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IKBY'de 31 Yıldır Sayım Yapılmıyor

Erbil İstatistik Müdürü
Saman İzzeddin "Irak'ta genel olarak 1987 yılında

Arap

Kürt

Türkmen

sayım işlemi yapıldı. Bu tarihten sonra
ülkede son sayım ise 10 yıl sonra 1997'de
gerçekleştirildi. O dönemde de federal bölge
olduğundan sayım Kürdistan Bölgesi'ni
kapsamadı. 2008, 2009 ve 2010 yıllarında
sayım işlemlerinin gerçekleşmesi için
hazırlıklar yapıldı ancak bir
sonuca varılamadı.

Irak parlamentosunda konuya ilişkin karar
çıkarıldı ve bütçe tahsis edildi, fakat siyasi
nedenler ve birkaç konudaki anlaşmazlıktan
dolayı işlemler durdu ve yapılmadı."

Erbil Valisi
Nevzad Hadi
Konuya ilişkin Tba'ya yaptığı
açıklamada, "Sayım yapılmadığından
Erbil'deki Türkmen sayısını
belirleyemeyiz. Sayım yapılmadığı sürece
kimse bir oluşumun nüfusu hakkında

açıklama yapamaz. Veri olmadığından
dolayı Kürt, Türkmen ve Hristiyanların
sayısını net bilemeyiz. Bu konuda ne
söylenirse, bu o kişinin düşüncesidir."
ifalerde bulundu.

Türkmen Allah'a Emanet
Okulları
Erbil'deki Türkmen okullarında
yıllardır var olan sorunların çözümü
için bugüne kadar kayda değer bir
adım atılmış değil.

Türkmen okullarında öğrenciler,
hocalarının veya kendilerinin
çevirmek zorunda kaldığı
el yazması kağıtlarda ders çalışmak
zorunda kalıyor.

Türkmen Liderlerden
Erdoğan'a Tebrik Mesajı
Türkmen liderlerden, Eski
Irak Türkmen Cephesi (ITC)
Başkanı ve Türkmen Kardeşlik
Ocağı-Erbil kurucusu
Sanan Ahmet Ağa ve ITC

ORSAM Uzmanı:
Türkiye tamamen
Erbil'i de göz ardı
etmiş değil

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve
27. Dönem Milletvekili Genel
Seçimi için 24 Haziran'da
sandık başına gitti.
Tba'ya konuşan Ortadoğu
Stratejik Araştırmalar Merkezi
(ORSAM) Irak Araştırmaları
Koordinatörü Bilgay Duman,
Türkiye'nin seçimden sonraki
dış politikası hakkında
değerlendirmede bulundu.

Bal, insanlık tarihi boyunca

tatlandırıcı ve koruyucu olarak
kullanılmış bir maddedir.
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6 Ayda 6 Bin
Göçmen

Cumhurbaşkanı ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip
Erdoğan, toplam oyların
yüzde 52,5'ini alarak yeniden
cumhurbaşkanı seçildi.

CHP'nin cumhurbaşkanı
adayı Muharrem İnce oyların
yüzde 30,6'sını, İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener
yüzde 7,3'ünü, HDP'nin adayı
Selahattin Demirtaş yüzde
7,33'ünü, Saadet Partisi Genel
Başkanı Temel Karamollaoğlu
yüzde 0,89'unu ve Vatan Partisi
Genel Başkanı Doğu Perinçek
ise yüzde 0,20'sini aldı.
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Iraklı Doktordan Uluslararası
Başarı-Kaynak olarak
gösterilecek
çalışması sonunda meyvesini
verdi.
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Çayhanelerin Modası
Geçmiyor

A

Iraklı doktorun 4 senelik
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Türkiye 24 Haziran Pazar
günü 13'üncü cumhurbaşkanı
ve 27'nci dönem
milletvekillerini seçmek için
sandık başına gitti.

Zebari Tba'ya yaptığı
açıklamada uluslararası toplum ve
kuruluşlardan, IKBY'de bulunan
göçmen ve sığınmacılara yönelik
yardımları arttırmalarını istedi.
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Erbilliler Tercihini Hangi
Baldan Yana Kullanıyor

Başkanı Erşet Salihi, Türkiye
Cumhurbaşkanı ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ı seçim başarısından
dolayı tebrik etti.
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sırlardır özellikle Ortadoğu'da
yaşayan insanların vakit geçirmek için
tercih ettiği kahvehaneler (çayhane),
günümüzde hala revaçta.
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IKBY'de 31 Yıldır Sayım
Yapılmıyor
2

30 Haziran Cumartesi 2018

Bir süredir Irak'ın, özellikle Irak Kürdistan

Bölgesi Yönetimi'nin (IKBY) sayım konusu haber
merkezlerinin ilgisi haline gelmiş durumda.
Sayımın önemli parametrelerinden biri, vatandaşların
ait olduğu millet. Araplar, Irak genelinde, Kürtler
ise IKBY'de birinci millet durumunda. Asıl soru şu,
Türkmen, Kildani, Aşuri ve Süryani gibi milletlerin
sayısı ne kadar?
Irak'ta üçüncü, IKBY'de ise ikinci millet olan
Türkmenlerin sayısı hakkında resmi bir veri yok.
Bir süredir Erbil'de Türkmenler arasında birkaç
farklı rakamdan söz ediliyor, ama bu rakamları
kanıtlayabilecek ve göz önünde bulundurulabilecek bir
belge yok.

Türkmen Basın Ajansı

söylenirse, bu o kişinin düşüncesidir." ifalerde bulundu.
Konuya daha fazla açıklık getirmek adına, Erbil
İstatistik Müdürü Mühendis Saman İzzeddin, Irak
genelinde ve özellikle IKBY'de sayım yapılmadığına
değinerek, "Irak'ta genel olarak 1987 yılında sayım
işlemi yapıldı. Bu tarihten sonra ülkede son sayım
ise 10 yıl sonra 1997'de gerçekleştirildi. O dönemde
de federal bölge olduğundan sayım Kürdistan
Bölgesi'ni kapsamadı. 2008, 2009 ve 2010 yıllarında
sayım işlemlerinin gerçekleşmesi için hazırlıklar
yapıldı ancak bir sonuca varılamadı. Öyle ki, Irak
parlamentosunda konuya ilişkin karar çıkarıldı ve
bütçe tahsis edildi, fakat siyasi nedenler ve birkaç
konudaki anlaşmazlıktan dolayı işlemler durdu ve
yapılmadı." şeklinde açıklama yaptı.
Öte yandan IKBY İstatistik Komitesi tarafından
yayımlan bir raporda, tahmini olarak 2018'de
IKBY'deki nüfusun 5 milyon 895 bin 52 kişi
olduğu belirtildi. Ama vatandaşların ait olduğu
millet açısından herhangi bir bilgi verilmedi.
Buna ilişkin İzzeddin, "Vatandaşların milletini ve
sayısını bilmek için sayıma ihtiyaç var." ifadesini
kullandı.

Aynı rapora göre, IKBY'nin nüfusu %2,4 oranında
arttı ve 2020 yılına kadar artış oranı %2,2'ye
inecek.

Erbil Valisi Nevzad Hadi Konuya ilişkin Tba'ya yaptığı
açıklamada, "Sayım yapılmadığından Erbil'deki
Türkmen sayısını belirleyemeyiz. Sayım yapılmadığı
sürece kimse bir oluşumun nüfusu hakkında açıklama
yapamaz. Veri olmadığından dolayı Kürt, Türkmen ve
Hristiyanların sayısını net bilemeyiz. Bu konuda ne

Saman İzzeddin, sayım işleminin sonucu ve
toplanan verilere değinerek, "Yine 2009 yılında
başka bir işlem ortaya çıktı. O da sınırlama ve
numaralandırma sonuçlarıydı. Halihazırda Irak ve
Kürdistan Bölgesi'nde tüm istatistikler bu sonuca
bel bağlıyor. Örneğin; bütçe, bu sonuçlara bakılarak
belirleniyor." bilgisini paylaştı.

Müdürlüğünün faaliyetleri hakkında, "Elimizden
geldiğince yıllık istatistikler gerçekleştiriyoruz.
Yaptığımız faaliyetler de Bölge illleri çerçevesinde. Erbil
İstatistik Müdürlüğünün plan ve stratejileri Kürdistan
Bölgesi İstatistik Komistesi tarafından hazırlanıyor.
Bizim stratejik planlarımız yıllık. Tahsis edilen bütçeye
göre, Erbil, Süleymaniye ve Duhok müdürlükleri proje

ve planlarını uygular." dedi.
Ekonomik krizin kendileri üzerinde gözle görünür etki
yarattığını ifade eden Erbil İstatistik Müdürü İzzeddin,
son olarak şunları söyledi:
"2014'ten beri oluşan ekonomik kriz ve bütçe kesintisi
genel olarak işlerimiz üzerinde gözle görülür bir etki
yarattı. Bu sadece bizi değil, hükümetin tüm kamu
dairelerini etkiledi. Bundan dolayı bakanlıkların
hazırladığı plan ve projeler uygulanamadı. Örneğin;
2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında yapılan işsizlik
sayımı gibi, Erbil'de dönem olarak yapılan istatistikler
vardı. Yani Kürdistan İstatistik Komistesi genel olarak
bu istatistikleri 3 müdürlükte de gerçekleştirdi."

6 Ayda 6 Bin Göçmen

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) Hükümeti

Uluslararası Raporlar Sorumlusu Dr. Dindar Zebari,
göçmenlerin durumuna ilişkin yaptığı açıklamada,
"Tarafçılık çekişmesi, milis güçlerin var oluşu ve
özellikle Bölge dışındaki yerlerde teröristlerin uyuyan
hücrelerinin bulunmasından dolayı 2018'in başından
beri Bölge'ye 6 bin göçmen geldi." dedi.
Zebari Tba'ya yaptığı açıklamada uluslararası toplum
ve kuruluşlardan, IKBY'de bulunan göçmen ve
sığınmacılara yönelik yardımları arttırmalarını istedi.
Dindar Zebari, IKBY hükümetinin uluslararası ilke,
prensip ve insan hakları değerlerine bağlı olduğunu
belirterek, şunları ifade etti:
"IKBY her zaman yerinden edilmiş insanlar için sakin
bir sığınak olmuştur. Irak ve komşu ülkelerde sığınmacı
olmuş tüm dini ve milli oluşumlar için kapısını açık
bırakmıştır. Yoğun sığınmacı ve göçmen akımından
dolayı Kürdistan Bölgesi'nin nüfusu %32 arttı. Bundan
dolayı da hükümet özellikle ekonomik açıdan zor bir
sorumluluk aldı.
Son istatistiklere göre, batıdaki sığınmacıların sayısı
242 bine ulaştı. Bu rakam kuzeyde 21 bin, doğu da ise
13 bin, toplamda da 277 bine ulaşmış durumda. Öte
yandan halihazırda Bölge'de bir milyon 100 bin göçmen

İzzeddin, sayım olmamasının yanında Erbil İstatistik

var. Onlar da Arap, Ezidi Kürtler, Hristiyan, Kakeyi,
Şebek ve diğer oluşumlardan oluşuyor."
IKBY Hükümeti Uluslararası Raporlar Sorumlusu
Dr. Dindar Zebari göçmenlerin durumu ve geri
dönmelerine ilişkin, "Bölge hükümetinin hiçbir zaman
göçmenleri ve sığınmacıları zorla kendi yerlerine
gönderme politikası olmamıştır. Hiçbir zaman onları
zorlamamıştır. Tersine hükümet, üzerinde yoğun
baskılar olmasına rağmen burada yaşamaları için
insani ihtiyaçları karşılamak ve Kürdistan Bölgesi'nde
haklarını korumak amacıyla ciddi çabalar sarf etmiştir.
Şunu da belirtmekte fayda var, mayıs ayında kendi
isteğiyle geri dönen göçmen sayısı 2055." dedi.

Göçmenlerin sosyal, eğitim, ekonomik ve insani
ihtiyaçlarının yanı sıra onların IKBY'deki tüm haklarını
korumak için gerekli olan tahmini mali miktarın bir
yılda 1 milyar 988 milyon dolar olduğunu belirten
Zebari, şunları ifade etti:
"Bunların yanında kalacak yer, emniyet, su, temizlik,
elektrik, sağlık, eğitim ve kampların idaresi gibi
günlük temel ihtiyaçlar için gereken miktar 5 milyon
550 bin dolar. Halihazırda 39 kamp var, bunların 9'u
sığınmacılar, 30'u da göçmenler için.".
IKBY'de göçmen sayısının günden güne artığını
söyleyen Zebari, "Tarafçılık çekişmesi, milis güçlerin var

Haber: Ziya Uzeiry
Foto: Çoban Timur & Muhammet Amin

oluşu ve özellikle Bölge dışındaki yerlerde teröristlerin
uyuyan hücrelerinin bulunması, çok sayıda göçmenin
Bölge'ye yönelmesine neden oldu. Gelenler de geri
dönmüyorlar, örneğin; Mayıs 2018'de çoğu Musul'dan
olmak üzere 592 göçmen, ayrıca Ocak 2018'den bugüne
kadar 5981 göçmen Bölge'ye geldi." diye konuştu.
IKBY Hükümeti Uluslararası Raporlar Sorumlusu Dr.
Dindar Zebari, göçmen ve mülteciler için iş imkanı
sunulması konusunda yaptığı açıklamada, Bölge
hükümetinin tüm göçmen ve sığınmacılara karşı insan
hakları ilkesine bağlı bir politika izlediğini ifade etti.
Haber: Ali Antar

3

30 Haziran Cumartesi 2018

Türkmen Basın Ajansı

Türkmen Okulları Allah'a Emanet

Erbil'deki Türkmen okullarında

çevirilmemesinde onların da suçu
vardı. Bir kısım kitap hazırlandı ancak
yıllardır var olan sorunların çözümü
daha sonra sorun oluştu. Kitaplarda
için bugüne kadar kayda değer bir
sürekli değişiklikler yapıldı. Örneğin;
adım atılmış değil.
Sunrise kitabı geldi ve bir yıl sınıflarda
okundu. Daha sonra değişiklikler
Okullarda bulunması gereken en
önemli eğitim malzemesi ders kitapları. yapıldı ve başka bir kitap müfredata
eklendi. Biz bu kitabı çevirememiştik."
Ancak söz konusu kitaplar, Kürtçe
ifadelerini kullandı.
dışındaki başka dillerde eğitim veren
okullarda yeterince karşılanmıyor. Öyle
"Fen ve matematik kitapları Türkçeye
ki, Türkmen okullarında öğrenciler,
hocalarının veya kendilerinin çevirmek çevirilmemişti." diyen Benna, sözlerini
şöyle sürdürdü:

Daha sonra Esat Bey 720 sayfa çeviri
yaptı ancak buna karşılık hiçbir şey
vermediler. Durum böyle olunca
öğretmenler de bu işi yapmıyor." diye
konuştu.
Birçok kitabın siyah-beyaz
fotokopisinin çekildiğini vurgulayan
Benna, "Bunları kendimiz kopyaladık.
Kitap bastırıp size göndereceğiz dediler
ama ekonomik kriz bahane oldu." dedi.

“

Sadece hükümette değil,
bizde de suç var

Var olan sıkıntı konusunda suçun
sadece hükümette olmadığının altını
çizen Benna, "Bu konuda bizde de
suç var. En büyük suçlulardan biri
de siyasi partiler. Eğer okullarımızda
anadilimiz okunmuyorsa, siyasi
partilerin var olup olmamasının ne
değeri var. 15'e yakın siyasi partimiz
var. Her birinden eğitimci gelip
bir kurul oluşturulursa, o kurul
da Neçirvan Barzani ile toplanıp
ve sıkıntılarımızı anlatırsa, hepsi
çözülür. Ama kimse yapmıyor."
şeklinde açıklamada bulundu.

"Çevirilmeyen kitaplar Kürtçede
zorunda kaldığı el yazması kağıtlarda
değişti. Sonuç olarak bazı kitaplar
ders çalışmak zorunda kalıyor.
çevrilip bize gönderildi, bazıları da
Kürtçe eğitim veren okullarda bu sorun çevirilmedi. Süreyi hep uzattılar, 'Bu
yıl çevirilecek, gelecek yıl çevirilecek'
yaşanmazken, Türkmen okullarında
dediler. Ancak kitaplar yine değişti.
özellikle liselerde öğrenciler, Kürtçe
Bizde de bunları karşılayacak maddi
yazan kitapları kendileri Türkçe'ye
imkanlar yoktu.
çevirmeye çalışıyor. Bu durumda
okullar arasındaki eğitim yarışı ne
Sosyal Bilgiler kitabı Kürtçe'de
kadar adil olabilir? Cevabı sizlere
3 kez güncellendi. Bu kitabın ilk
bırakıyoruz.
basımını 2006'da çevirdik, yapılan
Tba olarak bu konunun neden çözüme bu 3 değişikliği tekrar düzenleyecek
imkanımız yoktu. 2006'dan beri
kavuşmadığını taraflardan dinleyerek
çocuklarımız bu kitabı okuyor."
konuyu ele aldık.

“

Öğretmenlerimiz Kürtçe
olan kitapları sınıfta Türkçe'ye
çeviriyorlardı

Oğuzhan Ortaokulu Müdürü,
kitapların basımında yaşanan
sıkıntılarla ilgili, "Kitapların
basılamaması birçok nedene
dayanıyor. Sorunlardan biri ilgili
bir kurulumumuzun olmaması. Bu,
Fahrettin Bey tarafından çözülebilir.
Bu sistemin sorumlusu kim ise,
kurulun başında olur. Her branştan 4-5
öğretmen kurulda yer alır. Bilgisayar
ve teknik işlemlerle ilgilenmek
için de 2 kişi aynı şekilde orada
bulunur. Böylelikle bir ayda bir kitap
bitirebilirler." şeklinde değerlendirme
yaptı.

Türkmen okullarının ders kitapları
konusundaki sıkıntılarına değinen
Benna, "Türkmen okullarının
sorunu, öğretmenlerimizin Kürtçe
olan kitapları sınıfta Türkçe'ye
çevirmeleri. Daha sonra bir kurum,
kitapları basmak için Eğtim
Bakanlığı'yla anlaştı. Kitaplarımızın

Öğretmenlerin yaptıkları çeviri
karşısında hiçbir maddi gelir elde
etmediğini ifade eden Benna, "Hiç
olmazsa bu emeğin karşılığında onlara
maddi açıdan bir miktar sunulabilir.
Eskiden kitaplar çevirildiğinde,
her sayfa karşılığında 7-8 bin dinar
alınırdı. O dönem parasını alan aldı.

Oğuzhan Ortaokulu Müdürü Sabah
Salih Benna, okullarda yaşanan kitap
sıkıntısına ilişkin, "2007'den bu yana
sistemimiz değişti. Kaynağımız Kürtçe
kitaplar. Yani Kürtçe basılmış kitapları
olduğu gibi Türkçeye çeviriyoruz.
Sistem değiştiğinde ilk başta sıkıntılar
yaşadık. Bu sıkıntılar 3-4 yıl Kürtçe
için de geçerliydi." dedi.

“

Türkmen İmadeddin Zengi Erkek
Lisesi'nde Fizik Öğretmeni Esat Mehdi
Muhittin ise, "Türkmen okullarında var
olan problemin kaynağı hükümetten
başlıyor." dedi.

Bakanlık okullar arasında
ayrımcılık yapıyor

Basımını ise okul idaresi üstlendi ve
kendi imkanıyla ödedi. Okul idaresi,
kitapları renkli bir şekilde basıp
öğrencilere dağıttı. Müdürümüz Sabah
Salih Bey kitapların basım işlemini
yaptı. Ben de tercümesini yaptım. Tabi
ki kitapları hazırladığımız zaman biraz
zorlandık."
Esat Muhittin son olarak, "Elbette bu
işlerin bakanlık ve hükümet tarafından
yapılması gerekiyordu. Millet olarak
burada yaşıyorsak, ihtiyaçlarımızın
da giderilmesi lazım. Nasıl ki,
diğer okullar için renkli kitaplar
hazırlanıyorsa bizim okullarımız için
de aynı şekilde hazırlanmalıydı. Bu
bahsettiğimiz sorun sadece Erbil'de
değil, Kifri'de de yaşanıyor. Orada da
kitaplar eksik. Bastığımız kitapları
oraya da gönderdik." diye konuştu.
Türkmen okullarında okuyan ve kitap
sıkıntısı içerisinde eğitimini sürdüren
öğrenci Mumin Mehmet, "20142015 eğitim sezonunda Oğuzhan
Ortaokulu'nda kitap eksiği ve sıkıntıları
vardı. Kitaplarımız elle yazılmıştı.
Fizik Hocamız Esat Mehdi Muhittin
öğrencileri toplayarak kitapları dijital
ortamda yazmalarını istedi. Gönüllü
olan Türkmen öğrencilerle beraber
ortaokul ve lise son kitaplarını
hazırladık." dedi.

Bakanlığın kendilerine kitap tahsis
etmediğini dile getiren Mehmet,
kitap sorununun çözümü için ne tür
girişimlerde bulundukları hakkında
şunları söyledi:

"2017 yılında tekrar kitap eksiğimiz
Hükümetin Türkmen okullarını ihmal oldu. Oğuzhan Ortaokulu ve Atabek
ettiğini belirten Muhittin, şunları ifade Ortaokulu'nda Türkçe, Fen Bilgisi
etti:
ve İnsan Hakları kitapları yoktu.
İmadeddin Erkek Lisesi ve Garibi
"Bir diğer ihmal ise Eğitim
Kız Lisesi'nde Tükçe kitapları yoktu.
bakanlığından kaynaklanıyor. Eğitim
Biz öğrenciler de Türkmen Öğrenci
bakanlığı Türkmen okulları ile diğer
Gençler Birliği'ne (TÖGB) başvurduk
okullar arasında ayrımcılık yapıyor. O
ve onlardan kitap basmalarını talep
yüzden ortaya çıkan en önemli sorun,
ettik. TÖGB de Türkmen okullarındaki
kitap eksikliği ve kitapların olmaması. kitap sorununu görüp okulumuzda
eksik olan kitapları bastırdı ve
Tabii, bu eksikliği gidermek için
öğrencilere dağıttı."
gönüllü olarak kitapları tercüme
ettim ve yazıları öğrencilerin
Haber: Ali Antar
desteğiyle dijital ortama döktük.

Foto: Abdullah Ahmet
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Türkmen Liderlerden Erdoğan'a
Tebrik Mesajı

Seçim ve Bölge'de
Türkmenler için
tahsis edilen
Türkmen liderlerden Eski Irak Türkmen Cephesi
kota...
(ITC) Başkanı ve Türkmen Kardeşlik Ocağı-Erbil
Kenan Şakir Üzeyirağalı

Doksanlı yıllarda

Irak’a BM tarafından
koyulan ambargo kararı,
halkımızın zor ekonomik
şartlar geçirmesine yol
açmıştı. BM’nin diğer bir
kararı ise; 36. paralelin
kuzeyinde güvenli
bölge tesis edilmesini
öngörüyordu. Karar Erbil,
Duhok ve Süleymaniye’yi
kapsıyordu.
Güvenli bölgede kurulan
Irak Türkmen Cephesi’nin
siyasi, eğitim, güvenlik,
enformasyon, sağlık,
yardım, araştırma ve
planlama gibi hizmet
amaçlı kurumları
vardı. O tarihlerde
zor şartlar altında
yaşayan Türkmenlerin
acılarını hafifletmek
için bölgede faaliyet
gösteren insani yardım
kuruluşları harekete
geçmişti. Bu kuruluşların
bölgeye gönderdiği gıda
yardımını Türkmenlere
ITC Sağlık ve Yardım
dairesi dağıtıyordu. ITC,
Araştırma ve Planlama
Dairesi'ne verdiği talimatla
Türkmen aileler için karne
düzenlenmesine karar
vermişti.
Gıda yardımlarının
%5’lik bir bölümü
Kürt ve Hristiyanlara
tahsis edilmişti. Ben o
zaman ITC Araştırma
ve Planlama Dairesi’nin
başkan yardımcısıydım.
Bu amaçla benim
başkanlığımda oluşturulan
komisyon, aileleri
kayıt işlemine başladı.
Aile reisiyle mülakat
yapılarak hangi milletten
olduğu tespit ediliyordu.
Komisyonumuza müracaat
eden Türkmen aile sayısı
13500'ü bulmuştu.
Başvuruda bulunan
aileler için yardım
karnesi düzenlenmişti.
Bu aileler sadece yardıma
ihtiyacı olanlardı. Zengin
veya yardıma ihtiyacı
olmayan aileler ise bize
başvurmamış ve karne
almamıştı. Farz edelim bu
13500 aile arasında Kürt
ve Hristiyan aile yoktur ve
her aile 5 kişiden

kurucusu Sanan Ahmet Ağa, ve ITC Başkanı Erşet
oluşuyor. Basit bir hesapla
Salihi, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel
bu demek ki 1995 ve
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçim başarısından
sonraki yıllarda toplam
dolayı tebrik etti.
67500 Türkmen vatandaşın
gıda yardımlarından
faydalanığını bulabiliriz.

Farz edelim gıda karnesi
alma ihtiyacı duymayan
Türkmen aile sayısını 3000
aile olarak hesaplarsak
ve her aile 5 kişiden
oluşuyorsa, bu da 15000
kişi demektir. Böylece
şöyle bir sonuca varırız
ki o tarihlerde gıda
karnesi olan ve olmayan
Erbil’de toplam 82500
Türkmen nüfus vardı. Bu
kapsamda Irak Planlama
Bakanlığı’nın 1995-2015
yılları arasında Erbil için
belirlediği %2.5’lik nüfus
büyüme tahmininden yola
çıkarsak şöyle bir sonuç
elde ederiz:
0,025× 82,500= 2,062
2,062× 20 (yıl) = 41,250
82,500 + 41,250=123,750
Biz bu rakamın varsayım
niteliği taşıdığını ve içinde
biraz sapma olduğunu
kabul ediyoruz. Dolayısıyla
biz bu rakamın 2/3’lük
kısmını alacağız ki o
da 123,750 × 0,6666 =
82,500 eder. Bu demek
ki seçmen yaşında
toplam 82,500 Türkmen
vardır. Türkmenler
olarak bu nüfusla bölge
parlamentosu için bize
tahsis edilen kotaya gerek
duymaksızın 5 sandaliye
kazanabiliriz. Ancak
bunun için azim lazım,
irade lazım, halkımızda
milli şuuru uyandırmak
lazım.
Türkmenler olarak
Irak’taki diğer milletler
gibi kendi kimliğimizle
iftihar etmeliyiz. Bunda
da çok haklıyız, zira
bizler Irak’ta 6 devlet ve
beylik kurmuş bir selefin
torunlarıyız. Türkmen
idaresi döneminde adalet
hakimdi, emniyet hakimdi,
eşitlik vardı, imar vardı.
Türkmen tarihine ait
eserler hala duruyor. Artık
zaman kendimize dönme
ve bağnazlığa kaçmaksızın
milli kimliğimizle iftihar
etme zamanıdır. Seçime
gerçek ağırlığımızla
katılırsak hem bölge
hem de Irak’ın siyasi
denkleminde etkin unsur
olarak yer alırız.

( ULU TANRI MİLLETİMİZİ KORUSUN )
Sanan AĞA
Kurtuluş Fikir ve İlke Kurucusu
Erbil"

ITC Başkanı Erşet Salihi ise Twitter'dan paylaştığı
mesajda, Türkiye'de seçimlere katılım oranının
demokrasi örneği olduğunu belirterek şu ifadelerde

Sanan Ahmet Ağa, Facebook hesabından yayınladığı
tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"YENİ GÜN YENİ YAŞAM
Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a
Alla düz olanın yarıdır,
Diken dolu bir yolda milli bayrak taşıyanların
ümit kaynağı olmaktasınız, ölmez Türk Milletinin
kurtuluş güneşi batmadan doğar, yeni gün yeni yaşam
demektedir, bir olalım biz olalım doğruya davam
yanlışı düzeltmek ilkesini uygulayarak Milli hakları ve
çıkarları korumakta birleşmek gerektiğinin farkındayız
Üstün başarılarınız tüm milletin başarısıdır, kutlu
olsun .

bulundu:
"Büyük bir demokrasi örneği ile yüzde 87’nin üzerinde
katılımla gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve
Milletvekilleri Genel seçimlerinde çıkan sonuçta, sayın
Erdoğan’ı tebrik eder, Türk milletine ve tüm Türk
dünyasına hayırlı bir dönem olmasını arzu ederim."
Türkiye'de 24 Haziran'da gerçekleştirilen
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel
Seçiminde Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan toplam oyların
yüzde 52'sini alarak yeni hükümet sisteminin ilk
Cumhurbaşkanı oldu.

Hazırlayan: Eymen Erbiloğlu

'Ali Haşim Muhtaroğlu bütün
Türkmenlerin şehididir'

Türkmen siyasetinde büyük bir iz bırakan Ali Haşim
Muhtaroğlu, 25 Haziran 2013'te düzenlenen suikastte
şehit oldu.
2011-2013 yılları arasında Irak Türkmen Cephesi
(ITC) başkan yardımcılığı ve ITC Salahaddin İl
Teşkilatı Başkanı görevlerinde bulunan Ali Haşim
Muhtaroğlu, canlı bombanın kendisini hedef alması
sonucu hayatını kaybetti.
Ali Haşim Muhtaroğlu'nun oğlu Mehmet Ali Haşim
Muhtaroğlu, olayın gerçekleştiği güne ilişkin Tba'ya
açıklamalarda bulundu.
Mehmet Ali Haşim Muhtaroğlu, babasının
şehadetinden bir gün önce Türkmenelitv’de
programa katıldığını belirterek, "Babam programda
Tuzhurmatu’nun hükümet tarafından güvenlik
ve sosyal hizmetler açısından ihmal edilmesinin
ardından, kentte gerçekleştirilen protestolar hakkında
açıklama yapıyordu. Protestolarda TuzhurmatuBağdat yolu üzerinde bulunan dev Türkmeneli bayrağı
kaldırılmıştı, fakat bazı taraflar buna karşı çıktı. Bu
sorunu çözmek için babamı aradılar. Babam o vakit
sınavlarından dolayı Bağdat’taydı." dedi.
Babasının sorunu çözmek için ertesi gün geleceğini
ve "O bayrağa dokunanın elini kıracağım." dediğini
belirten Mehmet Ali Haşim Muhtaroğlu olayın
yaşandığı günü şu sözlerle anlattı:
"Babam söylediği gibi ertesi gün Bağdat’tan geldi. Ona
gelmemesini, bunun bir oyun olabileceğini söylediler.
Ancak babam onlara, 'Ben Tuzhurmatu’ya gideceğim,
orada o bayrak yükseklerde dalgalanacak ve el sürenin
elini kırarım' şeklinde cevap vermişti.

Sabah iki tane patlama oldu, biri ses bombasıydı.
Ses bombasının patladığı anda çevrede zırhlı araçlar
bulunuyordu. Babamı zırhlı arabaya ittiler ama babam
buna karşı çıktı ve ' Ben milletimden fazla değilim'
dedi. İkinci patlamada ise canlı bomba babamı hedef
aldı ve babam şehit düştü."
Mehmet Ali Haşim Muhtaroğlu, babasının vefat
etmeden önce Türkmen milletine karşı uygulanan
politikalar hakkındaki fikirlerini şöyle açıkladı:
"Babam vefat etmeden önce birlik olmamız gerektiğini,
Türkmen milletine karşı büyük oyunların döndüğünü
ve Türkmen halkını mezhebe göre ayırmak niyetinde
olanların var olduğunu söylerdi. Bu oyunlara karşı
çıkılması gerektiği üzerinde dururdu."
Muhtaroğlu, Türkmen milletinin birlik olmasını
temenni ettiğini söyleyerek, "Bu oyunlara karşı
durmamız lazım. Babamın vasiyeti buydu ve bu
vasiyeti yerine getirelim. İnşallah gelecek nesil bu
şehitleri unutmayacaktır." dedi.
Her yıl aynı tarihte anma tören düzenlediklerini ifade
eden Mehmet Ali Haşim Muhtaroğlu, konuşmasını
şöyle sonlandırdı:
"Bizim temennimiz diğer bölgelerde de anma töreni
düzenlenmesi, çünkü babam sadece Tuzhurmatu
veya Muhtaroğlu ailesinin şehidi değildir, bütün
Türkmenlerin şehididir. Anma törenininin
Türkmeneli'nin her bölgesinde, Kerkük, Erbil, Diyale
ve diğer bölgelerde yapılmasını temenni ediyoruz."
Haber: Abdullah Ahmed
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ORSAM Uzmanı: Türkiye tamamen
Erbil'i de göz ardı etmiş değil

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili
Genel Seçimi için 24 Haziran'da sandık başına gitti.

Tba'ya konuşan Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi
(ORSAM) Irak Araştırmaları Koordinatörü Bilgay
Duman, Türkiye'nin seçimden sonraki dış politikası
hakkında değerlendirmede bulundu.
Türkiye'nin isikrarlı bir seçim gerçekleştirdiğini belirten
Duman, "Bu istikrarlı seçim doğrultusunda Türkiye
yeni bir düzene geçiyor. Bu yeni düzenin getirileri bölge
açısından olumlu ve önemli olacak." dedi.
ORSAM Irak Araştırmaları Koordinatörü Duman,
Türkiye-IKBY ilişkileri hakkında, "Yeni dönemde mutlaka
ilişkilerde bir yenilik olacaktır. Türkiye tamamen Erbil'i
de göz ardı etmiş değil. Bunu Türkiye attığı pek çok
adımla da ortaya koymuş durumda." ifadelerini kullandı.

?

Yeni dönemde Türkiye'yi neler bekliyor

“

Türkiye tamamen Erbil'i de göz
ardı etmiş değil

Yeni dönemde Irak'taki gelişmeler az da olsa bu ilişkide
etkili. Türkiye şu an itibariyle Erbil ile Bağdat arasındaki
anlaşmanın hangi düzeyde olduğunu da bekliyor. Yani
yeni dönemde mutlaka ilişkilerde bir yenilik olacaktır.
Türkiye tamamen Erbil'i de göz ardı etmiş değil.
Bunu Türkiye attığı pek çok adımla da ortaya koymuş
durumda, ama Irak'taki gelişmeler bu ikili ilişkileri
etkiliyor. Özellikle Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların
çözülmesi ve uzlaşının sağlanması, Türkiye ve IKBY
arasındaki politikaların da gelişmesine katkı yapacaktır
diye düşünüyorum.

“
?

Bu biraz iç politikayla ilgili, sadece şöyle söyleyeyim
Türkiye istikrarlı bir seçim yaptı. Bu istikrarlı seçim
doğrultusunda Türkiye yeni bir düzene geçiyor. Bu yeni
düzenin getirileri bölge açısından olumlu ve önemli
olacak. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiliyor. O nedenle
Türkiye açısından yeni bir dönem. Umuyoruz ki bölgeye
de olumlu bir örnek olacaktır.

Bundan sonra dünyada Türkiye'ye karşı
nasıl bir politika izlenecek

Bunu bilebilmek mümkün değil. Türkiye özellikle Suriye
gibi sorunlu bölgelerde mevcut politikalarını devam
ettirdiği sürece Amerika'yla karşı karşıya gelme ihtimali
olabilir.

“

Türkiye'deki iktidarın güçlü olması
dış politikayı da beraberinde getirecek

Türkiye farklı konular üzerinden farklı politikalar
izleyecektir. Amerika'yla Münbiç üzerinden yapılan
anlaşma bunun en önemli örneklerinden bir tanesi. Diğer
tarafta İdlib'de Rusya ve İran'la bir anlaşma yapılmıştı. O
yüzden Türkiye'deki iktidarın güçlü olması dış politikayı
da beraberinde getirecek. Türkiye yeni dönemde yine dış
politika açılımlarıyla, dış politikasını şekillendirecektir
diye düşünüyorum.

?

Türkiye-IKBY ilişkileri düzelir mi? Bu
konuda herhangi bir gelişme var mı

Türkiye her terör örgütüyle aynı
düzeyde mücadele etmeye çalışıyor

?

PKK'ya yönelik operasyonlar hangi
yoğunlukta devam edecek

Yoğun olarak devam edecektir, Türkiye'nin terörle
mücadelesinin bir parçası bu. Yani tek başına sadece
PKK'ya yönelik mücadeleyi algılamamalıyız. Türkiye
her terör örgütüyle aynı düzeyde mücadele etmeye
çalışıyor. PKK, IŞİD, FETÖ ve bütün terör örgütleri
Türkiye açısından aynı ve büyük mücadelenin bir parçası.
O yüzden sadece PKK'yla ilgili değil, terörle mücadele
büyük bir yoğunlukla devam edecek.
Nitekim Türkiye'nin Suriye'de yapmış olduğu Fırat
Kalkanı Harekatı, bunun sonrasındaki Zeytin Dalı
Operasyonu ve daha sonrasında Irak'ın kuzeyinde
başlatılan operasyonlar hepsi bir bütünün birer parçaları,
bunları bütüncül olarak ele almak lazım. Bu süreçte
içerideki istikrar da sağlandığı için, özellikle terörle
mücadele daha da yoğunlaşarak devam edecektir diye
düşünüyorum.

“

Türkiye kendi problemini kendisi
çözecektir

?

PKK konusunda Türkiye ve IKBY
arasında herhangi bir anlaşma söz konusu
olur mu
Türkiye ve IKBY arasında herhangi bir anlaşma söz
konusu olmaz çünkü IKBY bir devlet değil. Türkiye
bir anlaşma yapacaksa bunu Irak merkezi hükümetiyle
yapacaktır. Nitekim Türkiye ile Irak merkezi hükümeti
arasında bununla ilgili bazı çalışmalar, istihbarat
paylaşımı var. Ama Türkiye hiçbir kimseye, hiçbir
tarafa bağlı kalmaksızın kendi göbek bağını yani kendi
problemini kendisi çözecektir.

“

Türkiye bu mücadelesini tek
başına kalsa dahi büyük bir yoğunlukla
yürütecektir
Bu anlamda, Türkiye'nin terörle mücadele ya da PKK'yla
mücadelesinde Irak'la yapacağı iş birliği ya da diğer
ülkelerle yapacağı iş birliğinden öte, Türkiye'nin bu işte ne
kadar kararlı olduğuyla ve bu kararlılığı operasyon olarak
ne kadar ortaya koyduğuyla iligili olacak. Onun dışında
diğer bütün faktörler bu konuda biraz da olsa dolaylı
faktör olarak kalıyor. Türkiye bu konudaki mücadelesinde
kararlıdır ve bu mücadelesini tek başına kalsa dahi büyük
bir yoğunlukla yürütecektir.
Haber: Barzan Lokman

Iraklı Doktordan Uluslararası Başarı-Kaynak
olarak gösterilecek

Iraklı doktorun 4 senelik çalışması sonunda meyvesini verdi.

Basra doğumlu Doktor Enver Kayıs, Basra Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk
bölümünden mezun olduktan sonra, kendi alanında bir kitap yazmaya karar verdi.
Dört senelik bir çalışmanın ardından Dr. Kayıs'ın çıkarmış olduğu ''Pediatri'de Temel
Klinik Becerileri'' ( Essential Clinical Skills in Pediatrics ) dünyaca ünlü ve prestijli
üniversitelerde görev yapan hocalar tarafından onay aldı.
Sosyal medya hesabından başarı haberini bildiren Dr. Enver Kayıs, "Allah'a
şükürler olsun dört senelik emekten sonra hedefime ulaştım. Pediatri'de Temel
Klinik Becerileri adlı eserim dünyaca ünlü ve prestijli üniversitelerde hocalık yapan
doktorların onayını aldı ve uluslararası Springer Yayım Evi'nde basılmaya başladı.''
paylaşımda bulundu.
Kitap, doktorların tavsiyesi üzere artık üniversitelerde ve tıbbi çalışmalarda güvenilir
kaynak olarak kullanılabilecek.

Haber: Abdullah Ahmed
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Erbilliler Tercihini Hangi Baldan Yana Kullanıyor

Bal, insanlık tarihi boyunca tatlandırıcı ve

nerden getirildiğini ve orjinal bal ile katkı maddesi
barındıran bal arasındaki farkları Tba’ya anlattı.

koruyucu olarak kullanılmış bir maddedir.
Bağışıklık sistemini güçlendiren en doğal
besinlerin başında bal geliyor.

Bal, çiçeklerde nektar olarak bilinen hafif tatlı
sıvının, arının
vücuduna girip
çeşitli salgı ve
enzimlerle
birleşmesi
sonucu
oluşur.

Kendisinden önce babasının aynı dükkanda
bakkalcılık yaptığını ve ondan sonra bu mesleği
kendisinin de sürdürdüğünü belirten Slah Taha,
“Ben de yaşlandım. Bu nedenle dükkandaki diğer
ürünleri kaldırarak sadece bal satışı yapıyorum.”
dedi.

Slah Taha kendilerine en kaliteli balların çevre
köylerden getirildiğini belirterek, “Yerel üretilen
balları çok miktarda getiriyoruz. Bunun
yanında İran’dan getirttiğimiz bal
1932 çeşitleri de var.” şeklinde açıklama yaptı.

etkisi olmadığını söyleyen Slah Taha, “Kriz bal
satışını etkilemedi, çünkü balın kendine ait özel
müşterileri var. Kaliteli bal her zaman satılır, çünkü
hastalar için kulanıyorlar. Bu nedenle bir manada
bal vazgeçilmez bir ilaç gibidir. Yurt dışından da
alıcılarımız bulunmakta.” diye konuştu.
Bal peteğine değinen Slah Taha, “Bal peteğini
bazıları eczane olarak tabir ediyor. Birçok hastalıkta
tedavi süresince ilaç olarak kullanılır ve Kur’an-ı
Kerim’de de faydalı olduğundan bahsedilmiştir.”
Haber: Ali Salim
ifadelerinde bulundu.

Foto: Muhammed Emin

Orjinal ile katkı maddesi barındıran bal
arasındaki farkı nasıl anladıklarını Slah
Taha şöyle anlattı:
yılından
itibaren
Kayseri
Çarşısı’nda
bakkal
dükkanları
bulunan Slah
Taha, Erbil’e balların

“Biz balı kokusundan anlarız, eğer bal
kaliteli ise gül kokusu alırsınız. Eğer
katkı maddesi barındırıyorsa farklı
kokular alabilirsiniz. Bazılarında şeker
çok yoğun kullanıldığı için doğal olarak
baldan çok fazla şeker kokusu gelir.”
Yaşanan ekonomik krizin bal satışlarına

Erbil’in Kuş Sevdalıları
Kuş severleri ile bir hayli ünlü

olan Erbil, kuş sevdalısı insanların
buluştuğu bir şehirdir. Kentte eski
yıllardan beri süre gelen kuşçuluk,
halen vatandaşların ilgisini
kaybetmediği bir hobi olarak devam
ediyor.

Erbil’in tanınan ünlü
kuşçularının başında Şexo
Mıça, Pirbal Çaycı, Şakir
Hama Fars, Mışko (Şevket
Said), Bekir Kasap, Hacı İsmail
Kasap,Hurşit Amiyetyan,Rıfat
Kargacı, Salim Fattah, Sultan,
Şemil Assaf, Maksut, Abdullah
Küreci (Mam Abo), Ali Polis,
Kara Ahmed,(Ahmada Raş),
Nazım Lokum, Usta Rauf
Benne, Fakı Amca, Ömer
Ekmekçi, Seid Ahmed
Ekmekçi, İsmail
Ekmekçi, Nadır,
Sımko Kasap, Kurdo
Kasap, Nasi Hamo,
Hacı Kadir, Mamo
ayrıca Erbil Kalesin'de
yaşayan Ahmed Ağa,
Şexo Ağa, İsmail Ağa,
Ferid Çelebi ve Sami Ağa
yer almaktadır.
Yukarıda ismi geçen bazı kuş
severlerden aldığımız bilgilere

göre, Erbil’de çok sayıda ve farklı
türde kuşların olduğunu öğrendik.
Bunlardan en çok tercih edilenler
Mavi, Siyah, Kırmızı, Sarı, Beyaz
Necef Kuşu, Kargayi, Samawı,
Mısarçam, Sürmeyi, Ambar, Sabuni,
Urfa, İrani ve Bağdadi adı verilen
güvercin türleridir.
En zeki ve dayanıklı olarak bilinen
Zacil adı verilen kuş türü, Erbil’de
pek bilinmiyordu. Zacil kuşu
keşfedildikten sonra Ganım Demirci
ve Fettah Demirci kardeşler Erbil’de
beslemeye başlamıştır.

Kuşlar eski yıllarda Bağdat,
Necef ve Musul'dan getirtilirdi, son
yıllarda ise Kara Nacim Erbil’e kuş
getirmekte.
Günümüzde Erbil’in merkezinde
bulunan en kalabalık ve işlev caddesi
olan Bata Caddesi'nin tam ortasında
bulunan küçüçük bir sokak, kuş
hayranlarının muhabbet ettikleri ve
alım-satım yaptıları mekandı.
Kuş pazarı daha sonra Aswak Sirwan,
ardından Hamra Sineması'nın
bulunduğu semte taşındı.

Son olarak da günümüzde de hala
kullanılan Saidawa Köprüsü'nün
çevresinde kuş pazarı yerini buldu.
Nazım Lokum, Usta Rauf
Benneoğlu, Salim Fettah gibi ünlü
kuşçular uzun bir geçmişe sahip ve
günümüzde hala bu hobiyi sürdüren
kuşçular arasında yer almaktadır.
Haber: Ali Salim
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Çayhanelerin Modası Geçmiyor

Asırlardır özellikle Ortadoğu'da yaşayan insanların

Son yıllarda ülkede yaşanan krizin kendilerini fazla
etkilemediğini ifade eden Çaycı, kendi müşterilerinin
her zaman kahvehaneye geldiğini söyledi.

Erbil'de son yıllarda çok sayıda lüks kafenin

Muhammed Çaycı son olarak, Erbil'de açılan lüks
kafelerin kendileri üzerinde etkisi
olmadığını vurgulayarak, "Bizim
kahvehanemize gelmek isteyen kişiler,
Erbilliler ve diğer insanlar. Onlar bu
fotoğraflara bakmak ve bu müzeyi
görmek için geliyorlar. Buradaki
atmosfer ve güzelliği Erbil'in hiçbir
yerinde bulamadıkları için burası özel
bir kahvehane oldu." diye konuştu.

vakit geçirmek için tercih ettiği kahvehaneler
(çayhane), günümüzde hala revaçta.

Erbil Kalesi'nin ön bölümünde bulanan
Maçko Kahvehanesi, kentin bir diğer
meşhur mekanı olup, halk tarafından
yoğun ilgi görüyor. Kahvehaneyi
işleten Muhsin Maçko, Tba muhabirine
konuştu.
açılmasına rağmen kahvehanelere ilgi azalmıyor,
eskiden olduğu gibi günümüzde de her yaştan insan,
vakit geçirmek için kahvehaneleri tercih ediyor.
Kayseri Çarşısı'nın meşhur kahvehanelerinden biri
olan Mam Halil Çayhanesi'nin sahibi Muhammed
Halil Çaycı, mekanın tarihine ilişkin Tba'ya bilgi
verdi.

Kahvehanenin 1940 yılında babası Mecid İsmail
Maruf tarafından kurulduğunu dile getiren Muhsin
Maçko, "İnsanlar babamı sevdikleri için ona Maçko
derlerdi." ifadesinde bulundu.
Muhsin Maçko, kahvehanenin meşhur olması

Kahvehanede yer alan kitaplara ilişkin bilgi paylaşan
Maçko, "Kitaplar rahmetli Şevket Şeh Yezdin (eski
Ekonomi Bakanı ) buraya geldiğinde 50,000 dinarlık
kitap ve kitaplıkları aldı. Ondan 10-15 yıl sonra
Neçirvan Barzani tarafından biraz tamir edildi.
Ülkedeki krizden sonra da en son kendim de biraz
tamir ettim." ifadelerini kullandı.
Erbil'in en meşhur kahvehaneleri
Abo Kahveci, Hacı Mistil, Seyid Selim, Çöl, Derviş
Ahmed, Hamza, Maçko, Halil, Kanabi, Osman
Çaycı (Qardaran), Tak Çayhanesi ayrıca Bahram
Kahvehanesi Erbil Kalesi ve Kayseri Çarşısı
mevkisinde açılan kahvehanelerdi.
"Kel İzzet" diye tanınan İzzet Kahvehanesi, Kadir
Kahvehanesi ve Cabiler Kahvehanesi Hanaka
Mahallesi’nde açılmıştı.
Teirava Mahallesi'nde ise Ahmed Ağa Kahvehanesi
bulunurdu.
Tacil Mahallesi'nde eskiden açılmış
ama şimdi kapatılan 11 Azar
Moda Hamamı yanında Pirbal
Çaycı Kahvehanesi ve Kel Cabbar
Kahvehanesi meşhur kahvehaneler
arasındaydı.

Muhammed Çaycı, "Bu Kahvehane 1952 yılında
babam Halil Çaycı tarafından kuruldu. Babam daha
önce Abo Çaycı'nın yanında çırak olarak çalışıyordu.
1952’den itibaren de kendi kahvehanesinde çalışmaya
başladı. 2015 yılında vefat etti. O yıla kadar da burada
çalıştı." dedi.

Seid İzzettin Çaycı Kahvehanesi,
şimdiki Bata Caddesi'ndeydi.

Mam Halil Çayhanesi'nin ünlenmesine değinen
Muhammed Çaycı, babasının Erbil Kalesi'nde doğup
büyüdüğünü belirterek, "Herkes babamı tanırdı.
Babamın güler yüzü ve tatlı dili, insanlar tarafından
sevilen bir yüz olmasını sağladı. O, kimseye 'para ver'
demezdi. Zengin-fakir ayrımı yapmazdı." ifadelerini
kullandı.
Çayhanede dikkat çeken detaylardan biri, duvarlara
asılan fotoğraflar. Muhammed Çaycı, fotoğraflara
ilişkin, "Babam resim çekmeyi çok severdi. Yanına
gelen herkesin fotoğrafını çekerdi ve çayhaneye
asardı. Bu fotoğraf sevdası babamda hep vardı, o
yüzden çayhanemizin dört bir yanı eski şahsiyetlerin
ve insanların fotoğraflarıyla dolu. Bu alışkanlık
çayhanemizi daha da bir meşhur etti. O yüzden Halil
Çaycı Müzesi olarak da adlandırılıyor." şeklinde
açıklamada bulundu.

üzerinde etkisi olmadığını belirterek, "Bizim
müşterilerimiz ayrıdır. Üst katımızda bir kafe açıldı.
Bu bizim işimize olumlu yansıdı. Burada çay içmeden
eve gitmezler. Burası Erbil'in gözdesi haline geldi."
şeklinde konuştu.

30 Metrelik Caddesi üzerinde
Gazino Antar ve Baiz Kahvehanesi,
Çöl Şeyhi Minaresi'nin yanında ise
Hacı Abdulhalik Çaycı Kahvehanesi
vardı.
hakkında şunları söyledi:

Şeyh Arif Tekkesi'nin yanında Bekir
Çaycı Kahvehanesi bulunmaktaydı. Ekrem Vahab'ın
kahvehanesi Mıhatta bölgesindeydi daha sonra Sultan
Muzzaffereddin Caddesi'ne taşındı. O caddede ayrıca
çok bilinen Sport Kahvehanesi de vardı.

"Evvelallah Erbilliyiz ve kendi rıskımıza şükreden bir
milletiz. Hiçbir zaman para hesabı yapmadığımız ve
sadece işimize baktığımız için, kahvehanemiz bugüne
kadar var. Birçok kahvehane dağılıp gitti ancak biz,
Günümüzde ise, Mam Halil Çayhanesi, eski adı
işimizi devam ettirmek için hep çalıştık. Erbil'in
Osman Çayhanesi olan Qardaran (Borçlular)
önemli şahsiyetleri ve şairleri hep burada otururlardı. Çayhanesi ve Maçko Kahvehanesi var.
Erbil'de Kale ve Minareden sonra, Maçko Kahvehanesi
akla gelir."
Haber: Ali Salim
Foto: Çoban Timur
Maçko, Erbil'de açılan lüks kafelerin kendileri
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Kazanan Erdoğan ve Cumhur İttifakı
%52,56

MHP

Ak Parti

Cumhur İttifakı
CHP
%30,6

Türkiye 24 Haziran Pazar günü 13'üncü cumhurbaşkanı ve

27'nci dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip
Erdoğan, toplam oyların yüzde 52,5'ini alarak yeniden
cumhurbaşkanı seçildi.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oyların
yüzde 30,6'sını, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yüzde
7,3'ünü, HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş yüzde 7,33'ünü,
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yüzde
0,89'unu ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise
yüzde 0,20'sini aldı.

%7,33

İYİ Parti

SP

Millet İttifakı

Erdoğan, böylece Türkiye'nin bu seçimlerle geçtiği
"cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin" ilk lideri oldu.
Milletvekili seçim sonuçları
Ak Parti yüzde 42.50, CHP yüzde 22.68, HDP yüzde 11.63,
MHP yüzde 11.13, İyi Parti yüzde 10.01, SAADET yüzde 1.35,
HÜDA-PAR yüzde 0.32, Vatan Partisi ise yüzde 0.24 oranında
oy aldı.

%7,3

Bu oy oranlarına göre AK PARTİ 293, CHP 146, HDP 67,
MHP 50, İYİ PARTİ ise 44 milletvekili ile Türkiye Büyük
Millet Meclisi'nde (TBMM) yer alacak.

HDP

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, kesin resmi
seçim sonuçlarını 5 Temmuz Perşembe günü açıklayacaklarını
bildirdi.
Hazırlayan: Eymen Erbiloğlu

%0,89
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