı. Luis
Enrique'nin yokluğunda Milli Takım'ın başında yardımcı
antrenör Robert Moreno'nun çıkacağı bildirildi.
AA

Kerkük Sabahı

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin
İstediği Umut Meraş'a Lille de
Talip Oldu!

kültür

10

K

e

sayı (32) . Pazartesi .20 Mayıs .2019 : Mon.20 may. 2019 Issue No.(32)

r

k

ü

k

S

a

b

a

h

ı

Kerkük
Sabahı

N

E

W

S

P

A

P

E

R

(3)

Kahtan Hürmüzlü'nün Yayınlanmayan
Operası Aslı ile Kerem

Kerkük Sabahı

Aydın Kerkük
Yardan geç dediler..dayandım
durdum
Varlar var geçilmez bak karşı
kurdum
Birisi aslı yarim o bürsü yurdum
Şarkı tutturdum vurguladım
vurdum
------------------Yüreğim yaradır beni yar vurdu
Kime ne dedim kanatım kim
kırdı?
Bağımdan bahçemden beni kim
sürdü
Üzü ağ aslı neden bunca kıydı
Grup3:(Gelir Keremin karşısını
alır söyler):
Aslının suçu yok Keşiş zalımdı
Dolaştırdı köy köy Allah alimdi
Dedi kız kızımız dünya falımdı
Dünya kime kalır ağlama Kerem
Dağ üstüne dağı bağlama Kerem
------------------Elyası çağırdın sana görüldü
Ceylana dost oldun sana vuruldu
Yüce dağ başında meclis kuruldu
Arkadaşın Sofu yoruldu artık
İnsaf eyler ona hastadır artık
------------Halep Hükümdarı haline tanık
Neylesin Durnalar Allaha kanık
Hekimler ne bilir yaralar açık
Paşa baban ağlar saçında ağlar
Düşeydi gözüne keşişin ağlar
----------------Bambeyaz mendilin yara nişandı
Peşinden koşar aslıya ayandı
Armağanıdır aşkından kalandı
Al mendili kanın coşmasın bağla
Aslı sana yardı ona bel bağla
Aslı: (Gelir grup 3ün önünde
durar tam Keremin karşısında
söyler)
Kapattılar yolum yaktılar bağrım
Dad ettim çağırdım boşuna
çağrım
Hazan sardı yönüm ...kurudu

barım
Get Kerem vurmasın yad avcı
seni
Görse yaman vurar gam sarar
meni
(Kerem Aslıya doğru yürür)
Ver elin elime göçelim artık
Sen sor sen yankılan biz niye
kaldık?
Ne zalim huyundan ne de biz
caydık
Azadlık peşine bir kanat yeter
Halın devamı yok her neyse biter
Grup 3:
Her yerde bir çardak dalgalı
bayrak

Simgesidir zulmun yaralı ördek
Bunu kimse bilmez o bilir ancak
Peşinde olduğun..buyurduğun..
hak
Kitaplar dışında..bulunmaz
o..hak
Kerem: İnancım var zulum gelir
çöker
Bilsen Tanrı nice kalanı büker
Devran gelir zulum..zalime..
döner
Ulu Tanrım haktı çok imanım var
Secdesine geldim bol sualim var.
Aslı: (Kerem'e)
Gözlerşnde yatağım var
ceyranım

Armağandı Aslı sana Seyranım
Tanrı yazıp haktır benim
asmanım
Avcı vursa yaman vurar Keremim
Babam görse qıyar cana
Keremim
Kerem: Havuzbaşı çöl olaydı Aslı
Han
Arada yol Har saçaydı Aslı Han
Bağ veran gül saç açaydı Aslı Han
Dedim durdum gel benim ol
canım kız
Göz içinde yatağın ser yatağın
ser gözüm kız

Trajik bir aşk hikayesi 'Lucia di Lammermoor',
Viyana Operası'nda yeniden sahneleniyor
Donizetti'nin trajik operası
'Lucia di Lammermoor', 150'inci
yılını kutlayan Viyana Devlet
Operası'nda, yönetmen Laurent
Pelly tarafından yeniden
sahneleniyor.
Bel kantonun en büyük
eserlerinden olan bu büyüleyici
operanın trajik aşıkları rolünü ise
ünlü tenor Juan Diego Flórez ve
yıldız soprano Olga Peretyatko

üstleniyor.
İlk olarak 1835'te sahnelenen
eserde Lucia Edgardo'ya çaresizce
aşık olur. Ancak görücü usülü
zorla başkasıyla evlendirilen genç
kadın sonunda delirir ve ölür.
Lucia'nın ikonik delirme
sahnesine ise eşsiz bir enstrüman
olan Glasharmonika eşlik ediyor.
Tenor Juan Diego Lopez bu
eserde tiyaro ve dramanın da

olduğunu, ancak en önemli şeyin
'bel kanto (güzel şarkı söyleme)'
olduğunu belirtiyor: "Bu esas
olarak şarkı söylemekle alakalı
bir şey. Tabii aynı zamanda ifade
ve tiyatroyla da bağlantılı. Ancak
en önemlisi bel kanto. Eğer şarkı
söylerken yaratıcı olursanız,
onu çok daha güzel hale
getirebilirsiniz"
euronews

kültür
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Türkmen Edebiyatında İlk Çocuk Şiiri
Havadis gazetesinden yaklaşık bir yıl sonra (1913)
yayın hayatına başlayan Maarif dergisi Türkmenlerin
ilk edebiyat dergisidir. Her ilk, ilkleri beraberinde
getirir âdete. Maarif dergisinin de getirmiş olduğu
ilklerden biri çocuk şiirleridir. Çocuk şiiri, her ne kadar
yetişkinler için yazılan şiirlerin özelliklerine sahipse
de, yine de kendine özgü nitelikleriyle özel bir şiir türü
olarak bilinir.
Mehmet Ömer Kazancı
Bu özellikler çoğunlukla,
kullanılan dilde, üslûpta ve de
ele alınan temalarda kendini
gösterir. Dilin kolay anlaşılır
olması, ele alınan temaların
çocukların yaşamlarıyla ilişlikli
olması, çocukların duygularını
okşaması, düşünüş tarzlarıyla
bağdaşması, imgeleme, hayal
etme yeteneklerinin göz önünde
bulundurulması, bu şiirin temel
özelliklerini oluşturur.
Genel Türk edebiyatında olduğu
gibi, Türkmen edebiyatında da
çocuklara yönelik şiirler, dergi
ve gazeteciliğin yaygınlaşmasıyla
başlamıştır. Daha önceki
dönemlerde bu ihtiyaç,
çoğunlukla ölçülü-uyaklı olarak
söylenen ninniler, tekerlemeler,
masallar, efsaneler, bilmeceler
gibi dilden dile aktarılan halk
ürünleri ile karşılanmıştır.
Şinasi ile Recai-zade, Türk
edebiyatının Tanzimat devrinde
yabancı dillerden yapmış
oldukları manzum hikâye
çevrileriyle çocuk edebiyatının
öncülüğünü yapmışlardır. Bu
çevriler ile kendilerinin de
yazmış oldukları yine manzum
hikâyeler, bu edebiyatın alt
yapısının oluşturulmasında ilk
çalışmalar niteliğindedir. Oysa
bu konuya gösterilen gerçek
özen, ikinci meşrutiyetten
sonra başlamıştır. Edebiyat
tarihçilerinin tespitine göre,
İbrahim Alâeddin Gövsa'nın

Çocuk Şiirleri (1911), Ali
Ulvi Elöve'nin Çocuklarımıza
Neşideler (1912), Tevfik
Fikret'in Şermin (1914),
İbrahim Aşkî Tanık'ın
Çocukların Şiir Defteri (1917)
ve Ali Ekrem Bolayır'ın Şiir
Demeti (1923) adlı eserler
çocuk şiiri alanında yazılmış ilk
eserlerdendir.
Kerkük'te ilk çocuk şiir kitabı
ise Mektepli Şarkı ve Şiirleri
kitabıdır. Eğitimci ve yazar Reşit
Kazım Beyatlı'nın hazırlamış
olduğu bu kitap 1968 yılında
Cumhuriyet basımevi tarafından
yayınlanmıştır. Kitapta yer alan
şiirlerin çoğunluğu, adı geçen
eserlerden alınan seçmelerden
oluşmaktadır.
Oysa Türkmen edebiyatında
çocuk şiirinin ilk örneklerini,
Maarif dergisinde görmekteyiz.
Derginin 11. Sayısının 86.
Sayfasında (tarih: 7/ Tişrinisanı
/ 1329… 20/ Kasım/ 1013)
yayımlanan ilk çocuk şiiri "Doğru
Söz" adındadır. Şiir, "Bağdat
mekteb-i Sultanîsinden" M.
Bahaettin tarafından yazılarak
gönderilmiştir. O dönemde
Bağdat Sultaniye okulunda
öğretmen olduğunu tahmin
ettiğimiz bu kişinin hakkında her
hangi bir bilgiye sahip değiliz.
Şiirin metni şöyle:
Gayet uslu bir çocuğun bir
babası var idi
Baba haylaz bununla da

hırsızlara yar idi
Baba dedi yavrusuna benimle gel
gidelim
Gidelim de bahçelerden bir az
meyve çalalım
Çocuk durdu düşündü: bana
layık mı bu iş
Layık değil, lakin demen babama
ben bir deyiş
Şu sözleri yavaşçacık dedi çocuk
pedere
-Haydı baba gidelim biz
buyurduğun o yere
Baba aldı çocuğunu yola çıktı
yürüdü
Bir bahçeye vardılar da baba
çocuğa buyurdu:
-Kimse beni görmemekçin dur
sevgili sen burda
-Evet dururum lakin Vallah bir
mikropsun şu yerde
-Olsun mikrop olayım da yalnız
meyve çalayım
-Haydı git çalı, senin için ben
yerde durayım
Ayva, elma, nar çalmakçın baba
indi bahçeye
Ellerini uzatırken çocuk birden
vay diye
-Baba, baba kendini tut sana
bakan bir zat var
-Bırak oğlum bakan yoktu, bak
ne kadar güzel nar
Çocuk tekrar bir haykırdı: baba
sizi görüyor

Manzum hikâye tarında yazılan
bu şiir didaktiktir, yani öğretici
bir özelliğe sahiptir. Dini bir
temel üzerene kurulmuştur.
Allah her şeyi görür, bir
şey Allah'tan saklanamaz
mesajını vermektedir.
Çocuklar, babalarına suret
açısından benzeseler de, tavır
ve tutumlarıyla, ahlak ve
edepleriyle farklı olabilirler.
O genetikten, soydan
kaynaklanan bir sorun, bu,
bir terbiye meselesi. Şiir,
çocukların terbiyelerinde
yalnız babalarından değil,
annelerinden de etkilendikleri
gerçeğini ortaya koymaktadır.
Şiirin dili, yazıldığı dönemde
kullanılan dil ile karşılaştırılırsa,
hem saf, hem sade, hem de
arıdır. O tarihlerde yetişkinler
için yazılan şiirlerde kullanılan
Arapça, Farsça kelime ve
terkiplerden uzaktır. Yani
çocukların kolay anlayabileceği
bir yöntemle yazılmıştır. Bu şiir,
bizim tespitimize göre başka
bir örneği ortaya çıkmayıncaya
kadar Türkmen edebiyatında ilk
çocuk şiiridir. Fakat o dönemde
yazılan tek çocuk şiiri değildir.
Diğerleri de vardır…..

Kerkük Sabahı

Baba döndü soruyordu: kimdir
bana bakıyor
Çocuk güldü bir de dedi: bilmez
misin bakanı?
-Hayır, bilmem, çabuk şöyle ey
sevgili sen onu
-İşte baba söylüyorum, onun adı
Tanrıdır
O her yerden bakar dinler, her
yer onun yeridir
Baba kendi çocuğunun dediğini
anladı
"diken, bir gül yetiştirdi"
demesiyle ağladı

Defter

12

K

e

sayı (32) . Pazartesi .20 Mayıs .2019 : Mon.20 may. 2019 Issue No.(32)

r

k

ü

k

S

a

b

a

h

ı

Kerkük
Sabahı

N

E

W

S

P

A

P

E

R

HAYAT DEFTERİNDEN TÜRKMEN KADINLAR SAYFALARI

Yolun Açık Olsun
Hayat akışı ileri giderken bir duruma
rastlanıp bir geçmişi yeniden yaşar gibi olur
insanoğlu,2014 yılında DAEŞ saldırısına
uğrayan memleketimiz halkı yerlerini
terk edip can kurtarmak için başka
yerlere sığınmaya apar topar kaçtılar
,yaşlı,genç,kadın,erkek ,çocuk,sağlam veya
engelli .

Kerkük Sabahı

Feyha Beyatli
Eğer ülke içinde veya dışında
ise,bazıları camilerde,bazıları
yarı yapılan binalarda,bazıları
okullarda sonrada kamplar
hazırlanınca oraya bir kısmı
yerleşti,bazılarıda yanında para
polun kurtaımışsamışsa bir kaç
aileyle ortaklaşa ev kiraladılar.
Gecenin geç saatinde birisi
cepten aradı ..yarın öğleye
doğru köçmenlerin kampına
ve orada olan ailelere yardım
dağıtmaya gideceğiz ..katılmak
istermisin?..elbette gelirim icabi
ne ise de yaparım.Sabah erken
kalktım ,kahvealtıdan önce
depoya girdim ,gıda maddeleri
ne varsa toplıyıp torbaladım..
sonra banyo dolabından
sabun,şampuvan ve havluları
aldım . bir lukma ekemek
bir fincan çay yudumladım
arabaya koştum ki arkadaşlara
zamanınada kavuşum.. birleştik
,bağışları topladık her şeyi
sınfına göre ayırdık birde nakit
para topladık,kampa doğru
gittik o kadar heyacan içineydik
gah ağlıyorduk gah üzülerek
konuşuyorduk ulaşana kadar..
ekibimzi karşılayan köçmenler
de üzüntüye bürülmüş anneler
çöcuklarının ellerini tutup
geldiler ,yaşlılar göz yaşına
boğulmuşlar,erkekler ise kanadı

kırık kuşlar gibi bir tarafta
durmuşlar bir kaç çocuk da
babalarına sarılıyorlardı ondan
güc alacak gibi..onlara moral
vermeye çaba harcadık ,biz biriz
kocaman bir millettin evladıyız
dilimiz bir,dinimiz bir , bu kara
bulutlar geçene kadar ay yıldızlı
mavi bayrağımıza sarılarak
sizinleyiz ,bir kaç kişinin de
cep telfonu bulunuyordu bizde
nomralarımızı paylaştık ne
olursa çekinmden bizi ararsınız
,vedalaştık tekrar gelmeye
sözverdik..oradan ayrıdığımda
içimde bir yanardağ yandı ,beni
23 yıl öncesine geri aldı ,1991
yılında ikinci körfez savaşından
sonra kuzeyde ve güneydeki
ayaklanmayı bastırmaya kalkan

Irak ordusu Kerkük'e girince o
zalim ateşten bizlerde kaçtık
..bir takım gençler Altunköprüde
evelere sığındı ama biz yola
devam ettik ,bir süre sonra
arabada benzin tükendi,arabayı
bıraktık ve her keste öyle yaptı
artık yürüyerek yola döştük
,üstümüzde de helikopterler
dolaşıyor ve ateş açıyor yoldaki
kaçanlara,ya derler mahşer
günü işte o gündü.. nasıl
söylesem yetmez, yalın ayaklar
,darmadağın saçlar,açlıkatan
ağlayan çocuklar,yorgun anne
babalr ,yarı ölü yarı diri dağı
taşı aşarak bir takım Türkiye
bir takım da İran sınrına ulaştı.
Biz Türkiye'de kampa girdik
bir sürü soruşturmalardan

sonra.Bekledik Allah'a şükür
ilk yardımda bir yudum su
bir lokma ekmek ama o kadar
lezetli idi can kurtardı,kaç
ay kampta kaldık yardımeli
kesilmedi ,haberleri takip
ederdik bir gün çok açı haber
geldi ,Altunköprü'ye yüze
yakın genç ve yaşlı sığınanları
ordu yakalamış ve acımasızca
öldürmuş ..Ah yazık o masum
insanlara , durum biraz düzlince
artık dönmeye karar verdim
bir kısımıde Türkiye'de kalmayı
seçti.Arkadaşlar soydaşlar bizi
ağırladılar ve uğurladılar ,gidin
yolunuz açık olsun.
Ya Bu kamptaki insanlar da ne
zamana kadar bu sefalette,kışın
soğuğunda yazın sıcağında,yeller
eser yağmur yağar kalacaklar,ne
zaman evlerine dönecekler!!
Bu döşünceden sadece trafik
polisinin motosikletinin siren
sesi beni uyandırdı ,yolumu
kesti,durdum..camı açtım..ne
oldu seslendim..hanımefendi
siz kontrolda durmadınız ve
çok süratle gidiyorsunuz..
sürücü belgesi ve araba
kaydını gösterin..Memurun
yüzüne dalgın dalgın baktım
ona sordum uzaklardan
gelen bir sesle ben nerdeyim
, ne belgesi?hanımefendi
..iyimisin?Ah siz birazdan
kamplara gidenler değilmisiniz?
kamplara!! evet ben gittim ve
döndüm.Tamam abla git yolun
açık olsun ama lütfen dikkat
et.Benimle olanlarda hayret
içinde yüzüma bakıyorlardı
.Onalra baktım soğuk bir sesle
tekrarladım ..Yolun açık olsun..
gerçekmiş tarih kendi kendini
tekrarlar kusura bakmayın ....

Görüşler
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Meclis konusu, yeniden arka plana atılmış
Mahmut Bozok*
Son zamanlarda Türkmen Meclisini
etkinleştirmek için çoğu tarafların
seslerinin yükselmesine ve
bu gayede düzenlenen birçok
toplantıya şahit olduk. Lakin kısa
bir süre sonra gündemi takip
ettiğimiz kadarıyla Meclis konusu,
yeniden arka plana atılmış, diğer
meselelerin arasında kaybolmuş
vede gündemde yer verilmemekten
ziyade tartışılmayan bir konu haline
getirilmiştir. Herkesçe malumdur
ki Türkmeneli bölgesi Türkmen
davasının ana hedeflerinin başında
yer almaktadır. Türkmen Meclisi,
Türkmeneli bölgesindeki sorunların
"Anahtarı" ve "Temelidir". Eğer ki
Türkmeneli bölgesindeki STK’ları, din
adamlarını, siyasetçileri, partileri,
gençleri, kadınları, sporcuları,
şahsiyetleri, iş adamlarını, aşiret
büyüklerini, edebiyatçıları, sivil ve
askeri tarafları, öğretmenleri, bilim
adamlarını, kuruluşların yurtdışı
temsilcilerini ve bütün Türkmen
kuruluşlarını adil ve kapsamlı bir
şekilde Türkmen Meclisinin çatısı
altında toplayabilirsek, bilmenizi
isterim ki Türkmeneli bölgesinin
temeli atılmış olup Türkmen
insanın geleceği temin edilmiş olur.
Türkmen Meclisinin kurulmasının

ana hedefi ise Türkmen toplumunu
ve Türkmen kuruluşlarını tek çatı
altında birleştirerek siyasi partilerin
ve STK’ların kısa ve uzun vadeli
çalışmalarını/projelerini denetlemek
ve yönlendirmek olmalıdır. Bunun
yanında Meclisin bir diğer hedefi
bütün Türkmen taraflarının
benimsediği bir ana hedef belirleyip
bu hedefin gerçekleşmesi için yol
haritası belirlemek olmalıdır.
Türkmen partilerini göz önünde
buldurduğumuz zaman çeşitli fikirler
ve dağınık güçler görmekteyiz.
Fikir çeşitliliğinden faydalanmak
gerekmektedir. Güçleri ise bir arada
tutmak, birbirinden ayrı görmemek
lazım. Partilere baktığımızda merkezi
hükümette ağırlığı olanlar, silahlı
güce sahip olanlar, siyaset uzmanları

olanlar, toplum içinde kitlelere
sahip olanlar, fikir ve projelere sahip
olan partileri görmemiz mümkün.
Bu tabloyu Türkmen Meclisine
taşıdığımız taktirde bir çok şeyi
başarma kabiliyeti olan bir yapı
ortaya çıkacaktır.
Yıllardır Türkmenlerin nüfusunun üç
milyon olduğu söylenmektedir. Bize
göre Irak’taki Türkmen toplumunun
sayısı en az dört milyondur. Bu
büyük sayının yüzde kaçı partilere
üye! Veya partilerin sözünü
dinlemekte veya gerektiğinde
yürüyüşlerde sokaklara çıkmakta.
Zannımca seçimlere bakarsak yüzde
kaçı olduğunu anlarız. Dolayısıyla
Türkmen Meclisi tüm Türkmeneli
coğrafiyasından ve tüm Türkmen
taraflarından toplanacak bir çatı

olduğununda bu kitleleri doğru
değerlendirmek ve yönlendirmek
kolay olacaktır. Ne yazık ki bugün
en kalabalık Türkmen ortamı taziye,
cenaze ve şenliklerde görülmektedir.
Bu milleti parçalayanlar toplamak
zorundadır ve Türkmen Meclisinin
çalışma ve işe koyulma zamanı
gelmiştir diye düşünüyorum.
Son olarak umarız ki binlerce şehit
veren Türkmen toplumu, temel
haklarına kavuşur, bu çerçevede her
zaman yaptığım bir duayı sizlerle
paylaşmak isterim, “Allah’ım,
mahşer günü şehitlerin yüzüne
bakacak yüz ver bize”

* Koçak Öğrenci ve Gençler Hareketi
Başkanı

Büyük Türkmen
Şairi Celal Rıza
Efendi 1960'lı
1970'li yılları

yılları başında

başında

çekilen nadir bir

önde gelen
Kılıç ve Hançer

fotoğrafıdır .
Cumhur'un
DAĞARCIĞI'NDAN Efendi, 1904
Kerkük

ustalarından olan,

doğumludur,

meşhur Usta

1981 yılında

Sabır Hançerci'nin

Allah'ın rahmetine

bir fotoğrafıdır.

kavuşmuştur.
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Kerkük'ün

sağlık
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Sahurda tok tutacak yiyecekler nelerdir?
Uzmanlardan uyarılar
Ramazan ayını sağlıklı şekilde
geçirmek için sahurda yediklerimize
dikkat etmek gerekiyor. Sahur
sofralarında uygulanacak basit ama
önemli kurallarla Ramazan ayını
sağlıklı şekilde geçirmek mümkün.
Peki, sahurda ne yenir? Ramazanda
tok tutacak yiyecekler hangileri?
11 ayın sultanı Ramazan ayı geldi
çattı. Oruç tutanlar, 30 gün boyunca
sahur ve iftar olmak üzere iki öğün
beslenecekler. Oruç süresinin 17
saati bulması bu yıl oruç tutanları
bir hayli zorlayacak. O nedenle hem
iftar hem de sahur sofralarında
yediklerimize, içtiklerimize dikkat
etmemiz gerekiyor. Özellikle sahurda
tükettiklerimiz, gün içerisinde
vücudumuzun ihtiyacı olan enerjiyi
sağlıyor. Uzmanlar, sahur sonrası
uyku saatleri için de önemli bir
uyarıda bulunuyor. Sahurdan sonraki
iki saat uyku, ritmi koruyor ve günlük
hayatın uykuyla geçmesini engelliyor.
. Peki sahurda nasıl beslenmeli,
nelere dikkat edilmeli?
- İftarda 10, sahurda 5 bardak su
içmeyi alışkanlık haline getirin.
Yemekle birlikte değil öncesi ve
sonrasında için.
- Uzmanlar, sahurda tok tutucu
özelliğinden dolayı yumurtanın
tüketilmesini öneriyor. Öte yandan
kepekli makarna, bulgur ve esmer
priniçten yapılan yiyecekler, beyaz
ekmek yerine tam tahıllı ekmek, bol
bol sebze ve salata yemek gerekiyor.
- Sahurda en güzeli kahvaltı: Az
tuzlu peynir, lor peyniri, bol yeşillik,
ceviz içeren ve tam tahıllı ekmek ile
yapılacak kahvaltı iyi bir tercih.
- Sahurda yapacağınız kahvaltıda
tuz içeriği yüksek olan zeytin
yerine salatalık ve yeşillik üzerine
gezdireceğiniz zeytinyağı daha iyi bir
tercih.
- Ramazan ayında yağlı yiyecek

tüketimi reflü, hazımsızlık, kabızlık
şikayetlerini artırır. Lifli gıdalar
özellikle gece ve sahurda tüketililmeli.
- Sizi en çok karbonhidrat acıktırır.
Dolayısı ile sahurda reçel, bal,
komposto ve şeker içeren her türlü
besinden uzak durun.
- Posa ve yağ tokluğunuzu arttırır.
En sınırsız posa kaynağınız salata

mutlaka hem sahur hem iftar
sofranızda olsun.
-Zeytinyağı ve yağlı tohumlar (ceviz,
fındık, badem, tuzsuz kaju iyi
tercihler) mide boşalmasını geciktirir
ve tokluk verir. Ancak yağların 1
gramı, 9 kkal enerji içerir unutmayın.
Miktarına dikkat.
- Pidenin hangisi? Yumurtalı pufuduk

pastane pideleri yerine mümkünse
tam buğday unundan yapılmış
pideleri tercih edin.
- Baklagiller: Bol mercimekli salatalar,
kıymalı mercimek, nohut, fasulye
karışımları sahur için iyi seçimlerdir.
- Ayran, kefir: Ayran mükemmel
bir sahur içeceğidir. Ancak sahurda
sadece ayrana değil, kefire de yer
vermeyi düşünün. Bol salatalık
eklenmiş güzel bir cacık da içecek
yerine geçebilir.
- Meyveli yoğurt: Şeftali ya da kayısı
eklenmiş bir kâse yoğurt, mükemmel
bir sahur seçeneği...
- Proteinli salatalar: Ton balığı, tavuk
ve et parçalarıyla zenginleştirilmiş
salatalara da sahurda yer
verebilirsiniz.
Hürriyet

Diyanet'e göre kan vermek orucu bozar mı?
Kan vermek orucu bozar
mı? sorusunun yanıtı
çok sayıda vatandaşın
en çok merak ettiği
konuların arasında
yer almaya başladı.
Oruç ibadetini yerine
getirirken kan vermek
durumunda kalan kişiler,
kafalarındaki soru
işaretlerini gidermek
adına bu sorularına
yanıt arıyor. İşte, 'Kan
vermek orucu bozar
mı?' ve 'Oruçluyken kan
verilir mi?' gibi sorulara
Diyanet'in verdiği yanıt...
Ramazan ayının
başlamasıyla birlikte,
orucu bozan durumlar
vatandaşlar tarafından
merak edilmeye başladı.
Özellikle çeşitli sağlık
testleri için kan vermek

zorunda olan vatandaşlar,
'Kan vermek orucu
bozar mı?' sorusunun
yanıtını araştırıyor. Kan
vermenin orucu bozup
bozmadığını merak eden
vatandaşlar, Diyanet
İşleri Başkanlığı'nın
konu hakkında sorulan
sorulara ne cevap
verdiğini sorguluyor.
Peki, kan vermek orucu
bozar mı? Oruçluyken
kan verilir mi?
ORUÇLUYKEN KAN
VERMEK ORUCU BOZAR
MI?
Oruç tutup da kan
vermek zorunda kalan
insanların en çok merak
ettiği konulardan biri
de hiç kuşkusuz kan
vermenin orucu bozup
bozmayacağı. Bu konu

hakkında Diyanet İşleri
Başkanlığı'nın açıklaması
şöyle; Ramazan’da oruçlu
iken kan verenin orucu
bozulmaz (İbn Kudâme,
el-Muğnî, IV, 50-52).
Vücuda kan almak ise,
beslenme, gıda alma
kapsamına girdiği
için orucu bozar. Kan
vermenin orucu bozup
bozmaması ile ilgili olarak
birbirine zıt iki rivayet
vardır. Bunlardan birine
göre Hz. Peygamber
(s.a.s.), “Hacamat
yapanın ve yaptıranın
(vücuttan tedavi
maksadıyla kan alanın ve
aynı amaçla vücudundan
kan aldıranın) orucu
bozulur.” (Ebû Dâvûd,
Savm, 28) buyurmuştur.
Öte yandan Resûlullah’ın

(s.a.s.) oruçlu iken
hacamat yaptırdığı
rivayet edilmiştir (Buhârî,
Savm, 32; Ebû Dâvûd,
Savm, 29).
Bu iki hadisi birlikte
değerlendiren bilginlerin
çoğu, birinci hadisi
“Hacamat yapan
kişinin, kanı özel alet
ile emerken ağzına
kaçırabileceği, hacamat
yaptıran ise kan verdiği
için zayıf düşerek hasta
olabileceği için oruçları
bozulma tehlikesi ile
karşı karşıya kalır.”
şeklinde yorumlamış ve
ikinci hadisi esas alarak
kan vermenin orucu
bozmayacağı sonucuna
varmışlardır.
Hürriyet

Çeşitli haberler
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Fotoğraftaki çocuk: Irak'ta napalm saldırısında
kaybettiği ailesini yaklaşık 30 yıl sonra buldu
Amar Ganim 1991'de, henüz küçük bir çocukken, Irak'ta
dönemin Saddam yönetiminin Basra'ya yaptığı Napalm
saldırısında ağır yaralanmış ve ailesini kaybetmişti.
İngiliz milletvekili Emma Nicholson, Amar'ı bir mülteci
kampında bulduğunda Amar ölmek üzereydi.
Amar'ın tüm ailesinin öldüğü söylenince onu alıp
İngiltere'ye götürdü ve Amar tedavisi sonrası hayatına
burada devam etti.
Aradan geçen 30 yıla yakın sürede Amar hep öksüz
olduğuna, ailesinden geriye kimsenin kalmadığına
inandı. Ta ki geçen yıl aldığı bir video mesaja kadar.
BBC Panorama ekibi Amar'ın annesinin izini sürdü
ve anne ile oğulun 30 yıl sonra Irak'ta kavuşma anını
görüntüledi.
BBC

BBC, Sussex Dükü Prens
Harry ve eşi Düşes
Meghan Markle'ın
Pazartesi günü dünyaya
gelen oğulları Archie'nin
doğum haberini şempanze
fotoğraflı bir Twitter
mesajıyla paylaşan radyo
sunucusu Danny Baker'ın
işine son verdi.
Baker, "Kraliyet
bebeği hastaneden
ayrılıyor" dediği ve bir
evin basamaklarında
şempanzeleriyle poz veren

bir çiftin fotoğrafına yer
verdiği mesajını tepkiler
üzerine sildi ve özür diledi.
Düşes Meghan
Markle'ın Afrika kökenli
bir Amerikalı olması
nedeniyle bazı Twitter
kullanıcıları tarafından
ırkçılık suçlamasına
hedef olan Danny
Baker, "Kraliyet ailesi
ve sirk hayvanları
esprim, maymun
ve ırkçılık arasında
bağlantı kurulmuş gibi

yorumlandı. Amacım
sadece kraliyet ailesini
tiye almaktı. Kraliyet
ailesini izlemek çok güçlü
olduğum bir alan değil.
Tüm samimiyetimle özür
diliyorum" dedi.
Twitter'da yarım milyon
takipçisi olan 61 yaşındaki
Barker, paltosu, şapkası
ve bastonuyla "zengin
görünümlü" maymunun
fotoğrafını komik
olduğu için kullandığını
belirterek "Kendi
oğlumun fotoğrafını da
kullanabilirdim" diye
konuştu.
BBC'den yapılan
açıklamada da "Bu,
istasyonumuzun
temsil ettiği değerlerle
bağdaşmayan ciddi
bir muhakeme hatası.
Danny çok iyi bir yayıncı
ama artık bizdeki
haftalık programlarını
yapmayacak" denildi.
BBC

'GoT'un son sezonu yeniden
çekilsin' kampanyasına 500
binden fazla imza verildi
Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin son bölümlerinin,
izleyicilerinin bir kısmı üzerinde yarattığı hayal kırıklığı sonrası,
sekizinci sezonun yeniden çekilmesi için internet üzerinden bir
imza kampanyası başlatıldı.
Dizinin yapımcısı olan HBO'ya yapılan çağrıya, 500 binden fazla
izleyici imza verdi.
George RR Martin'in kitabından uyarlanan ve yaklaşık 10 yıldır
süren dizinin son sezonu, geniş bir hayran kitlesinin tepkisini
topladı.
Change.org sitesi üzerinden, dizinin sondan bir önceki bölümü
sonrası başlatılan imza kampanyası ile son sezonun "becerikli
yazarlar tarafından" yeniden senaryoya dökülmesi ve çekilmesi
isteniyor.
Kampanyaya imza verenler, dizinin senaristleri David Benioff
and DB Weiss'ın da "acı verici bir şekilde yeteneksiz olduklarını
kanıtladıklarını" görüşünü paylaşıyor.
Hikayenin yaratıcısı olan Martin'in, son kitabı "The Winds Of
Winter"ı halen yazıyor olması nedeniyle, senaristler diziyi, kendi
hayal güçleri ile sonlandırıyor.
İmza kampanyası metninde, "Bu seri anlamlı bir finali hakediyor.
Beklentilerimi karşıla ve bunu yap HBO" ifadeleri yer alıyor.
Kampanya metnine imza verenlerin yorumları ise hayli eleştiri
içeriyor.
Son sezonun "aceleye getirildiği", "yazarın, yaratıcılığına
saygısızlık yapıldığı" ve serinin sekiz sezonuna yayılan karaker
evrimlerinin "bir anda tuvalete atıldığı" görüşleri dile getiriliyor.

Kerkük Sabahı

'Kraliyet bebeği' haberini şempanze
fotoğrafıyla paylaşan BBC sunucusu kovuldu
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KERKÜK (AA) – Irak'ın Kerkük kentinde, Türkiye Diyanet Vakfı'nın
(TDV) verdiği iftar yemeğine iki yüz kişi katıldı.
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Eski Resimler
Bu gece yalnız oturdum ve kahvem
bana baktı ve ilk kez benimle
buluşuyormuş gibi gülümsedi ...
Ben de ona gülümsedim ve aniden
gözlerim eski evimizin mülklerinin
tek mirası olan eski tekerleğin
üzerine düştü O geniş ve büyük
ev, sesle doluydu .. Ve misafirler
... Sabahlarımdan başlayan ve
çalışmalarımın günlerini taşıyan
duvarlar arasında geçirdiğim
saatlerle sesini birleştiren, radyonun
en güzel sesiydi.
Eski ahşap dolabın üst kapısını açtım
ve fotoğraf albümünü çıkardım Ah,
daha bir çok resim kitabı gibi olan

Ramazan Bereketi

bu albümün kıvrımları arasında kaç

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

dakikalar yatar?
Babamın resimleri siyah beyazsa
ilk sayfayı açtım. Sakin ve sessizlik

07705169784

dolu, umut dolu yüzler .. cünkü o
zaman Savaş yoktu . Şık kıyafetler ve

belki

Burhan Müftü

Merakla Beklenen Behzat Ç.
Dizisinden İlk Görüntüler
Yayınlandı!

hayatın güler yüzleri .. Evet, savaş
yoktu .. Bugünkü gibi bir hırsızlık
değildi
Haha yalan yoktu .. Bugünlerde
fotoğraf çekiyoruz Yüzümüzü acı ve
yorgunluk ile ağır göstermektedir
Ve gülümsemiz çalındı ve onlardan
görüntünün gerçek renkleri
onlardan çalındı umut ve hırs ..
yarınlarımız bile çalındı.
Ne de olsa kahvemi içmeye
başladım ve kendimi toparladım ve
eski fotoğraflarımı çevirdim ..
Her resmin bir hikayesi var .. Bu
hikayeler beni tekrar hayal etmemi
sağladı .. Bir daha hiç başlamadım
.. Eski fotoğraflar .. Umudun
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Bir dönemin çok izlenen dizilerinden olan Behzat
Ç. izleyici ile tekrar buluşmaya hazırlanıyor.
BluTV yayınlanacak olan dizinin ilk çekimlerden
görüntüleri Twitter'dan yayınladı.

Kerkük Sabahı
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Irak Medya Ağı tarafından
haftalık yayınlanan bir gazetedir

Başyazar
Nermin Müftü

Editör
Yayın yönetmeni
Hüseyin Kemalzade

Hüseyin Altuncu
Ahmet Terzioğlu
İnci Muhammet

başlangıcı . neyse hayaldan yalana
tekrar yüzümü çevirdim ve albümü
kapattım.

Saddam el Sufi
Tasarım: Mazin Rahim
Not: Gazetemizde yer alan köşe yazıları ve
görüşler, yazarın kendi düşüncesini yansıtmaktadır.

