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İktidar Partisinin Siyasi Çekişmesinin 
Kurbanı Olduk "Irak'taki sayımız 2003 yılından önce 

bir buçuk milyondu, fakat halihazırda 
istatistik ve medyalara göre, bu sayı 500 
bine bile ulaşmıyor"

"Türkmenlerde çok iyi yönetici şahsiyetlerin 
olduğu herkesçe biliniyor"

Ebna Nahreyin Partisi Başkanı Galavej Şaba

Hak Partisi Başkanı ve Arap Meclis Sözcüsü Hatem el-Taii

Araplar Türkmen 
Valiye Karşı Değil

Erbil İtfaiye Müdürü: 
Irak ve illeri bazında en iyisiyiz

Erbil Kayseri Çarşısı'da çıkan yangından bir kare

Erbil’de Eski Sinemalar 

Tarih Oldu

Iraklılar Türkiye'yi 
tercih ediyor
Kerkük Hayvan Pazarında 

Yılanlara İlgi Büyük
Yaklaşık üç bin türü olan yılanların 700’ü 
ölümcül zehire sahiptir.
   Kerkük hayvan pazarında yılanlara olan ilgi ise      
               yoğun. Bu konuyla ilgili bilgi toplamak   
                        için pet shop sahibi Abbas Beyatlı    
                           ile görüştük.

Yüzyıl İçerisinde Irak'ta 
Kullanılan Banknotlar
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Kildani, Aşuri ve Süryaniler 30 Ağustos'ta Irak 
Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) parlamentosu 
önünde toplanarak, parlamentodaki kota sistemini 
protesto etti.

Aşuri ve Kildanilerden birçok siyasi taraf protestolara 
katıldı. Katılanlardan biri de Ebna Nahreyin Partisi 
Başkanı Galavej Şaba'ydı. Şaba, protesto gösterisinde 
yaptığı konuşmada, diğer milletlerin Kildani, Aşuri 
ve Süryanilerin kotası için oy kullanmasına ilişkin 
itirazlarını ifade etti.

Tba Gazetesi olarak konuya açıklık getirmek ve 
protestoların amacını göz önüne sermek adına Ebna 
Nahreyin Partisi Başkanı Galavej Şaba ile bir röportaj 
gerçekleştirdik.

"Irak'taki sayımız 2003 yılından önce bir 
buçuk milyondu, fakat halihazırda istatistik 

ve medyalara göre, bu sayı 500 bine bile 
ulaşmıyor"

30 Ağustos tarihinde sizin katılımınızla 
IKBY parlamentosu önünde geniş bir 

protesto gösterisi düzenlendi, gösterilerin 
detaylarını bizimle paylaşabilir misiniz?

Demokratik Aşuri Hareketi, Ebna Nahreyn ve Milli 
Aşuri Partisi olarak, seçim yasasında yer alan kota 
sistemine özel maddenin yenilenmesi için bir gösteri 
düzenledik. Bu gösteri 3 tarafın da anlaşması ile 
gerçekleşti. 1992'den 2009'a kadar söz konusu maddeye 
göre, oluşumların dışında hiçbir seçmen Kildani ve 
Aşurilerin temsilcileri için oy kullanamazdı. O dönem 
içerisinde özel oy sandıklarımız vardı. 2009 yılında 
bu yasa yenilendi ve o madde kaldırıldı. O dönem 
bahsi geçen seçim maddesinin kaldırılmaması ve 
özelliklerinin korunması için çok çaba sarfettik.

"Azınlık sözcüğünü kullanıyorum ve bundan 
utanmıyorum, bizi azınlık seviyesine getiren 

ve oluşumları koruyamayan hükümetler 
utanmalı"

Tarihteki sorunlar ve göçlerden dolayı azınlık haline 
geldik ve buna dayanarak kota sandalyesi aldık. Azınlık 
sözcüğünü kullanıyorum ve bundan utanmıyorum, 
bizi azınlık seviyesine getirenlerin utanması gerek. 
Irak'ın köklü bir oluşumu olduğumuz doğru ama sayı 
bakımından azınlık haline geldik.  Bazıları utanarak 
azınlık kelimesini kullanıyor olabilir ama tam tersi 
bu utanç, oluşumları koruyamayan hükümetlerin 
utancıdır.

"Bir vazo farklı renkli güllerle güzelse, renkli 

gülleri çıkardığınızda rengini ve güzelliğini 
kaybeder"

Bir vazo farklı renkli güllerle güzelse, renkli gülleri 
çıkardığınızda rengini ve güzelliğini kaybeder. 
Irak'a zaten mozaik deniyor, farklılıklarıyla ünlü. 
Ama malesef oluşumları azalıyor ve yok olmaya yüz 
tutuyor. Irak'taki sayımız 2003 yılından önce bir 
buçuk milyondu, fakat halihazırda istatistiki bilgiler ve 
medyalara göre, bu sayı 500 bine bile ulaşmıyor.

Bir süre önce parlamentodaki 
temsilcilerimiz bir proje sundu. Bu 
projede, kotanın kendi özelliğini 
taşıması, kendi anlamını ifade 
etmesi ve içeriğinin boşaltılmaması 
için seçim yasasındaki kota 
maddesininin yenilenmesi yer 
alıyordu. Kota maddesinin 
içeriğinin boşaltılmamasından söz 
ettiğimizde, oluşumların aktif bir 
şekilde kendi gerçek temsilcilerini 
seçmesini kastediyoruz.

"Kürdistan 
Parlamentosu'ndaki 

vekillerin sadece bir bölümü 
gerçek temsilci ve halkımız 

tarafından seçildi"

Sizce Kildani ve Aşurilerin IKBY 
parlamentosundaki temsilcileri, gerçek 

temsilciler mi?

Biz hepimiz tek bir oluşumuz ve dış tarafların 
müdahalesi söz konusu oldu. Öte yandan iktidar 
partinin siyasi çekişmesinin kurbanı olduk. Bir kez 
Kürt-Arap arasındaki çekişmenin, bir kez de KDP-
KYB arasındaki çekişmenin kurbanı olduk. Başka 
milletlerin oyuyla değil de, kendi milletinin oyları 
ile gerçek temsilci olabilirsin. Aksi takdirde kendi 
halkının gerçek temsilcisi olamazsın. Bundan dolayı 
Bölge Parlamentosu'nda bulunan Kildani ve Aşurileri 
temsil edenlerin çoğu gerçek temsilciler değil, sadece 
bir bölümü halkımız tarafından seçildi ve bizim 
temsilcimiz. Demokratik Aşuri Hareketi ile beraber 
parlamentoda 3 temsilcimiz var. Onlar parlamento 
başkanlığına bir yasa tasarısı sundu. Tasarıda seçim 
yasalarında yer alan kota maddesinin yenilenmesi 
isteniyor. Söz konusu tasarıda ayrıca değişikliğin nasıl 
yapılacağıyla ilgili mekanizma yer alıyor.

Hangi taraflar IKBY seçim yasasındaki kota 
maddesinin yenilenmesi için tasarıyı sundu?

Ebna Nahreyn ve Demokratik Aşuri Hareketi bunu 
parlamentoya sundu. Projede seçmenlerimiz için özel 
kayıt ve sandıkların oluşmasına yönelik bir mekanizma 
yer alıyor. Bunun haricinde oluşumların seçimi için 
özel bir gün belirlenmeli. 

Seçim yasasındaki kota maddesinin 
yenilenmesi için Türkmenlerle herhangi bir 

anlaşmanız var mı veya kota sistemi için 
herhangi bir projeniz var mı?

Parti olarak hiçbir anlaşmamız yok. Parlamentoda 
temsilciler yoluyla üzerine konuşulmuş olabilir. Fakat 
sunulan tasarı sadece Kildani ve Aşurilerin 2 partisi 
adına sunuldu. Yani hiçbir Türkmen temsilcisinin 
tasarıda imzası bulunmuyor, çünkü bu bize özel. 
Kildani ve Aşuriler olarak 1992 yılından beri kotamız 
var. Türkmenler 2009 yılından sonra kota sandalyesine 
sahip oldu. Türkmen arkadaşlar istiyorlarsa bir 
proje sunabilirler. Kota sistemi sadece bizim için 

bulunmuyor, Türkmen ve Ermeniler için de bulunuyor. 
Bunun yanında bu tür ortak bir proje olusa daha iyi 
olur.  Bu konu o oluşumların temsilcileriyle ilgili, bu 
projeyi idare edebilirler mi? Öte yandan partilerin 
duruşuna da bağlı.

Kildani ve Aşuri halkı seçimlere nasıl 
bakıyor? Halk seçimlere nasıl yaklaşıyor?

Genel olarak halk arasında partilere güven kalmadı. 
Sadece bize değil, hükümet ve iktidara da güvenleri 
yok. Her bir partinin kendi yandaşları ve menfaatleri 
var. Aynı zamanda akrabalar konusu mevcut. Bu 
yüzden halk bölünmüş durumda. Gösteri için 
gittiğimizde halkın karamsar olduğu tarafımızca açıklık 
kazandı. 2009 yılında kotaya müdahale edildiğinde 
ister istemez halk üzerinde etki oluştu. Karamsarlığın 
daha fazla öne çıkmasına, Irak parlamento seçimleri 
neden oldu.

"Irak parlamentosunda 2 sandalyemiz Şiiler 
tarafından, 2 de KDP'li arkadaşlar tarafından 

istismar edildi"

Irak Temsilciler Meclisi'ndeki kotanın adı, Hristiyanlar 
kotası. Fakat Bölge'deki kota, Kildani, Süryani ve 
Aşuri kotası adında. Irak Temsilciler Meclisi'nde 
Hristiyanlar adına 5 kotamız var. Bu sandalyeler 
yasal yollarla çalındı. Tüm milletler kota sandalyesi 
için oy kullanabiliyorsa, diğer taraflar daha kolay bir 
yolla sandalyeleri kendi menfaatleri için kullanabilir. 
Irak parlamentosunda bizim 4 sandalyemiz kota 
sisteminden ayrıldı. Çünkü 2 sandalyeyi Şiiler, diğer 
ikisini de KDP'li arkadaşlar istismar etti. KDP'li 
arkadaşların kendisi bu durumu ifade ediyor. Irak 
parlamentosundaki sandalyeleri saydığımızda, 
Hristiyanların 2 sandalyesini de ekleriz diyorlar ve 
Hristiyan kotasındaki 2 sandalyeyi elde ettiklerini 
belirtiyorlar. 

KDP'den bir heyet bizi ziyaret etti ve tasarıdan söz 
ettiğimizde, destek vermeye hazır olduklarını ifade 
ettiler. Halihazırda Parlamento Başkan Yardımcısı, 
başkanın işlerini yürütüyor ve KDP'nin başkanlık üyesi. 
Aynı şekilde yasa heyeti üyeleri KDP'li arkadaşlardan 
oluşuyor. Peki o zaman neden tasarıyı parlamentonun 
çalışma takvimine sokmuyorlar?

Birkaç defa siyasi partiler arasındaki 
çekişmenin kurbanı olduğunuzu söylediniz, 

bu sözünüzdeki amaç nedir?

Demek istediğim şu; muhalefet partiler bu durumu 
gördüklerinde neden onlara helal de bize haram diyor. 
Onlar da aynı şekilde kota sandalyesine müdahale 
ediyor. Bu yüzden Kürt-Arap, Şii-Sünni ve iktidar-
muhalefet çekişmelerinin kurbanı olduk.

IKBY parlamentosu neden tasarıyı çalışma 
takvimine sokmuyor?

Parlamento başkanlığı söz konusu maddenin 
tekrardan ilave edilmesinin insan haklarına aykırı 
olduğunu söylüyor. Ancak bana göre, bir Hristiyan'ın 
bir Müslüman'a oy vermesi veya tam tersi şekilde oy 
kullanması seviyesinde bir demokrasiye ulaşmadık. 
Yani söz ettikleri demokrasiye daha çok var. O 
seviyeye ulaştığımızda, kota sandalyesine ihtiyacımız 
kalmayacak. Eğer böyleyse, her parti 6-7 kişiyi seçime 
sokar ve herkes kendi milleti tarafından seçilir. 
Baktığımızda partiler, bir Kildani veya Aşuri'yi kendi 
listelerine sokmuyor. Örneğin; kaç senedir KYB bir 
Kildani'yi veya Aşuri'yi kendi aday listesine sokmadı. 
Diğer arkadaşlar da aynı şekilde. Hepsi kota üzerinden 
katılıyor.

İktidar Partisinin Siyasi Çekişmesinin 
Kurbanı Olduk
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Araplar Türkmen Valiye Karşı Değil
Kerkük'te 2015'te  yapılan Irak 
parlamento seçimlerinde üç sandalye 
kazanan Arap Meclisi,  Kerkük Arap 
Koalisyonunun çekirdeği olarak 
biliniyor.

Meclis, siyasi, sosyal ve aşiret 
olarak tüm Arapları tek 
çatı altında tutan ve siyasi 
olarak ulusal boyuta sahip 
olan on adet aktif partiden 
oluşmaktadır. 

Hak Partisi Başkanı ve Arap 
Meclis Sözcüsü Hatem el-
Taii, Kerkük'te Türkmen-
Arap ilişkileri ve yaşanan siyasi 
gelişmelerin ardından kentin 
durumuna ilişkin Tba'nın sorularını 
yanıtladı.

Kısa süre önce çeşitli medya 
organlarında "Arapların, Kerkük'te 

Türkmenlerin valilik görevini 
üstlenmesine karşı çıktıklarıları'' yönünde 

söylentiler ortaya atıldı. Bu iddianın 
doğruluk payı nedir

Böyle bir iddiayı biz Araplar olarak kesinlikle 
reddediyoruz ve yalanlıyoruz. Arapların böyle bir 
şey söylemeye yetkisi yoktur çünkü bu iş ancak 
anayasanın çizdiği yollar çerçevesinde yapılabilir. 
Şu anki Kerkük Valisi Rakan Said, valilik görevini 
üstlenirken Arap olduğu için veya valilik Arapların 
hissesi olduğu için bu görevi almadı. 2005'te 
anayasanın koyduğu "Güçler Paylaşımı" maddesine 
tabii olarak bu görevi üstlenmiştir. Nitekim 
16 Ekim öncesi Kerkük Valisi Kürtlerin, vali 
yardımcılığı görevi Arapların ve meclis başkanlığı 
görevi de Türkmenlerindi. 

Meclis, 16 Ekim'den sonra toplanamadığı için 
kendi içinden vali seçmeyi başaramadı. O 
yüzden merkezi hükümet, eski vali Necmeddin 
Kerim'in yardımcısı olan Rakan Said Cuburi'ye 
otomatikmen bu hakkı tanıdı.

Türkmen ve Kürtlerin vali görevini Arapların 
üstlenmesini engelleme yönünde hakkı olmadığı 
gibi Arapların da hiçbir şekilde vali seçme veya 
engelleme hakkı yoktur. Bu işler kanun ve anayasa 
çerçevesinde yürür.

      

Türkmenlerde çok iyi yönetici 
şahsiyetlerin olduğu herkesçe biliniyor

Aksine Türkmenlerde çok iyi yönetici şahsiyetlerin 
olduğu herkesçe biliniyor. Hatta biz insanlardan, 
valilik görevini önde giden bir Türkmen şahsın 
üstlenmesini istediklerini çok duyuyoruz. 

           Merkezi hükümete bağlı olan 
Federal Polis Kuvveti dışında herhangi bir 

gücün Kerkük'te bulunmasına karşıyız

Peşmerge veya Asayiş güçlerinin tekrar 
Kerkük'e dönmeleri konusunda bazı 
sözler duyduk. Bu konu hakkında ne 

düşünüyorsunuz

Bu konu Arap ve Türkmenler için çok açık. 
Daha önce de tepkimizi ortaya koyduk. Merkezi 
hükümete bağlı olan Federal Polis Kuvveti dışında 
herhangi bir gücün Kerkük'te bulunmasına 
karşıyız. Merkezi hükümet, Arap, Türkmen, Kürt 
ve diğer etnik grupların 

tek temsilcisidir.

Bizim Araplar 
olarak Federal 
Polis dışında 
herhangi bir 
gücün Kerkük'te 
bulunmasına 
karşı olmamızın 
iki nedeni 
var. Birincisi, 
kanuni açıdan 
parlamentonun 
verdiği karar 
üzerine Kerkük'te 
Federal Güç 
dışında başka 
güçlerin kentte 

bulunmaması ve ilin güvenliğini sadece Federal 
Güçlerin sağlaması. İkincisi ise 16 Ekim'den önce 

Kerkük'te bulunan güçlerin bize karşı olumsuz 
tavrı ve Arapların o dönemde çok ağır şartlar 

altında yaşaması. Ayrıca biz hiçbir zaman 
buna izin vermeyeceğiz. Aslında Türkmen 
kardeşlerimiz de bu konuda bizimle 
hemfikirler. Daha önce de tavırlarını 
ortaya koydular.

            Kerkük'ün şahsi ve parti 
çıkarı karşılığında satılması 

yönünde korkumuz var

Bildiğiniz üzere seçimlerden sonra bir 
hükümet kurma çabası var, açıkçası bu 

aşamada Kerkük'ün şahsi ve parti çıkarı 
karşılığında satılması yönünde korkumuz var.

             Hiçbir taraf Kerkük'te güçlerin, 
adil bir şekilde paylaşılmasını istemiyor

Kerkük'te yüzde 32 sistemi olarak 
belirlenen "Güçlerin Paylaşımı" ile ilgili 
Irak Türkmen Cephesi ile koordinasyon 

içerisinde misiniz

Bu sistemi daha önce de talep ettik. Aslında 
hiçbir taraf Kerkük'te güçlerin, adil bir şekilde 
paylaşılmasını istemiyor. Yüzde 32 sistemi Kerkük 
sorunu için ciddi bir çözümdür ama dediğim 
gibi hiçbir taraf bu konuda samimi davranmıyor. 
Herkes bir diğerinden üstün olma çabası 
içinde. Kerkük'te yapılan tartışmalı ve şüpheli 
seçim sırasında kurulan bir sistemin, Kerkük 
halkına bir yararı olmayacağı kanısındayım. 
Kerkük'te hükümetin kurulmasından sonra 
"Güç Paylaşımı"nın uygulanmasının daha iyi 
olacağını düşünüyorum çünkü o vakit yeni isimler 
doğacaktır. 

          Bütün siyasi güçler Kerkük'te bir 
diğer grupların üstüne kendini farz kılıyor 

ve hakimiyet sağlamaya çalışıyor

Seçim sonrası ve son olaylardan sonra 
Kerkük'ün geleceği hakkında ne 

düşünüyorsunuz

Kerkük'ün geleceğini tahmin etmeden önce, 
Kerkük'ün tarihine bakalım. Stratejik konuma 
sahip olan, ülkenin güneyinden kuzeyine giden 
kafilelerin durağı olan kent, görüldüğü gibi iç ve 
dış etkenler tarafından sahipleniliyor. Bütün siyasi 
güçler Kerkük'te bir diğer grupların üstüne kendini 
farz kılıyor ve hakimiyet sağlamaya çalışıyor.

Kerkük'ün geleceği konusunda ancak Kerkük 
halkının birleşip, yaşadığı ilin sorumluluğunu 
üstlenip birlik ve beraberlik sağlanması şartıyla bir 
sonuca varılabilir. Aksi halde halkın birleşmemesi 
durumunda, Kerkük hiçbir zaman huzura 
kavuşmayacaktır. 
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Erbil'in Kayseri Çarşısı'nda elektriğin kısa devre yapması 
sonucu çıkan yangında çarşıdaki çok sayıda dükkan 
kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri, 4 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de 
çocuk elbiselerinin satıldığı Sebiran Çarşısı'nın bodrum 
katında çıkan yangını büyük uğraşların ardından kontrol 
altına almayı başardı.

Tba Gazetesi olarak, Erbil Kayseri Çarşısı'ndaki 
yangın ve itfaiye ekiplerinin durumu hakkında 
Erbil İtfaiye Müdürü Polis Tuğamiral Şuvan 
Abdulkadir Aziz ile görüştük. 

Şuvan Abdulkadir Aziz, 4 Ağustos'ta yaşanan 
olay hakkında, "Kayseri Çarşısı'nda Sebiran 
ismi verilen kısımda elektriğin kısa devre 
yapması sonucu yangın çıktı. Olay hakkında 
açılan soruşturma halen devam ediyor ve 
zararın ne kadar olduğunu hala bilmiyoruz. 
Toplamda 103 dükkan yandı, zararın 
boyutunun soruşturulması için bir heyet 
oluşturduk." dedi.

Erbil İtfaiye Müdürü, yangının geç kontrol altına 
alınma nedenlerine değinerek, "Yanan eşyalar naylon 
ve pamuk maddelerden üretilen çorap, havlu ve iç 
çamaşırı gibi mallardı. Bu çarşının sokakları dardı ve 
yangın, merdiven altı ve bodrumdaydı, orada dumanın 
çıkması için havalandırma yoktu. Bu nedenlerden dolayı 
duman yükselmedi. Ekiplerimiz duman ve yanan eşyalar 
yüzünden içeri giremiyordu. Su ve köpük ile yangını 
azaltabildik. Dışarı çıkardığımız eşyalara da dışarda su 
döküp müdahale ediyorduk. Tüm bunlar yangını geç 
kontrol altına almamıza neden oldu." açıklamasında 
bulundu.

Yangının geç kontrol altına alınma 
nedenlerinden birinin insanların olay yerinde 
toplanması olduğunu vurgulayan Aziz, şunları 
ifade etti:

"Hepimiz bu şehrin halkıyız ve buraya 
aşinayız. İnsanların dörtte üçü sosyal 
medya için fotoğraf çekmekle uğraşıyordu. 
Oradaki birine 'hortumu veya köpük 
tüpünü götürmemiz gerekiyor ya da eşyaları 
çıkarmamız gerekiyor, çekilebilir misiniz?' 
deseydik belki kızıp 'evim yandı, 100 bin dolarlık 
zarara uğradım' diye bağırabilirdi. Kimseye git 
diyemiyorduk. Bizim elimizde olan bir şey değil, 
milletimizin doğası böyle ve kalabalığı seviyor.

Bazıları sadece kalabalık yaratıp bize engel oluyordu, 
biz de çalışamıyorduk. Biri arabasını sağa çekip yanında 
durmuştu, arabasını çekip itfaiye aracına yer açmasını 
söyledik, o da bu araba benim değil dedi. Arabanın 
camını kırmaya kalkıştığım zaman 'durun bu benim 
arabam' deyip öyle aracını çekti. Ne yazık ki 
insanlar çalışmamıza engeldi."

Kayseri, Lenge ve Nevruz çarşıları gibi eski 
bina ve alanlara kurulan pazarların hiçbiri 
itfaiyenin belirlediği yangın yönetmeliği 
şartlarını barındırmadığını belirten Aziz 
"Bizi dinlemiyorlar ve yangın sonucunda da 
kendileri zararlı çıkıyor. İtfaiyenin yangın 
yönetmeliğindeki şartları kendinde barındıran 
yeni yapılan bina, otel ve restoranlarda bu 
tür olaylar yaşanmıyor. Allah korusun böyle 
bir olay yaşandığında kolaylıkla kontrol altına 
alınıyor." ifadelerini kullandı.

"Lojistik açısından Irak bazında en 
iyiyiz diyebilirim"

Kurumun seviyesi ve eksiklikleri hakkında konuşan 
Tuğamiral Aziz, "Eşyalar ve ekipler gelişmiş ülkelerde 
olduğu gibi değil. Caddelerimiz yeterli düzeyde değil ve 
2 dakikada olay yerine varmamız için itfaiyeye özel bir 
yolumuz yok. Sivil araç, taksi, polis, ambulans ve itfaiye 
araçlarının hepsi aynı yolu kullanıyor. Bunların hepsi 
bizim gecikmemiz için birer neden, yoksa Irak ve illeri 
bazında lojistik olarak hepsinin üstündeyiz diyebilirim, 

çünkü yeterli sayıda eşya ve malzemeye sahibiz, 
araçlarımızın da hepsi 2014 model ve üzeri. Biz işimizi 
yapabiliyoruz ancak Kayseri Çarşısı gibi eski bir binaya 
nasıl müdahale edebiliriz, araçlar bile içeriye ulaşamıyor." 
değerlendirmesinde bulundu.

Erbil İtfaiye Müdürü Tuğamiral Şuvan Abdulkadir 
Aziz son olarak, itfaiye ekiplerinin devamlı kurs 
gördüğünü belirterek, "16 Eylül'de Japonya'da 75 günlük 
bir kursumuz var. Devamlı olarak Japonya, İngiltere,  
İtalya, Tayland ve Ürdün'de kurslarımız mevcut. Kursa 
katılanlar, döndüklerinde uzman olup ders anlatıyor." 

diye konuştu.

Erbil İtfaiye Müdürlüğü konuya ilişkin 7 Ağustos 
tarihinde 8 noktalık bir açıklama yayımladı. Açıklamada, 
"4 Ağustos 2018 Cumartesi akşamı başkent Erbil'in 
Kayseri Çarşısı'nda bir yangın olayı yaşandı, bunun 
sonucunda çarşıdaki birçok dükkanda maddi zarar 
meydana geldi. Medyada ve sosyal medyada bu 
olay hakkında çok konuşuldu. Bu yüzden Kürdistan 

vatandaşlarına ve özellikle başkent Erbil halkına birkaç 
önemli noktayı açıklamayı gerekli bulduk. Bu konuyu 

tüm taraflar için açık bir şekilde anlatmayı ve tüm 
tarafların birbirlerinin görevi ve haklarını göz 
önünde bulundurmasını önemli bulduk." ifadeleri 
yer aldı.

Herhangi bir yangın çıkması durumunda 
hazırlıkların yapılması gerektiği belirtilen 
açıklamada, şu noktalara yer verildi:

1. Diğer yangın olaylarında olduğu gibi bu olay 
için de hazırlıklı olmalıyız. Olayın beklendik bir 

olay olduğunu söyleyebilirz. Ancak burada şunu 
belirtmek gerekir; biz devamlı olarak denetleme 

ekiplerimiz ile ticari yer, dükkan, otel, restoran ve 
diğer yerleri itfaiyenin yangın şartlarının bulunması 

gerektiği konusunda uyarıyoruz. Fakat ne yazık ki 
bunun uygulanmaması ve ciddiye alınmaması bu tür 
olayları doğurabiliyor.

2. Kayseri Çarşısı'ndaki yangının kontrol altına 
alınması uzun sürdü, bunun da nedeni yerin küçük, 
dükkanların eski olmasıydı. Ayrıca depolara düzensiz 
şekilde koyulan çok sayıda eşya yangının daha fazla 

sıçramasına neden oldu. Öte yandan hava sıcaklığının 
yüksek olması yangının daha geç kontrol altına 

alınmasına sebepti.

3. İtfaiye çalışanlarının herhangi bir yangın 
çıkma durumunda kendilerine has plan ve 
uygulamaları var ama izlemek veya telefonla 
fotoğraf çekip sosyal medyaya yüklemek için 
kalabalık oluşturan insanlar itfaiye ekiplerinin 
işlerini olumsuz etkiledi. Öte yandan çarşıdaki 
yolların dar olması yangının daha erken kontrol 
altına alınmasına engeldi.

4. İtfaiye olarak, tüm ekiplerimizle birlikte 16 saat 
hiç durmadan olayı kontrol altına almaya çalıştık, 

öyle ki bazı çalışanlarımız nefes darlığı yaşadılar, 
sağlık durumları ve hayatları tehlikeye girdi ancak o 

süre zarfında birçok dükkan ve depoyu kurtarabildiler. 
Bu yüzden biz buradan şunu bildiriyoruz; eğer itfaiye 
çalışanlarının çabası, yorgunluğu ve uykusuzluğu 
olmasaydı olayın çok daha fazla ziyanı olurdu, ayrıca 
vatandaşlar üzerinde hayati tehlike oluştururdu.
 

5. Lojistik ve malzemeler olarak iyi bir kapasiteye 
sahibiz fakat bu tür büyük olaylarda ve dünyadaki 

bütün itfaiyelerdeki gelişmeler göz önünde 
bulundurulduğunda bizim daha fazla malzemeye 
ve itfaiye aracına ihtiyacımız var. 

6. Tüm ekiplerimiz belirlenen sürede olay 
yerine vardı. Olayların bu duruma gelmesinde 
hiçbir şekilde itfaiye ekiplerinin sorumluluğu 
yok. Çünkü yanan depo ve dükkanlarda hiçbir 
şekilde itfaiyenin belirlediği şartlar yoktu. 
Yangın çıktığında da dükkan sahipleri suçu ve 
zararın nedenlerini bizim ekiplerimize yüklüyor. 

Bu yüzden, her biri kendi istediği gibi medyada 
itfaiye çalışanlarını işlerini kusurlu yapmakla 

suçlarsa, biz de mecburen yasaya başvururuz.

7. Bir kez daha tekrarlıyoruz, itfaiyenin yangın 
şartlarını uygulamazsanız, Allah korusun bu tür olaylar 

tekrarlanabilir ve daha fazla zarar meydana gelebilir. 

8. Tüm itfaiye çalışanları, ateş, sel ve deprem koşullarında 
Peşmerge gibi kendi görevleriyle gurur duyuyor. Her 
zaman güç ve kapasitelerinin üstünde günlük olarak 
bu olaylarla mücadele ediyorlar. Bu yüzden insanların 
vicdanlarıyla karar vermelerini umuyoruz.

Erbil İtfaiye Müdürü: Irak ve illeri bazında en iyisiyiz

Haber: Ali Antar
Foto: Çoban Timur
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Her insan yoğun iş temposu, 
monotonluk ve günlük yaşamın getirdiği 
zorluklardan uzaklaşıp, tatile çıkmak ve 
yeni yerler keşfetmek ister. 

Turizmin gözde ülkelerinden biri olan 
Türkiye, her yıl milyonlarca turisti 
ağırlıyor. Dünyanın birçok ülkesinde 
insanlar tatil yapıp tarihi yerleri görmek 
için bu ülkeyi tercih ediyor.

2018 yılının ilk altı ayında, 16 milyon 
kişi Türkiye'yi ziyaret etti. Türkiye Kültür 
ve Turizm Bakanlığı verilerince, ziyaretçi 
oranında geçen yılın aynı dönemine göre 
%30,4'lük rekor bir artış yaşandı.

Öte yandan ülkenin turizm gelirleri 
yılın ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 31 artarak 11,5 
milyar dolara ulaştı.

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen 
ülkeler arasında şüphesiz komşu ülke 
Irak da yer alıyor.

Irak vatandaşları, sağlık ve turizm için 
en çok Türkiye'yi tercih ediyor. En çok 
ziyaret edilen kentler arasında İstanbul, 
Ankara ve Antalya yer alıyor.

Irak'ın yanı başındaki Türkiye'nin bu 
kadar tercih edilmesi, şüphesiz turizm 
şirketlerini de memnun ediyor. İnsanlar 
kara veya havayoluyla seyehat etmek 
istediklerinde bu şirketlere başvuruyor.

Elfinair Turizm Firması'nın sahibi 

İbrahim Nejat İbrahim konu hakkında 
Tba'ya yaptığı açıklamada, "Halk, yaz 
aylarında tatil için en çok Türkiye'yi 
tercih ediyor. Azerbaycan, Lübnan ve 
Mısır da tercih edilen ülkeler arasında 
ancak insanların çoğu Türkiye'ye 
gidiyor." dedi.

İstanbul ve Antalya'nın en çok tercih 
edilen şehirler olduğunu vurgulayan 
İbrahim, bu yıl insanların Karadeniz 
bölgesine ve İzmir'e yoğun ilgi 
gösterdiklerini belirtti.

Uçak fiyatlarındaki artışa değinen 
İbrahim, "Süleymaniye Uluslararası 
Havalimanı'ndan Türkiye'ye uçuşların 
olmaması, Erbil'deki havalimanı 
üzerinde baskı oluşturdu. Bundan dolayı 
da bilet fiyatları arttı. Avrupa ülkeleri 
için bilet fiyatları da yükseldi, çünkü 
insanlar Türkiye üzerinden söz konusu 
ülkelere gidiyor." ifadelerini kullandı.

Elfinair Firması sahibi İbrahim Nejat 
İbrahim, Ankara, İstanbul ve Antalya'ya 
direkt uçuşların olduğunu söyleyerek, 
"Trabzon ve söz ettiğimiz diğer kentleri 
ziyaret etmek isteyenlerin birçoğu, 
birkaç gün İstanbul'da gezdikten sonra 
otobüs veya uçak yoluyla o kentlere 
gidiyor. Uçak bileti fiyatları da uygun."  
şeklinde konuştu.
 
Erbil'den Türkiye'ye yapılacak uçuşlar 
için bilet fiyatlarının yüksek olduğunu ve 
insanların alternatif yollar aradığını ifade 
eden İbrahim, "İnsanlar etiket vize alıp 
sınırı geçiyor. Daha sonra Şırnak'taki 

havalimanından uçakla belirlediği yere 
gidiyor. Bunun maliyeti daha az. Bu da 
çok tercih edilen bir gidiş yolu." bilgisini 
paylaştı. 

Vize konusuna değinen İbrahim, 
etiket vizelerin Türkiye'nin Erbil 
Başkonsolosluğu tarafından verildiğini, 
ancak Erbil'den uçak ile Türkiye'ye 
seyehat etmek isteyenler için de 
elektronik vize temin ettiklerini dile 
getirdi.

Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 
oldukça yoğun olduklarını belirten 
Elfinair sahibi İbrahim Nejat İbrahim 
son olarak, "Her gün Erbil Uluslararası 
Havalimanı'ndan Türkiye'ye uçuşlar 
gerçekleştiriliyor. Günlük olarak da 500 
elektronik vize başvurusu yapılıyor." 
dedi.

Havayolunun yanında insanlar komşu 
ülke Türkiye'yi daha az yol masrafıyla 

ziyaret etmek için karayolunu da tercih 
ediyor. Her gün çok sayıda otobüs Erbil 
Uluslararası Otogarı'ndan Türkiye'ye 
doğru yola çıkıyor.

Best Federal şirketinde çalışan İbrahim 
İrfan, günlük olarak Türkiye'ye giden 
otobüslerin tamamının dolu olduğunu 
söyledi.

Süleymaniye, Kerkük, Erbil, Duhok ve 
Zaho'dan Türkiye'ye seferleri olduğunu 
ifade eden İrfan, "İnsanlar en çok 
İstanbul ve Ankara için bilet kesiyor. 
Bizim firmamız aracılığıyla her ay en az 
3 bin 600 kişi 

Türkiye'ye gidiyor." diye konuştu.

Yaz aylarında, bayram öncesi ve tatil 
dönemlerinde işlerinin yoğun olduğunu 
aktaran İrfan, "Uçak bileti fiyatlarının 
yüksek olmasından dolayı insanlar 
otobüs yolculuğunu tercih ediyor." dedi.

Sinema, modern medeniyetin büyük bir kültürüdür. 
Gelişmiş ülkeler teknoloji ve bilimi geliştirdikleri gibi, 
sinema kültürüne de gereken önemi vererek bu alanda 
da ilerleme sağlıyor.

Bilindiği gibi Erbil, eski dönemlerden beri birçok 
medeniyete ev sahipliği yapmış, tüm çağlara ayak 
uydurabilen bir şehirdir. Kentte sinemanın olması, 
diğer şehir ve ülkelere ayak uydurmasına bir delildir.

Erbil'de eskiden yeniye sinema salonlarının ismi 
ve sıralaması şöyle; Selahaddin, Hamra, Sirwan, 
Cundiyan, Sefin ve Kristal. Bu salonlar 1946-2000 
yılları arasında faaliyet gösteriyordu.

Erbil'in ilk sinema salonu olan Selahaddin Sinema 
Salonu,  1946 yılında yapıldı. Bu salon, şimdiki Erbil 
Valilik binası ve Sultan Muzaffereddin Gökbörü 
Türbesi'nin karşısında bulunuyor. 

Bir yıl sonra 1947'de Şeyhallah Çarşısı'nda yer alan 
Hamra Sinema Salonu inşa edildi. Halihazırda o salon 
gıda deposu olarak kullanılıyor.

Öte yandan 1967'de yapılan Sirwan Sinema Salonu, yaz 
ve kış mevsimleri için ayrı ayrı kullanılan 2 salondan 

oluşuyordu. Bu salonda, modern koltuklar yer alıyordu, 
ayrıca büyük soğutucularla da serin ve sakin bir ortam 
yaratılmıştı. 

Sefin ve Cundiyan sinema salonları ise 1960'lı yıllarda 
inşa edildi. Bunların salonları açıktı. Erbil Eğitim 
Müdürlüğü Caddesi üzerinde bulunan bu salonlar, 
tarihi Erbil Kalesi ve Tairava Mahallesi arasında yer 
alıyordu. 

1972 yılında Celil Khayat tarafından Erbil Tower, 
Shirin Palace Hotel, bir süpermerket, birkaç dükkan ve 

ofisi içeren bir proje hazırlandı. Mühendisler Khayat'a 
söz konusu proje içerisinde bir de modern bir sinema 
salonunun bulunmasını önerdi.

Proje ile beraber Kristal Sinema Salonu'nun inşasına 
başlandı. Salon, 1991 yılında yaşanan olaylarda zarar 

görmesine rağmen 1992'de o dönemki filimler 
perdede yayınlandı.

Kristal Sinema Salonu'nun mermerleri ülke dışından, 
koltukları gelişmiş ülkelerden ithal edildi. 1997'de 
sinemanın sahibi Celil Khayat kendi adını verdiği 
caminin yapımına başladı ve sinema salonunu 
kapatmayı uygun gördü. Böylelikle Erbil'de eski 
sinemaların dönemi kapandı.

Iraklılar Türkiye'yi Tercih Ediyor

Erbil’de Eski Sinemalar Tarih Oldu
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Kurban Bayramı her yıl Müslümanlar tarafından 
coşkuyla karşılanır. Maddi imkanı uygun olan 
Müslümanlar, Allah yoluna bir hayvan kurban 
ederek bu ibadetle sevap kazanmayı arzular.

Peki kurban kesme ibadeti vacip mi, yoksa sünnet 
mi? Nasıl yerine getirilir? Kurban kesme süresi 
nedir? Tüm bu soruların cevabını haberimizde 
bulabilirsiniz.

Türkmen İslam Alimleri Birliği Başkan Yardımcısı 
ve aynı zamanda Küreciler Camisi’nde Türkmence 
hutbe veren Molla Vuşyar Haydar, kurban kesimine 
dair detayları Tba’ya anlattı.

Kurban Bayramı’nda kurban kesimi 
nasıl olmalı? Kuralları nelerdir

Kurban kesmenin hükmü Şafii mezhebinde 
sünnet, Ebu Hanife mezhebinde imkanı olanlar 
için vaciptir. Şafii mezhebinde imkanı olan biri 
kurban kesmezse günahkar olmaz. Fakat İmam 
Ebu Hanife’nin mezhebinde imkanı olup kurban 
kesmeyen günahkardır. Sünnet ile vacip arasındaki 
fark budur.

Kurban kesme üzerine delil var. Allah (c.c.) 
Kur'an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: 

إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو األبتر

Ayetin bu bölümü (فصل ربک وانحر) kurban kesmek 
için bir delildir. Ayet, önce namazını kıl sonra 
kurbanını kes diye buyuruyor. 
 
Kurban kesmenin büyük bir ecri vardır. Hayrı 
ve sevabı çoktur. Peygamber Efendimiz (S.A.V), 
“İnsanoğlu kurban kesmek kadar ecri ve sevabı çok 
olan başka bir hayır işlememiştir.” diye buyuruyor. 
Biri 300 bin dinarlık bir koyunu kurban etmek 
yerine gidip 2 milyon dinarlık et alayım da hayır 
için dağıtayım diyebilir. Ancak, kıyaslayacak 
olursak  300 bin dinarlık koyunun sevabı daha 
fazladır, çünkü kurban kesmenin kendisi bir 
hayırdır. 

Kurban kesmeye niyeti olanların 1 Zi'l-Hicce’den 
itibaren kurbanını kesene kadar tırnağını 
kesmemesi, tıraş olmaması ve vücudundan tüy 
koparmaması sünettir. Bunun yanında hayvanını 
kendisinin kesmesi sünnettir. Eğer yapamıyorsa da 
kesildiği zaman orada bulunmalı.

Hangi hayvanlar kurban edilebilir? Ne 
tür özellikleri olması gerekir

Kurban 4 hayvandan ibarettir. Onlar da deve, sığır 
veya inek ve yavrusu, koyun, ayrıca keçi. Bunların 
da kesimi için belli şartları var. Bunlardan biri yaş 
şartı. Devenin 6 yaşına ayak basmış olması gerekir. 
İnek ve keçinin 3 yaşına ayak basmış olması, 
koyunun da 2 yaşına ayak basmış olması lazım.  
Bazen koyunun bir yılını doldurmadan birkaç dişi 
düşer, alimler bunun kesimini caiz kılmıştır. 

Bir kurbana kaç kişi ortak olabilir

Deve veya ineğe 7 kişi ortak olabilir. Bunu 1-7 arası 

kişi kesebilir. Ancak 7’den fazla ortak olmaz. Koyun 
ve keçiyi sadece bir kişi kurban edebilir. Onda 
ortak olmaz. 

Kurban kesmenin 
hayvanın sağlık 

durumuyla ilgisi 
nedir

Hayvanın bazı 
eksiklikleri 
olmaması gerekir. 
Etini zayıflatacak 
ve etkileyecek 
kadar bir hastalığı 
olmamalı. Çünkü 
insan hediye 
aldığında özenle 
seçer ki, güzel bir 
hediye verebilsin. 
Sen bunu Allah’a 
(c.c) veriyorsun, Allah 
(c.c) buna muhtaç 
değil ancak sen hayır 
yaptığında, bu Allah’a (c.c) 
hediye vermen anlamına 
geliyor. 

Öte yandan hayvanın deli olmaması 
lazım, çünkü bunlar hayvanın etine etki 
eder ve zayıflatır. Ayrıca hayvanın kör olmaması 
gerekir. Hatta bir gözü bile kör olsa kurban 
edilemez. Bunların yanında hayvanın topal 
olmaması da gerekir. 

Kulağı, dili, kuyruğu, dişi ve memesinin bir 
parçası kesilen hayvanlar da kurbanlık için uygun 
değildir. Bir hayvanın doğduğu zaman kulağı 
yoksa, onun da aynı şekilde kesimi caiz değildir. 
Fakat basit bir topallığı, etine etki etmeyen bir 
hastalığı varsa, körlüğü ise az derecedeyse onlar 
kurbanlık olarak kesilebilir. Ayrıca tanınmak için 
kulağı yarılan veya delinen hayvanların da kesimi 
uygundur. 

Kurban kesimi hangi vakitlerde olur? 
Ne zaman başlar ve ne zaman son bulur

Kurban Bayramı'nın ilk günü, gün doğduktan 
sonra kurban kesimi başlar. Bayram namazından 
dönüldüğünde herkes kurbanlığını kesebilir. 
Peygamber efendimiz (S.A.V), “Bayram günü gün 
doğmadan önce kurbanlık kesilirse, bu kurbanlık 
sayılmaz.” diye buyuruyor. Yani ibadet değildir. 
Kurban kesimi bayram namazından sonra başlar, 
bayramın dördüncü günü gün battığında sona erer. 
Biri 4. gün, gün batımından hemen önce hayvanın 
başını keserse, kurbanlık olur ve hayvanın 
parçalanma işlemi sonra da yapılabilir. Önemli olan 
başının gün batmadan önce kesilmesi. Bu 4 gün 
içerisinde kurban kesimi için gündüz veya gece 
fark etmez, her vakitte kesilebilir. Ayrıca kurban 
kesenlerin niyet getirmesi şarttır. 

Kurbanın eti dağıtımı nasıl olur? 
Kimler bundan faydalanabilir

Bu kurbanlık dediğimiz gibi nezir (adak) değil de 

sünnetse, kendisi, ailesi ve akrabası yiyebilir. 
Hayvanın ciğerinden yenmesi de sünnettir. 
Hayvanın 3’te birini kendisine ayırabilir. Ayrıca 
yarısını da kendisine ayırabileceği de söyleniyor. 
Sünnet olduğu kadar, hayvanın bir payını 
dağıtması vaciptir.

Fakat kesilen kurban nezirse, tabi bu Şafii mezhebi 
için, kendisi ve ailesinin yemesi caiz değildir. 
Çünkü nezir fakirin malı olur zekat gibi. Eğer 
akrabalarına zekat geçmiyorsa bu kurbanın 
etinden onlara da veremezsin. Nezir olan 
kurbanlığın eti kesildiği şehrin haricinde başka bir 
şehire götürülemez. 

Şunu da bilmemiz gerekiyor, sünnet veya nezir 
olarak kesilen kurbanın eti gayri müslimlere 
verilemez. 

Biri vekaleten birinin yerine kurbanlık kesiyorsa, 
örneğin; zamanında babası öldüğünde kendisi 
için kurban kesilmesini vasiyet ettiyse, oğlu bu 
hayvanın etinden yiyemez, ancak akrabalara 
dağıtabilir. Ayrıca kardeşi başka bir memleketteyse 
ve kendisinin yerine bir kurban kesilmesini 
istediyse, yine vekaleten olduğu için kendisi ve 
ailesi kurban etinden yiyemez. 

Ayrıca kurban eti hiçbir zaman bir ücret 
karşılığında verilmez. Örneğin; kurbanı kesen 
kasaba hayvanın derisi veya bir parça eti ücret 
karşılığında verilemez. Bu kurbanlık nezirse 
derisi dahi bağışlanmalı. Ücret haricinde kasaba, 
hayvanın derisi veya etinden hayır niyetine 
verilebilir. 

Kurban Bayramı ve Kurban

Haber: Barzan Lokman
Foto: Muhammet Emin
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Tandırcılık ve Çamurdan Tandırlar
Tandırcılık, Irak'ta en yaygın meslekler arasında 
yer alır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sanayi tipi 
fırınların sayısı çoğalsa da tandıra olan rağbet devam 
etti.

10 yıldır tandırcılık yapan Ömer Hamit, mesleği 
hakkındaki detayları tek tek Tba'yla paylaştı.

Bu işi arkadaşlarıyla birlikte öğrendiğini belirten 
Hamit, "10-12 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Her gün 
6-7 adet tandır yapıyoruz. Hazırlanan tandırları 8 gün 
kurumaya bırakıyoruz. Yani 6-7 tandır yaklaşık 8 günde 

hazır hale geliyor." dedi.

Tandır yapımının detayları hakkında Ömer Hamit, 
"Her toprak tandır yapımı için elverişli değil, bu 
nedenle kullandığımız toprakları özel olarak Dibis 
kentinden getiriyoruz, toprağın kırmızı olması 
gerekiyor. İlk olarak toprağı çamura dönüştürüyor, 
ardından samanla yoğurup 2 gün dinlendiriyoruz. 
Daha sonra elde edilen çamurla tandır yapımına 
başlıyoruz." diye konuştu.

Kerkük'te yapılan tandırları Erbil, Süleymaniye ve 
İran sınırına yakın bölgelere gönderdiklerini söyleyen 
Hamit, "Ayrıca Bağdat'tan da ürünlerimize talep 
var. Güney bölgelerine de Küfe üzerinden dağıtım 
yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tandırların kullanımına değinen Hamit, "Çeşitli 

kullanım alanları var. Müşterilerin çoğu restoran ve 
ekmek fırınları gibi yerler için alıyor. Küçük tandırlar 
ise evler ve çiftlik evleri için tercih ediliyor. Tandırlarda 
balık, ekmek ve et gibi yiyecekler pişirmeyi tercih 
ediyorlar." şeklinde açıklamada bulundu.

Ülkede var olan ekonomik krizin işlerini olumsuz 
etkilediğini aktaran Hamit, "Eskiden bir haftada ürettip 
sattığımız ve parasını da peşin aldığımız bir set tandırı, 
şimdi bir ayda satamıyoruz." dedi.

Hamit son olarak tandırların ölçüsü ve fiyatına ilişkin 
şu bilgileri paylaştı:

"Hacimlerini göz ayarı olarak ezberlediğimiz için 
kendimize göre yapıyoruz. Kısa veya uzun çıkabiliyor 
ancak bu fazla değilse hiçbir sıkıntı yaratmıyor. 
Ayrıca karışla da ölçüyoruz. 7 karıştan yüksek tandır 
yapmıyoruz. Talep edilirse değişik hacimler de 
yapıyoruz. Tandırların fiyatları ise hacimlerine göre, 75 
bin dinardan başlayıp, 220 bin dinara kadar çıkabiliyor." 

Her hafta cuma günü dolup taşan ve binlerce insanın 
akın ettiği Kerkük'te kurulan hayvan pazarında doğada 
rastlayamayacağınız canlıların satıldığını görürseniz 
şaşırmayın.

Baykuş, sırtlan, tilki, kurt, çok sayıda kuş türleri, 
kemirgenler ve oldukça ilginç hayvanların bulunduğu 
bu pazarda yılan ve akreplerin satılması insanı hayrete 
düşürüyor.

Herkesin bildiği üzere yılanların birçok çeşidi zehirlidir. 
Dünyada her yıl binlerce kişi yılan sokması neticesinde 
hayatını kaybederken bazıları da kalıcı hasar görülür. 

Yaklaşık üç bin türü olan yılanların 700’ü ölümcül 
zehire sahiptir.

Kerkük hayvan pazarında yılanlara olan ilgi ise yoğun. 
Bu konuyla ilgili bilgi toplamak için pet shop sahibi 
Abbas Beyatlı ile görüştük.

Beyatlı, yılanlara olan ilgisinin küçük yaşta başladığını 
ve babasıyla Kerkük’ün çevresinde çöl arazilerde yılan 
avına çıktığını belirtti.

Yılanları kimlerin ve ne amaçla aldığına yönelik 
sorumuzu Abbas Beyatlı, her türün özel müşterisinin 
olduğunu söyleyerek yanıtladı. 
Yılan hayranı olan Beyatlı, Pitonların zehirsiz ve 

sosyal olduklarını ifade ederek, kolay bir şekilde 
evcilleştirilebilen bir hayvan olduklarını dile getirdi.

Abbas Beyatlı, yılanların neden satın alındığını ve 
fiyatlarına ilişkin sorularımızı yanıtladı.

Yılanlar hangi amaç için satın alınıyor?

Yılanlar ölümcül bir hayvan türüdür; fakat yılan zehri 
birçok hastalığın tedavisi için kullanılmaktadır. Bizim 
müşterilerimiz genelde bitkisel ilaç yapan baharatçılar 
(lokman hekim). Yılan derisi ve zehrini alan, işinde 
uzman olan baharatçılar, zehiri doğal zeytin yağı ve 
vazeline katarak egzema, yanık izleri, kırışıklık ve 
birçok cilt hastalığında kullanırlar.

Bu karışımı herkes yapamaz, işinde uzman olan 
kişilerden alınması gerekir. Aksi halde ilacı kullanan 
insanlar büyük risk altına girerler.

Büyücülerin yılan kullandığı doğru mudur 
ve büyü nasıl yapılır?

Evet doğrudur. Bu nedenle de biz sadece tanıdığımız 
müşterilerimize yılan satarız. Malumunuzdur ki büyü 
yapmak İslamiyette haram olduğu için biz büyücülere 
veya şüpheli kişilere yılan satmıyoruz.
Bilindiği üzere, yılan büyüsü çok eski zamanlardan 

beri sevenleri, eşleri birbirinden ayırmak, aile bireyleri 
arasında soğukluk meydana getirmek amacı ile yapılan 
çok etkili büyü türlerinden biridir.

Yılan büyüsü yapılırken, yılanın derisi, gözü, dişi, yağı 
ve ölü yılanın suyu kullanılır. Bunlara çeşitli okumalar 
yapılır, işlemlerden geçirilir, muska haline getirilir. 
Sonrasında bunlar kişinin evinin kapısına, çatısına ya 
da gizli bir bölümüne yerleştirilir. 

Sattığınız yılanların fiyatı nedir?

Yılanların fiyatı türüne göre değişiklik göstermektedir. 
Fiyatlar 5 bin dinardan başlar, 100 dolara kadar 
çıkmaktadır.

Haber: Çoban Timur 
Foto: Abdullah Ahmet

Kerkük Hayvan Pazarında Yılanlara İlgi Büyük

Haber: Abdullah Ahmet
Foto: Çoban Timur
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Yüzyıl İçerisinde Irak'ta Kullanılan Banknotlar
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Cumhuriyet Dönemiسەردەمی عوسمانییەکان
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