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CUMHURBAŞKANI, KERKÜK’ÜN ETNİK
GRUPLARI ARASINDAKİ MİLLİ DİYALOĞU
DESTEKLEYECEĞİNİN SÖZÜNÜ VERDİ.

Fiyat : 250 Dinar

GEREKEN GÜVEN

B elli olan gerçek, aslında ülkede yapılan Parlamento seçimlerine katılanların

ve boykot edenlerin neredeyse tümü
ülkenin içinden geçtiği krizlerin ve büyük
felaketlerin ardından hükümetten gerçek
bir değişimi ümit etmeleridir. Geçtiğimiz
çarşamba gecesi Irak halkı ekran başına
geçerek parlamentonun Başbakan Adil

s:7

Abdulmehdi'ye verilen güven oyu oturumunu izlediler. O gece öncesi muhalif
kitle gibi terimleri, aynı zamanda her-

s:7

duymaz olduk. Sadece milletvekillerinden falanca siyasi kitle hükümette yer
almayı hakediyor aynı zamanda illerin

İmam Hüseyin'in
(a.s) şehadetinin
Arbainiye merasimlerinde Türkmen Haşdi Şabi
Şehitlerinin Fotoğrafları Sergilendiler.

s:12

EL KABİ:
IRAK MEDYA
AĞI’NIN
BAĞIMSIZ VE
VATANDAŞIN
SESİ
OLMASINDAN
DOLAYI ONU
KORUYACAĞIZ.

s:7

görevlendirilen Başbakanla, bakanlıklar
için görüşmelerde bulunduğu haberlerini

BAŞBAKAN ADİL ABDULMEHDİ ESKİ BAŞBAKAN
HAYDAR EL İBADİ’DEN GÖREVİNİ DEVRALDI.

s:7

hangi bir siyasi kitle hükümeti kurmakla

hükümette temsil haklarının olduğunun
haberlerini duyuyorduk. Yani istesek de
istemesek de hisseleri paylaşım siyaseti
ekseninden dışarıya çıkamıyoruz. Demokrasinin ve seçimlerin, kazanan siyasi
kitlelerin hükümeti kurmakta haklarının
var olması demek olduğunu biliyoruz.
Ayrıca kazanan siyasi kitle, hükümeti kurmakta katkısının olmadığı halde
gelişmiş ülkelerde hükümetin yaptığını
gizlice izlemek olduğunu ve ona göre

KERKÜK AŞİRET BAŞKANLARININ 2.
TOPLANTISI
s:3

hükümete destek vermeye ve ya hesap

KERKÜK-SÜLEYMANİYE GÜMRÜK
NOKTASINDAKİ
MEMURLAR GÖZALTINA ALINDILAR.
s:3

ümit ediyorlar. Zira halk Basra'da yaşanan

sormaya hak kazandığını da biliyoruz.
Şunu belirtmemiz gerekir ki Iraklılar,
kurulan yeni hükümetten değişimi ve
yolsuzlukla mücadeleyi bekliyor. Herşeyden önce çalışma programında hizmeti
öncül görevlerinden olarak görmesini
krizin herhangi bir şehirde yaşanmasını
istemiyor. Dolayısıyla hükümet tarafından
yapılacak en ufak bir hata milletin hükümete ve siyasi kitlelere olan güveninin
kaybetmesine yol açar. Son olarak, siyasi
kitleler, milletin çıkarlarını özel çıkarlardan
öncül kılmaları gerekir.

Başyazar
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haberler

El İBADİ, IRAK’TA GÖREV DEVRETME
İŞLEMLERİNİN BARIŞÇIL VE DEMOKRASİYE
UYGUN BİR BİÇİMDE GERÇEKLEŞTİĞİNDEN
DOLAYI ONURLUYUZ....DEDİ.
Bağdat, INA

lerde iyi adımlar atıldığını söyledi. El-İbadi

Eski Başbakan Haydar el İbadi yeni hükü-

herkesten ülkemizi ve feda edilen şehit-

metin kurulması münasebetinden dolayı bir

lerimizin kanlarını koruması için yardımlaş-

konuşma yaparak, Irak'ta Görev devretme

masını istedi. El-İbadi, sözünün sonunda,

işlemlerinin barışçıl ve demokrasiye uygun

yeni Başbakan Adil Abdulmehdi'nin önünde

bir biçimde gerçekleştiğinden dolayı onur-

büyük engeller var. Bu yüzden görevini en

luyuz....dedi.

iyi şekilde yerine getirmek için herkesten

El-İbadi önceki hükümetin ülkede terör

kendisine yardımda bulunması gerektiğini

belasını bitirdikten sonra Irak için dış ilişki-

dile getirdi.

HÜKÜMET PROGRAMI VE 14 BAKANIN BELİRLENMESİNİN ARDINDAN
ABDULMEHDİ, PARLAMENTO’NUN GÜVEN OYU’NU ALDI.
Bağdat,İNA

di resmen Bakanlar Kurulu

duğu 22 bakan adaylarından

yeni bakanları ise, Muham-

Bakanı,Ahmet el-Ubeydi

Başkanlığı ve kabinesinde

14 aday bakan olarak seçildi.

met Ali el-Hekim Dışişleri

Gençlik ve Spor Bakanı, Ala

Geçtiğimiz 24 Ekim 2018

bulunan 14 bakanın parla-

Yeni hükümetin Bakanlar Ku-

Bakanı, Samir el Gazban

Alvan Sağlık Bakanı, Salih el

Çarşamba günü Irak parla-

mentonun güzen oyunu

rulu Başkanı Adil Abdulmehdi

Petrol Bakanı, Fuat Hüseyin

Cuburi Sanayi Bakanı, Basim

mentosu Başkanı Muhammet

kazandı.

parlamento tarafından hükü-

Maliye Bakanı, Muhammet

el-Rubay’i Çalışma Bakanı,

el Halbusi'nin başkanlığında

Cumhurbaşkanı Berhem Salih

metin programı ve 14 bakanın

Haşim Ticaret Bakanı, Naim

Luey el-Hatib Elektrik Bakanı,

düzenlenen 9. oturumunda

tarafından hükümeti kurmak-

onaylanmalarının ardından

el-Rubay’i İletişim Bakanı,

Cemal el- Adili Su Kaynakları

220 milletvekilinin de hazır

la görevlendirilen Adil Abdul-

yeni görevine resmi yemin

Bengin Reygani İmar ve İskan

Bakanı ve Abdullah el-Lueybi

bulunması ile Adil Abdulmeh-

mehdi, parlamentoya sun-

töreni ile başladı. Hükümetin

Bakanı, Salih el-Hasani Ziraat

ise Ulaştırma Bakanı oldular.

ÇİÇİŞLERİ BAKANLIĞI: KERKÜK’TE İKİ TERÖRİST
TUTUKLANDI.
Bağdat – INA

İstihbarat ve Soruşturma Şubesine

Güvenlik Güçleri, Kerkük’te terörle

ait Federal Polis Güçleri, dikkat-

suçlanan iki kişiyi tutukladı.

li istihbarat bilgilerine dayanarak,

İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı ve Irak

Kerkük’e bağlı El Abbasi nahiyesin-

Haber Ajansı (INA) kopyasını aldı-

de terörle suçlanan iki kişiyi tutuk-

ğı bir açıklamaya göre, Bakanlığın

ladılar.

MUSUL’DA DAİŞ TERÖR ÖRGÜTÜNE BAĞLI 6
TERÖRİST TUTUKLANDI
Ninova – INA

yaptığı açıklamada, Ninova Polis

BAŞBAKAN, GÜVENLİK ÜST
DÜZEY SORUMLULAR İLE BİR
TOPLANTI YAPTI.

Bağdat – INA

açıklamada, “Başbakan Adil

Ninova il Polis Müdürlüğü Cumar-

Müdürlüğü’ne ait Çevik Kuvvet

Başbakan Adil Abdulmehdi,

Abdulmehdi güvenlik üst

tesi günü, Musul’da DAİŞ terör

Ekipleri, dikkatli bilgilere dayana-

Cumartesi günü İçişleri Ba-

düzey sorumlular ile bir top-

örgütüne bağlı 6 teröristin tutuk-

rak, sivil vatandaşlara karşı çinayet-

kanlığı Binasını ziyareti sırasın-

lantı düzenledi. Toplantıda

landığını açıkladı.

ler işleyen ve DAİŞ terör örgütüne

da güvenlik üst düzey sorum-

güvenlik durumu ve vatan-

Ninova Polis Müdürü Hamed El-

bağlı olan 6 teröristin tutuklandığı-

lular ile bir toplantı yaptı.

daşların güvenliğini arttırmak

Cuburi Irak Haber Ajansına (INA)

nı açıkladı.

Başbakanlık Basın Bürosu

için gelecek planlar hakkında

tarafından yayınlanan bir

bilgi edindi.
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KERKÜK AŞİRET BAŞKANLARININ 2. TOPLANTISI
Kerkük Sabahı, Ali Nadir

başkanlarının Kerkük'teki
etnik gruplar arasındaki

Kerkük Aşiret İşleri

barışı sağlama rolünü ele

Müdürlüğü tarafından

aldılar. Aşiret başkanları

geçtiğimiz 22 Ekim

toplantısı sonunda basın

2018 Pazartesi günü

toplantısı düzenlenerek

Kerkük'te barışçıl yaşam

Kerkük aşiret başkanları

sağlaması sloganı

Kerkük'ün güvenini

altında,Kerkük Aşiret

daha iyi bir şekilde

İşleri Müdürlüğü'nün

sağlamak için Kerkük

2.toplantısı düzenlendi.

halkını temsil eden tüm

Düzenlenen doplantıya

etink gruplardan Irak

Kerkük'ün Türkmen, Arap,

Ordusuna bağlı özel bir

ve Kürt aşiret Başkanları

askeri tugayın kurulmasını

katıldı. Toplantıda aşiret

istediler.

YILDIZ, TELAFER’İ ZİYARET ETTİ.

KERKÜK-SÜLEYMANİYE
GÜMRÜK
NOKTASINDAKİ
MEMURLAR GÖZALTINA
ALINDILAR.
Kerkük Sabahı, Ömer Salihi

Telafer, Galip Satto

imar konusunda yardımda bulunacağını söyleyerek

Türkiye Cumhuriyeti Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız

bizler Türkmen Telafer şehrine yakın olmak ve

Telafer'i ziyaret ederek kentteki yaşamı yakından

hizmet göstermek için Musul'da yeniden Başkon-

takip etti. Yıldız Telafer'de bulunan hükümet daire-

solosluk binası açtık...dedi. Ovaköy Sınır Kapısı açılışı

lerinin sorumluları ile görüşerek hizmet konularını

hakkında konuşarak Ninova ilinin ekonomik yönden

ele aldı. Ziyaret sırasında Ninova İl Meclisi Başkan

kalkınması amacıyla ve Telafer şehrinin bize daha

Yardımcısı Nurettin Kaplan ve Telafer İlçe Meclisi

yakın olmasından dolayı bu sınır kapısını açımak

Başkanı Muhammet Abdulkadir ile bir araya gelerek

için daha önceden Irak Hükümeti ile anlaştıklarını

Telafer'in yeniden kalkınması konularını görüştüler.

söyledi. Telafer'in yeniden imarında TİKA tarafından

Yıldız daha sonra TİKA tarafından yeniden onarı-

şehirde çok sayıda devlet daireleri, okullar ve Telfer

lan Telafer Üniversitesi'ndeki Hemşirelik Fakültesi

Elektrik Dairesi'ne 20 Elektrik santrali verildiğini

binasının açılışını yaptı. Yıldız, ziyarat sırasında bazı

belirtti.

daire müdürlerine konuşarak, Telafer'e bir kaç zi-

Ziyaretin sonunda Yıldız, Türkiye olarak Ninova İli'nin

yaret yapmak yetmiyor, çünkü Telafer bizim kalbi-

kalkınmasında Türkiye daha fazla destek sunacağı-

mizde yaşıyor dedi. Yıldız, Türkiye Telafer'in yeniden

nı dile getirdi.

Yolsuzlukla Mücadele Heyeti Kerkük
Bürosu tarafından geçtiğimiz 17 Ekim
Çarşamba günü Kerkük-Süleymaniye arasında bulunan Çimen bölgesindeki gümrük noktasındaki memurları gözaltına alındıkları belirtildi.
Gümrük ödemelerinden kaçan ve
vergi listelerine uygun olmayan
eşyaları taşıyan bir tırın ihbar edilmesi üzere Yolsuzlukla Mücadele
Heyeti'nin Soruşturma Dairesinin verdiği talimatlar doğrultusunda Heyet'in
Kerkük'teki Bürosu tarafından tutuklama operasyonunun gerçekleştiği
açıklandı.
Kerkük-Süleymaniye arasındaki Çimen bölgesindeki gümrük noktasında tespit edilen yük taşıyan tır Yolsuzlukla Mücadele Heyeti'nin Kerkük
Bürosuna bağlı Soruşturma Dairesi
tarafından düzenlenen operasyonda
gümrük noktasında bulunan memurlar ve tır şoförü tutuklanarak savcılığa
sevk edildiği belirtildi.
Haberlerin devamı 12.sayfada

Kerkük Sabahı
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Türkmen Bölgelerinden

Erbilli Sanatçı Yunus Hattat Demirci
Suphi Saatçi
Türkmen kültürü ve
sanatının Irak’taki ِnemli
merkezlerinden biri olan
Erbil, tarih boyunca birçok
değerli şahsiyet yetiştirmiştir.
Tarihi geçmişi, gelenek
ve gِrenekleri, kültürel ve
sosyal hayatı ile de tamamen
Türkmen rengi taşıyan Erbil,
edebî şahsiyetlerin, ilimirfan sahibi değerlerin ve
sanatçıların harman olduğu
kadim bir şehrimizdir.
Erbil, her zaman ve her
devirde Türkmen folkloru ve
müziğinin ِnemli bir merkezi
olmuştur.

mesleği yüzünden halk arasında

Bestelerinin bir kısmını Erbilli ses

daha çok Yunus Hattat adıyla tanın-

sanatçılarına vermiştir. Mehmet

mıştır. Yunus Demirci 12 yaşlarından

Ahmet Erbillinin okuduğu “Esme-

itibaren okuyuculuğa başlamış

rimsen esmerim” ve Hacı Fayık

ve sesinin değerini anlamıştır. O

Bezirgân’ın “Hele yarım hele” başlıklı

yaşlarda ilgi duyduğu Diyarbakır’ın

parçalar da Yunus Hattat’a aittir.

ünlü sanatçısı Celal (Güzelses) Beg,

Nurettin Assaflı’ya da beste veren

Bağdatlı makam okuyucusu Mu-

sanatçı, anonim olan hoyrat ile Ke-

hammed Gubbanci ve Mısır’ın bü-

rem havaları da okumuştur.

yük sanatçısı bestekâr ve hanende

Dinî itikadı sağlam, mütedeyyin ve

Muhammed Abdülvahab gibi eski

temiz kalpli Müslüman bir Türkmen

ses sanatçılarını taklit ederek çağır-

olan Yunus Hattat Demirci, ziyaret

mağa başlamıştır. Daha sonra kendi

ettiği Şeyh Abdülkadir Geylani’de

yolunu ve üslubunu bulmuştur.

bir oğlu olması için niyaz etmiş-

Sanat Hayatı

tir. Muradı Allah tarafından kabul
gِrmüş ve bir erkek evladı dünyaya

Önceleri babasının teşvikiyle

gelmiştir. Bunun üzerine doğan oğ-

Kuran-ı kerim ve dinî havalar okuya-

lunun adını Abdülkadir koymuştur.

rak sesini duyuran sanatçı, giderek

Oğlu Abdülkadir’i bahşeden Kadir

Türkmenlere ِzgü hoyrat sanatında

Haneka mahallesinde doğmuş-

halkın sevgisini kazanmış ve Molla

Allah’a karşı Yunus, şükür ve minne-

üstün bir seviye tutturan Erbil, bu

tur. Çocukken babasının bakkal

Yunus adıyla tanınmaya başlamıştır.

tini dile getirmek için bir de beste

vadide birçok sanatçı yetiştirmiştir.

dükkânında çalışmış, 7 yaşında iken

Daha sonra camilerde, şenlikler-

yapmıştır.

Türkmeneli coğrafyasında ilgi ve

de mahalle mektebindeki hocalar-

de ve mevlitlerde Kuran-ı kerim,

Erbil’in değerli evladı Yunus Hattat

sevgi uyandıran Erbilli ses sanat-

da okumuştur. 1947 yılında 14 ya-

medhiye, muvaşşahat ve tenzile

Demirci’nin vefatı Erbil’den başka

çıları arasında Şahaba (1891-1939),

şında iken akşam (gece) mektebine

havaları okumuştur. Kendi ifadesiyle

bütün Türkmeneli’nde büyük üzün-

Samed Küreci (1898-1980), Hacı

devam etmiş, ilkokulu bitirdikten

“din aşkı, millet borcu” saikıyla ses

tü yaratmıştır. Türkmen müziğine

Cemil Kapkapçı (1904-1995), Mışko

sonra eğitimi bırakmıştır. 1951 yılında

sanatçısı olmaya zorlanmıştır.

yaptığı hizmetten dolayı unutulma-

adıyla tanınan Şevket Mehmet Sait

orduya intisap etmiş ve 1958’de

1959 yılında Bağdat Radyosu Türk-

yacak olan sanatçımıza Tanrıdan

((1908-1981), Hacı Fayık Mehmet

askerlik hizmetinden ayrılmıştır.

mence kısmının mikrofonu Erbil’e

rahmet dilerken

Sultan Bezirgân (1918-2 Nisan 1995),

Hat sanatına karşı olan ilgisinden

ulaşınca, Yunus da Türkmence

Hamit Küreci (1919-1983), Hacı

dolayı hattatlık yapmaya başlamıştır.

Radyosunun ses sanatçısı olmuş ve

Haydar Bakkal (1926- 1979), Nuret-

1960 yılında babasını kaybeden sa-

Ramazan adlı ilk parçasını radyo için

tin Assaflı (1928-1998) ve Mehmet

natçı, 1961’de İl Özel İdaresi (Mahalli

okumuştur. 1964-65 yıllarında Bağ-

Ahmet Erbilli (doğ. 1933) ilk akla

İdare)’nde hattat olarak çalışmaya

dat Radyosu ve Televizyonu için

gelen isimlerdir.

başlamıştır. 1964’te memur olarak

başka parçalar da kayde aldırmıştır.

Bu yorumcuların dışında besteci

başladığı posta dairesinden 1969

Yunus Hattat’ın en güçlü yanı yaptı-

olarak ün yapan Erbilli iki sanatçı

yılında ayrılmıştır. Bu tarihten sonra

ğı bestelerle ortaya çıkmıştır. Velut

daha vardır. Bunlardan biri Fuat

serbest olarak çalışmaya başla-

bir sanatçı olan Yunus’un yazıp bes-

Osman Erbilli (1939-2013), diğeri

mış ve Güzel Sanatlara karşı olan

telediği şarkıların sayısı yüze varmış

ise 9 Ocak 2015 tarihinde kaybet-

eğiliminden dolayı açtığı büroda

ve çoğu halk tarafından sevilmiştir.

tiğimiz Yunus Hattat Demirci’dir.

çalışmalarını sürdürmüştür. Re-

Özellikle Saba makamında bes-

Yunus Demirci, gerçekten Türkmen

sim, hat, dekor, renkli fotoğrafçılık,

telediği “Garip kaldım gurbet elde

müziğinin repertuarına unutulma-

müzik aletlerinin bakım ve onarımı,

kimsem yox” adlı parçası, onu Türk-

yan besteler kazandırmış değerli bir

bağlama sazı yapımı üzerine açtığı

meneli coğrafyasında ünlü kılmıştır.

bestekâr sayılır.

atِlyede çalışmıştır.

Sِzleri ve bestesi kendisine ait bu

Güzel sanatlar alanında kendi

parçadan başka, kendisinin de çok

kendini yetiştiren Yunus Demirci, en

beğendiği bir diğer şarkısı şudur:

Asıl adı Yunus Şakir Mecit olan

çok hat sanatında şِhret kazanmış-

Şahitti mene gِkte yıldızlar

Yunus Demirci 1933 yılında Erbil

tır. Uzun yıllar sürdürdüğü hattatlık

Geceler yatmam yaralar sızlar

Hayatı
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ıl adı Yunus Şakir
Mecit olan Yunus
Demirci 1933 yılında Erbil Haneka
mahallesinde doğmuştur. Çocukken
babasının bakkal
dükkânında çalışmış, 7 yaşında iken
de mahalle mektebindeki hocalarda
okumuştur.

,
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Türkmen Bölgelerinden

KERKÜK-DAKUK’DA BiR BEKTAŞÎ TEKKESİ: DEDE
CÂFER TEKKESIİ ve RIİTÜELLERİ
Necdet Yaşar Bayatlı
Kerkük’e bağlı Dakuk
(Tavuk) nahiyesinde
Bektaşîlere ait Dede Cafer
Tekkesi bulunmaktadır.
Yaşadığı coğrafya itibariyle kendine has bir takım
uygulamalara sahip olan
bu tekke hala Bektaşî
kültürünü canlı bir şekilde
yaşatmaktadır.
Bektaşîlik, bir Türk tarikatı
olarak XIII. yüzyılın ortalarında Anadolu’da ortaya
çıkmış, kısa bir sürede yayılarak Anadolu’dan başka,
Arnavutluk olmak üzere
Balkanlarda, Mısır’da ve
Irak’ta büyük bir gelişme

yapılmamıştır.

beraber tekke mensupları-

dolayısıyla bu dönemde

Dr. Hüseyin Şahbaz

göstermiş, ilk Osmanlı

Genel olarak yukarıda adı

nın söylediğine göre tekke

tekkenin faaliyetleri bir

gibi nahiyenin ve hatta

sultanlarını etkilemiş ve

geçen Irak’taki Türkmen il

19. yüzyılın sonralarında

duraklama sürecine

Türkmenlerin aydın in-

Yeniçerilerin resmi tari-

ve ilçelerinde çeşitli inanç

kurulmuştur.

girmiştir. Ancak tekke-

sanlarının toplandığı bir

katı olmuştur. Bu yüzden

gruplarına ait tekke ve

Bu tekkenin mürşitliğini

de günümüzde eskiden

dergâh haline gelmiştir.

Yeniçerilerin 1826 yılında

dergâhlar bulunmaktadır:

yapanlara “halife” namı ve-

olduğu gibi Kuran-ı Kerim

Dolayısıyla bu açıdan

ortadan kaldırılmasına

1. Bektaşî tekkeleri

rilmektedir. Tekkeyi idare

okunmakta ve düzenlenen

bakıldığında Dede Cafer

kadar Osmanlı devletinde

2. Safevî tekkeleri

eden ve tekkedeki mu-

meclis, ayin ve mera-

Tekkesi’nin entelektüel

itibar ve saygı görmüştür.

3. Mevlevî tekkeleri (Daku-

hip ve dervişlere halifelik

simlerde peygamber

bir yönünün de olduğu

Düşünce yapısı şiiri, mu-

ki, 1970: 170)

yapanlar şunlardır: Demirci

efendimiz, İmam Ali ve

söylenebilir.

sikisi ve sanatıyla Türk

4. Rufaî tekkeleri

Aşireti’ne mensup Halife

diğer ehli beyt mensup-

Kerkük yöresinde Dede

kültürüne renk katmış,

5. Kâdirî tekkeleri

Hadi, Muhammetoğlu

ları hakkında methiyeler

Cafer Tekkesi’ne bağlı

Türk diline büyük hizmet-

6. Reşidiye Tekkeleri

Halife Terzi Ahmet, Ha-

söylenmektedir. Bu tekke-

olarak çalışan birkaç tekke

lerde bulunmuştur .

Bu tekkelerin Irak’ta ne za-

life Reşit Efendi, Halife

de söylenen bütün nefes,

daha bulunmaktadır. Bun-

Kerkük’te de Bektaşîlik ta-

man ve kimler tarafından

Mehdi, Derviş Asker’dir.

methiye ve mersiyeler

lar, aynı nahiyede bulu-

rikatı büyük bir halk kitlesi

kurulduğu hususunda kâfi

Bununla birlikte rahmetli

Türkçe söylenmektedir.

nan Aşağı Tekke, İmam

tarafından benimsenmiş

malumata sahip değiliz.

Kasım Efendi’nin tekkenin

Dolayısıyla günümüze

Zeynelabidin Köyü’nde

ve müritleri olmuştur. Bu

Fakat çoğunun bu

muhafaza edilmesinde ve

kadar nahiyede Türkçenin

bulunan Derviş Abbas

vesileyle başta Kerkük

bölgelerde Osmanlı fet-

işlevinin devam ettirilme-

muhafaza edilmesinde

Tekkesi, Tuzhurmatı’da

olmak üzere Musul, Te-

hinden sonra kurulduğu

sinde büyük rolü olmuştur.

bu tekkenin büyük rolü

bulunan Dede Gaip Tek-

lafer, Erbil, Tuzhurmatu,

kabul edilir.

Günümüzde tekkenin

olmuştur.

kesi, Kerkük’te bulunan

Diyala, Dakuk (Tavuk)

Biz burada Kerkük İli’ne

halifesi Hüseyin Halife’dir.

Tekke Prof. Dr Hüseyin

Dede Merdan Tekkesi

gibi Türkmenlerin yoğun

bağlı Dakuk (Tavuk)

Türkmenlerin yaşadığı

Dakuklu, Şair Hasan

ve Tazehurmatı’da bulu-

olarak yaşadıkları il ve

Nahiyesi’nde bulunun

bütün yerleşim birimlerin-

Görem, Tisinli şair Ce-

nan Hünkâr Tekkesi’dir.

ilçelerde birçok tekke

Dede Cafer Tekkesi

de olduğu gibi bu tekke-

lal Efendi, Telaferli şair

Adı geçen bu tekkelerin

kurulmuştur. Çeşitli ne-

üzerine duracağız.

nin bütün mensupları da

Felekoğlu, yazar ve

“halife”leri Dede Cafer

denlerden dolayı bu tek-

Tekkenin ne zaman

Türkmen oldukları için

araştırıcı Mehmet Hurşit

Tekkesi’nin başında bu-

keler hakkında günümüze

kurulduğuna dair kesin

Saddam rejimi tarafın-

Dakuklu, şair Kemal

lunan halife tarafından

kadar bilimsel çalışmalar

bilgilere ulaşılmamakla

dan baskı altına alınmış

Mustafa, Türkolog Doç.

atanmaktadır.
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DEVLET OKULLARI İHMAL EDİLİRKEN ÖZEL
OKULLARDA HARÇLAR ALMIŞ BAŞINI GİDİYOR.
İvan Hikmet

A

ileler tarafından her

sene ve yeni okul döneminde kırtasiye, okul üniformaları alınırken, maddi
durumu düşük olan aileler
ise bu durumdan bayağı
zorlanıyorlar.
( Üm Seccad ) 40'lı yaşlarında dul bir kadındır. 4
çocuğunu okutmak için
hayat mücadelesi veriyor.
Üm Seccad kırtasiyenin
sadece ilkokula dağıtılmasından dolayı duyduğu
şaşkınlığı dile getirdi.
4 çocuk için okul üniforması ve kırtasiye almanın
çok zor olduğunu belirtti.
Üm Seccad diğer ço-

ebeveynler olduklarını da

okullara da yayıldı.

hesap sormadıklarını ve

seviyede olması özel

cuklarını okutmak ve eve

ekliyor.

Çocuğunu özel okula

bu tür davranışlarda bu-

okullar sayısının artmasına

biraz olsun maddi katkıda

Sacide öğretmen, okul

yazdıran Sara Felah bu

lunan öğrencilere ceza

yol açıyor. Okullar emlak

bulunsun diye 6. sınıfta

binalarını tamir etmek

durumun devlet okulları

vermediklerine değindi.

vergisi öderler, çünkü

okuyan büyük oğlunun

ve ihtiyaçları karşılamak

ile özel okulların arasında

Sara, özel okullarda veri-

emlakçılar kira sözleşme-

okulu bırkması gerektiğini

için bazı okul yönetimleri

meydana gelen rekabet-

len sınav notları yönünden

sini imzalamak için em-

düşünmeye başladı.

tarafından öğrenci aile-

ten kanaklandığını söyledi.

öğrencilere yardım edildi-

lak vergisini ödememizi

Öğretmen Sacide Gazi,

lerinden belirli mikatarda

Geçen sene oğlunu özel

ğini de ekledi.

isterler. Bunun da yanında

her yıl tekrarlanan okul

para alındığını ve bir çok

okullardan birine yazdıran

Bu durum aynı zamanda,

reklam panoları için har-

binalarındaki ihtiyaçlardan

ailenin söylenen miktarları

Sara, okula 1 buçuk milyon

veliler tarafından öğren-

canan paralar ve elektrik

bahsederek, bu ihtiyaç-

ödemeyecek olduğunu

dinar taksit öderken bu

cinin seçkin bir öğrenci

ücretleri bedeli dışında

ların sınıflardaki camların

söylüyor.

sene okula 1 milyon dinar

olduğunu ve okulun bu

çalışanlar ve öğretmenler

kırık olması, ders sıralarının

Sacide öğretmen, Milli

taksit ödediğini söyledi.

mükemmelliğe istekli

için sosyal güvenlik öde-

tamir edilmesi gereksini-

Eğitim Bakanlığının, kır-

Bu taksitler, kırtasiye, okul

olduğunu düşünülmesi,

meleri yapılır. Bu vergi

mi, sınıf duvarlarının yıkık

tasiye ve ders kitaplarını

üniforması ve kitaplarını

bunun neticesinde de

miktarları farklı şekillerde

dökük olması, soğuk kış

temin ederek ayrıca okul

kapsıyor.

öğrenciyi okulda tutmayı

ödenir.

mevsimi için ısıtma sis-

binaları, ders sıralarını

Sara, özel okullardaki

amaçladıklarını ap açık or-

Son olarak da,

temleri ve sıcak yaz ayları

yenilemek ve makul okul

sınıflarda bulunan öğrenci

taya koyduğunu belirtiyor.

Devlet okullarının her

için klima sistemlerinin

ücretleri sağlaması gerek-

sayısının 20 öğrenci oldu-

ÇEŞİTLİ VERGİLER

düzeyde hükümetin daha

bulunmamasından ibaret

tiğini söyledi.

ğunu ve sınıfların ısıtma ve

Özel okul yönetimleri,

fazla ilgisine ihtiyacı vardır.

olduğunu söyledi.

ÖZEL OKULLAR BİR

klima sistemli olduğunu

farklı bir açıdan bakıyor

Özellikle kitap ve kırtasi-

Sacide öğretmen, bu ihti-

PAZARLAMA YANILSA-

ayrıca okulda her gün

Özel bir ilkokul müdürü

yenin yanı sıra özel okullar

yaçlara harcanan paranın

MASIDIR...

öğle yemeği verildiğini

olan ( Aliya Sabah )

ile ilgili olarak, sadece

çoğunun ebeveynlerin

Öğrenci ebeveynlerinin

ekledi.

Özel okullarda sunulan

ticari eğitim dükkanları

bağışlarından geldiğini,

çilesi devlet okullarında

Fakat Sara, özel okullar,

hizmetlerin iyi bir seviye-

niteliğinde olmamak için

ancak bu ebeveynlerin

sınırlı kalmayarak, aynı za-

öğrencilerini kaybetme-

de olması ve buna karşı

devlet kontrolüne ihti-

çoğunun katkıda buluna-

manda devlet okullarının

mek için sergiledikleri

devlet okullarındaki eğitim

yaçları vardır...Şeklinde bir

mayan yoksul aileleri olan

rekabetini çoğaltan özel

kötü davranışlardan dolayı

hizmetlerinin düşük bir

açıklamada bulundu.
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Siyasi

CUMHURBAŞKANI, KERKÜK’ÜN ETNİK
GRUPLARI ARASINDAKİ MİLLİ DİYALOĞU
DESTEKLEYECEĞİNİN SÖZÜNÜ VERDİ.
Süleymaniye – INA
Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumartesi
günü, Kerkük ilinin etnik grupları arasındaki
milli diyaloğu ve barışçıl yaşamı destekleyeceğinin sözünü verdi.
Cumhurbaşkanı, yaptığı basın toplantısında, “Kerkük ilinin etnik grupları arasında
milli diyaloğu destekliyoruz. Zira Kerkük
halkının sorunlarına çözüm bularak Irak’ın
diğer şehirleri gibi, barış ve uyum içerisinde
yaşamalarını sağlayacağız” diyerek sözlerini
sürdürdü.

BAŞBAKAN ADİL ABDULMEHDİ
ESKİ BAŞBAKAN HAYDAR EL
İBADİ’DEN GÖREVİNİ DEVRALDI.

EL KABİ: IRAK MEDYA AĞI’NIN BAĞIMSIZ
VE VATANDAŞIN SESİ OLMASINDAN DOLAYI ONU KORUYACAĞIZ.
Bağdat, INA
Irak Medya Ağı'nın Türkmen
ve Kürt Televizyonları Bağdat'taki yeni stüdyolarının
açılışında hazır bulunan Irak
Parlamentosu Başkanı 1.
yardımcısı Hasan el Kabi, Irak
Medya Ağı'nın bağımsız ve

Bağdat, INA

vatandaşların sesi olmasından

Geçtiğimiz 25 Ekim Perşmebe günü başkent Bağdat'ta Başbakan Adil

destekleyeceğini ifade etti.

Abdulmehdi ve eski Başbakan Haydar el-İbadinin hazır bulunmaları ile

El-Kabi, Irak Medya Ağı, tüm

yeni hükümetin resmi devir teslim töreni düzenlendi. Düzenlenen devir

Iraklıların platformu olduğu

kullanmalarına, ayrıca sun-

önündeki engelleri yakın-

teslim töreninde bir konuşma yapan Başbakan Adil Abdulmehdi, Allah'a

için bu kurumda çalışanlar

dukları programların dünya

dan takip etmek istediklerini

şükürler olsun milletvekillerinden güven oylarının aldıktan sonra bugün

üzerine, halkın güvenini ka-

medyasına yakışan yüksek bir

ifade etti. El Kabi bu kurumda

resmi olarak yeni görevimize başladık...dedi. Abdulmehdi, kısa bir süre

zanmak düşer...dedi.

seviyede olmasını dilediğini

çalışanların engelleri kaldır-

içersinde yeni hükümeti kurmak için kapsamlı bir hükümet projesini

Geçtiğimiz 25 Ekim Perşme-

söyledi. El Kabi, sözlerine ek-

mak için gereken çözümlerin

sunduk bunları gerçekleştirmek için de ana hedefimizin Halkımızın

be günü akşam saatlerinde

leyerek Irak Medya Ağı tüm

sunulmasına vurgu yaparak

isteklerini yerine getirmek olduğunu dile getirdi. Abdulmehdi bizler bu

Türkmen ve Kürt Televiz-

Iraklıların platformu olmasının

özellikle de para sıkıntılarını

amacı gerçekleştirmek için hepimiz birlikte el ele çalışmak zorundayız

yonlarına ait bağdat'ta yeni

vurgusunu yaptı.

çözmek için de hükümete

ve önümüzde büyük engeller bulunmaktadır. Bunları aşmak için de

stüdyolarının açılışında hazır

El Kabi Irak Medya Ağı bina-

bağlı kurumlardan, spor ku-

ekonomi alanında gelişmelerin gerçekleştirilmesi ayrıca hizmetlerin

bulunan El Kabi konuşma

sında dolaşarak kendisinin bu

rumlarından ve diğerlerinden

sunulması yönünde ciddi bir şekilde çalışmamız gerekiyor....dedi.

yaparak, bu iki kanalın yeni

ortamda bulunmasının sebebi

Irak Medya Ağı'nı daha da

Abdulmehdi sözünün sonunda eski Başbakan Haydar el-İbadi'ye bu

stüdyolarının açılışından do-

4. otoriteye destek vermek

geliştirmek için yardımlaşma

süreçte sunduğu yardımlarından ve devir teslimin barışçıl bir şekilde

layı bu kurumda çalışanların

için olduğunu söyleyerek, bu

sözleşmelerinde bulunmaları

gerçekleştirmesinden dolayı kendisine teşekkürlerini sunudu.

ılımlı ve tarafsız bir siyasetin

kurumda çalışan kadroların

çağrısını yaptı.
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HAVA KUVVETLERİ TAKIMI 3. KEZ ÜST ÜSTE ASYA
KITASI FUTBOL ŞAMPİYONASINI KAZANDI.
Bağdat, İNA
Geçtiğimiz Cumartesi
günü Basra Şehri’nde
bulunan Ciz-ül Nahle
Futbol Stadyumu’nda
Asya Kıtası Futbol Şampiyonası kapsamında karşılaştığı Türkmenistan’ın
Altın Esir Takımı’nı 2-0
yenerek şampiyonluğu
kazandı.

ESKİ HATALARDAN SONRA
OYUNCULARIN GÜVENİNİ
GÜÇLENDİREN MANEVİ ZAFER.

OLİMPİYAT KOMİTESİ VOLEYBOL
TAKIMINI KARŞILADI
Bağdat, İNA

BOL ŞAMPİYONASINDA ÜLKELERİNİ
EN GÜZEL ŞEKİLDE TEMSİL EDEREK

OLİMPİYAT KOMİTESİ GENEL SEKRE-

SUUDİ ARABİSTAN TAKIMINI 3-2 YEN-

TER YARDIMCISI FERKAD ABDULCEB-

DİKLERİNİ AÇIKLADI.

BAR, MİLLİ TAKIMIMIZIN IRAK TARİHİN-

ABDULCEBBAR, SÖZLERİNE EKLEYE-

DE İLK KEZ TAÇLANDIRILDIĞI ASYA

REK IRAK EKİBİ ÜYELERİNİN STADYUM

ŞAMPİYONASINDA IRAK VOLEYBOL

İÇİ VE DIŞINDA EN GÜZEL BİR ŞEKİLDE

TAKIMININ ÖNEMLİ BAŞARILARINA

ÖRNEK DAVRANIŞLARDA BULUNDU-

ÖVGÜDE BULUNDU.

ĞUNU SÖYLEDİ.

ABDULCEBBAR, PAZAR GÜNÜ MİLLİ

MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ TARAFIN-

VOLEYBOL TAKIMI BAĞDAT ULUSLA-

DAN VOLEYBOL TAKIMININ İYİ BİR

RARASI HAVALİMANI'NDA VOLEYBOL

ŞEKİLDE KARŞILANMASI NEDENİYLE

KARŞILAŞMA SIRASINDA

TAKIMINI KARŞILADI.

VOLEYBOL BİRLİĞİ BAŞKANI MUNA

MALEZYADA DÜZENLENEN

MİLLİ TAKIMIMIZDA BAZI

SRİ LANKA’DAN DÖNEN VOLEYBOL

FAZIL, TEKNİK EKİP VE VOLEYBOL-

ASYA KITASI FUTBOL ŞAM-

HATALAR OLUŞTU.

TAKIMINI KARŞILAYAN ABDULCEBBAR,

CULAR KOMİTEYE TEŞEKKÜRLERİNİ

PİYONLUĞU ÇERÇEVESİN-

BİZLER, ANTRENÖR FEYSAL

MİLLİ TAKIMIN ASYA KITASI VOLEY-

SUNDULAR

DE GENÇ MİLLİ TAKIMIMIZ

AZİZ ALİ’NİN BU DURU-

AFGANİSTAN TAKIMINI 2-1

MU DÜZELTMESİNİ UMUT

YENDİ.

ETTİK..

BU BAŞARI, OYUNCULA-

BATI ASYA ŞAMİYONASI İÇİN

RIMIZA GELECEK ŞAM-

YAPTIĞIMIZ İLK KARŞILAŞ-

PİYONALARDA MEYDAN

MADA BAZI SORUNLARLA

OKUMALARI İÇİN GÜVEN

KARŞILAŞTIK..

VERMEKTEDİR.

BİZ HÜSEYİN HALİT, EMİR

BU BAŞARI BİR KAÇ HAFTA

HASAN VE HÜSEYİN

ÖNCE ÜRDÜNDE DÜZEN-

SADIK’IN DAHA AKTİV VE

LENEN BATI ASYA ŞAMPİ-

KOLAY BİR ŞEKİLDE TOPU

YONALARINDAKİ YENİLGİ-

FORVET OYUNCUSU ALİ

LERİMİZDEN SONRA ELDE

CASİM EL-LUAYBİ YADA AB-

EDİLMİŞTİR.

DÜLREZZAK KASIMA YETİŞ-

AFGANİSTAN TAKIMI İLE

TİRMELERİNİ BEKLEMİŞTİK.

Bağdat, İNA
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu:
Forvetlerimiz Bir Gol Atsa Her Şey Değişir
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Phillip Cocu, Anderlecht
karşılaşması öncesinde basın
mensuplarının soruları yanıtladı. Cocu, "Forvetlerimiz bir
gol atsa her şey değişir." dedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü
Phillip Cocu, Anderlecht maçı
öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Anderlecht deplasmanının
zor olduğunu kaydeden Hollandalı hoca, "2. maçımızı kazandık. Bu maç bizim için çok
önemli olacak. Turu geçmek
için mücadele ediyoruz, çok
kaliteli bir takımla karşılaşacağız. Birkaç oyuncularını da

oyuncularından Bakkali ile

sevmez. Rakibimize baktığı-

cuya odaklanabiliriz demiştik.

sokarsak, goller gelecektir.

iyi tanıyorum. Kesinlikle bizim

ilgili ne düşündüğü sorulan

mızda birçok bireysel oyun-

Forvetlerimizi iyi pozisyona

1-2 gol atarsa forvetler her

için kolay bir deplasman

teknik adam, "Çok yetenekli

maç gol atmaya başlarlar.

olmayacak. İyi bir skor alırsak,

bir oyuncu. PSV'ye ilk gel-

Michael, Roberto için bu du-

kesinlikle iyi bir yere gelece-

diğimde 16 yaşındaydı ve

ğiz." ifadelerini kullandı.

16 yaşında bile yeteneğini

"SON MAÇLARDA GOL YE-

görüyordunuz. Bu dönemde

MEDİK"

inişli çıkışlı bir grafik gösterdi

Son maçlarda kalelerinde gol

ama onun yaşında normaldir.

görmediklerini vurgulayan

Kaliteli bir oyuncu, kaliteli

Cocu, "Planımız hazır. Sadece

oyunculara her zaman dikkat

Avrupa maçında değil birkaç

etmek zorundasınız. Onun

son maçta takımın dengesi

kuvvetli yanlarını gösterme-

daha iyi. Organizasyon açısın-

sine izin vermeyeceğiz." diye

dan iyi bir duruma geldik ve

konuştu.

Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema, Viktoria Plzen'e

Skor almaları gerektiğini kay-

son maçlarda kalemizde gol

"FORVETLERİMİZ BİR GOL

attığı golle Ruud van Nistelrooy'u geride bıraktı ve Şampi-

deden Fenerbahçe'nin ho-

görmedik. Şu anda en önemli

ATSA HER ŞEY DEĞİŞİR"

yonlar Ligi tarihinin en golcü dördüncü oyuncusu oldu.

cası, "Şu anda bizim için tek

geliştirmemiz gereken nokta

Gol yollarındaki sorun için

Real'in Viktoria Plzen'i konuk ettiği Şampiyonlar Ligi G

önemli şey, skorlar. İyi skorlar

kale önündeki ofansif et-

konuşan Cocu, "Hep birlikte

Grubu mücadelesinin 11. dakikasında takımını 1-0 öne

almak istiyoruz. Avrupa için

kinliğimiz. Nasıl oynamamız

çalışıyoruz. Birlikte daha iyi

geçiren golü kaydeden Benzema, Devler Ligi tarihinin

de bir mücadelemiz söz

gerektiğini biliyoruz." dedi.

bir noktaya gelmeye, geliş-

en golcü dördüncü futbolcusu oldu. Turnuvadaki toplam

konusu. Pazar günü oynana-

"ANDRE AYEW İÇİN BEKLE-

meye gayret gösteriyoruz.

gol sayısını 57'ye yükselten Benzema, 56 gollü Ruud van

cak maçı düşünürseniz, bu

YELİM"

Kazanalım, kaybedelim bu

Nistelrooy'u geçti ve dördüncülük koltuğuna oturdu.

maçı da etkileyebilir. Bu maçı

Sakatlığı olan Ayew'in duru-

değişmiyor. Ama baskı art-

BENZEMA'NIN ÖNÜNDE 3 İSİM VAR

bitireceğiz, dinleneceğiz ve

mu sorulan antrenör, "Andre

tıkça her oyuncudaki mental

Benzema'nın önünde Raul, Lionel Messi ve Cristiano

sonra tekrar bir sonraki maç

Ayew antrenmanda kendini

sorun daha yüksek seviyeye

Ronaldo var. Fransız futbolcu, ayrıca Şampiyonlar Ligi ta-

için hazır olacağız" diyerek

deneyecek. Bir bekleye-

geliyor. Bazı oyuncular bas-

rihinde Lionel Messi ve Raul'den sonra 14 sezon üst üste

sözlerini noktaladı.

lim, yarını görelim" cevabını

kıyla büyür, bazı oyuncular

gol atmayı başaran üçüncü isim oldu.

verdi. Anderlecht'in önemli

ise çok fazla baskı olmasını

Kerkük Sabahı

Real Madrid'in
Yıldızı
Benzema,
Viktoria Plzen'e
Attığı Golle
Şampiyonlar Ligi
Tarihine Geçti

rum geçerli. Gol atmaya ihtiyaçları var. Belki bir şans golü,
çarpıp giren bir gol bile her
şeyi değiştirebilir. Çünkü kaliteleri var, her idmanda bunu
görüyoruz. Forvet oyuncuları
golle beslenir çünkü" değerlendirmesinde bulundu.
"İYİ SKORLAR ALMAK İSTİYORUZ"

(Goal)

( Sporx )
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Kerkük Şairlerinden
Dr.Orhan Hasan Hüseyin
Aydın Kerkük
Irak'ta Türkmen milletinin bilge
adamı ve şöhreti tüm Türk
Dünyasına yayılan, üstadlar
üstadı,Ata Terzibaşı’nın edebi
hayatını bendenize
vermiş olduğu güven ve cesareti hayatım boyunca unutmayacağım. 2003 yılında Türkmen
edebiyatçılar Birliğinin yayın
organı olan Kerkük gazetesini çıkarmak(daha sonra dergi
oldu) niyetinde olduğumda
benden gazetenin başyazarlığını üstlenmemi istedi,o zaman
rahmetli Mevlüt Taha Kayacı
ve rahmetli Kahtan Hürmüzlü
gibi büyük edebiyatçılar daha
hayatta idiler ve hep beraber
birlikte çalışıyorduk. Üstadın bu
teklifine ve isteğine karşı şeref
duyarak çok sevindim, çünkü
üstadın beni bu göreve layık
görmesi benim edebi hayatım
için bir değerlendime idi. İşte o
günden sonra bütün çalışmalarımda arzum büyük oldu ve
bendeki gaye yüceliği yükseldi. Rahmetli hoca Terzibaşının
bana karşı başka bir beşareti ve
gösterdiği ilgi ise Kerkük şairleri
kitabı konusu idi. Günlerden
birgün üstadın Türkiye’de yeni
harflerle yeni baskısı yapılan
kerkük şairleri adlı 4 ciltlik şaheseri hakkında söz açılmışken
o bendenize hitaben şu sözleri
söyledi :
Dünya ölüm bitimdi sen istersen benden sonra Kerkük şairlerine devam edebilirsin. Benim ona cevabım şöyle oldu:
Aman hocam ömrün uzundur inşallah, benim bu çetin işi
yapmaya ne haddim var. Üstad
hayır dedi çok normaldir ki bazı
eserler vardır sahibi dünyadan
Kerkük Sabahı

ahirete göç egittiğinde başkaları tarafından tamamlanmıştır.
Aradan yıllar geçmesine rağmen üstadın o sözlerini her zaman hatırlıyorum. O gün bugün
oldu böyle bir çalışmanın bana
nasip olmasını büyük bir şeref
saydım. Onun için bazen hangi
bir şairin Kerkük şairi ünvanına
layık olduğunu, hangi şairin bu
kitapta yer almaya hakettiğini
hep düşündüm. Bunun yanında ve listeme alacağım şairin
adını da yazmayı unutmadım.
İşte o şairlerden birisi de Tıp
mesleğinde iç hastalıkları
uzmanı Dr. Orhan Hasan Hüseyindir. Yıllardır Doktorluğuyla
bu memleketin hastalarına
ve müstahak olanlara yardım
elini uzatarak bir gün olsun bu
yardımlardan geri kalmamıştır.
Dr. Orhan Hasan aynı zamanda
Kerkük'lülerce bir şair olarak tanınmış olup edebiyat ortamında kalem oynatarak çok sayıda
şiir kitabı meydana getirmiştir.
Dr. Orhan Hasan’ın kitaplarının
sayısı 15’in üstünde olmasıyla
beraber tüm kitaplarını kendi
hesabına bastırıp ve hepsini edebiyat ve şiir sevenlere

bedava armağan etmiştir. Şair
Orhan Hasan’ın özgeçmişine
gelince. Kerkük’te çok tanınmış bir tıp doktoru olan Orhan
Hasan Hüseyin, 1944 yılında
Kerkük'ün Begler mahallesinde
dünyaya geldi. İlk, orta ve liseyi
1963’te Kerkük’te bitirdi. 1970
yılında İstanbul üniversitesi tıp
fakültesinden mezun oldu. Bir
süre Erbil hastanesinde daha
sonra Kerkük hastanesinde
müdür olarak görev yaptı. Hem
edebiyat, hem de tıpta başarılı
olan Orhan Hasan yazdığı insancıl ve kuran ayetleri ile ilgili
şiirleriyle ün kazanarak şiire ve
Türkmen edebiyatına damgasını vurmuştur. Şair Orhan
Hasan Hüseynin eserlerine
gelince onda şiir hayranlığı, şiir
hevesi daha gençlik yıllarında
başladı ve ilk denemelerini
edebiyat dergilerinde yayımlayarak kendisini edebiyat ortamına tanıttı.
Dr. Orhan Hasan daha sonra şiirlerini toplayarak kitaplar
halinde yayımlamaya başladı.
Onun şimdiye kadar yayımladığı kitapların sayısı ise onbeşin
üstünde. Bu kitapların adları ise
şöyle:
1-Kerkük Kalesi Destanı,2006
2-Başak Tarlaları,Kerkük ,2006
3-Kale Destanı,
4-Avcı ile ceylan Destanı,
5-Kerkük'ten selamlar,
6-Hurma Hanı
7-Bilinçli Tansiyon
8-Alevden Hoyratlar
9-Aşk Yeşil dögü pembedi
10-Allah’ın Güzel adları,
11-Kur'an-ı Kerimde Rızık Ayetleri,
12-Kuran-ı Kerimde dünyadar-

lık
13-Ayetlerin Gölgesinde,
Kuran-ı Kerimin Yere Bakışı,
Şair Orhan Hasan zamanla
bastırdığı bu kitaplarda muhtelif konularda şiirleri yer aldı.
Ama genel olarak şairin şiirlerinde din,vatan sevgisi,insan
sevgisi,memleket sevgisi gibi
konular daha belirgin bir şekilde dikkat çekmektedir.Buna
ilaveten o dedeler yadigarı
hoyratı hiç unutmamış ve çok
geniş ifadeler taşıyan hoyratlar
yazarak Türkmen edebiyatının
bu dalında da başarılı olmuştur:
Azarlar o yad meni
Koymırı bidad meni
Özel O kaş o göz o kiprik
Edipti
berbad meni
------------------Yar menimçi
Yad olmaz
yar menimçi
Kalbiv mıraz kapısı
Yavaştan yar menimçi

D

,

ünya ölüm bitimdi sen istersen benden sonra
Kerkük şairlerine
devam edebilirsin.
Benim ona cevabım
şöyle oldu:
Aman hocam ömrün uzundur inşallah,

,
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Telaferl'i Şair Zennün Tellavi'nin Ruhu
Şad Olsun

Bir avuç hatıra

11 Kerkük Sabahı

Sıddık Bende Gafur,
ve Bahr-i Sefid
Birinci dünya savaşından sonra,
Kerkük'te halk arasında, Harp Manileri

İhsan PARÇABAĞLI
için şöyle bir şiir yazmıştır:

diye adlandırılan savaş marşları, geniş

Ekim 2018 yılında Kerbela’nın El Zehra

Vefalı Dost

bir yer almış ve büyük bir şöhret kazan-

hastanesinde böbrek yetmezliği ne-

Zennün kardeş gettiw dumandı başım

mıştır. Bu marş ve yahut türkülerden,

deniyle vefat eden Telaferli Şair Zen-

Ruhuwla mezarıw nur ile dolsun

Aman Polis Türküsü, ki bunu önce Reşe

nün Tellavioğlu’nun fotoğrafları çoğu

Üregim sıxılıp axtı göz yaşım

Küle Rıza ve sonradan, İzzettin Nimet ve

insan tarafından sosyal paylaşım sitesi

Ruhuwla mezarıw nur ile dolsun

Sıddık Bende Gafur okumuşlardır. Fakat

Facebook’ta paylaşılmıştır. Rahmetli

***

ne yazık ki her üç sanatçı da, bu türkünün

şairimiz Telafer milletini yeniden birleş-

Allah'ın emriydi kaçıp göçülmez

içinde geçen - Bahr-i Sefid – Kelimesini,

tirmeye teşvik etmiştir. Şair için yurtiçi ve

Sen gideni kardaş; badam içilmez

yanlış olarak – Bahr-i Sefin – okumuşlar-

yurtdışında bir çok yerde taziye merasi-

Bir elde xasbaxça gülü seçilmez

dır.

mi düzenlenmiştir. Düzenlenen taziye-

Ruhuwla mezarıw nur ile dolsun

Osmanlı döneminde, Ak Deniz'in adı olan

lerden en yoğunu Telafer Edebiyatçılar

***

Bahr-i Sefid, böylece kerkük'te kuşaktan

ve Sanatçılar Birliği Başkanı sayın şair

Çox oturup gezdiğ derdi söylediğ

kuşağa yanlış olarak, Bahr-i Sefin diye

Davut Kabakoğlu nezaretinde Ankara’da

1962'de Telafer Çelebler Mahallesi’nde

Mihnetimizi yazdığ derman eylediğ

giçmiştir. 1977'de, Kardeşlik Dergisi’nin

bulunan Irak Türkmen Cephesi Anka-

dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini

Muhabbetli doğru sözü dinlediğ

Kerkük’te muhabiriydim. O zamanlar

ra bürosu binasındaki taziye olmuştur.

Telafer’de tamamlayarak Musul Üni-

Ruhuwla mezarıw nur ile dolsun

merhum usta sanatçımız, Sıddık Bende

Taziyede Telafer ve Türkmeneli bölge-

versitesi Eğitim Fakültesi’nden mezun

***

Gafur ile, yaptığım bir gürüşmede:

lerinden birçok şair ve sanatçılar hazır

olmuştur. Bir çok konu üzerinde şiirler

Kervan kimin köyden köye giderdiğ

Neden Bahr-i Sefid’i, Bahr-i Sefin şeklin-

bulunmuştur. Hastalık nedeniyle haya-

yazmış ve çeşitli şiir ölçülerini kurallarına

Türkmenin derdini yazıp diyerdiğ

de okudunuz? diye sorduğumda kendisi

tını kaybeden şair için diğer bir çok şair

göre kullanmıştır. Yazdığı konularda baş-

Gewiller yapardığ sohbet ederdiğ

de yerli şiveyle şu cevabı verdi:

tarafından ağıt şiirleri yazılmıştır. Rahmetli

ta vatan sevgisi olmak üzere disiplini,

Ruhuwla mezarıw nur ile dolsun

- Men onu bele duydum , bele okudum .!

şair hakkında şiir yazmış olan şairlerden

kanunlara uymak okulların ilerlemesi,

***

1987'de hakkın rahmetine kavuşan

ise şair Fazıl Çöllü ve şair Casim Ba-

insanların okuma yazma öğrenmasi ve

BABAOĞLU yazar, kalem kan ağlar

büyük usta sanatçımızı, saygı ile,

baoğlu olmuştur. Şair’in vefat etmesi,

modern toplumlara kavuşma konuları

Ğem kahır çoxaldı üregi dağlar

anarken okumuş olduğu Aman Polis

yakınlarını ve sevenlerini derinden üz-

yer almıştır.

Geçti ömür bitti saraldı bağlar

Türküsü’nün,orijinal, sözünü, aşağıya

müştür. Rahmetli şair Zennün Tellavioğlu

Şair Casim Babaoğlu ise Rahmetli şair

Ruhuwla mezarıw nur ile dolsun.

alıyoruz, ve genç sanatçılarımıza, sesle-

Vatanım Telafer

niyoruz:
Lütfen, Bahr-i Sefidi, Bahr-i Sefin okumayınız....

Rıza ÇOLAKOĞLU

Gönüle neşe verir sözleri

Şu vatanda garip kaldım, kimse sormaz

Bir yanı bahçe bir yanı bağlar

Âşık derdine derman Telafer

halimi

Bir yanı kale bir yanı dağlar

Avcılar maral arar dağında

Heber salın valideme, mezat etsin malımı

Dört köşesinde yanar çırağlar

Bülbüller öter nar budağında

Elimden almak isterler, menim nazlı

Mehtap ışıklı rahşan Telafer

Serin yel eser her dem

yarimi

Has ‘âvamının Türkmendi dili

bağında

Yağma yağmur, esme rüzgar, yolda yol-

Ticaret yeri kervanlar yolu

Seyr isteyene seyran Telafer

cum var benim.

Bahçede kokar menevşe

Dahil besliyen kervan konağı

Behr-i Sefid üzerinde kara gözlüm var

gülü

İnmez kazanı sönmez ocağı

benim

Sahra içinde gülşen Telafer

Çüreği1 ucuz kerem qaynağı

İstanbul'da, çevirdiler Beyoğlu'nun yolunu

Bir meydan yeri tutar her

Konak yüzünden gülen

Beş on polis, üç jandarma, bağladılar

toyu

Telafer

kolumu

Kızının benzer serviye boyu

Rıza bu kadar söz olmaz

Aman polis, dehil polis, gevşek bağla

Eli vergili yoksula bayı

sakun

kolumu

Ulusu ehl-i ihsan Telafer

Yiğidi ağa dilberi hatun

Men garibem, tanımaram mahpus hane

Al yeşil donu giyer qızları

Bir dağı gümüş bir dağı altun

yolunu.

Kızıl elmaya benzer yüzleri

Daşı torpağı mercan Telafer

Kerkük Sabahı
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Görüşler

KİMİ SUÇLAYALIM?!
OĞUZ HASAN

Şabi güçlerine bağlı Türkmen

(05-01-2005 / 12-08-2018) yılları

Gücü Tugayı kurarak vatan toprağı

arasında çıkan Kale Gazetesi

için yüzlerce şehit vermişlerdir.

Türkmen Parasıyla çıkarılan ve

Fedakarlıktan ve kahramanlıktan

ilk sayısından son sayısına kadar

söz etmişken Amirli destanını da

(Mezhepçilikten ve ayrımcılıktan

unutmayalım. Dolayısıyla Daiş Terör

uzak bir Irak için) sloganını taşıyan

Örgütüne karşı zaferi kazanıncaya

bir gazeteydi. Dolayısıyla bu sloganı

dek tam 80 günlük destansı

taşıyan tek Iraklı gazetedir. Bu

bir direniş göstermişlerdir. Tüm

sloganla Türkmenlerin Mezhepçiliğe

bunların ardından Türkmenlerden

ve ayrımcılığa karşı olduklarını

yoksun bir hükümet kabinesi

da ispat ediyor. Türkmenler bu

kurulmuştur. Burada siyasi kitleleri

düşüncedeyken siyasi kitleler ise

mi suçlamalıyız yoksa Türkmen

bütün etnik grupları kendi haklarını

siyasetçilerini mi?! Tabi ki siyasi

arama düşüncesine sokarak her

kitlelerin yanı sıra Türkmen

grup diğerini düşünmeksizin kendi

hukukları çiğnemek için kullanıldığı

karışmamıştır. Bunun da yanı sıra

siyasetçilerini de suçlamalıyız.

haklarını aramaya başladılar. Ben

ap açık bellidir.

Türkmenler her zaman Irak'ın

Dolayısıyla kendileri de birlik

Kale Gazetesinde bir yazar olarak bir

15 yıldan beridir kimileri dini kimileri

birliğini savunmuşturlar. Bu hedef

göstermeyerek Türkmen adına

çok sitede yazarak bu terime karşı

ise mezhepsel olarak haklarını

için de her zaman çalışmışlardır.

siyasi kitlelerle masaya oturmadılar.

olduğumu bildirmişimdir. Zira bu

arıyorlar. Bu makaleyi yazmazdım

Zira Irak'ın bir çok bölgesini Daiş

Herkes kendi partisi için bir şeyler

terimler Iraklıları dini ve mezhepsel

fakat çarşamba gecesi hükümet

Terör Örgütü'nden kurtulmasına

almaya çalıştı. Eğer ki tek bir ses

bir çok parçaya ayırmışlardır.

kabinesinde bakanlıkların yine

katkıda bulunmuşlardır. Felluce,

olsalardı milletin hakkını alabilirlerdi.

Ülkenin bu durumunu devam

hisseler paylaşım siyasetine göre

Ramadi, Cürf-el Nasır, Cebel-i

Ne zaman bütün bunlardan bir ders

ettirmek için de bu terimlerin devam

dağıldıklarını gördüm. Kabinede

Makhul, Beyci, Tikrit, Sersar, Amirli,

çıkarırız.?!

etmesi siyasi kitlelerce gereklidir.

herkes bulunuyor. Siyasi kitleleri

Beşir, Musul, Telafer, Dakuk ve

Son olarak temennimiz odur

Ben ayrıca azınlıklar terimine

söylemiyorum fakat Türkmenler

Tuzhurmatu çevrelerinde bulunan

ki uzman kişiler görev alsınlar

de karşı olduğumu her zaman

hariç etnik gruplardan olan herkes

bölgelerde teröre karşı üstün

ve herkes mezhepsel ve etnik

bildirmişimdir. Çünkü bu kelime

belli bir şekilde hakkını almıştır.

mücadele vermişlerdir. Bütün

düşünceleri bir kenara bırakıp Ülke

gelişmiş ülkelerde hukukların

Herkesçe bellidir ki yıllar boyunca

bunların yanı sıra, Ordu güçleri,

için çalışmaya başlasın...

çiğnenmesine yol açmasa da Irak'ta

Türkmenlerin ismi yolsuzluğa

Federal ve yerel polis ayrıca Haşdi

Son dilek Türkmenleri de kapsıyor.

İmam Hüseyin'in (a.s) şehadetinin Arbainiye merasimlerinde
Türkmen Haşdi Şabi Şehitlerinin Fotoğrafları Sergilendiler.
Kerbela,Kerkük Sabahı

Türkmenler ziyarete katılıyorlar. Türkmenlerden bir

Kerkük Sabahı, Her yıl

grup ziyaretçi Kerbela'da

olduğu gibi bu yıl da İmam

Haşdi Şabi'nin Türkmen

Hüseyin'in (a.s) şehadeti yıl-

Gücü şehitlerine özel bir

dönümünün 40. gün mera-

fotoğraf sergisi düzenle-

simleri büyük bir kalabalıkla

diler. Düzenlenen fotoğraf

devam ediyor. Bu hüzünlü

sergisinde terör örgütü

facianın üzüntüsünü yaşa-

DAİŞ'e karşı kahramanca

yanlar her yıl farklı yerlerden

savaşan Türkmen şehitleri-

katılarak Kerbela'ya gidenler

nin foroğrafları sergileniyor.

olduğu gibi bu yıl da daha

Serginin amacı ise Irak’ın

kalabalık bir şekilde ziyaret

toprak bütünlüğünü koru-

merasimleri gerçekleşi-

mak isteyen Türkmenlerin

yor. Ziyaretçilerin arasında

verdiği şehitleri ziyaretçilere

Türkmen bölgelerinden

tanıtmak olduğu belirtildi.

Kerkük Sabahı
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Clinton ve Obama'ya şüpheli
paketler gönderildi

Obama'nın evinde bulunan
patlayıcının Pazartesi günü milyarder
finans spekülatörü George Soros'un
evinde bulunan patlayıcı ile
benzerlik taşıdığını öne sürdü.
Soros, liberal görüşleri nedeniyle
sağcı gruplar tarafından sıkça
eleştirildiği bir isim.
Gizli Servis'in açıklamasında ne
Obama ne de Clintonların paketi
alma riski bulunduğuna dikkat
çekildi.
Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary
Clinton, 2016 ABD başkanlık
seçimlerinde yarışmıştı.
Bu yıl başında evine 'şüpheli paket'
gönderilen ABD Başkanı Donald

Eski ABD başkanı Bill Clinton ile

de bulunduğu Time Warner

Bürosu (FBI), şüpheli paketlerle ilgili

Trump'ın büyük oğlu Donald Trump

eşi Hillary Clinton'ın New York'taki

Center'ın da "şüpheli paket alarmı"

soruşturmaya yardımcı olduklarını

Jr. Twitter hesabından paylaştığı

rezidansı ile eski başkan Barack

nedeniyle boşaltıldığını duyurdu.

duyurdu.

mesajda "Ailesi, bu posta yoluyla

Obama'nın ofisine "patlayıcı" bulunan

New York polisi ise, Timer

Beyaz Saray'dan kınama

yapılan tehditlerin mağduru olan

paketler gönderildi. ABD Gizli Servisi,

Warner'daki paketin diğer paketlerle

Beyaz Saray yaptığı yazılı

biri olarak, hangi parti veya ideoloji

rutin tarama sürecinde tespit edilen

benzerlik taşıyıp taşımadığının netlik

açıklamada, Clinton ve Obama'ya

olursa olsun bunu yapanları

paketlerin "uygun bir şekilde imha

kazanmadığını açıkladı.

yönelik "alçak saldırı girişimlerini"

kınıyorum" dedi.

edildiği" belirtildi.

Clinton ve Obama'nın evinde

kınadı.

Trump Jr., "Bu saçmalık sona ermeli

CNN televizyon kanalı ise, 'Beyaz

bulunan şüpheli paketler, eve

Açıklamada ayrıca, 'olayın

ve umarım hapsi boylarlar" mesajı

Saray'a da şüpheli bir paket

ulaşan postaları denetimden geçiren

sorumlularının yasalar uyarınca

attı

gönderildiğini' aktardı.

teknisyenler tarafından fark edildi.

cezalandırılacağı 'ifade edildi.

CNN, kanalın New York'taki ofisinin

New York'taki Federal Soruşturma

Emniyet yetkilileri Clinton ve

BBC

ABD tarihinin en büyük piyango ikramiyesi: 1,6 milyar
dolarlık ödülün tek kazananı var
ABD tarihinin en büyük

ABD tarihinin rekor

kazanmayı zorlaştıracak

bilete akrabalarının doğum

piyango ikramiyesi Güney

ikramiyesinde şansını

şekilde değiştirildi. Bu da

günlerini girdiğini söylemişti.

Carolina'da bir bilete çıktı.

denemek isteyenler gişe

dağıtılan ödülün birikerek

* 656 milyon dolar:

Mega Millions büyük

önlerinde günlerdir uzun

rekor miktarlara ulaşmasını

2012'de Mega Millions'ı

ikramiyenin başka kazananı

kuyruklar oluşturuyordu.

sağlıyor.

çekilişinin büyük ikramiyesini

olmadığını açıkladı.

Mega Million biletleri ABD'nin

Tek bilet 2 dolara satılıyor.

Maryland, Kansas ve Illinois

Çekilişte "ikinci büyük

44 eyaletinde ve District

ABD'de daha önceki en

eyaletlerinde bilet alan 3 kişi

ikramiye"nin isabet ettiği 36

of Columbia ile Virgin

yüksek 5 çekiliş:

paylaşmıştı.

bilete de 1'er milyon dolar

Adaları'nda satılıyor.

* 1,58 milyar dolar: 2016'daki

* 648 milyon dolar: 2013'te

dağıtılacak.

Büyük ikramiyeyi Temmuz

Powerball çekilişinde

yine MEga Millions'ın verdiği

Üçüncü büyük ödülü

ayından bu yana kazanan

dağıtılan ödül California,

ödül Georgia ve California

kazanan 419 kişiye ise 10'ar

olmamıştı.

geriye 913 milyon dolar

Florida ve Tennessee

eyaletlerinde toplamda 2

bin dolar verilecek.

Kazanan kişi ödülünü tek

kalıyor.

eyaletlerindeki 3 bilete

kişiye dağıtılmıştı.

Bir kişiyi bir gecede 1,6

seferde nakit olarak alırsa,

Kazananın diğer seçeneği ise

bölüştürülmüştü.

* 590,5 milyon dolar:

milyar dolar sahibi yapan sayı

yarıya yakınını vergi olarak

parayı 29 yıllık taksitle almak.

* 758,7 milyon dolar: 2017'de

Powerball çekilişinin büyük

kombinasyonu 28, 70, 5, 62,

vermek zorunda. Tek seferde

2002 yılından bu yana yapılan

Massachusetts eyaletinde

ödülünü Florida'da 84

65+5. Kazanma şansı yaklaşık

çekilmesi halinde 1,6 milyar

Mage Millions çekilişinin

iki çocuk annesi Mavis

yaşındaki bir kadın kazanmıştı

302 milyonda 1.

dolarlık büyük ikramiyeden

kuralları, zaman içinde

Wanczyk'e çıkmıştı. Wanczyk
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sağlık

DÜNYA, MEME KANSERİNE
DİRENİYOR...
Reyya Asi
Pembe kurdele, 2006 yılının
Ekim ayında kurulan uluslararası
düzeyde, üzerinde çalışılan küresel
bir girişimdir. Kampanyanın amacı
Meme kanserinin tehlikesine
karşı insanları bilinçlendirmek,
destek olmak ve yeterince bilgi
vermektir. Meme kanseri dünya
kadınları arasında diğer kanser
türlerinden daha çok yaygın
olmaktadır. Meme kanseri %12 oran
oluştururken tüm kanser türleri
%25 oran oluşturmaktadır. Kanser
yüzünden hayatını kaybeden
kadınların beşinci sırada yer alan

yöntemlerine başvurabilirler.

Iraklı bir genç, Pembe kuaför salonu

desteklemek ve kuaförlük parasıyla

ölümcül kanserlerden biri de Meme

PEMBE KUAFÖR...

açarak bir ilke imza attı. Bu genç,

diğer kanser hastalarına tedavileri

kanseridir.

Başkent Bağdat'ta kuaförlük yapan

kanser hastalığını yenen kadınları

için yardımda bulunuyor. Ayrıca

Kampanya Hedefleri :

tedavi sürecinde bir çok kadın,

Pembe Kampanyanın amacı,

saçının dökülmesinden dolayı genç

kadınların hastalığı erken teşhisi
gereği konusunda bilinçlendirmek

Diş ağrısı nasıl geçer?

kuaför kendi saçlarını da keserek
onlara moral vermekte bulunuyor.

ve uyarmaktır. Erken teşhis bu

Bir anda başlayan ve giderek

fazla baskı yapar. Dişinizin gece

Bu fikir büyüyerek Bağdat Pembe

hastalık ile mücadele etmenin en

artan bir diş ağrınız varsa

ağrımasının nedeni de budur.

kuaförünün kurulmasına yol açtı.

önemli yollarından biridir, hastalık

hemen bir hekime başvurmanız

😎 Dişiniz ağrımaya başladığında

Bu projeye çok sayıda yetişkin ve

ölümcül olmadan hastaya uygun

gerekmektedir fakat diş ağrınız

yapılacak ilk şey, dişin etrafını

gönüllü gençler katıldı, gençlerin

tedavi uygulamak ve gerektiğinde

muhtemelen gece yarısı

ve kendisini temizlemek yarım

bazılarının akrabası, arkadaşı ya da

memesini cerrahi operasyon ile

başladıysa sabaha kadar devam

su bardağına bir çay kaşığı tuz

kendi bu hastalığın deneyiminden

almalıdır. Gelişmiş ülkeler her zaman

edecektir. Diş ağrısını hafifletmek

ekleyerek ağzı iyice çalkalamaktır.

geçmişti. Gençlerin arasında

kadınları erken teşhis ihtiyacına

ve yavaşlatmak için ne yapmalıyız?

Tuzlu su genelde ağrının

görülen en aktif gönüllü erken

yönlendiriyorlar, İsveç bu ülkelerin

Diş ağrısı nasıl geçer? İşte yanıtı...

kesilmesine yardımcıdır. Ağrıyan

teşhis sayesinde kanser ile savaşıp

başında gelmektedir, İsveç'teki 16

Şiddetli ve zonklayan tarzda diş

dişin üzerine asla aspirin gibi ilaçları

ve kanseri yenen genç kız Şehet'tir.

yaş ve üzeri tüm kadınların Meme

ağrılarının sebebi, çürük olan dişin

ezip koymayınız bu son derece

Şehet, kadınlara bilinçlendirme

kanserini azaltmak için her iki yılda

artık iltihaplanmaya başlamasıdır.

tehlikelidir. Nedeni

kursları vererek onları erken teşhis

bir kez Meme kanseri kontrolü ve

İltihap dişin sinirini sarar ve onu

yapmaya teşvik etmektedir. Irak'ın

teşhisi ücretsiz ve periyodik olarak

öldürerek yayılma eğilimi taşır.

tüm illerinde erken teşhis merkezleri

uygulanmaktadır. Uluslararası sağlık

Dokulardaki basınç kaynaklı diş

bulunmaktadır. Sağlık ocaklarında

örgütü, yerel örgütleri ve sağlık

ağrısı başlar. Diş ağrısının gece

aile ve çocuk adlı özel bölümde

kurumlarını destekleyerek onlara

olmasının başlıca nedeni ise

istenildiğinde gerekli muayene ve

Meme kanseri ile ilgili geliştirme

gece salgılanan hormonlar ile

aynı bölüme ait olan laboratuvarda

kursları ve evde manuel olarak

damarlar genişler dokulara sıvı

tahliller yapılarak erken teşhis

kendilerini kontrol edebilmeleri için

aktarımı hızlanır ve fazlalaşır.

yapılabilir. Toplu farkındalık pek

broşürler vermek ayrıca modern

Diş iltihaplandığı için içinde sıvı

çok ülkede kansere yakalanmak

radyasyon cihazları ile uygulanan

birikimi artar ve böylece sinirlere

ve kanserle mücadeleye katkıda

yöntemler ve laboratuvar tarama
Kerkük Sabahı
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Çeşitli haberler
Zaman : Ekim 1962
Mekan : Çay mahallesi- Kerkük.

Cumhur'un
Dağırcağından

Kerkük'ün en eski ve meşhur gazinolarından Kalender
Gazinosudur. Sağda duran ise rahmetli Kalender Çaycıdır.
Cumhur'un
Dağırcağından

Zaman: Haziran 1971
Mekan : El İdare El
Mahalliye stadyumuKerkük
Sağda dünyaca ünlü
Irak’lı güreşçi Adnan
EL KAYSİ, solda ise Irak
ve Asya Şampiyonu
güreşçi Sadullah
KÜZECİ’DİR

Bir Dönem Kurtlar Vadisi Oyuncularını Giydiren 66 Yıllık Dev Şirkete Haciz Şoku!
Bir dönem Kurtlar Vadisi oyuncularını

Yaklaşık 30.000 metrekare açık alan ve

Sanayi AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı

için ilk ihale tarihi 15 Kasım olarak ikinci

giydiren 66 yıllık giyim firması Çetintaş'ın

12.000 metrekare kapalı alandan oluşan

Yılmaz Çetintaş yaptığı açıklamada,

ihale tarihi ise 30 Kasım olarak belirlendi.

takım elbiselerine haciz geldi. Firmanın

Çetintaş Giyim 700'e yakın personel

"Ben 82 yaşındayım artık yaşlandım.

Ortalama 527 bin TL tutarındaki kıyafetler

527 bin TL değer biçilen 2 bin 699 adet

çalıştırıyordu. Günlük 900 adet çeket,

Şirketi tasfiye ediyorum. Çocuklarda bu

belirlenen tarihlerde satışa çıkarılacak.

takım elbisesi icradan satışa çıkarıldı.

1000 adet pantolon, 500 adet gömlek,

işi yapamıyor. "dedi. Eskişehir Ticaret

KURTLAR VADİSİ OYUNCULARINI

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde

400 adet palto/kaban kapasitesiyle yılda

Odası yetkilileri ise firmanın odada halen

GİYDİRMİŞTİ

(OSB) 66 yıldır erkek giyim üzerine üretim

850 bin adet üretim gerçekleştiren giyim

kaydının devam ettiğini kendilerine

Çetintaş firması bir dönem Kurtlar Vadisi

yapan ve geçen sene üretimi durduran

devi, üretim kapasitesinin yüzde 60'ını iç

herhangi bir tebligat gelmediğini

adlı dizinin oyuncularını da giydirmişti. O

Çetintaş Giyim Sanayi AŞ'ye haciz geldi.

piyasaya, yüzde 40'ını ihracata ayırıyordu.

söylüyor.

dönem şirketin Ortadoğu'daki satışlarında

Şirketin 527 bin TL değerinde 2 bin 699

"TASFİYE EDİYORUM"

527 BİN TL'LİK KIYAFET SATILACAK

adeta patlama yaşanarak satışlar yüzde

adet takım elbisesi icradan satışa çıkarıldı.

Sözcü'nün haberine göre, Çetintaş Giyim

Firmanın icradan dolayı satılık kıyafetleri

20 oranında artmıştı.

Ünlü Rapçi Jon
James McMurray
Uçakta Klip
Çekerken Düşüp
Hayatını Kaybetti

Son Dakika

British Colombia bölgesinde bir

düştü. Önce kanada tutunmayı

video çekmek için arkadaşlarıyla

başaran McMurray, daha fazla

bir araya geldi. Burada Cessna

kendine hakim olamayınca

tipi bir uçağa binmeye karar

metrelerce yükseklikten aşağı

veren McMurray, uçağın

düştü

kanadına çıkarak burada video

HEYECANDAN PARAŞÜTÜNÜ

çekmek istedi.

AÇAMADI

DENGESİNİ YİTİRİNCE

McMurray'nin heyecanla

UÇAKTAN DÜŞTÜ

paraşütünü açamadığını

Uzun saatler boyunca çekim

açıklayan arkadaşları, genç

için çalışan ve arkadaşlarını

şarkıcının yere çakıldığını

da ikna eden 34 yaşındaki

ve olay yerinde öldüğünü

şarkıcı arkadaşlarıyla birlikte

açıkladı. Kanada basını

havalandı. Gökyüzünde kanada

yaşanan gelişmeye geniş yer

Kanadalı ünlü rapçi Jon James

söylemek için uçağın kanadına

düştü. Paraşütünü açamayan

çıkan McMurray, burada

verirken, McMurray'nin müzik

McMurray, klip çekimi için

çıktı. Klip çekimi için kanatta

McMurray olay yerinde yaşamını

klip çekimine devam etti.

kariyerinden önce kayak

çıktığı uçaktan düşerek hayatını

şarkı söyleyen McMurray uçağın

yitirdi.

Fakat Rus yapımı Cessna'nın

sporuna merak olduğu ve

kaybetti.

türbülansa girmesiyle dengesini

KLİP ÇEKİMİNİ METRELERCE

türbülansa girmesi ve pilotun

sakatlandıktan sonra müziğe

Genelde uçakta çektiği kliplerle

kaybetti. Bir süre kanada

YÜKSEKLİKTE YAPMA İSTEDİ

da kontrolü sağlayamaması

ağırlık verdiğini yazdı.

bilinen Kanadalı müzisyen

tutunan McMurray'nin eli

Çektiği eğlenceli video klipler ve

sonucunda kanatta dengesini

Jon James McMurray, şarkı

kayınca metrelerce yükseklikten

şarkılarıyla tanınan McMurray,

yitiren McMurray tökezledi ve
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TÜRKMEN TELEVİZYONU'NUN
BAĞDAT'TA YENİ STÜDYOSU AÇILDI.
adım medya dünyasında ilerlemeye
devam ediyor.Merkezi başkent Bağdat'ta bulunan

çalıştı. Özel programla canlı olarak katılan Türkmen

Dünya televizyonlarına ayak uydurmak ve

Türkmen Televizyonu'nun stüdyosuna yeni bir

Televizyonu

medya dünyasındaki gelişimin anlamını fiili olarak

stüdyo eklendi. Yeni açılan stüdyoda aylardan beri

Müdürü Nermin Müftü,açılan stüdyolar hakkında

göstermek adına Türkmen Televizyonu adım

çalışmalar devam ediyordu. Geçtiğimiz 25 Eekim

konuşarak Türkmen Televizyonu'nun açıldığı

2018 Perşembe günü akşam vakti saat 19:00'da

günden günümüze kadar neler yaptığını

devlet yetkililerinin huzurunda resmi bir törenle

özetleyerek son günlerde de bu önemli çalışmayı

Türkmen Televizyonu'nun yeni stüdyosunun açılışı

meydana getirdikten dolayı mutlu olduğunu

yapıldı. Açılış töreninde Irak Medya Ağı Başkanı

bildirerek, Türkmen Televizyonunun daha da

Mücahit Ebul Hel, Türkmen Televizyonu Müdürü

ilerlemeler kaydedeceği yönünde bir açıklamada

Nermin Müftü, Parlamento Başkanı 1. Yardımcısı

bulundu. Müftü, Türkmen Televizyonu'nda ilk

Hasan Kerim el-Kabi,İller Arası Koordinasyon Kurulu

günden beri günümüze kadar 5 yıl boyunca genç

Başkanı Turhan Müftü, milletvekilleri Halil Çolak,

kadroları içinde çok iyi çalışanların olduğunu onlara

Ala Talabani, Vecih Abbas, emekli milletvekili

özel olarak teşekkür sunduğunu, diğerlerinin de

Fevzi Ekrem Terzi ve başka yetkililer de hazır

iyi çalışmalarını umut ettiğini söyledi. Müftü, biz

bulundu. Tören çoşku dolu bir havada yapıldı

hep önden gittiğimiz için bazıları bizi arkamızdan

ve canlı olarak iki saat boyunca ekrana geldi.

eleştiriyorlar. Onlara şunu söylemek istiyorum ki

Törenin açılış konuşmasında konuşan yetkililer Irak

biz hep önde kalacağız sizler de hep arkamızda

Medya Ağı'nın attığı bu önemli adımla birlikte bu

kalacaksınız....dedi. Canlı programda misafir olarak

kurum tüm Iraklıları temsil ettiğini ispat ettiğini dile

katılan Türkmen yetkilileri Türkmen Televizyonu'nun

getirdiler. Türkmen Televizyonu güne özel açılan

bu önemli gününde atılan bu güzel adımdan dolayı

yeni stüdyolarından iki saat boyunca özel program

tebrik ederek gelecek günlerde daha gelişmesine

sunarak dünyaya açılan stüdyosunu göstermeye

arzu ettiklerini söylediler.

belki
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