
Ramazan’da Yapay 
Meyve Suyu Kurbanları Bu yıl fitre 3 bin dinar Mavi Bayrak Direnişi 28 

Günün Ardından Son Buldu

Erbil-Merkez Acil Hastanesi 
Müdür Yardımcısı Celil 

Abdullah Aziz, Tba'ya konuştu.
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Ramazan ayında Müslümanlar 
bu kutsal ayın gelişiyle birlikte 

farz ve sünnetleri tam ve doğru 
şekilde uygulamaya çalışır. 6     

  Irak'ta gerçekleştirilen genel    
 seçimlerden çıkan sonuçlar, 

ülkede ve özellikle Kerkük’te  
büyük tartışmalara neden oldu. 3

       4

Kürt Partilerin Kota 
Yarışı Başladı...

                   Bir 
  Kimsesizler Yurdu
   Sizi Bekliyor

Irak’ta Baraj Yetmezliği
 Bütün Barajlar
     Rejim Döneminden 
          Kalma

    Kayseri Çarşısı’nın Çözülmeyen      

  Sorunu ‘Kanalizasyon’

Hurma Cenneti Irak’ta İran ve 
                                       Suudi Arabistan  
                                         Hurması Revaçta

                    Kardeşleriyle beraber uzun  
                   yıllardır hurma satan Hogr 
                     Hadi Şükür, hurma çeşitleri,  
                          fiyatları ve piyasanın  
                               durumuna  ilişkin Tba'ya  
                                konuştu.

    Erbil’in tarihi Kayseri Çarşısı’nda yaklaşık 
yedi ay önce başlatılan tadilat ve restorasyonun 
ardından, pazarda kanalizasyon sisteminin 

döşenmemesi esnafların 
gündemine oturdu.
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KYB Genel İlişkiler Büro Sorumlusu ve 
Sözcüsü Sadi Ahmet Pire:

    Saddam Hüseyin Kürt taraflar için 
karton partiler kurduğunda bundan hiç 
hoşlanmazdık. Şimdi ise bizim aynı şeyleri 
yapmamız uygun olmaz

IKBY Parlamento Başkanlığı Müsteşarı ve 
Değişim Hareketi Üyesi Kardo Muhammed:

    Kota sistemi oluşumlara hizmet edecek 
şekilde kullanılmadı

ITC Yürütme Kurulu Üyesi ve Erbil 
Milletvekili Aydın Maruf:

    Eğer bugün müdahale ederseniz, gün 
gelir sizin işinize de müdahale edilir
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Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) 
Başbakanı Neçirvan Barzani'nin Bağımsız Yüksek 
Seçim ve Referandum Komisyonunu, IKBY 
parlamento seçimlerinin 30 Eylül'de yapılması için 
görevlendirmesinin ardınan, taraflar kendilerini seçime 
hazırlamaya ve liste isimlerini seçim komisyonuna 
bildirmeye başladı.
 
IKBY Parlamentosu 111 sandalyeden oluşuyor. Ancak 
11 sandalye kota sistemi ile Türkmen, Kildani ve 
Aşuri'ye ayırıldı. Nitekim söz konusu 11 sandalyelik 
kota milli ve dini oluşumların yerine, farklı strateji ve 
tekniklerle, daha çok Kürt partilerin arasında rekabet 
konusu oldu.

Bazı kaynaklara göre, 30 Eylül'de yapılması planlanan 
seçimde, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Değişim 
(Goran) Hareketi ve Eski IKBY Başbakanı Berhem 
Salih'in kurmuş olduğu Demokrasi ve Adalet için 
Koalisyon (Hawpeymani) Partisi az oranda oy ile kota 
sandalyelerini kazanmak için Kürdistan Demokrat 
Partisi (KDP) ile yarışa girmeye çaba gösteriyor. 

Tba Gazetesi olarak bu söylemler hakkında bilgi 
edinmek için KYB Genel İlişkiler Büro Sorumlusu 
ve Sözcüsü Sadi Ahmet Pire, IKBY Parlamento 
Başkanlığı Müsteşarı ve Değişim Hareketi Üyesi Kardo 
Muhammed ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme 
Kurulu Üyesi ve Erbil Milletvekili Aydın Maruf ile 
görüştük.

         Saddam Hüseyin Kürt taraflar için 
karton partiler kurduğunda bundan hiç 

hoşlanmazdık. Şimdi ise bizim aynı şeyleri 
yapmamız uygun olmaz 

KYB Genel İlişkiler Büro Sorumlusu ve Sözcüsü Sadi 
Ahmet Pire, Tba muhabirinin "Kürdistan Yurtseverler 
Birliği kota sandalyesini kazanma yarışının bir 
parçası olur mu?" şeklindeki soruya, "Biz Türkmen 
partisi kurmuyoruz. Türkmenlerin kendi partilerini 
kendilerinin kurması kanaatindeyiz. Zamanında 
Saddam Hüseyin Kürt taraflar için karton partiler 
kurduğunda bundan hiç hoşlanmazdık. Şimdi ise bizim 
aynı şeyleri yapıp Türkmen ve Hristiyanlar için karton 
partiler kurmamız uygun olmaz. Türkmen, Kildani ve 
Aşurilerin kendi partilerini kurması, bizim de onlarla 
siyaset yapıp iradelerine saygı duymamız gerekir." 
yanıtını verdi.

              

           
           Kürdistan Bölgesi'nde oluşumların 

tamamen temsil edilmesi için kotaya istiklal 
verilmeli

Kota yasasının çıkma amacından söz eden Pire, "Kota 
konusu şundan kaynaklanıyor; sayı bakımından 
onlar kendilerine gerekli sayıda temsilci 
kazandıramayabilirler. Yani az sayıda oy 
oranıyla bir siyasi parti için sandalye temin 
etmeye yönelik getirilen bir sistem değil. 
Eğer Kildani, Aşuri ve Türkmenlerin 
sandalyesi az bir oy oranıyla KYB veya 
KDP'ye giderse, bu kötü bir iş olur ve 
iyi bir geçmiş de oluşturmaz, malesef 
halihazırda Kürdistan Bölgesi'nde bu 
iyi bir geçmiş yok. Kota sistemi ya 
kalkmalı ya da, Kürdistan Bölgesi'nde 
oluşumların tamamen temsil edilmesi 
için kotaya istiklal verilmesi yönünde 
çaba gösterilmeli. Bence Türkmen, Kildani 
ve Aşuriler Kürdistan Bölgesi'nin köklü 
oluşumlarıdır. Bu yüzden de başka partilerin 
sahiplik yaptığı temsilciler yerine kendi öz 
temsilcileri olmalı." diye konuştu. 

KYB Genel İlişkiler Büro Sorumlusu ve Sözcüsü 
Pire, "Ben temsilcilerin hakiki temsilciler olup olmadığı 
konusuna değinmek istemiyorum ama, daha iyi 
olabilirler. KYB'nin yarın, öbür gün bir Türkmen veya 
Hristiyan'ın kendi listesinde aday olmasıyla ilgili bir 
sorunu yok. KDP de kendi listesinde aday gösterebilir. 
Neden Türkmen adı taşıyıp KYB'ye veya KDP'ye 
bağlı olsunlarki? KDP kendi listesinde Türkmen aday 
göstersin, bunda bir sakınca yok. KYB de aynı şeyi 
yapabilir ama kotayı baz alarak değil." ifadelerini 
kullandı.

Pire, son olarak tarafların Türkmenlerin 
temsilcilerini seçimine ilişkin görüşleri hakkında, 

"Bazı tarafların kota sisteminin kalkması 
ancak Erbil'in onlar için tek oy merkezi 

olması yönünde önerisi vardı. Buna göre 
Türkmenlerin Erbil'deki sayısı 2 veya 3 
temsilci kazanmak için yeterli." dedi.

                  Irak'ı yönetenler her 
zaman oluşumlara kendi haklarına 

ulaşmak için engel oldular

Öte yandan IKBY Parlamento Başkanlığı 
Müsteşarı ve Değişim Hareketi Üyesi Kardo 

Muhammed, aynı soruya şöyle yanıt verdi:

"Irak ve Kürdistan farklı oluşumlardan meydana 
geldiği için kota sistemi kuruldu. Irak'ı yönetenler her 

zaman oluşumlara kendi haklarına ulaşmak için engel 
oldular. Örneğin; kültürel, idari, milli ve diğer haklar 
konusunda. Irak’taki değişikliklerden sonra yasanın 
tüm oluşumların eşit olmasına hizmet etmesi gerekli 
görülmüştür. Özellikle de, Irak genelinde ve Kürdistan 
Bölgesi’nde bu haklara ulaşma fırsatı olmayan 
oluşumlar için. Bu yasayı iyi gördük. Bizce bir yasa, 
oluşumların haklarını korumaya hizmet ediyorsa, bu 
insanlık ve istikrara hizmet eden bir iş olur. Meşru yasal 
bir talep bu. Genel olarak bu yasayı olumlu görüyoruz 
ama nasıl kullanılacağı da bir soru. Şimdiye kadar 
Irak’ta bu yasa olması gerektiği gibi uygulanmadı. Bu 
durum kotalar için de bazı sorunlar yaratmış olabilir.”

        Özellikle Kürdistan’da kota sistemi 
oluşumlara hizmet edecek şekilde 

kullanılmadı

IKBY Parlamento Başkanlığı Müsteşarı Muhammed, 
kota sisteminin oluşumlara hizmet etmek amaçlı 
kullanılmadığını belirterek, “Bizce, özellikle 
Kürdistan’da kota sistemi oluşumlara hizmet edecek 
şekilde kullanılmadı.” dedi.

             İşlemlerin yasal olarak yapıldığı doğru 
ama temsilciler oluşumları temsil etmek 
yerine, daha çok partileri temsil ediyor 

Muhammed, oluşumlar üzerindeki partisel baskı 
hükmünün bu yasa üzerinde etkili olduğunu belirterek, 
“İşlemlerin yasal olarak yapıldığı doğru ama temsilciler, 
oluşumları temsil etmek yerine, daha çok partileri 
temsil ediyorlar. Gerçekte bu temsilcinin parti ve 
halk tarafından oylanıp o oluşumun temsilci olarak 
seçilmesi gerekiyor. Kürdistan Bölgesi’nde kota, bir 
oluşumun değil bir parti veya tarafın temsilcisi olmuş 
durumda.” ifadelerinde bulundu.

Kardo Muhammed, “Oluşumlara ilişkin, sorunlarını 
çözmek için 140. maddeden söz ettiğimizde, özellikle 
farklı oluşumların yaşadığı Kerkük’te, Irak anayasası 
nezdinde haklarını korumak için bir çalışma yapmayı 
gerek gördük. Kürdistan’da da oluşumların haklarının 
fiilen yasa ile korunmuş olduğunu göstermek için 
onları özel kılmalıyız. 140. maddenin çözüme 
kavuşması için oluşumları kullanmamalıyız. Bu projeyi 
medeni, kültürel, idari, dil ve yönetime katılma hakkı 
için özel bir yasa haline getirebildik.” dedi.

          
         Bir partinin gelip onlar adına bir 
temsilci belirlemesinden yana değiliz

Oluşum listelerinin oluşumların görüşünü yansıtması 
gerektiğini vurgulayan Kardo Muhammed, “Bir 
partinin gelip onlar adına bir temsilci belirlemesinden 
yana değiliz. Çünkü sorun KYB, KDP ve Goran 
arasındaki bir sorun haline gelir. Bana göre bu sorun 
oluşumların gerçek temsilcileri arasında bir sorun 
olmalı. Oluşumlar arasında onların sorunlarını bilecek 
bir liste oluşmalı. Onların düşüncelerini yansıtmalı. Bu 
liste oluşumların sağlık, eğitim ve vatandaşlık haklarını 
bilmeli.” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Muhammed son olarak şunları ifade etti:

“Bizim vatandaşlık hakkıyla ilgili sorunumuz var. 
Biz vatandaşlık hakkını tüm oluşumlara tanıdık mı? 
Eğer Türkmen veya Arap bir vatandaş bu ülkenin 

toprağında yaşıyorsa, haklarının eşit olması lazım. 
Yasanın bu fırsatı vermesi gerek yani yasa olmalı ve 
müdahale olmamalı. Sorunumuz şu ki, yasa var ama 
yasaya müdahale de var. Bu kez yapılan seçim gibi, 
yasa var ama buna müdahale de var. Bu müdahaleye 
nasıl engel olabiliriz? Biz nasıl gidip Goran’a destek bir 
temsilci olmayan birini getiririz veya aynı şekilde KYB 
için KDP’ye destek olan parti ve temsilciler arasındaki 
rekabete girmesi için bir temsilci getiririz. Biz tüm 
taraflar üzerine müdahil olmamaları ve oluşumların 
parlamentoda kendi temsilcilerinin olması için baskı 
kurmak isiyoruz. Biz de onların programlarına ve 
taleplerine saygı gösteririz.”

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi ve 
Erbil Milletvekili Aydın Maruf ise, Türkmenlerin kota 
ile ilgili çokca sıkıntısı olduğunu belirtti.

Irak parlamento seçimlerinde Hristiyanlara haksızlık 
yapıldığını ifade eden Maruf, "Bize de geçmişte 
haksızlık yapıldı. Kota dediğimiz zaman mutlaka 
özel prosedürün uygulanması lazım. Geçen hafta 
Hristiyan kardeşlerimize bir proje hazırladık. Projede, 
Irak Kürdistan Bölgesi'nde kotalar için özel seçim 
merkezinin açılması gerektiği yer alıyor. Bir diğer 

madde de, bu oylamanın polis ve diğer askeri güçleri 
kapsamaması gerektiği belirtiliyor. Çünkü en çok hile 
bu yol ile yapılıyor." açıklamasında bulundu.

     Erbil, Kifri ve Süleymaniye'de de 
Türkmenler için özel seçim merkezleri 

açılarak hileler önlenebilir 

Söz konusu projeyi parlamentoya sunduklarını 
söyleyen Millevekili Maruf, "Erbil, Kifri ve 
Süleymaniye'de de Türkmenler için özel seçim 
merkezlerinin açılmasını istiyoruz. Bu sayede Türkmen 
varlığını gösterebilir ve hileyi önleriz. Bu yasanın 
seçimden önce parlamentodan geçmesi lazım ama 
seçim yaklaştığı için bu yasanın tartışma süresi bitti. 
Aynı zamanda bazı siyasi partiler, istediğimiz projenin 

hayata geçmesini istemiyor. Bu kotayı kendi 
menfaatleri doğrultusunda kullanmak istiyor. 

Bu turda söz konusu proje hayata geçemese 
bile gelecek dönem üzerinde çalışılması 

Türkmenler için büyük önem taşıyor." 
şeklinde değerlendirme yaptı. 

              

                 Bazı büyük siyasi partiler, 
Türkmenlerin içişlerine karışarak 

kotayı kendi menfaatleri için 
kullanıyor 

Kota sisteminin 1997 yılında IKBY'ye ve 
2003 yılında Irak'a getirilmesinden sonra bu 

sistemin müdahaleye uğradığını belirten Aydın 
Maruf, şunları ifade etti:

"Örneğin; bugün Türkmenlere ait beş kota olması ve 
bunların Türkmenlerin iradesi dışında seçilmiş olması, 
parlamento çalışmalarında dengeyi sağlamıyor. Çünkü 
Türkmenlerin iradesini yansıtmıyor ve bazı taraflara 
hizmet sunuyor. Bu da Türkmenlerin tepkisine neden 
oluyor. KYB ve KDP arasında yaşanan bir konuda 
bizim taraf olmamamız gerekirken neden taraf olalım. 
Malesef bazı büyük siyasi partiler, Türkmenlerin 
içişlerine karışarak kotayı kendi menfaatleri için 
kullanıyor. Buna karşı çıkmamız lazım."

Yapılan Irak parlamento seçimlerinde Türkmenler 
adına tek bir listenin katıldığını hatırlatan ITC 

Yürütme Kurulu Üyesi Maruf, "Bu seçim için tüm 
Türkmen siyasi taraflara liste oluşturmak için teklifte 
bulunduk, ama kimse liste oluşturmadı ve sadece Irak 
Türkmen Cephesi tek liste olarak katıldı. Peki neden 
katılmadılar? Çünkü kota veya tabanlarının olmadığını 
biliyorlardı. Ayrıca kota olmadığı için iktidar sahibi 
Kürt partiler de müdahale etmediler.” dedi ve sözlerine 
şöyle devam etti:

  

             Buradaki iktidar parti tarafından hem 
kota sistemine hem de seçimlere müdahale 

oluyor

“Ancak 30 Eylül'de IKBY’de yapılan seçimler için kota 
sistemine başvurarak, Türkmenler için sekiz dokuz 
liste oluşturdular. Bir Kürt siyasi partisi Türkmenler 
için dört liste, başka parti iki liste bir diğeri ise bir 
başka Türkmen listesi kurmuş ancak bunların birçoğu 
Türkmen iradesi dışında kurulmuştur. Aynı durum 
Hristiyanlar için de geçerli. O yüzden buradaki iktidar 
parti tarafından hem kota sistemine hem de seçimlere 
müdahale oluyor." 

          Eğer bugün müdahale ederseniz, gün 
gelir sizin işinize de müdahale edilir 

Maruf, seçimden ve propaganda süresinden önce söz 
konusu partilere uyarıda bulunarak, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

"Bu tür işlere kalkışanları uyarıyoruz ve bu meseleden 
uzak durmalarını istiyoruz. İster bin ister bir Türkmen 
olsun, bıraksınlar da onlar kendi iradeleriyle oyunu 
kullansın. Eğer bugün müdahale ederseniz, gün gelir 
sizin işinize de müdahale edilir.

Baas Partisi tarafından Kürtlere ve Peşmergeye karşı 
parti kurulması rahatsızlık veriyordu. Ama Kürtler, 
bu partileri hiçe sayıp kendi iradesini temsil eden 
partiyi götürdü. Basra'dan Zaho'ya herhangi bir liste 
Türkmenlerin iradesi dışında kurulmuşsa, Türkmenler 
bu listeyi tanımayacak. Herkes milletvekili olabilir fakat 
kendi iradesiyle siyaset yapması lazım. O yüzden bütün 
tarafları uyarıyoruz."

Kürt Partilerin Kota Yarışı Başladı

Mavi Bayrak Direnişi 28 Günün Ardından Son Buldu
Irak'ta gerçekleştirilen genel seçimlerden çıkan sonuçlar, ülkede ve özellikle 
Kerkük’te  büyük tartışmalara neden oldu. 

 12 Mayıs’ta gerçekleştirilen şaibeli genel seçim sonuçlarının ardından Kerkük’te 
Türkmenler 28 gün boyunca seçim sonuçlarını protesto etti.

6 Haziran’da Irak Meclisinde yapılan oturumda Irak genelindeki oyların %100’ünün 
elle sayılmasına karar verildi. Mecliste 172 milletvekilinin katılımıyla gerçekleştirilen 
seçim oturumunda, seçim yasasının değiştirilmesi oylandı.

Meclis, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu’nun mevcut üyelerinin görevlerinin 
dondurularak yerlerine 9 yargıç görevlendirmesi yönünde karar aldı.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salihi, alınan başarılı sonucun ardından 8 
Haziran’da protesto gösterilerine son verdiklerini Bağdat’tan duyurdu.

Salihi, sosyal medya hesabı Twitter’dan, konuya ilişkin, “ Kerkük'te günlerdir 
sürdürdüğümüz mavi bayrak direnişine son  vermiş bulunmaktayız. Şanlı Türkmen 
milleti Irak'ta mavi bayrak direnişi ile bir kez daha tarih yazmış ve varlığını tüm 
dünyaya güçlü bir biçimde ispat etmiştir.” şeklinde açıklamada bulundu.

Bu süreçte Kerkük’te birçok saldırı gerçekleştirildi. 8 Haziran akşamı Kerkük’te 3 
saldırı meydana geldi. Düzenlenen patlamalarda, 2 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi de 
yaralandı.

Hazırlayan: Eymen Erbiloğlu
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Erbil’in tarihi Kayseri Çarşısı’nda yaklaşık yedi ay 
önce başlatılan tadilat ve restorasyonun ardından, 
pazarda kanalizasyon sisteminin döşenmemesi 
esnafların gündemine oturdu.

Esnaflar, hükümet tarafından tadilatı 
gerçekleştirilen çarşıda bulunan dükkanların 
ön cephesi ve pazarın tavanı yapıldıktan sonra, 
kendi imkanlarıyla zemin veya parke döşemesi 
yaptırdıklarını söylediler.

Çarşı esnafı tadilat esnasında neredeyse altı ay 
dükkanlarını açamadıklarını, tam olarak altı ay 
işsiz kalarak üstüne dükkanların kiralarını da 
ödediklerini belirterek bazı şikayetlerde bulundular.

Çarşının tadilatının yapıldığını, yer döşemelerini 
kendi paralarıyla yaptırdıklarını belirten 
esnaflar, ancak tadilat esnasından büyük bir 
ihmal gerçekleştiğini ve kanalizasyon sisteminin 
döşenmediğini belirttiler.

Esnafı düşündüren asıl sorun kendi imkanlarıyla 
yaptıkları döşemelerin ihmal edilen kanalizasyon 

sisteminin yapımı için tekrar sökülmesi gerektiği ve 
bu süre zarfında kepenk kapatmak zorunda kalacak 
olmaları.

Kayseri Çarşısı esnaflarından Ubeyid Sadık Hayat 
şikayetini yetkili taraflara iletmek için Tba’ya, 
“Kanalizasyonu yapan taraflara, bu işi bayramda 
yapmalarının çok iyi olacağını söylemek istiyorum. 
Çünkü nasıl olsa bayramda dükkan açmayacağız. 
Biz zaten yedi ay iş yapmadık, esnafların hepsi 
tadilat nedeniyle dükkanını kapatmak sorunda 
kaldı. Tekrar bu durumlara düşmek istemiyoruz.” 
dedi ve konuşmasına şöyle devam etti:

“Zemin döşemelerinin ücretini biz ödemiştik, şimdi 
tekrar sökülecek ve tekrar yeni döşeme için gerekli 
ödemeyi bizim yapmamızı istiyorlar. İnsanların 
bunca süre işsiz kalmasını bile takdir etmeden 
böyle bir hata yapmışlar, aslında bu zararın hepsini 
karşılamaları gerekir. Kanalizasyon eksiğini daha 
önceden düşünmeleri gerekirdi.”

Kayseri Çarşısı’nın Çözülmeyen 
Sorunu ‘Kanalizasyon’

Mehmet Ferit Erbiloğlu

Seçimler, demokrasinin 
güven anahtarıdır. Çünkü 
herkes eşit ve özgür 
iradesiyle sandığa gider. 
Kendisini temsil etmesini 
istediğin kişi için 1 oy, 
sadece 1 oy "gizlice" 
sandığa atar. 

İşte biz 2003 yılında 
Saddam Hüseyin gibi bir 
diktatörden bu nedenle, 
bu umut ve hayallerle 
kurtulduğumuza 
sevindik. 

Maalesef ki 2003 yılından 
günümüze kadar, hiçbir 
zaman olması gereken 
gibi bir seçim geçirmedik. 
Her seçimin ardından 
farklı yöntemlerle aynı 
sonuçlar elde ediliyor.  
İşte bu durum halkı, 
seçimlere karşı bir 
umutsuzluğa sürükledi. 
Son seçimde katılım 
oranına baktığımızda 
bunu gayet net bir şekilde 
görebiliyoruz. 

Seçimden hemen bir 
gün sonra, evimin 
yakınlarındaki bir fırına 
ekmek almaya gittim 
ve sıramı beklerken 
seçimden bahseden 
iki yaşlı teyzenin 
konuşmasına şahit 
oldum. 

Biri diğerine, “Parmağın 
mürekkepli değil seçime 
katılmadın mı?” diye 
sordu. Diğer teyze ise 
"Ne ben, ne eşim, ne 
de kızım oy vermeye 
gitmedik çünkü boşuna 
kendimizi yormamıza 
gerek yok, nasılsa çoktan 
kimin kaç oy alacağı belli, 
anlaşma bitmiş biz niye 
kendimizi kandıralım 
ve boşu boşuna gidip oy 
kullanalım." diye cevap 
verdi. 

Evet artık insanlar 
seçimlere karşı inancını 
yitirmiş durumda.  

Irak'ta bundan farklı 
başka bir seçmen profili 
daha var, o da 1 den fazla 

oy kullanıp bunu da 
övünerek anlatan hatta 
anlatmakla yetinmeyip 
sosyal medyada 
paylaşanlar. 

İşte son seçimlerde 
değişen ise, birden 
fazla oy kullananları 
pek sahada göremedik 
tabiki özel oylamalar 
hariç. Çünkü özel 
oylama yapılan yerlerde 
özellikle Kerkük'te seçim 
merkezlerine kapılar 
yetmemişcesine bir 
de pencereden adam 
geçiriyorlardı. Bunun çok 
sayıda videosunu medya 
ağlarında gördük.

Malumunuz bu kez 
milyon dolarlar harcanıp 
elektronik sandıklar 
kuruldu. Haliyle sistem 
elektronik olunca, 
oyunlar da elektronik 
oynandı.

Kerkük gösterilerinde 
sosyal medyada fenomen 
olan "Le bu nadı Abadi" 
diyen göstericinin 
anlattığı gibi, cihaza ne 
yerleştirirsen yerleştir 
çıkan ürün hep aynı. 

Neyse bu kez de 
önümüzde bölgesel 
yönetim seçimleri var ve 
biz Türkmenleri en çok 
ilgilendiren konu, bize 
ayırılmış olan 5 kota. 

Umarım yıllardır 
yaşanan oyunlar bir 
kez daha yaşanmaz ve 
Türkmen seçmenler 
kendi temsilcilerini 
ister bir ister bin oyla 
parlamentoya gönderir, 
yeter ki başka şekilde 
müdahaleler olmadan 
gerçekleşsin. 

Herkes gerçekleri görüyor 
ve biliyor. Kimisi çıkarı 
için kimisi de korkusu 
nedeniyle itiraz etmiyor. 
Halbuki herkes bilmelidir 
ki baskılar ve haksızlıklar 
gün gelir sadece 
huzursuzluk doğurur.

Unutmayın ki, herkese, 
"nasılsa kazanan belli"  
dedirterek, sadece ve 
sadece demokrasiyi 
katletmiş olursunuz.

Nasılsa 
Kazanan 
Belli Ramazan ayında hastalıkların çoğalması, özellikle 

dışarıda tüketilen yiyecek ve içeceklerin denetimi 
ayrıca hangi ortamlarda üretildikleriyle ilgili soruları 
akla getiriyor.

Erbil-Merkez Acil Hastanesi Müdür Yardımcısı ve 
İnsan Hakları Savunucusu Celil Abdullah Aziz, 
Ramazan ayında vatandaşların sağlıkla ilgili şikayetleri 
hakkında Tba'ya konuştu.

Celil Abdullah Aziz, Ramazan ayında hastanelerine 
müracaat eden hasta sayısına ilişkin, "Elimizde olan 
rakamlara göre, günde 100 ile 200 civarında vatandaş 

Erbil-Merkez Acil Hastanesi'ne müracaat ediyor. 
Hastaların çoğu ishal ve kusma şikayetleriyle bize 
başvuruyor. Bu şikayetlerle gelen hasta sayısı Ramazan 
ayında oldukça arttı. Ayrıca 1 Mayıs -1 Haziran 2018 

tarihleri arasında yaklaşık 3 bin kişi hastanemize 
müracaat etti." dedi.

Vatandaşların hasta olma nedenlerine değinen Celil 
Abdullah Aziz, “Vatandaşlar iftar vaktinde dışarıdan 
aldıkları ürünleri tükettikleri için hastalanıyor. 
Özellikle de Ramazan ayında çokça yapılıp satılan 
meyve sularından dolayı hastalanıyorlar. Örneğin; 
birkaç gün önce yerel lor peyniri tükettiği için 
zehirlenen bir aile geldi. Bunun gibi birçok vaka 
var." şeklinde açıklama yaptı.

Dışarıda yapılan meyve sularının insan sağlığını 
etkilediğini belirten Erbil-Merkez Acil Hastanesi 
Müdür Yardımcısı, "Erbil Sağlık Dairesi’ne bağlı 
sağlık gözlemcileri dükkanları denetlemeli, özellikle 
de meyve sularını güneşte bırakıp içeceklerin 

bozulmasına neden olan satıcılar denetlenmeli. Bunlar 
insanların hastalanmasına en büyük neden." diye 
konuştu.

Celil Aziz, son olarak vatandaşlara dışarıdan aldıkları 
gıda ürünleri konusunda dikkatli olmaları uyarısında 
bulundu. 

Ramazan’da Yapay Meyve 
Suyu Kurbanları

Kimsesizler Yurdu Sizi Bekliyor
Ramazan Bayramı'nda çocuklar aileleriyle birlikte 
güzel ve eğlenceli zaman geçirir, ancak kimsesizler 
yurdunda bayram daha farklı geçiyor. Birçok annesiz 
ve babasız çocuk aile ortamından, şefkat dolu anne 
kucağından uzak bir şekilde bayramı yaşıyor ve sizleri 
bekliyor. 

Sosyal araştırmacı ve kimsesiz kız çocuklarının 
barındığı Handa Evi Müdürü Kejal Cemal, "Bayram 
sabahı normal evlerde olduğu gibi burada da yemek 
hazırlanır ve tüm yurt idaresi olarak çocuklarla 
bayramlaşmaya geliriz." dedi.

Cemal, kimsesizler yurdundaki çocukların yaşamlarına 
ilişkin Tba'ya konuştu.

Handa Evi'ni bize anlatabilir misiniz?

Kimsesiz kız çocuklarını gözlemleyen Handa Evi, 
Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Sosyal Gözlem 
Müdürlüğüne aittir. Çocuklar buraya şu şartların 
olması durumunda alınıyor; annesi ya da babası 
veya ikisini de kaybetmiş, yakınlarını kaybetmiş 
yani kimsesiz. Ayrıca annesi ve babası ayrılmış veya 
mahkum edilmiş çocuklar da alınıyor. Yani bir çocuğa 
bakacak kimsenin olmaması durumunda, biz ona diğer 
çocuklar gibi olağan bir hayat sunmaya çalışıyoruz. 
Yemek, sağlık, eğitim, oyun alanı ve kalacak yer gibi 
ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bizim buradaki amacımız, 
çocuklar için normal bir hayat koşulu oluşturmak 
ve onların bu konularda eksiklik hissetmemesini 
sağlamak.

Sağlık konusuna gelirsek, çocukların 
sağlığını nasıl denetliyorsunuz, hastaneniz 
var mı? Devamlı olarak kontrol ediliyorlar 

mı?

Kurumumuz içerisinde hastane bulunmamaktadır 
ancak sağlık ekibimiz var ve en iyi şekilde çocuklara 
gözkulak oluyorlar. Gerekli durumlarda çocukları 
doktora götürüyorlar. Çoğu zaman da doktorlar 
çocukları kontrol etmek için bizi ziyaret ediyor ve en 
iyi tedaviyi yapıyorlar. Olağanüstü bir durum oluşursa, 
özel veya devlet hastanesine gidilip, her şekilde 
sağlıklarını korumaya özen gösteriliyor.

Çocukların günlük aktiviteleri neler?

Öncelikle bir çocuk buraya geldiğinde onun 
normal bir çocuk gibi olması için çabalıyoruz. 
Onun normal koşullarda yaşamasına, temel 
ihtiyaçlarının karşılanmasına ve onun kendisini yalnız 
hissetmemesine özen gösteriyoruz. Okul zamanı her 
çocuk dersleriyle ilgileniyor. Tatil zamanında ise farklı 
aktivitelerimiz var. Örneğin; resim, bilgisayar ve müzik 
odamız mevcut. Çocuklar ilgileri ve yeteneklerine 
göre nereyi seçerlerse orada vakit geçirirler. 
Bunların haricinde onları dışarıya da götürüyoruz. 
Annesi ve babası olan çocuklarla aralarında bir 
fark hissetmesinler diye onları dışarıda aktivitelere 
götürüyoruz ve boşluklarını doldurmaya çalışıyoruz. 

Giyim ihtiyaçları nasıl temin ediliyor?

Devlet yılda iki kez yaz ve kış mevsimleri için çocuklara 
elbise temin ediyor. Harçlıkları da var. Onlar için 
temin edilen parada harçlıkları da bulunuyor. Küçük 
çocuklar ayda 30, büyükler ayda 45 bin dinar harçlık 
alıyor. Günlük olarak dağıtıldığında küçükler bin dinar, 
büyükler de bin 500 dinar harçlık alıyor. Çocuklar 
harçlıklarıyla markete gidip istediği bir şeyi alabiliyor, 
bu da onun burada bir şeylere sahip olduğunu 
hissetmesini sağlıyor. Aynı zamanda bu çocuğun 
psikolojisi için de iyi bir şey.

Bunun haricinde yardımsever insanlar da var. Onlar 
durumlarına göre bize yardım ediyorlar. Bazıları 

çocukları bir parka, lunaparka veya küçük bir geziye 
götürmek istiyor. Bazen de onları yemeğe götürüyor 
veya elbise alıyorlar. Bu kişiler yapabildikleri kadar 
çocuklara sağlık veya çeşitli konularda yardımcı 
oluyorlar. Bu olanlar da bizim gözlemimiz içerisinde 
oluyor.

Bayramda çocuklar için ne tür aktiviteleriniz 
olacak?

Bayram sabahı normal evlerde olduğu gibi burada da 
yemek hazırlanır ve tüm yurt idaresi olarak çocuklarla 
bayramlaşmaya geliriz. Konuklarımız veya çocukların 
tanıdıkları gelirler. Bazen çocuklar bayram boyunca bu 
tanıdıkların yanında kalır. Bayramı böyle yaşarlar ve 
huzurlu hissederler.

Çocuklar birkaç günlüğüne izin alabiliyorlar 
mı?

Evet alabilirler ancak bizim onların nereye gittiğini 
bilmemiz gerekir. Örneğin; amcasına, dayısına, halasına 
mı diye. Çocuklar dönene kadar evleri ziyaret eden 
heyetlerimiz var, biz her şekilde bu çocukların o evde 
iyi olup olmadığını bilmek için onları gözlemliyoruz. 
Eğer çocuğun psikolojisini bozan faktörlerin olduğunu 
görürsek, yönetim olarak izin vermeme kararı alırız. 
Herhangi bir sorun olmadığını gördüğümüz zaman da 
bizim de bir sorunumuz olmaz. 

Çocukların bakımını üstlenmek için gelenler 
oluyor mu?

Evet oluyor. Gelen aileler çocukları olmayan veya 
çocuk sahibi olamayan aileler. Onlar da daha çok 
nüfusu olup buraya getirilen değil de nüfusu olmayan 
çocukları evlat edinmek istiyorlar. Çünkü onların uzak 
akrabağları (amca, dayı, hala...) olduğu için onların 
bakımını üstlenmek zordur. Onların izin vermemesi 
ve evlat edinmek isteyen ailenin razı gelmemesi buna 
neden oluyor. 

Gelenler daha çok bebekleri evlat edinip kendi 
nüfuslarına almak istiyor. Çocukların ebeveyinleri 
olmak istiyorlar. Bu da, yarın öbür gün kimse bu çocuk 
benim demesin diye yargı yoluyla olur. 

Çocukların yaş aralıkları 
nedir?

Buradaya 3-18 yaş arasındaki çocukları alıyoruz. Bunun 
dışında özel durumlar da oluyor. Örneğin; 18 yaşını 
geçen kızlarımız oluyor ancak gidecek yeri olmadığı 
için gönüllü olarak burada kalıp gece küçük çocukları 
gözetliyor. Erkekler de daha çok işe veya dışarı çıkıyor. 
Fakat kızların gidecek yerleri olmadığında burada 
kalabilirler ve bir gönüllü olarak çalışabilirler. Bu 
vakalar da çok az. Böyle 1 veya 2 durum oldu.

Söz ettiğiniz yaşın altındaki çocukları 
almıyor musunuz?

Erbil merkezinde böyle bir bölümümüz yok. 
Süleymaniye Gözetim Müdürlüğünde bu bölüm 
mevcut. Yani 4 yaşından küçük çocuklar oraya 
naklediliyor ve orada bakılıyor.

Yurttaki çocuk sayısı kaç?

Sayı tam olarak belli değil. Şimdilik 20 çocuk var, ama 
yarın başka çocuklar gelebilir veya durumları iyi hale 
gelen ebeveyinlere çocukları tekrardan teslim edebiliriz. 
Halihazırda bizim gözetimimizde 20 kız çocuğu 
mevcut ayrıca erkek çocukların kaldığı bölümde ise 46 
çocuk var.

Haber: Ali Antar
Foto: Çoban Timur

Haber: Ali Salim
Foto: Muhammed Emin
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Meyve olarak sayılan hurma Müslümanlar arasında kutsal bir yiyecektir.

Müslümanlar genel olarak İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in (SAV) sünnetini 
yerine getirmek için Ramazan ayında oruçlarını hurma ile açar.

Erbil'de tezgahlarda onlarca çeşit hurma var ve fiyatları 3-30 bin dinar arasında 
değişiyor.

Kardeşleriyle beraber uzun yıllardır hurma satan Hogr Hadi Şükür, 
hurma çeşitleri, fiyatları ve piyasanın durumuna ilişkin Tba'ya 
konuştu.

Irak hurmasına değinen Şükür, bu hurmanın ağustos ayında 
olgunlaştığını, kış mevsimi için koruyucu dolaplarda saklandığını 
ve satıldığını belirtti.

Şükür sattığı hurma çeşitleri hakkında, "Burada 10-11 çeşit 
hurmamız var. Suudi Arabistan hurması olan acve, kutsal 
Medine'nin en iyi hurma çeşididir. Öte yandan İran’dan birkaç çeşit 
hurma geliyor." dedi.

Hurmaların fiyatları hakkında bilgi veren Hogr Hadi Şükür, şunları 
söyledi:

"Hurmaların fiyatı 3-30 bin dinar arasında değişiyor. Ramazan 
ayında satışlarda gözle görülür bir artış oluyor. Diğer aylarda hurma 
satışları o kadar fazla değil. Ramazan ayında insanlar hurma çok 
alıyor ancak bu da Ramazan'ın 10-12'inci gününe kadar böyle, daha 
sonra satışlar azalıyor. Çünkü bir kilo hurma en az 10 gün yetiyor."

Şükür, son olarak en çok tercih edilen hurma çeşidine dikkat çekerek, "Daha çok 
Suudi Arabistan hurmaları tercih ediliyor, çünkü diğer hurmalara göre tadı daha 
güzel. Ayrıca diğerlerine göre daha pahalı. İran hurmalarının da satışı iyi. İran’dan 
paket halinde getirdiğimiz bazı markaların hurmalarını burada kiloyla satıyoruz." 
diye konuştu.

Hurma Cenneti Irak’ta İran ve Suudi 
Arabistan Hurması Revaçta 

Bu yıl fitre 3 bin dinar

Irak'ta birçok doğal su kaynağı olmasına rağmen, 
susuzluk sorunu yaşanıyor. İddialara göre Dicle 
Nehri'ndeki su oranı azalmış durumda. Türkiye 
tarafından inşa edilen Ilısu Barajı'nda 1 Haziran’dan 
itibaren su tutma işlemine başlanmıştı. Ancak barajda 
1 Haziran 2018'de başlatılan su tutma işleminin 
durdurularak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın talimatlarıyla 1 Temmuz’a ertelendiği 
bildirildi. Su tutma işlemi, Dicle Nehri'ndeki su oranının 
azalmasındaki bariz neden olarak gösteriliyor. 

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız düzenlediği 
son basın toplantısında su tutma işlemine ilişkin, 
“An itibariyle, Dicle’nin suyu Ilısu’da tek damlasına 
dokunulmadan Irak’a sevkedilmektedir. Ilısu’nun 
kapakları Irak için açılmıştır. İkinci kez aldığımız 
bu erteleme  kararıyla, komşumuzun ihtiyaçlarını 
kendi ihtiyaçlarımızın önüne koyabildiğimizi bir kere 
daha gösterdik. 1 Temmuz 2018’de Ilısu’da yeniden 
su biriktirmeye başlarken, önemli miktar suyu ikili 
mutabakatımız çerçevesinde Irak’a aktarmayı da 
sürdüreceğiz.” şeklinde açıklamada bulundu.

Konuya açıklık getirmek adına Selahaddin Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Baraj ve Su Kaynakları Bölümü'nü 
ziyaret etme gereği duyduk. Bu alanda bir bilim uzmanı 
olan öğretim görevlisi Halil Kerim Hamadamin, öncelikle 
Irak'taki su kaynaklarına ilişkin konuştu.

Hamadamin, "Genel olarak Irak 2 ana nehire sahip. 
Bunlar Dicle ve Fırat nehirleri, ikisinin de kaynağı 
Türkiye'den başlıyor. Fırat Nehri, goemetrik yapısına 
göre Kürdistan Bölgesi'nden geçmiyor. Dicle Nehri 
ise kendinde birkaç kanal barındırıyor, bu da nehri 
zenginleştiriyor.” dedi ve konuya ilişkin ayrıntılı bilgi 
verdi:

“Ana Dicle Irak topraklarına bağlı olan Fişhabur 
havzasına ulaşıyor, ondan sonra da Büyük Zap 
geliyor. Genel olarak Dicle Nehri'nin 5 kanalı 
var. Necip Harufa bir kitabında, 1970'li yıllarda 
Irak'taki Dicle Nehri'nin bir yılda 45 milyar 
metreküp (m³) su ürettiğini belirtiyor. Küçük 
Zap'ta sadece tek bir engel mevcut, o da Dukan 
Barajı. Sirvan Akarsuyu üzerinde 2 engel inşa 
edilmiştir, onlar da Derbendihan ve Hamrin 
barajlarıdır. Alvand Akarsuyu'nun da kaynağı 
İran'dan başlayıp Hanekin'e doğru geçer. Öte 
yandan Karoh Nehri de var ve bu da Dicle Nehri'ne 
boşalıyor." 

“Ürdün'deki her birey bir yıl için 150 m³ su hakkına 
sahip, Irak'ta 1500 m³, Kürdistan Bölgesi'nde 3 bin 

m³'ten fazla”

Halil Kerim Hamadamin, Irak ve Ürdün arasındaki su 
tüketimi farkına değinerek, "Ürdün'deki her birey bir 
yıl için 150 m³ su hakkına sahip. Buna karşı Irak'ta bu 
rakam 1500 m³ ve Kürdistan Bölgesi'nde 3 bin m³'ten 
fazla. Eğer biz ve Ürdün arasında bir ayrım yaparsak, 
kaynak bakımından hiçbir şekilde suyumuzun az 
olduğunu söyleyemeyiz. Burada iki şey söz konusu, 
biri su idaresi, diğeri de su emniyeti. Ülkeler sularını 
korumalı ve onları kullanabilmeli. Biz bu iki konuda çok 
gerideyiz. Ziraat Bakanlığı tarafından 2 stratejik plan 
çizildi. Planlar 5 yıldan oluşmakta. Yani her planın 5 yıl 
süresi var. Birincisi 2007'den 2012'ye, diğeri de 2012'den 
2017'ye." ifadelerini kullandı.

“Musul Barajı’nın asıl kapasitesi 11 milyar m³ ancak 
4-5 milyar m³’ten fazla su depolayamıyor” 

Hamadamin, var olan barajlar ve kapasiteleri hakkında şu 
açıklamalarda bulundu:

"Barajlar Genel Müdürlüğü, Dicle Nehri ve kanalları 
üzerinde 10'dan fazla büyük stratejik engeller inşa 
etmek için plan hazırlamıştı. Aslında Dicle Nehri'nde 
sadece 2 büyük baraj var. Bunlardan biri su depolama 
sorunu olan Musul Barajı. Bu barajın asıl kapasitesi 11 
milyar m³ su depolamak ancak 4-5 milyar m³’ten fazla 

su depolayamıyor. İkincisi de Samara Barajı, bu da Dicle 
Nehri üzerinde inşa edildi. Serser Irmağı'na 1000 m³ su 
yöneltme kapasitesi var. Bu düşünce, 1982 yılında Irak'ta 
genel araştırma yapan bir Rus şirketine ait. Atatürk 
Barajı'nın inşası tamamlandığında Fırat Nehri'nde 
bir süreliğine kuraklık oluştu. Bu olaydan sonra söz 
konusu araştırma işleme sokuldu ve Suriye tarafından su 
kesilebilir endişesi ile proje uygulandı.  1000 m³ suyun 
200'ü Dicle Nehri'ne yöneltiliyordu. Diğer 800'ü de Fırat 
Nehri'ne gönderiliyordu. Sorun bu şekilde çözüldü."

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi'ndeki su projeleriyle 
ilgili bilgilerini paylaşan Hamadamin, "Kürdistan 
Bölgesi'nde Dicle Nehri'nin kanalları üzerinde inşa 
edilecek 10 ana baraj projesi var. Ayrıca yaklaşık 
bir milyon ile bir milyon 500 bin m³ su depolama 
kapasitesine sahip 100 adet küçük baraj projesi var. 
Barajdan daha küçük ve bir engel gibi olan yüzlerce 
havuz (pond) var. Bunlar içilebilir sular için çok faydalı 
ve bu havuzlardan 70 tanesini kendimiz tasarladık. 
Büyük projelere yönelik araştırmaların bazıları sona 
ermiş durumda ancak söz konusu 10 barajın herhangi 
biri uygulamaya geçmedi. Sadece önceki rejim 
döneminde barajlar yapıldı. Bazı küçük barajların inşası 
tamamlandı, diğerlerinin de inşası krizden dolayı durdu." 
dedi.

Öğretim görevlisi Hamadamin, Ilısu Barajı ve Dicle 
Nehri'ndeki su oranının azalmasına ilişkin, "İnşa edilen 
her baraj su krizi yaratır. Bu kriz baraj 
dolana 

kadar devam eder. Örneğin; 
Ilısu Barajı'nın inşası bir 
süre önce tamamlandı 
ve dolması için birkaç 
yıl gerekli. Yani 
birinci dolum. Bu 
da 3 yıl veya 4 yıl 
sürer. Bu konuyla 
ilgili siyasi 
protokol var 
ve bu konu 
böyle çözüme 
kavuşabilir ama 
Ortadoğu'da 
sadece güç ve 
anlaşma ile karara 
varılır.” dedi ve 
sözlerine şöyle 
devam etti:

“Değinilmesi gereken 
bir nokta da şu, anlaşma 
imzalandığında iki 
ülkenin nüfusu baz alınır. 
Yani 30 yıl önce bir ülkenin 
50 milyon vatandaşı varsa, 30 
yıl sonra bu komşu ülkeye aynı 

oranda su veremez. Çünkü nüfus sayısı 100 milyona 
ulaşmıştır ve daha fazla suya ihtiyaç duyar. Bu yüzden 
siyasiler ve diplomatlar anlaşma yoluyla bu sorunları 
çözebilir. Musul Barajı gibi 11 milyar m³ su depolama 
kapasitesine sahip bir barajın varsa ve teknik sorunlardan 
dolayı 5 milyar m³'den fazla su depolayamıyorsan, 
komşularının ne günahı var?”

“Türkiye Dicle Nehri'nin yönünü değiştirmedi ve 
suyunu da kesmedi”

Türkiye ve İran’ın su tutma işlemlerini kıyaslayan 
Halil Kerim Hamadamin, Türkiye’nin İran gibi 
davranmadığını ve tüm kanallar üzerinden baraj 
yapmadığını vurgulayarak, “Örneğin; İran Küçük Zap'ın 
tüm kanalları üzerinde baraj inşa etti, öyle ki, istese 
tek damla su Kürdistan Bölgesi'ne göndermez. Ama 
Türkiye bunu yapmadı, enerji üretecek daha sonra da 
bize su gönderecek. Şüphesiz Dicle Nehri'nin de yönünü 
değiştirmedi ve suyunu da kesmedi. Ama İran çoğu 
yönleri değiştirdi ve kesti. Türkiye böyle bir baraj inşa 
ettiği zaman, şüphesiz Irak'ın onunla anlaşması lazım. 
İstediği su miktarını belki de para karşılığında temin 
edecek.” diye konuştu.

“Güçlü bir su idaresi gerekli”

Ülkede güçlü bir su idaresinin altını çizen Hamadamin, 
“Kelek dediğimiz Büyük Zap üzerinde Türkiye çok 
fazla baraj inşa edemedi çünkü PKK'nın siyasetinden 
dolayı o bölge sakin bir bölge değil. Son döneme kadar 
sadece 2 baraj inşa edilmişti. Kelek Köprüsü üzerinde 
durduğumuz zaman Kelek suyunun boşa gittiğini ve 
Dicle Nehri'nin ana havzasına aktığını görebiliriz. Bu 
su tek başına tüm Kürdistan Bölgesi'ne yetebilir. 6'ncı, 
7'nci ve 8'inci ayda en az saniyede 60 m³ su dökülüyor. 

Büyük Zap üzerinde bu suyu kontrol altına alacak bir 
barajımız yok. Behma Barajı'nın inşasıyla birlikte, 
Irak'ın iyi derecede enerji elde etmesi ve elektrik 
satması konusunda anlaşma vardı. Eğer elektirik 
istasyonlarına harcanan mazot miktarını toplarsak, 
yıllık harcanan milyarlarca dinar ile 15 büyük baraj 
inşa edebilirz." değerlendirmesinde bulundu.

Irak’ta Baraj Yetmezliği
Bütün Barajlar Rejim Döneminden Kalma

Ramazan ayında Müslümanlar bu kutsal ayın 
gelişiyle birlikte farz ve sünnetleri tam ve 
doğru şekilde uygulamaya çalışır.

Fitre ise Ramazan'ın vaciplerinden 
biridir. Vatandaşlar her birey için 
fitre miktarı çıkarır ve yüce Allah 
yolunda bağışlar. 

Konuya ilişkin Tba'ya 
açıklamada bulunan Karaçınaga 
Camii İmamı Goran Faruk 
Osman Şeyhani, fitre vermek 
zorunda olan kişilere 
değinerek, "Sahih bir hadiste, 
Peygamberimiz Muhammed 
(SAV) şöyle buyuruyor:

 فََرَض رسوُل اهلّل }صلى اهلل عليه وسلم{ َزَكاَة الِْفْطِر
 َصاعًا ِمْن تَْمٍر أْو َصاعًا ِمْن َشِعيٍر َعلى ُكّلِ َعْبٍد أْو ُحّرٍ

َصِغيٍر أْو َكِبيٍر َذَكٍر أْو أُنَْثى ِمَن الُمْسِلِميَن

Yani, fitre, Müslümanlardan büyük-küçük, 
kadın-erkek, her bir hür ve köle üzerine bir kase 
hurma veya bir kase arpa olarak farz kılındı." 
açıklamasında bulundu.

Fitre dağıtılacak kişilerin zekat alma niteliklerini 
taşıması gerektiğini belirten Şeyhani, "Allah'ın (c.c) 
zekat ve fitre almaları için belirlediği 8 sınıf var. 
Bunlar da; yoksullar, borçlular vb." dedi.

 

Şeyhani, fitrenin ne kadar olduğu ve nasıl verildiği 
hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Bu konuda alimlerin genel olarak 2 görüşü var. 
Birincisi, 'Peygamber evendimizin (SAV) yaptığı 
gibi gıda olarak verilmeli.' görüşü. İkincisi de, 

'İslam dini kulların menfaati için inen bir 
din. Parada insanın menfaati bulunuyor.' 

görüşü. İmam-ı Hanefi (İmam-ı a’zam 
Ebu Hanife) şöyle buyuruyor: Eğer 

bir yoksula para verirsen, gidip 
pirinç, buğday veya istediği 

herhangi bir gıdayı alabilir. 
Sen pirinç veriyorsun ama ya 
onun zaten pirinci varsa, yağa 
veya başka bir gıdaya ihtiyaç 
duyuyorsa? Bu yüzden eğer 
fitreyi para olarak verirsen, 
o zaman ihtiyacı olanı 
alabilir. 

Ömer bin Abdulaziz, 
Hasan el-Basri ve Sufyan 

Suri, İmam-ı Hanefi'nin bu 
görüşündeler. Ama İmam-ı 

Şafii, İmam-ı Maliki ve İmam-ı 
Ahmet (İmam-ı Ahmed 

bin Hanbel) mezheplerinde 
yiyecek vermenin daha iyi olduğu 

belirtiliyor.” 

Fitreyi gıda olarak veren her bireyin, 2 
kilo 300 gram pirinç veya 2 kilo 40 gram 

buğday vermesi gerektiğini kaydeden Karaçınaga 
Camii İmamı Goran Faruk Osman Şeyhan, 
"Gıda miktarının belirlenmesinin ardından 
Alimler Birliği pirinç ve buğday miktarını 
hesapladıklarında her birey için 2 bin 500 Irak 
dinarı çıktı. Ancak bu miktarı 3 bin dinar olarak 
belirlediler." ifadelerinde bulundu.

Haber: Muhammed Emin

Haber: Ziya Uzeiry
Foto: Ali Salim

Haber: Ali Salim
Foto: Muhammed Emin
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Tba Yayınları'nın ilk kitabı çıktı!.. 
 

Tba Yayınları, Türkmen şair İdris Halup Kasap'ın 110 adet şiirinin 
yer aldığı "İlk Petek" adlı şiir kitabını okurlar ile buluşturdu. 

 
153 sayfalık kitapta Türkmen ve Türk edebiyatının birçok örneğini 

bulabileceğinizden eminiz. "İlk Petek" adlı kitabı Erbil'in birçok 
kütüphanesinden ve Tba merkezinden temin edebilirsiniz.

Tükenmeye Yüz Tutan Gelenek 
‘Ramazan Davulculuğu’ 

Ramazan ayında halkı sahura kaldırmak için mahalle aralarında çalınan 
davul geleneği çok eski yıllara dayanıyor. Eski zamanlarda daha da meşhur 
olan bu gelenek artık günden güne azalmaya başladı. 

Erbil’de belirli kişiler Ramazan ayında davulculuk yapmak için 
kayımakamlıktan işe alınırdı ve bu işi yapmak için kaymakamlıktan izin 
belgeleri alırlardı. Kaymakamlık görevlendirilen davulculara cüzi bir 
miktarda maddi yardımda bulunurdu. 

Erbil’in en eski mahallesinden biri olan Arap Mahallesi’nin Muhtarı 
Usame Ganım Muhyeddin, Ramazan ayının olmazsa olmaz bir geleneği 
olan Ramazan davulculuğuna ilişkin Tba’ya açıklamalarda bulundu.

Eskiden Şema adlı davulcunun çok meşhur olduğunu belirten Usame 
Ganım muhyeddin, “O, her yıl gelirdi davul çalardı, Arap Mahallesi’nde 
yirmi-otuz yıl bu işi yaptı ancak son birkaç yıldır yapmıyor. Ramazan 
davulculuğu Irak’ta yayılmış güzel bir gelenekti. Bağdat ve Musul’da da 
bu gelenek yaygındı. Ama şimdi kimse yapmıyor ya da sayıları çok az.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Davulcuların Ramazan boyunca sahur vakitleri davullarıyla mahalleri 
dolaştıklarını belirten Muhtar Usame Ganım Muhyeddin, “Ramazan 
davulcuları bayrama bir-iki gün kala evleri bir bir dolaşırlardı. İnsanlar da 
onlara bahşiş verirdi.” dedi.

Bu geleneğin devam etmemesine ilişkin Usame Ganım Muhyeddin, 
“İsanlar artık Ramazan ayında sahurdan önce uyumuyor. Televizyon veya 
internet var, bunlarla zaman geçiriyorlar. Ne yazık ki birçok meslek gibi 
Ramazan davulculuğu da yok olmaya doğru gidiyor.” şeklinde açıklama 
yaptı. 

Arap Mahallesi Muhtarı Usame Ganım Muhyeddin  son olarak, gelecek 
yıl kaymakamlığa Ramazan davulculuğunun devam etmesi için eskisi gibi 
görevlendirme yapmaları yönünde talepte bulunacağını belirtti.

Türkmen medyasına yeni bir 
soluk getiren Türkmen Basın 

Ajansı (Tba), Tba Magazin ile bir 
ilke daha imza atıyor. 

Tba Magazin yoluyla 
Türkmeneli’ndeki magazinsel 

haberleri takip edebilir, sevdiğiniz 
sanatçılar hakkında bilgi 

edinebilirsiniz. 

Türkmeneli'nin 
İlke ve Tek 
Magazin sayfası

Haber: Ali Salim Fattah


