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ITC, Türkmen davasının 
neredeyse kaderini 

belirlemeye çalışıyor

Telafer Türkmeneli'nin 
en önemli bölgelerini 

temsil ediyor

Ramazan geceleri dendiği zaman 
akıllara ramazan ayında teravih namazı sonrası 
düzenlenen oyun ve eğlenceler gelir. 

Bu ramazanda da gelenek bozulmadı ve büyük 
bir coşkuyla halk arasında eğlenceler yapılıyor. 
Kutlamalarda ise halk sanatçıları büyük bir rağbet 
görüyor. 

Arvatlar Yokuşu ve Veba Hastalığı
Ramazan Geceleri     
          ve Eğlenceleri

ORSAM Uzmanı 'YPG, Türkiye'nin 
güvenli bölgeye girmesi karşısında 

Afrin'den çekilmesini istiyor'ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey 
Suriye'de güvenli bölge konusunda Türkiye ile 
çalıştıkları yönünde yaptığı açıklamanın ardından  
bölge gündemi bir anda değişti.  Jeffrey, "Türkiye 
ile üzerinde çalıştığımız şey, Türkiye sınırı boyunca 
belirli bir mesafede YPG'nin olmadığı güvenli bir 
bölge kurmaktır." şeklinde ifadelerde bulunmuştu.

Erbil'le Elektriği Buluşturan 
Adam: Ahmet Çelebi
Ahmet Çelebi Hacı Mahmud 
Çelebi'nin tek oğludur. Anne tarafından 
ise Doğramacı Ailesindendir. 1891 
yıllında  Erbil Kalesi'nin Saray 
Mahallesi'nde doğar. O zamanlarda 
eğitim veren hiçbir okulun olmaması 
nedeniyle sadece camideki hocalardan 

eğitim alır. Ahmet Çelebi, altı ay Kale 
Medresesi'nde dini eğitim görmüş, 
Arapça ve Farsçayı yüksek seviyede 
öğrenmiştir. Ana dili Türkmencenin 
yanı sıra, Türkçe (Osmanlıca) de iyi 
derecede okumayı ve yazmayı bilirdi. 
Bunun haricinde hiçbir yerden eğitim 
almamıştır. Bunların yanında İngilizce de 
bilirdi. İngilizce konuştuğunu görmeseler 
de, yazışmalarını görenler olmuştur.

Kifri'de Yakılan 
Türkmen Kurumları 
Onarılıyor Cütkahve ve Cütkahve 

Programı
Kerkük'ün en 
eski mekanlarından 
biri olan Cütkahve 
Kahvehanesi'nin yetmişli 
yılların sonlarına kadar 
kapısı açıktı. Tamamen 
Türkmen kültürü üzerine 
inşa edilen bu meşhur 
mekan,Türkmenlerin 
önde gelen isimleri ve 
şahsiyetlerinin uğrak 
mekanlarından biriydi. 

Burada toplanan şairler ve 
makam ustaları ise farklı 
münasebetlerde fasıllar 
düzenler, içerisinde şiirler 
horyatlar ve makamlardan 
örnekler sunarlardı. 

Cütkahve, kahvehane 
olarak işlev göremese de 
günümüzde ismini farklı 
şekilerde yaşatıyor.

4'te

5'te

Merkezi Kerkük'te bulunan       
  ve 1 Ocak 2019'dan itibaren Erbil'e 
     temsilci atayan Türkmen Eğitim    
      Merkezi, Erbil'de bulunan   
        Türkmen okullara son 4 ay   
           içerisinde 7 bin dolarlık projeler    
         sunmuş durumda.

Türkmen Eğitim Merkezi Erbil Temsilcisi 
Dilzar Maruf

Türkmen Eğitim Merkezi'nden Erbil'de Bulunan    
                                                        Türkmen Okullara Büyük Jest

İkinci El Araçlara Yönelik 
Karar Piyasayı Çökertti

9'da
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Röp & Foto: Abdullah AhmetIrak Türkmen Cephesi (ITC) yeni Türkiye Temsilcisi 
Mehmet Tütüncü,  görevi kabul etmesinin nedeninin 
Türkmen davasını Türk ve dünya kamuoyuna iyi bir 
şekilde duyurmak olduğunu belirtti.

Türkmenerin sesinin kamuoyuna duyurulması 
konusunda, ITC’nin hak ettiği yerin çok gerisinde 
olduğunu düşündüğünü belirten Türüncü, "ITC 
Türkmenlerin uluslararası arenada, siyasi ve eğitim gibi 
birçok alanda, Türkmen davasının neredeyse kaderini 
belirlemeye çalışıyor. O yüzden bulunduğu pozisyon 
nedeniyle daha iyi bir seviyede olması gerekiyor." dedi.

ITC Türkiye Temsilcisi Mehmet Tütüncü,  yeni 
görevinde izleyecekleri yol haritası, mevcut durum 
ve daha birçok konuya ilişkin Tba'ya açıklamalarda 
bulundu.
 
Mehmet Tütüncü, yeni görevinde izleyeceği yol 
haritasına ilişkin, "ITC Türkiye Temsilciliği görevi 
hassas bir görev olmakla birlikte önemli bir görevdir. 
Benim bu görevi kabul etmemin de sebebi, Türkmen 
Cephesi'nin özellikle başta Türkiye olmak üzere, bütün 
uluslararası mahfillerde tanınırlılığını, bilinirliliğini 
arttırmakla birlikte, Türkmen davasını Türk ve dünya 
kamuoyuna iyi bir şekilde duyurmayı başarabilmektir. 
Bunun yanında temsilciliğin önemli görevlerinden birisi 
ise, dış temsilcilere, misyonlara, uluslararası teşkilatlara, 
Türkiye’deki politik çevrelere, sivil toplum örgütlerine 
ve medyaya Türkmen davasını tanıtmak ve yakından 
takipte olmalarını sağlamaktır. Özellikle Türkiye’de 
yaşayan ve oy kullanan ciddi bir sayıda kişi var. Bu 
insanlarla ilişkide kalabilmek, yardımcı olabilmek ve 
sıkıntılarını gidermek için bulunmaktayız. Türkmen 
davası hizmetinde en iyi şekilde bu insanlardan 
yararlanmamız gerekecektir." şeklinde açıklama yaptı.

Tütüncü, Irak’ta Arap ve Kürtlerden sonra üçüncü 
büyük etnik grup olan Türkmenlerin durumuna 
değinerek, Irak’ta Türkmenlerin coğrafi, ekonomik ve 
birçok açıdan dezavantajlı bir durumda olduklarını ve  
mücadelede bir hayli zorluk yaşamakta oldukları için de 
Türkmenlerin sesini en iyi şekilde gerekli olan yerlere 
ulaştırmaları gerektiğini söyledi.

Irak’ta yaşayan Türkmenlere karşıt olan gruplara karşı, 
Türkmen hakkını ve isteklerini daha iyi savunmak 
ve Türkmen halkının sesinin duyulabilmesi için çaba 
göstereceğini dile getiren Tütüncü, ITC aracılığıyla 
Türkmen davasının hakkını uluslararası alanda 
ve Türkiye’de duyurmasına yönelik çalışmalarda 
bulunacağını aktardı.

Tütüncü, ITC Türkiye Temsilciliğinin iyi ilişkiler 
kuracağını ve aynı zamanda Türkmen ve 
Türkmeneli’nin sıkıntı ve beklentilerini birçok dilde 
anlatan raporlar sunulup ve yayınların hazırlanacağını 
anlattı.

Türkiye’de bulunan özellikle eğitim amaçlı olan 
Türkmen gençlerin bölgeye dönecek olanların sadece 
üniversitede gördükleri eğitimle yetinmemeleri 
gerektiğini belirten Tütüncü, onlara kişisel gelişim 
açısında, uluslararası politika bağlamında Türkmen 
davası hakkında bilgi ve birikimlerini aktaracağını, aynı 
zaman gençleri en donanımlı bir şekilde bölgeye hazır 
hale getireceğini ifade etti.

ITC, Türkmen davasının neredeyse 
kaderini belirlemeye çalışıyor

Irak dışında Türkmen 
davası ve Türkmenlerin 
sesinin hangi seviyede 
yetiştirildiğine ilişkin soruya 
ise Tütüncü şöyle yanıt 
verdi:

"Dürüst olmak gerekirse, 
ITC’nin hak ettiği yerin 
çok gerisinde olduğunu 
düşünüyorum. ITC 
bir bakıma üç milyon 
Türkmen'in bayraktarlığını 
yapmakta ve ITC 
Türkmenlerin en büyük 
siyasi organizasyonudur. 
Dolayısıyla ITC 
Türkmenlerin uluslararası 
arenada, siyasi ve eğitim 
gibi birçok alanda, Türkmen 
davasının neredeyse 

kaderini belirlemeye çalışıyor. O yüzden bulunduğu 
pozisyon nedeniyle daha iyi bir seviyede olması 
gerekiyor. Bu durum bir takım şartların yetersizliğinden 
kaynaklıdır. Şunu da itiraf etmem gerekirse, ben 
Türkiye'yi kapsayacak şekilde konuşacak olursam, başta 
ITC olmakla birlikte diğer Türkmen parti ve kuruluşlar 
olarak tüm Türkmenlerin Türkiye’deki potansiyellerinin 
yüzde 30-35’ini değerlendirebildiğimizi söyleyebilirim. 
Türkiye’de hükümette, siyasi partilerde, üniversitelerde 
ve halk arasında Türkmenlere karşı muazzam bir 
sevgi ve ilginin olduğunu biliyoruz ama aynı zamanda 
maalesef bunu iyi şekilde değerlendiremiyoruz."

        Meselemizi ne zaman kamuoyuna 
mâl edersek, o zaman Türkiye’den daha iyi 

destek alabiliriz

Mevcut durumu en iyi şekilde değerlendiremediklerini 
ve burada kusurun bir kısmının kendilerinde olduğunu 
vurgulayan Tütüncü, "Bu durumun sebeplerinin bir 
kısmı da şartlardan kaynaklı. Biz önce bu kusuru tespit 
edip, hatayı kabul ettikten sonra sorunu gidermek için 
çalışmaların yapılmasını sağlayacağız.  İlk aşamada bu 
eksikleri tespit ettik ve birçoğu için çözüm yollarına 
da başladık. Bu yüzden bütün kurumlarla ilişkimizi en 
yüksek seviyeye çıkarmamız gerekiyor. Biz davamızı 
siyasi partilerimizin üzerinde görüyoruz, siyasi 
partilerimizin tam gölgesinde değiliz ama aynı zamanda 
karşısında da değiliz. Meselemizi ne zaman kamuoyuna 
mâl edersek, o zaman Türkiye’den daha iyi destek 
alabiliriz." şeklinde açıklama yaptı.

Türkmen davası Türk toplumunun 
davasıdır

"Bizim hedefimiz, Türkiye Hükümetinin ve siyasi 
partilerin destek vermesini sağlamak." diyen Tütüncü, 
"Örnek olarak bir miting düzenliyorsak, buradaki 
siyasi partilerin Türkmenlerin bütün kesimine destek 
çıkmasını sağlamaya çalışıyoruz. Türkmen davası Türk 

toplumunun davasıdır." dedi.

ITC Türkiye Temsilciliğinin Türkmen, Türk ve 
yabancı sivil toplum örgütleriyle nasıl bir ilişki 
içinde olduğu sorusuna verdiği yanıtta Tütüncü, 
kesintisiz olarak 25 yıldır Irak Türkleri Kültür 
ve Yardımlaşma Dernek başkanlığı görevini 
yürüttüğünü belirterek, bu zaman diliminde gerek 
Türkmen gerek Türk ve gerekse yabancı sivil örgüt 
kuruluşlarıyla ilişkilerinin iyi seviyede olduğunu 
belirtti.

Tütüncü, bütün sivil toplum örgütleriyle bir 
koordinasyon içgüdümü içinde olmaları gerektiğini 
ve var olan ilişkileri daha da güçlendirmelerine 
yönelik çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Görevlendirmede iş bölümü ve 
uzmanlaşmaya gidilmeli

Tütüncü, Türkmen kurumlarında görev dağılımına 
ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer 
verdi:

"Hangi kurum bir işi başarılı bir şekilde yapıyorsa, 
o kurum iyi yaptığı işi üstlenmeli. Yani bir nevi 
iş bölümü ve uzmanlaşmaya gidilmeli. Önem 
verdiğimiz bir husus ise, halkımız ile Türkmen 
kurum ve kuruluşları arasında bir bağ oluşturmak. 
Bu durumda boşluğu doldurmayı başaracağız. 
Bu anlamda biz eşgüdüm içinde çalışmayı 
başarabilirsek çok iyi mesafe katedebileceğimizin 
inancındayım."

Türkiye’de bulunan göçmen Türkmenlerin durumu 
hakkında bilgi veren ITC Türkiye Temsilcisi 
Tütücü, "Ankara’da yaklaşık 60-65 bin Türkmen 
yaşamaktadır. Diğer illeri katacak olursak 100 
bin kişiye yetişir. Bizim önceliğimiz bu kişilerin 
nerede yaşadıklarını, ne iş yaptıklarını öğrenmek 
ve onların iletişim siciline ulaşmaya çalışmaktır. 
Özellikle DEAŞ terör örgütü zulmünden göç eden 
insanlarımıza yetişmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda 
Türkmen göçmenler ile Suriyeli göçmenlere 
yapılan muameleler arasında bir takım eşitsiz veya 
dengesizlikler olduğunu tespit ettik." diyerek, bu 
eşitsizlikleri ilgili makamlara duyurarak taleplerini 
bildireceklerini kaydetti.

Telafer Türkmeneli'nin en önemli 
bölgelerini temsil ediyor

Terör örgütü DEAŞ saldırıları nedeniyle yaşadıkları 
yerleri terketmek zorunda kalan göçmenlerin bir 
an önce topraklarına dönmesini isteyen Tütüncü, 
özellikle Telaferli Türkmenlerin yurtlarına 
dönmelerini istediğini belirterek, Telafer'in 
Türkmenelinin en önemli bölgelerini temsil ettiğini 
vurguladı.

Göçmenlerin kendi topraklarına dönmeleri 
için gerekli olan yardımları yaptıklarını belirten 
Tütüncü, en önemlisi Irak’ta bu insanların 
yaşadıkları bölgelerin normalleştirilmesi 
konusunda çalışmaların yürütülmesi gerektiğini 
söyledi.

Mehmet Tütüncü son olarak,  Türkiye’de yaşayan 
Türkmen göçmenlere ikamet izni, eğitim ve sağlık 
gibi birçok konuda yardımlarını sürdürdüklerini 
dile getirdi.  

Mehmet Tütüncü: ITC Hak Ettiği Yerin Çok Gerisinde
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Ahmet Çelebi Hacı Mahmud Çelebi'nin tek 
oğludur. Anne tarafından ise Doğramacı Ailesindendir. 
1891 yıllında  Erbil Kalesi'nin Saray Mahallesi'nde doğar. 
O zamanlarda eğitim veren hiçbir okulun olmaması 
nedeniyle sadece camideki hocalardan eğitim alır. Ahmet 
Çelebi, altı ay Kale Medresesi'nde dini eğitim görmüş, 
Arapça ve Farsçayı yüksek seviyede öğrenmiştir. Ana 
dili Türkmencenin yanı sıra, Türkçe (Osmanlıca) de iyi 
derecede okumayı ve yazmayı bilirdi. Bunun haricinde 
hiçbir yerden eğitim almamıştır. Bunların yanında 
İngilizce de bilirdi. İngilizce konuştuğunu görmeseler de, 
yazışmalarını görenler olmuştur.

Ahmet Çelebi ticari bir zekaya sahip olduğu için çok genç 
yaşta ticarete atılmıştır. Söylenenlere göre 12 yaşında 
babasının güvenini kazanır ve hemen ardından ticarete 
başlar. Nitekim baba Hacı Mahmut Çelebi tek oğlu olan 
Ahmet Çelebi'ye çok güvenirmiş. 

Ahmet Çelebi'yi bilenler, ona dahi bir adam vasfında 
bulunuyormuş. 

Aslında babasından kalan meslek celepçilikti, yani koyun 
yetiştirme. Öyle ki 100 sürü koyuna sahiplermiş, her sürü 
1000 baş koyundan oluşurmuş.  Bu da o zamanki mevcut 
Erbil nüfusunun 3 katına denk geliyormuş. Sürüleri 
Diyarbakır ve Suriye'ye kadar otlatmaya götürdükleri 
söyleniyor.

Ahmet Çelebi, ileri görüşlü çok zeki bir adammış. Günün 
birinde babası ile otururken “Artık bu işlerin zamanı geçti. 
Dünya büyüdü ve biz çobanlıkla uğraşamayız. Bizim 
çobanlığı bırakıp sanayiye yönelmemiz lazım. Köylerimiz 
olduğu gibi kalsın sıkıntısı yok, ama bizim sanayi 
sektörüne geçmemiz gerekiyor.” der. 

Ahmet Çelebi, o dönem İngiliz ve Osmanlılar arasında 
Irak petrolünü çıkarıp dünya pazarına sunmak için 
arabuluculuk yapan Bay Yüzde Beş lakabı ile tanınan 
Ermeni asıllı Gülbenkyan ile yazışmaya başlar. 
Gülbenkyan ona sanayide en önemli faktörün elektrik 
olduğunu, elektrik olmadan sanayinin olmayacağını 
söyler. Böylece Gülbenkyan’dan yardım isteyerek ve bir 
ticari anlaşma yaptıktan sonra 1932 yılında Ahmet Çelebi, 
İngiltere'den elektrik üreten büyük bir jeneratör getirtir. 
Erbil'in fanus ve gaz lambasından, ampule geçişini sağlar. 
Elektrik, Çelebi tarafından Erbil ahalisine amperi 2 filis 
karşılığında satılır. 

O zamanlarda Erbil ahalisi elektrik pahalı diye tepki 
gösterir ve elektrik almamaya karar verirler. Ahmet Çelebi 
de Erbil halkını kırmamak için her amperin fiyatını 1 

buçuk filise düşürmüştür. 

Bu konu hakkında  Çelebi ailesi güzel bir olaydan 
bahseder.  Bahsi geçen boykot olayında Ali Paşa ailesi, 
Erbil ahalisine katılarak elektrik almayı boykot ederler. 
O süreçte Birinci Kral Faysal'ın, Ali Paşaların evlerini 
ziyarete geleceğinin haberini alırlar. Ali Paşa kalkar 
ve Saray Mahallesi ahalisinden birkaç günlük elektrik 
kullanma izni ister. Ahaliye, "Kral Faysal geliyor, evimiz 
karanlık olmasın." der ve ahali bunu kabul eder. Yani 
böylece Ahmet Çelebi'nin dayısı Ali Paşa, boykotu 
bozmak durumunda kalır. 

Ahmet Çelebi işin ikinci aşamasına geçerek elektriği 
sanayi alanında kullanmaya ve bu kez  buz fabrikası 
kurmaya yönelir. 1945-1947 yılları arasında  Erbil'de 
3 adet buz fabrikası açıldıktan sonra Musul ve Bağdat 
şehirlerinde de buz fabrikaları açılır. 

Ahmet Çelebi, elektrik kullanımının bir diğer aşamasında 
Erbil'de un fabrikası açar. Fabrika cihazlarını İngiltere'den 
getiren Çelebi, İngiltere ve Hindistan'ın Bombayi şehrinde 
açılan ve adını bu şehirden alan unu, Erbil'de üretmeye 
başlar. Bombayi unu kar beyazı olan bembeyaz bir undu 
ve o zamanlarda çok rağbet görürdü. Zaman geçtikçe 
unun ismi Erbil sakinlerinin ağzında "Bamba Unu" diye 
yerleşti. Bu un daha önce Hindistan'dan ithal edilirdi, ama 
Ahmet Çelebi fabrikayı kurduktan sonra, aynı kalitedeki 
un Erbil'de üretilmeye başlar. Böylece un ithal etmeye 
gerek kalmaz. Ahmet Çelebi, aynı dönemde otomatik 
ekmek fırını da kurdurur.

Ayrıca Çelebi, Erbil'e ilk röntgen cihazını getiren kişidir.

Çelebi'nin bir diğer önemli projesi ise Erbil'e bağlı Karaç 
bölgesine su boru hattı kurdurmaktı. Karaç bölgesi çok 
verimli bir toprağa sahiptir. Bahsedilenlere göre orada 
toprağa serpilen 1 kilo buğday şayet iyi bir yağmur 
görürse, alınan verimin oranı yüze katlanır. Durum 
böyleyse bunun bir dünya rekoru olduğunu düşünebiliriz. 

Ahmet Çelebi, daha o zamanlar bunun bilincindedir ve bu 
nedenle o bölgeye su taşımak için gereken projeyi hazırlar. 
1957 yılında Irak'ta ihtilal olmadan bir yıl önce Büyük Zap 
Nehri'nden Erbil'e içme suyu ve tarım arazilerini sulamak 
için hükümete proje sunar. Projeyi, Erbil'den başlayan su 
kanalını Karaç (قەراج)   bölgesine kadar uzanacak şekilde 
hazırlar ve bunun için o dönemki Irak yetkilileri ile 
anlaşır. Anlaşmaya göre söz konusu proje ilk 20 yıl Ahmet 
Çelebi'ye ve ardından Irak devletine gelir sağlayacaktı. 
Projenin hayata geçmesi için sadece dönemin 
Başbakanı'nın imzası beklenirken, 1958 yılında proje 
gündemden kaldırılır. Nitekim söz konusu proje 
gerçekleşmiş olsaydı şu anda kuraklık nedeniyle verimini 
yitiren bölge ve tabii ki Erbil, belkide çok daha farklı bir 

konumda olacaktı. 

Tüm hayatı boyunca camilerin onarımına önem verip 
gerekli yardımlarda bulunan Ahmet Çelebi, 1971 yılında 
vefat etmiştir.

Son dönemde sosyal medyada 
yaygınlaşan ve Erbil'e kimin hangi projeyi getirdiğine dair 
yapılan paylaşımlardan yola çıkarak, aslında bu isimlerin 
Türkmen olduklarını ve bu şehre Türkmenlerin 

ne kadar büyük hizmetler sunduğunu Tba olarak bir kez 
daha okurlarımıza hatırlatmak istedik.

Yukarıdaki bilgileri gazetemizle paylaşan Ahmet 
Çelebi'nin torunu Mahmut Çelebi, bir de dedesinin şöyle 
bir sözünü bizimle paylaştı: 

"Sakın ola bir çırpıda bir serçe kuşu gibi havalanmaya 
özenmeyin... Küçük bir taşla düşürülürsünüz... Bir kartal 
gibi olun, kartallar uzun süre havalanmak için kanat 
çırpar, yükselince de kimse kolay kolay indiremez... 
Varsa hedefiniz zor ve uzak olsun, yeterki yılmayın ve 
korkmayın. Korku ve yılmak hastalıktır... Peşine düşersen 
kaybedersin... Hafızandan silersen kazanır ve başarırsın... 
İsteyen de mutlaka hedefine ulaşır. Ben öyle yaptım ve 
başardım.”

Mahmut Çelebi ailesini anlatırken, "Bizim 14 köyümüz 
vardı ve Abdulkerim Kasım döneminde 38 bin dönüm 
olan arsalarımızı bizden alıp başka milletlere verdiler. 
Bunun arkasında da siyasi bir hedef vardı." diyerek böyle 
bir dip not geçti ve sözlerini noktaladı.  

Erbil'le Elektriği Buluşturan Adam: Ahmet Çelebi

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kifri Bürosu, 2017 yılında 
düzenlenen gösteriler sırasında bazı gruplar tarafından 
uğradığı saldırı sonucu kullanılamaz hale gelmişti. ITC 
yetkilileri tarafından resmi kurumlara yapılan tüm 
başvurular sonuçsuz kalmış ve hasar giderilmemişti.

Son olarak ITC Kifri'deki hasar gören parti binalarının tamir 
edilmesi için karar çıkardı ve hemen hasar görülen binaların 
onarımına başlandı.

Konuya ilişkin ITC Kifri Bürosu İdari Sorumlusu Sezgin 
Beyatlı, Tba mikrofonuna açıklama yaptı.

Sezgin Beyatlı, "Kifri'de Irak Türkmen Cephesi’nin 
iki ana binası mevcut. Her iki binamız 19 Aralık 2017 
tarihinde büyük bir hasar gördü, yakıldı. Kifri'de bulunan 
kaymakamlık ve diğer birimlere binaların onarılması için 
talepte bulunduk fakat hiçbiri sonuç vermedi. En sonunda 
Irak Türkmen Cephesi  tarafından binanın 5 mayısta tamir 
edilmesi kararı alındı, karar verildikte sonra biz hemen 
buradaki arkadaşlarla 22 nisanda binaları temizlemeye 
başladık ve devam ediyoruz." dedi.
 
Ramazan olmasına rağmen hızla onarımın devam ettiğini 
belirten Beyatlı, tadilatın bir buçuk, iki ay içerisinde 
bitebileceğini ifade etti.

ITC olarak, Kifri Kaymakamlığına, Cephe’nin binalarının 
tamiri için dilekçe sunduklarını belirten Sezgin Beyatlı,  
"Kifri'deki kurumlar dilekçelerimizi kabul etti ancak bir 

üst makamdan onay gelmesi gerekiyor. Biz kanuni, idari 
ve resmi işlemleri yaptık ama şimdiye kadar olumlu hiçbir 
cevap almadık. Bu tamir kararından sonra da onlardan 
herhangi bir ses çıkmadı." şeklinde açıklama yaptı. 

Kifri Kaymakamlığının kendilerine çok yardımcı olduğunu 
ve yardıma  hazır olduklarını belirttiklerini ifade eden 
Beyatlı, "Kaymakamlığın bir üst yönetime bildirmesi 
gerektiğini de bize söylediler ve Germiyan idaresine 
bildirdiler ama onlardan bir sonuç çıkmadı." diye konuştu. 

Bu karardan sonra kendilerini çok büyük bir heyecan 
sardığını ve çok mutlu olduklarını vurgulayan Sezgin 
Beyatlı, "Irak Türkmen Cephesi’nin yakılması bizlere maddi 
zarardan çok manevi zarar verdi, yaklaşık iki yıldır, kültür 
merkezimizde öğrencilerimize herhangi bir eğitim desteği 
veremiyoruz, siyasi olarak toplantılarımızı yapamıyoruz. 
İnşallah tamirattan sonra bunların hepsini en güzel şekilde 
yapacağız ve bunun için çok heyecanlıyız. Sistematik bir 
şekilde çalışmamızı sürdüreceğiz. Hepimiz çok memnunuz 
ve inşallah hepimiz için hayırlı olur." ifadelerinde bulundu.

Kifri'de Yakılan Türkmen Kurumları Onarılıyor
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Merkezi Kerkük'te bulunan ve 1 Ocak 
2019'dan itibaren Erbil'e temsilci atayan Türkmen 
Eğitim Merkezi, Erbil'de bulunan Türkmen okullara son 
4 ay içerisinde 7 bin dolarlık projeler sunmuş durumda.

Konu hakkında Tba Gazetesine konuşan Türkmen 
Eğitim Merkezi Erbil Temsilcisi Dilzar Maruf, 
çalışmalar hakkında bilgi vererek, ''Yaptığımız 
çalışmalar 

genellikle Türkmen Eğitim Genel 
Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde 
devam ediyor. Ayrıca faaliyetlerimiz 
sadece öğrencilere değil, biz genel 
olarak kapsayıcı projeler yapıyoruz; 
mesela öğrencilerin ihtiyaçlarını 
karşılamaya çalışıyoruz. Kısacası biz sadece eğitim 
açısından değil, diğer açılardan da yardım etmeye 
çalışıyoruz." dedi. 

Hayata geçirilen projeler ve faaliyetler hakkında 
konuşan Maruf, ''İlk adımda 18 proje yazıp gönderdik. 

O projelerden 4 tanesi onaylandı ve hayata geçirdik. 
Onlardan birisi, Türkmen Eğitim Genel Müdürlüğü'nün 
ihtiyaçlarını karşılamaktı. Daha sonra okullarımızda 
bulunan jeneratörlerin servisi yapıldı, ayrıca bazı 
okullarımıza kırtasiye malzemeleri, projektör ve 
ihtiyaçlarına göre malzeme yardımında bulunduk. 
Diğer projemiz kapsamında ise bütün okullarımıza spor 
malzemesi alındı ve beden eğitimi dersi için gerekli 
materyaller temin edildi. Ayrıca 130 tane forma alındı.'' 
şeklinde açıklama yaptı.  

Son 4 ay içerisinde projelere 
ayırılan bütçenin 7 bin dolar 
olduğunu söyleyen TEM Erbil 
Temsilcisi Selim, ''Benim göreve 
başladığım süreden itibaren yani 
son 4 ay içerisinde 4 tane proje 
hayata geçirildi ve bu projelerin 

toplam 
maliyeti 7 
bin dolar 
tuttu. Başka 
projelerimiz 
de var ve 
inşallah 
gelecekte daha 

geniş ve kapsamlı projelere imza atacağız. Türkmen 
Eğitim Merkezi Erbil'de daha yeni ve yeni yılda da farklı 
projelerimiz olacaktır.'' bilgisini paylaştı. 

Ayrıca Erbil'de Türkmen Eğitim Merkezine bağlı 32 

sözleşmeli öğretmenin olduğunu belirten  Dilzar Maruf, 
''Bu öğretmenlerimizin maaşı Türkmen Eğitim Merkezi 
tarafından temin ediliyor. Yaptığımız sözleşmeler 1 
yıllık. 31 mayısa kadar öğretmenlerimizin sözleşmeleri 
bize ait, bu tarihten sonra tekrardan Türkmen Eğitim 
Genel Müdürlüğü ile beraber ihtiyaç duyulan derslere 
öğretmenler alacağız. Çünkü hangi okulda hangi ders 
için öğretmene ihtiyaç olduğunu onlar bize aktarıyor. 
Biz de heyet olarak tekrardan oturup yeni öğretmenler 
alacağız. Eğitim Merkezi olarak her zaman Türkmen 
eğitimine destek için hazırız.'' şeklinde konuştu. 

Öğretmen 
seçiminin 
Türkmen 
Eğitim Genel 
Müdürlüğü ile 
Türkmen Eğitim 
Merkezi'nin 
oluşturduğu bir 
heyet tarafından 
onaylanıp 
anlaşmaların 
yapıldığını ifade 
eden Selim, 

''Elbette seçilen öğretmenler, okulların ihtiyacını 
karşılayacak şekilde belirleniyor. Branşlar da aynı 
şekilde.'' dedi. 

Son olarak öğrencilerin servis ücretlerine değinen 
Dilzar Maruf , son 4 aydan, yani 1 Ocak'tan itibaren 
1845 öğrenciye her ay servis ücretinin ödendiğini ifade 
etti. 

Erbil'de 2 adet anaokulu, 9 adet ilkokul, 2 adet ortaokul 
ve 2 adet lise olmak üzere toplamda 15 adet Türkmen 
okulu bulunmakta.

Türkmen Eğitim Merkezi'nden Erbil'de Bulunan 
Türkmen Okullara Büyük Jest 

Arvatlar Yokuşu ve Veba Hastalığı
Haber: Ali salim Erbil Kalesi öyle köklü ve derin bir geçmişe sahip 

ki, her tuğlasından farklı ve bambaşka izler fışkırıyor. 
Nitekim asırlardır ayakta dimdik duran bu efsane yapı 
hakkında yüzyıllarca yazılıp çizildiği gibi belki asırlarca 
da yazılmaya devam edecektir. 

Tba Gazetesi olarak kuruluşumuzdan beri Erbil Kalesi 
hakkında çok sayıda haber ve araştırma yazısına imza 
attık. 

Bu sayımızda ise Erbil Kalesi'nin Arvatlar Yokuşu 

(Kadınlar Yokuşu) hakkında bazı bilgiler okurlarımıza 
aktarmaya çalışacağız. 

Erbil Kalesi'nin birkaç kapısı bulunuyor ancak kadınlara 
özel açılan bu kapının farklı bir nedeninin olduğu 

söyleniyor.  

Anlatılanlara göre, 1800'lü yıllarda Erbil'de 
Tâûn (veba) hastalığı yayılır ve binlerce 
insanın hayatını kaybetmesine neden 
olur.  

Ta‘n kökünden türeyen tâûn kelimesi 
bazı dilcilere göre bulaşıp yayılan her 
hastalığın adıdır. İbn-i Kayyim el-
Cevziyye ise,  Tâûn'un veba hastalığının 
bir türü olduğunu kabul ediyor ve ona  göre 
"her tâun vebadır, ancak her veba tâun değildir".

Veba Hastalığı nedir? 

Tâûn; kitlesel ölümlere sebep olan veba hastalığıdır. 
Antik çağlardan beri tanınan bulaşıcı bir 
hastalıktır. Diğer bir adı "Kara Ölüm"dür. Avrupa, 
nüfusunun büyük bir kısmını bu hastalık yüzünden 
kaybetmiştir. Veba hastalığı bulaşıcı ve öldürücü bir 
hastalık olarak bilinmektedir. İnsanlara farelerden 
bulaştığı düşünülen bu hastalık aslında pirelerden 
yayılan bir hastalıktır. Fareler taşıyıcı olarak bu 
hastalığın kurbanı olmuşlardır. Hastalık sırasında 
çok miktarda fare ölümleri gerçekleşmiştir. Ölü 
fareler ile temasta bulunan insanların pire ısırması 

sonucu hastalığa yakalanmış oldukları araştırmalar 
ile tespit edilmiştir. Bu hastalık sadece insanları 
öldürmüyor. Hastalık, bulaştığı hayvanların ölümüne de 
sebep olmaktadır.

O dönem Erbil Kalesi'nde ne oldu? 

Tâûn, Kale'de hızla yayılmaya başlamış ve 
çok sayıda insan hayatını kaybetmiş. 

Ölenleri gizlice Erbil'de Büyük 
Mezarlık'a defnetmişler. 
Ancak onlara özel bir şekilde tuğlalarla 

işlenen mezarlar hazırlanmış. Nitekim 
halen görülebilen mezarların kimlere ait 

olduğu bilinmez. 

Bu nedenle Kale ahalisi, Kale'nin Hanaka tarafındaki 
kapısının kadınlar için açılmasına karar 
verir. Bunun sebebi ise, kadınların Kale'nin yamacında 
olan Büyük Mezarlık'a daha kolay ve erkeklere 
görünmeden gidip gelmelerinin sağlanması. 

Bu tarihten sonra halk oraya Arvatlar Yokuşu (Kadınlar 
Yokuşu) adını vermeye başladı çünkü o kapıyı gelip 
gitmek için sadece kadınlar kullanıyordu.
  
 
Aslında eskiden Kale'nin o yönündeki giriş çıkışın 
yani Arvatlar Yokuşu'nun açılıp kapanabilen bir kapısı 
bulunmuyordu. Bunu son zamanlarda yaptılar. 

Kale'yi ahali boşalttıktan sonra giriş çıkışların kontrol 
edilmesi için oraya bir kapı yapıldı.

NOT: Bazı bilgiler, araştırmacı yazar Burhan 
Yaralı'dan alınmıştır.
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Temel olarak divanhane kelimesi, ev, saray 
veya önemli devlet kurumlarındaki en önemli büyük 
oda anlamına gelmektedir. Bu odada kararlar verilir 
ve sohbetler gerçekleştirilir. Asıl olarak Farsçadan 
dilimize geçen bu kelime, özellikle Osmanlı döneminde 
çokça kullanılmıştır. Osmanlı'da divanhane, vezirlerin 
devlet işlerini görüşmek üzere toplandıkları yer ve 
Osmanlı Bahriye Nezareti Dairesi gibi başka anlamlara 
da gelmekte. Günümüzde divanhane kültürü aynı 
ehemmiyette devam etmekte ve özellikle Erbil'de hatırı 
sayılır miktarda bulunmakta. 

Genellikle Erbil'in tanınmış aileleri tarafından 
idare edilen divanhaneler, yine o ailelerin büyükleri 
tarafından yüzyıllar önce türlü türlü sorunları çözmek, 
sohbet etmek ve olgun yaştaki erkeklerin sıkça gittikleri 
ve orada türlü türlü konulara vakıf oldukları bir mekan 
olarak hala kullanılmakta. 

Sanan Ahmed Ağa'nın, Çelebi'lerin, Müftü'lerin ve 
diğer köklü ailelerin Erbil'de hatırı sayılır tarihe dayalı 
divanhaneleri bulunuyor. Burada yürüttükleri insani ve 
sosyal bağlantılar, aslında toplumu bir arada tutma ve 
yakınlığı pekiştirme rolünü üstlenmekte. 

Hacı Cemal Bezzaz'ın Erbil'in Kayseri Çarşısı'ndaki 
küçük mekanı, adeta küçük bir divanhaneyi 
andırıyor. Yedi sandalye, bir tane masa, çaydanlık ve 
duvarda Erbil'e ait çok sayıda eski fotoğraf... İçeriye 
girdiğinizde güler yüzüyle Azad Kahveci tarafından 
karşılanıyorsunuz. Kendisi, 1932 doğumlu olup 2008 
yılında hayatını kaybeden Hacı Cemal Bezzaz'ın 
akrabasıdır. 

Azad Kahveci, 2011 yılından beri dükkanın açık 
olduğunu belirterek, "Hacı Cemal'in vefatından 3-4 sene 
sonra burayı teslim aldım. Kendisinin vefatından sonra 
burası kapalıydı." dedi. 

Dükkanı küçük bir divanhaneye çevirmesine ilişkin 

Kahveci, "Bir gece rüyamda Hacı Cemal'i gördüm. 
Rüyada dükkanının önünden geçtim, beni gördüğünde 
hemen çağırdı ve dükkanın elektrik hatlarında sorun 
olduğunu söyledi ve benden elektrik hattını tekrardan 
düzenlememi istedi. Rüyadan sonra birgün markete 
gidiyordum, çıkışta Hacı Cemal'in oğulları Serçınar ile 
Cevdet'i gördüm. Rüyayı tamamıyla anlattım. Onlar da 
aynı şekilde benden bahsettiklerini söylediler. Sonuç 
olarak bana babalarının dükkanını tekrardan açmamı 
istediklerini dile getirdiler ve ben de bu isteğe razı 
geldim. Sonra dükkanı açtık ve tekrardan canlandırdık.'' 
şeklinde konuştu. 

Azad Kahveci, Hacı Cemal Bezzaz'ın oğullarının da 
babalarının izinde olduklarını söyleyerek, ''Rahmetli 
Hacı Cemal Bezzaz her ramazan ayı hayır işler ve 
muhtaç kimselere yardım ederdi. Çok şükür ki 
çocukları da aynı yoldan devam ediyor. Dükkanı 
devraldıktan sonra benden mekanı canlandırmamı 
istediler." şeklinde açıklama yaptı.

"Ramazan ayı boyunca 600 kişiye 30-100 dolar arası 
bir yardım yapıyoruz." diyen Kahveci,  "Bu yardımlar, 
gerçekten ihtiyacı olanlara veriliyor ve bu amaç için 
listeler düzenledik. Yardıma muhtaç kimselerin isimleri 
liste şeklinde yanımızda bulunuyor. Bu yardımların 
yüzde 90'ı Erbillilere gidiyor. Diğer yüzde 10'u ise Erbil 
civarındaki kişilere veriyoruz." ifadesinde bulundu.

Yardım boyutunu başka bir seviyeye çıkararak aylık 
olarak yardıma muhtaç insanlara maaş bağladıklarının 
altını çizen Azad Kahveci, maaş verme fikrini şu 
sözleriyle açıkladı:

"Düşkün ve yardıma muhtaç kimselere maaş kesme fikri 
gelişti. Bu aşamada bahsi geçen insanlarımızın evlerini 
ziyaret etmeye başladım ve denetimlerde bulundum ki 
buna göre bir yardım listesi hazırlayayım. Sonuç olarak 
Hacı Cemal Bezzaz'ın oğlu Serçınar'la birlikte yardıma 
muhtaç insanlar ile konuştuk ve durumlarına göre 100-
500 dolar arası bir maaş ayarladık. Yaklaşık 4-5 senedir 

aylık olarak 120 kişiye maaş temin ediyoruz. Aylık 
olarak toplamda 15 bin dolar gibi bir maaş yardımı 
yapıyoruz. Bazılarına kendim maaşını zarfa koyarak 
teslim ediyorum.  Buna ek olarak hastalara reçetelerini 
getirme durumunda ilaç yardımı da yapıyoruz. Özellikle 
şeker hastalığı gibi müzmin hastalığı olanlara." 

Dükkana ziyaret edenlerden memnun olduğunu ve her 
geçen gün ziyaretçi sayısının daha da arttığını söyleyen 
Kahveci, eskiye nazaran insanların daha yoğun bir 
şekilde geldiğini söyledi.

Azad Kahveci, "Doktor, avukat, hakim vb. toplumun her 
kesiminden kişiler buraya gelip çayımızı içer ve sohbet 
ederiz. Asıl Erbilliler ve hatta onların da çocukları bizi 
ziyaret ediyorlar. Bazı ziyaretçilerimiz hergün geliyor 
ama bazıları ise sadece haftanın belirli günleri gelir. 
Örneğin, Seyid Sait Demirci sadece cumartesi günleri 
bizi ziyaret eder. Seyid Sait, Hacı Cemal döneminde 
de aynı şekilde Hacı Cemal'i ziyaret ederdi." diyerek 
dükkana gelen ziyaretçilerden bahseti.

Hacı Cemal Bezzaz'ın Küçük 'Divanhanesi'

Kerkük'ün en eski mekanlarından biri olan 
Cütkahve Kahvehanesi'nin yetmişli yılların sonlarına 
kadar kapısı açıktı. Tamamen Türkmen kültürü üzerine 
inşa edilen bu meşhur mekan, Türkmenlerin önde gelen 
isimleri ve şahsiyetlerinin uğrak mekanlarından biriydi. 

Burada toplanan şairler ve makam ustaları ise farklı 
münasebetlerde fasıllar düzenler, içerisinde şiirler 
horyatlar ve makamlardan örnekler sunarlardı. 

Cütkahve, kahvehane olarak işlev göremese de 
günümüzde ismini farklı şekilerde yaşatıyor.

Ünlü Türkmen şair ve program sunucusu Cumhur 
Kerküklü, 2 Nisan 2014 yılında Türkmen televizyon 
tarihinde hazırlanan ve yayınlanan en büyük 
programlardan biri olarak bilinen "Cütkahve" adlı bir 
eğlence programı hazırlayıp sunmaya başladı. 

Her bölümünde yaklaşık 60 kişinin yer aldığı programa 
tıpkı ismine yakışır şekilde bir konsept oluşturulmuştur. 
Söz konusu 60 kişi içerisinde, temsili kahvehanenin 
müdavimleri  ve teknik ekibin tamamı yer alıyor. 

İlk bölümünde usta yorumcu rahmetli İsmail Terzi, 
programda ağırlanmıştı. O günden itibaren Irak Medya 
Ağı'na bağlı Irak Türkmen kanalında yayınlanmaya 
devam ediyor. Haftalık olarak yayınlanan programın 

süresi bir buçuk saat 
olarak belirlenip her hafta 
Cuma akşamı saat 21:00'de 
sevenleriyle buluşuyor. 

Söz konusu programın 
görünüşü Cütkahve 
Kahvehanesi'nin aynısı 
diyebiliriz. Dekor 
Türkmenlerin yapısını ve 
çizimini yansıtırken sunucu 
ve misafirlerin tamamı 
geleneksel Türkmen kıyafeti 
ile ekran karşısına çıkıyor. 
Programda her hafta bir 
veya birden fazla sanatçı 
ve bir de şair ağırlanıyor.  
Ayrıca programda Türkmen 

müziğine hakim bir orkestra eşlik ediyor. 

Program içerisinde dikkat çeken ve aslında seyircisini 
bir hayli eğlendiren bir bölüm bulunuyor o da fıkralar 
bölümü. Burada (Dayı Kevser) adlı komedyen her 
bölümde bir iki fıkrayla seyirciyi güldürmeyi başarıyor. 
Ayrıca program içerisinde bir kahvehane nasıl günlük 
olarak müşteri ağırlıyor ve çay kahve servisi yapıyorsa 
aynı işlem burada da yapılıyor. 

Yine eskiden Cütkahve'de olduğu gibi, bir konu ortaya 
atılıyor ve kahvehanede bulunanlar konu hakkında farklı 
yorumlarda bulunuyor. 

Söz konusu program, Irak Medya Ağı'nın araştırmalarına 
göre en çok izleyicisi olan programlardan biri. 

Yıllardır aynı tempoda ve ilgiyi görerek devam eden 
programa bugüne kadar onlarca sanatçı konuk alınmış 
ve Türkmeneli bölgesinin dört bir yanından Kerkük, 
Erbil, Telafer, Tuzhurmatu, Kifri, Musul, Bağdat, Diyale 
ve Altunköprü'den misafir ağırlanmış.  Aynı zamanda 
kimi zaman Arap ve Kürt sanatçılar da burada misafir 
edilmiştir. 

Programın yönetmenliğini genç isim Ahmet İrfan Maruf  
üstleniyor. 

Söylemeye değer ki Cütkahve, belkide Türkmen 
televizyonculuğu tarihinde kesintiye uğramadan 6 yıl 
devam eden nadir programlardan biri. 

Cütkahve ve Cütkahve Programı
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Röp: Ziya Uzeiry

Haber: Ziya Uzeiry ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey 
Suriye'de güvenli bölge konusunda Türkiye ile 
çalıştıkları yönünde yaptığı açıklamanın ardından  
bölge gündemi bir anda değişti.  Jeffrey, "Türkiye ile 
üzerinde çalıştığımız şey, Türkiye sınırı boyunca belirli 
bir mesafede YPG'nin olmadığı güvenli bir bölge 
kurmaktır." şeklinde ifadelerde bulunmuştu.

Diğer taraftan Rusya güvenli bölge oluşturulması 
konusunda hala çekimser durumda.

Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) 
Suriye uzmanı Oytun Orhan, Tba gazetesine verdiği 
röportajda Türkiye ile Amerika arasında Suriye 
konusunda sürdürülen müzakerelerde bazı olumlu 
işaretler olduğunu söyledi. 

Diğer taraftan Suriye ile Türkiye arasında üst düzey 
herhangi bir görüşme olma ihtimalinin çok düşük 
olduğunu söyleyen Orhan, "Türkiye ve Suriye 
arasında alt ve istihbarat düzeyinde de olsa doğrudan 
irtibatın kurulduğu basına yansımış oldu. Bu daha alt 
düzeydeki düşük yoğunluklu irtibatın siyasi seviyeye 
ve üst düzeye ulaşması şu aşamada çok mümkün 
gözükmüyor.'' dedi. 

"Güvenli bölge konusunda temel anlaşmazlık 
noktası, güvenli bölgeye Türk askerinin girip 

girmeyeceği''

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Suriye Özel 
Temsilcisi James Jeffrey güvenli bölge 

hakkında Türkiye ile adımların atılacağını 
belirtti. ABD'nin bu kararını nasıl 

değerlendiriyorsunuz?

Son haftalarda Türkiye ile Amerika arasında Suriye 
konusunda sürdürülen müzakerelerde bazı olumlu 
işaretler var. Özellikle Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu bu yönde mesajlar verdi. Daha sonrasında 
yine James Jeffrey'den güvenli bölge konusunda olumlu 
adımların atıldığına ilişkin YPG'nin Türk askerinin 
bölgeye girmesine ikna etmeye çalıştıkları, anlaşma 
konusunda herkesi umutlandırdı. Temel anlaşmazlık 
noktası, güvenli bölgeye Türk askerinin girip 
girmeyeceği. YPG buna kesinlikle karşı çıkıyor. 

''YPG, Türkiye'nin güvenli bölgeye girmesi 
karşısında Afrin'den çekilmesini istiyor''

YPG, burada uluslararı gücün yer almasını talep ediyor. 
Bu durumda öngörülen güvenli hattan çekilebileceklerini 
ifade ediyorlar, ama Türk askerinin de buraya girmesi 
durumunda bu plana kesinlikle karşı çıkacaklarını 
ve bunu tek bir şartla kabul edebileceklerini onun da 
Türkiye'nin Afrin'den çekilmeyi kabul etmesi olduğunu 
ifade ediyorlar. Eğer bazı olumlu adımların atıldığı 
ifade ediliyorsa, demek ki YPG'nin belli bir miktar Türk 
askerinin güvenli bölgeye girmesine yönelik itirazın 
ortadan kaldırdığını ve Amerika'nın YPG'yi bu açıdan 
ikna ettiği anlaşılıyor. 

Tabii ki bu sadece Suriye bağlamında değil, genel anlamda 
Türkiye-Amerika ilişkileri bağlamında ele almamız 
gereken bir konu, çünkü iki ülke arasında birbirlerini 
etkileyen çok farklı sorun alanları var. Bunların başında 
da S-400 meselesi yani Türkiye'nin S-400 hava savunma 
sistemleri alması geliyor. Ayrıca Amerika'nın Türkiye'ye 
karşı yaptırımlar uygulamasını da içeren bazı baskı 
politikaları uygulaması gündemde. Bütün bunlar 
ilişkilerde ciddi bir gerginlik yaratıyor. Bu gerginlik 
güvenli bölge konusunda tarafaları birlikte çalışma 
konusunda biraz zorluyor. 

''Eğer Türkiye, Suriye konusunda taviz 
alabilirse, diğer konularda Amerika ile 

anlaşması söz konusu olabilecektir''

Şu anda hem Türk kamuoyunda ve karar alıcılarında, hem 
de Amerikan karar alıcıları çevrelerinde birbirlerine karşı 
bir olumsuz hava var. Ama bu güvenli bölge konusunda 
iki ülke bir ortak noktada buluşmayı başarabilirse, bunun 
S-400 konusu başta olmak üzere diğer sorun alanlarına da 
olumlu yansıması olacaktır. Türk-Amerikan ilişkilerinin 
bir paket halinde değerlendirilip ona göre genel pazarlık 
çerçevesinde bütün sorun başlıklarına çözüm bulunduğu 
bir genel anlaşmaya doğru gidilebilecektir. Bu gidişatın en 
önemli unsuru ise iki ülkenin Suriye'de anlaşması. Eğer 
bu konuda Türkiye bir taviz alabilirse, diğer konularda 

Amerika ile anlaşması söz konusu olabilecektir. 

''Türkiye, terör örgütü olarak gördüğü 
YPG'nin Türkiye sınırlarından 

uzaklaştırılmasını istiyor''

Türkiye'nin güvenli bölgeden beklentisi 
nedir?

Öncelikle Türkiye'nin beklentileri terör örgütü olarak 
gördüğü YPG'nin Türkiye sınırlarından uzaklaştırılması. 
Böylece Türkiye'nin sınır güvenliği sağlanmış olacak. 
İkincisi, YPG'nin uzun vadede devletleşme yönündeki 
hedeflerini ortadan kaldıracak şekilde elini zayıflatmak. 
Suriye'deki alan kontrolünü hakimiyetinin tamamen sona 
erdirmek. Bu açıdan güvenli bölge Türkiye tarafından 
ara çözüm olarak düşünülüyor. Böylece YPG yaklaşık 
500 kilometre genişlik, 30 kilometre derinliğe sahip 
alandaki unsurlarını çekmek durumunda kalacak. Bu 
tabii ki YPG açısından büyük bir kayıp, ama diğer taraftan 
Türkiye açısından mücadelenin sona ereceği anlamına da 
gelmiyor. 

Türkiye YPG'nin bütün Suriye coğrafyasındaki varlığını 
ortadan kaldırmaya odaklanmış durumda. Tabii ki 
Türkiye güvenli bölgeyi kurabilirse, bunun daha sonra 
güneyde kalan YPG bölgesindeki mücadelede elini 
güçlendireceğini düşünüyor. Türkiye'nin bir diğer 
beklentisi, Suriye masası ve sahasındaki konumunu 
güçlendirmek. Sahada ne kadar güçlü olursanız, siyasi 
çözüm masasında da etkiniz o kadar fazla oluyor. Türkiye 
bu bölgede aynı Fırat Kalkanı, Afrin ve İdlib'de olduğu 
gibi bu bölgede de kontrolü sağlayabilirse, siyasi çözüm 
masasında gücünün artacağını düşünüyorum. 

''Rusya'nın Türkiye'nin sınır güvenliği 
konusundaki önerisi, Adana mutabakatının 

hayata geçirilmesi''

Türkiye-Amerika arasında güvenli bölge 
anlaşması, Türkiye ile Rusya arasındaki 

ilişkileri ne derecede etkiler? 

Rusya güvenli bölge konusuna biraz çekimser yaklaşıyor. 
Rusya'nın Türkiye'nin sınır güvenliği konusundaki 
önerisi, Adana mutabakatının hayata geçirilmesi. Suriye 
rejim güçlerinin sınır hattına yerleşmesi zaten Rusya'nın 
genel Suriye politikası ile uyumlu bir yaklaşım çünkü 
Rusya Suriye'nin meşru ve egemen otorite olduğu için 
bütün Suriye topraklarında rejim güçlerinin hakimiyet 
kurması gerektiğini savunuyor. Dolayısıyla Amerikan 
güçlerinin Fırat'ın doğusundan çekilmesini istiyor, ama 
bu çekilme sonrasında meydana gelecek olan boşluğun 
Türkiye tarafından doldurulmasını istemiyor. Ancak 
Amerika da kendisinin çekilmesi sonrasında bu boşluğun 
rejim tarafından doldurulmasına kesinlikle karşı. Bu 
nedenle Türkiye ile bir orta yol bulma çabası içerisinde. 

"Eğer Türkiye ile Amerika güvenli bölge 
konusunda anlaşabilirse, bu tabii ki Rusya'yı 

rahatsız edecektir''

Eğer Türkiye ile Amerika güvenli bölge konusunda 
anlaşabilirse, bu tabii ki Rusya'yı rahatsız edecektir. Bu 
noktada şu anda yaşandığı üzere özellikle idlib konusunda 
bazı sıkıntılar ortaya çıkabilir. Türkiye ve Rusya'nın 
Suriye'de sürdürdüğü işbirliği zarar görebilir. Türkiye 
bu işi bir dengede götürmek isteyecektir. Rusya'yı da 
tamamen göz ardı etmeden ve onların da hassasiyetini 
dikkate alarak ve güvenli bölge konusunda Rusya'ya ve 
Rusya üzerinden Şam yönetimine de belli bazı güvence 
ve garantiler vererek bu güvenli bölgeyi oluşturmak 
isteyecektir. Ama Rusya'nın genel bakışının, Türkiye ile 
Amerika'nın burada bir güvenli bölge oluşturulmasına 
karşı olduğu yönde diyebiliriz.

''Ankara ve Şam, Suriye'nin toprak bütünlüğü 
konusunda, YPG'nin federatif taleplerinin 
engellenmesi konusunda ortak noktada''

Kısa süre önce Beşşar Esed, ''Erdoğan'la 
görüşmeye hazırım'' gibi bir ifade kullandı, 
sizce Türkiyenin şu süreçte Beşşar Esed ile 

masaya oturma olanağı var mı?

Aslında Ankara ve Şam'ın Suriye'nin toprak bütünlüğü 
konusunda, YPG'nin federatif taleplerinin engellenmesi 
konusunda ortak noktada olduğunu söyleyebiliriz. 
Dolayısıyla bu çıkar ortaklığı iki ülkenin artık sorunların 
bir kenara bırakıp belli konularda ve terör ile mücadele 
konusunda işbirliği yapılmasını da gündeme getirdi. 
Zaten Astana süreci bir açıdan Türkiye ve Suriye'nin 
dolaylı da olsa bir irtibatı anlamına geliyordu. Çünkü 
iki tane birbirine karşıt kamplar vardı. İki karşıt kamp 
bir araya gelerek Suriye'deki krize çözüm bulma çabasına 
giriştiler. Tabii bu masanın görünmeyen bir diğer tarafı da 
Esad rejimiydi. 

Daha sonra bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 
açıklamasıyla öğrendiğimiz üzere Türkiye ve Suriye arasında 
alt ve istihbarati düzeyde de olsa doğrudan irtibatın 
kurulduğu basına yansımış oldu. Bu daha alt düzeydeki 
düşük yoğunluklu irtibatın, siyasi seviyeye ve üst düzeye 
ulaşması şu aşamada çok mümkün gözükmüyor. Bu 
irtibat ve koordinasyon Rusya ve biraz da İran üzerinden 
sağlanmaya devam ediyor ve devam edecektir. Her ne kadar 
toprak bütünlüğü konusunda iki ülke ortak çıkara sahip 
olasa da genel anlamda Suriye'nin geleceği konusunda çok 
farklı noktadalar, Türkiye hala muhaliflerin hassasiyetlerinin 
ve ülkesinden göç etmek zorunda kalan milyonlarca 
sivilin çıkarlarının garantörü konumunda. Bu da Şam ile 
arasında ciddi bir sorun alanı. Şam ise tersine bu unsurları 
özellikle İdlib'teki grupları halen daha terör örgütü olarak 
değerlendirme konusunda ısrarcı. Bu nedenlerle çok yakın 
bir vadede üst düzey ve siyasi ilişki kurulmasının daha 
düşük ihtimal olduğunu düşünüyorum.  

ORSAM Uzmanı 'YPG, Türkiye'nin güvenli bölgeye girmesi 
karşısında Afrin'den çekilmesini istiyor'
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Ramazan Geceleri ve Eğlenceleri
Röp: Ali Antar / Foto: Çoban TimurRamazan geceleri dendiği zaman akıllara 

ramazan ayında teravih namazı sonrası düzenlenen 
oyun ve eğlenceler gelir. 

Bu ramazanda da gelenek bozulmadı ve büyük 
bir coşkuyla halk arasında eğlenceler yapılıyor. 
Kutlamalarda ise halk sanatçıları büyük bir rağbet 
görüyor. 

Araştırıp gözlemlediğimiz kadarıyla bu ramazanda 
Erbil'de eski ramazanlar gibi Türkmen eğlencelerine 
rastlamıyoruz. Bu sebepten olsa gerek Erbil'in 
sevilen halk sanatçısı Yunus Tütüncü haftada birkaç 
gece Kerkük'teki eğlence mekanlarında sevenleriyle 

buluşuyor. 

Tba'ya konuşan Tütüncü, "Kerkük'te yaptığımız 
ramazan gecesi eğlencesi en güzel şekilde geçiyor. 
Benim Kerkük milletine olan borcum hiçbir zaman 
ödenmez, Kerkük yanında Altınköprü, Tuzhurmatu, 
Telafer ve bütün diğer Türkmeneli bölgeleri olsun bana 
her zaman kapılarını ve kucaklarını açtılar." ifadesini 
kullandı. 

Sanatçı ayrıca "Ben onlara borçlu olduğum için her 
ramazan yanlarındayım. Beni ramazan ayı boyunca 
haftanın 4 günü Kerkük'e getiren, sadece Kerkük 
milletinin sevgisidir. Bundan başka hiçbir amacımız 
yok." dedi.

Aslında Kerkük'ten Erbile veya Erbil'den Kerkük'e bu 
tür münasebetlerde karşılıklı misafir olmak çok eski 
yıllara dayalı bir gelenektir. Ne yazık ki artık çok az 
rastlasak da bu ramazan Kerkük'te Türkmeneli'nin 
birçok bölgesinden sanatçılara kapılar aralanmış ve 
Kerküklülere güzel vakitler geçiriyorlar. 

Mikrofonumuzu son yıllarda halk arasında konuşulan 
ve ilgi gören genç sanatçı Arkan Arais'e uzattık.  

Tba'ya konuşan Arkan, "İlk önce Tba ekibine Erbil'den 
Kerkük'e hoşgeldiniz diyorum. Sizin yolunuzla 
bütün Erbil halkına saygı ve selamlarımı göndermek 
istiyorum. Ramazanları mübarek olsun diyorum." 
diyerek sözlerine başladı. 

Arkan, "Bu ramazan çok güzel eğlenceler yapıyoruz. 
Çok şükür her geçen ramazan bir öncekinden daha 

güzel oluyor.  Gençlerimiz büyük coşku ile karşılıyor. 
Milli oyunumuz olan Sini Zerf oyunu oynayan 
dayılarımız, amcalarımız var. Kısacası ramazan geceleri 
çok eğlenceli geçiyor." şeklinde konuştu.  

Genç sanatçı "Bu yıl geçen yıllara göre emniyet durumu 
daha  iyi olduğu için eğlenceler daha kalabalık geçiyor. 
Büyük bir katılım var. Eğlencelerimize katılanlar sadece 
Kerküklüler değil, Erbil, Diyale, Tuzhurmatu, Amirli, 
Tazehurmatu ve diğer bütün Türkmen bölgelerinden 
halkımız buraya akın ediyor." ifadesini kullandı. 

Ramazan eğlenceleri, horyat beste ve ramazana 
mahsus Sini Zerf gibi oyunlarla ramazan boyunca ara 
verilmeden büyük coşkuyla devam eden kutlamalar, 
Müslüman Türkmenlere dedeleriden kalan büyük bir 
mirastır.  

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti 
üzerine 15 Mayıs'ta Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Adil 
Abdulmehdi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi 
törenle karşıladı. 

-Başbakan Abdulmehdi'ye ITC Başkanı Salihi de 
eşlik etti

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Kerkük 
Milletvekili Erşet Salihi, Başbakan Abdulmehdi’ye 
Ankara ziyaretinde eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan 
Adil Abdulmehdi baş başa ve heyetler arası 
gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından resmi iftar 
yemeğine geçti. İftar yemeğinin ardından Erdoğan ve 
Abdulmehdi ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmelerinde, Türkiye ve 
Irak ilişkilerini tüm boyutlarıyla değerlendirdiklerini 
ve bölgesel gelişmeleri de ele alma fırsatı bulduklarını 

bildirerek, "Irak'ın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün 
korunması, istikrar ve güvenliğin sağlanması Irak 
siyasetimizin temelini oluşturuyor. Irak'ın zenginliği 
olan tüm etnik ve dini gruplar Türk halkının dostudur, 
kardeşidir. " ifadelerini kullandı. 

Erdoğan, "DEAŞ, PKK ve FETÖ terör örgütleriyle 
mücadelemizin kararlılıkla sürdürülmesi ve bu alanda 
Türkiye-Irak arasında bir askeri iş birliği ve güven 
anlaşmasının yapılmasının isabetli olacağına aramızda 
karar verdik." dedi. 

Başbakan Abdulmehdi, görüşmelerin "yoğun ve 
verimli" olduğunu ve çok önemli konuların ele 
alındığını belirten Abdulmehdi, iki ülkenin ticaret 
hacmi hedefinin 20 milyar dolar olduğunu ve bunun 
daha arttırılması arzusunda olduklarını kaydetti.

Abdulmehdi, ikili ve heyetlerarası görüşmelerde su, 
enerji, sınır kapıları, ortak barajlar, projelerin hayata 
geçirilmesi gibi ikili bağlamda birçok meselenin ele 
alındığını vurguladı.

Başbakan Abdulmehdi, "Türkiye ve Irak arasında 
birçok anlaşma var. Bu anlaşmalar arasında 2008 
yılında bir güvenlik anlaşması da vardı. Ancak 

uygulama bağlamında bunun çok etkin bir şekilde 
kullanıldığını söyleyemeyiz. Şu an için sahada gündeme 
gelmiş olan sorunların da giderilmesi bağlamında 
daha etkin ve beraber çalışmamız gerektiğine 
inanıyoruz. Hiçbir şekilde Türkiye topraklarına bizim 
topraklarımızdan bir güvenlik tehdidinin oluşmasını 
kabul etmemiz mümkün değil. Bu bağlamda da iş 
birliğimizi güçlendireceğiz." şeklinde açıklama yaptı.

Abdulmehdi, Türkiye ve Irak'ın iki kardeş ülke olarak 
meselelere ortak çıkarlar bağlamında olması gereken, 
doğal çözümlerle yaklaşacağını vurguladı. 

Başbakan Adil Abdulmehdi'den Türkiye'ye Ziyaret
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Araştırmacı yarar: 

Şerzat Şeyh

 Muhammet

Erbil'deki Hanlar
Han ve Hancılık Tarihi

Arap ülkeleri asırlardır ticari mekanları 
inşa etmekte ün kazanmışlardır. Bu İslamiyetin 
başlangıcından ta ki Emevi Halifesi Abdulmelik 
Bin Mervan dönemine kadar sürmüştür. Halife, bu 
tür ticari alanların oluşmasına özellikle hanların 
yapılmasına büyük bir destek vermiştir. Bu durum 
daha sonra giderek yaygınlaşmış, özellikle de 
Osmanlı döneminde daha da yayılmıştır. Musul, 
Erbil, Bağdat, Necef gibi Irak'ın birçok şehrine 
hanlar yapılmıştır. Bir dönemin Kâr-hane, dalallık, 
pazarları ile günümüzdeki misafirhaneleri eş 
anlamlı düşünebiliriz. 

Han kelimesinin anlamı: Tarihçiler bu kelimenin 
kökeninin Babillilere ait olduğunu söylüyor. 
Kimi Farslara ait derken kimisi ise Türklerin 
han kelimesinden türetilmiş düşüncesinden yola 
çıkarak Türkçe kökenli diyor. Bir başka tarihçi 
grup ise, bu kelimenin "Kervansaray" anlamından 
türediğini yani mola vermek için yolcuların 
sabahladığı istirahatgah anlamında olduğunu 
belirtiyor. Başka bir kesim ise, İbranice'de 
kullanılan "Hanut" kelimesinin anlamından 
türemiş, sakin veya huzur anlamına gelmekte 
olduğunu iddia ediyor. Aynı zamanda tüccarların 
mekanı anlamını da barındırır. Aslında han 
kelimesi, istirahatgah, kervan gruplarının uğrak 
yeri ve ticaret noktası gibi de birçok anlamı içeriyor. 

Hanların yapımı nasıldı? 

Han geleneği sadece Erbil'e özgü bir şey değildir. 
Irak'ın bütün illerinde hanların bulunduğunu 
söyleyebiliriz. Erbil'de han yapmak zaruri bir 
ihtiyaçtı çünkü ticareti bir şehirden bir diğer 
şehire taşımak için hanlar gerekliydi. O dönemler 
tabii ki nakil işleri sadece hayvanlar aracılığıyla 
gerçekleştirilirdi. Nedeni ise yolların kötü olması 
ve tabii ki de emniyet endişesi. İşte burada hanların 
tarifini şöyle yapabiliriz; Hanlar kervanların 
istirahate çekildiği, güvenliklerinin sağlandığı ve 
hayvanlarının beslendiği, su verildiği bir yerdir. 
Özellikle de gece bastığında. 

Hanların yapımı için şehirler arasındaki 
güzergahda bir parça arsa, etrafının duvarlarla 
örülmesi, bir de temiz su elde etmek için kuyu 
gerektiriyordu. Bu hanın idaresini bir veya birden 
fazla erkek yapardı, onlara da "hançı" adı verilirdi.  
 
Hanlar Osmanlı döneminde geniş bir alana 
yayılmaya başladı. Her gün daha da önemi artan 
hanlar, askerlerin nakli, postacılar ve devlet 
memurlarının nakli için de önemli bir yere sahip 
oldu. Durum böyle olunca artık hanların yapısında 
da ciddi değişiklikler meydana geldi. Artık 
hanlarda yemekhane, mescit, hamam, kahvehane ve 
hayvanların barınağı için ahır ve her türlü ihtiyacın 
giderilebileceği dükkanlar yapılmaya başlandı. 
  
Yirminci Yüzyıldan Yetmişli Yıllara Kadar 
Erbil'deki Hanlar 

Bayaz Han:

 Bu han, Erbil'in en eski hanlarından biri olarak 
tanınır. Öyleki Erbil sakinleri ona Büyük Han 
derdi. Bu han, 18. yüzyılda Cafer Azeri adında 
bir usta tarafından inşa edilmiş. Bayaz Han'ın 
önünde alışveriş dükkanları bulunurdu, ona da 
halk arasında "Han Ögü" dükkanları denirdi. 
Günümüze kadar Erbil'deki Türkmenler bu yeri 
tarif ettiklerinde "Han Ögü" diye tarif ederler. Bu 
han altmışlı yılların başlarına kadar duruyordu. 
Ardından yıkılıp yerine Behal Otel'i inşa edildi. Bu 
hanın ilk sahibi Reşit Ağa'ymış, daha sonra orayı 
Ahmet Çelebi mülk edinmiş. Bir kapısı batıya 
bakan han, ağaçtan ve büyük çivilerle yapılmıştır. 
Kapı o denli büyükmüş ki kervandaki develeri de o 
kapıdan içeri almak mümkünmüş. Söz konusu han 
iki katlı olarak inşa edilmiştir. Aşağı katta 12 oda 
bulunuyormuş. 

Elekçiler Hanı: 

Bu han Çarşı Camisi'nin yanındaydı. Bir katlı inşa 
edilmişti. Sahibi Ahmet Ağa'nın oğlu Ali Ağa'ydı. 
Bu handa da birkaç özel oda vardı, içerisinde 
çingeneler çalışırdı ve günlük olarak, elek, süzgeç, 
bülbül ve diğer kuşlar için de kafes ve benzeri 
şeyler yaparlardı. Mam Fettah ve Mam Nureddin 
bu hanın hancılarıydı ve bu handa özel odaları 
vardı. Onlar da orada ticaretlerini inek, koyun ve 
keçi derisi üzerinden yaparlardı. Ayrıca nalbantlar 
vardı. Atlara nal yapıp nal çakarlardı. Eşek ve diğer 
hayvanların bağlanabildiği bir ahır bulunuyordu. 
Bu hanın tam ortasında büyük Çarşı Cami'sinin su 
kuyusu vardı. Bu hanın kapısı güneye bakardı. O da 
ağaçtan yapılmış ve büyük çivilerle çakılmıştı. 

Koca Hanı (Mam Koca Hanı):

 Bu han ise Haneka Camisi'nin yanında şu anki 
Baxi Şar'ın karşısı ve Hacı Bayram Hanı'na yakındı. 
Hancının ismi ise Krubani Hancı idi. Bu han tek 
katlı inşa edilmiş ve içerisinde yine nalbantlar 
vardı. Hacı Nureddin'in oğlu Necmeddin şöyle 
anlatır; "Bu hanı yıktıklarında ve yerine yeni bir 
inşaat yapmak için kazıya geçildiğinde toprak 
altından eski paralara rastlandı. Emevi Halifesi 
(Abdulmelik Bin Mervan) dönemine ait paralar 
olduğu öğrenildi. Aynı zamanda taş ile yapılmış 
bir horoz heykeline rastlandı.". Bu handa Hoşnav 
aşiretine mensup kişiler ağaç, odun ve kalas 
satarlardı. Aynı zamanda birkaç hancının da içeride 
odaları vardı ki Yahudi inancına mensuplardı. 
İshak, Hıdıroke Yahudi, Mam Yone Bebo Yahudi 
onlardan bazılarıydı. 

Hasan Bayram Hanı: 

Bu han Hanaka Camisi'nin küçük kapısının 
bulunduğu yere yakındı. Mam Hasan bu hanın tam 
yamacında bir banko yapmış ve genellikle orada 
otururmuş. Han tek katlı inşa edilmiş ve içerisinde 
Hoşnavlara ait eşyalar satılırmış. 

Ahmet Ağa Hanı: 

Han iki katlı olarak yapılmıştı. Altıparmak Camisi'nin 
karşısına düşüyordu. Sahibi Ali Ağa'nın oğlu Ahmet 
Ağa'ydı. Büyük bir ahşap kapısı vardı. Anlatılanlara 
göre, bu handa hayvanları bekletmek, yedirmek, 
sulamak, tüm bunların karşılığı bir ane ve bir kişinin 
bir gecelik barınmasının da ücreti bir ane imiş (Ane, 
o zaman kullanılan para birimi). Bu hanın kapısının 
önünde Ahmet Ağa oturmak için bir banko yapmış 
ve Erbil'deki ağalar geldiklerinde orada otururlarmış. 
Bu handa bakkalların kullandığı birkaç oda mevcut. 
Burada yağ, peynir, jaji, hurma, kestane, ceviz ve kuru 

üzüm gibi yiyecekleri toplarlardı. Bu han içerisinde bir 
oda ise Rustem Kasap'ınmış ve orada ticaret yaparmış. 
Yetmişli yıllarda bu hanın sahibi, hanı yıkıp yerine bir iş 
merkezi kurdu.

Musoki Hanı: 

Bu han ise eski Selahaddin Eczanesi'nin 
arkasındaydı. Sahibinin ismi Vehhan'dı. Orası 
halk arasında "Muslavi evleri" yani Musullulara 
ait evler olarak bilinirdi. Çünkü Musullular Erbil'e 
geldiklerinde orada istirahat ederlerdi. Bu handa 
birkaç samancı ve elek satan vardı. Aynı zamanda 
buğday ve arpa bunun yanında saman ve kömür de 
satılırdı.  

Kömür Hanı: 

Bu han şu anki Rafidein Bankası yanında yer 
alıyordu. İsminden görüldüğü üzere içerisinde 
sadece kömür satarlardı. Sahibi ise Erbil'in tanınan 
şahsiyetlerinden biri olan Hamza Osman'dı, Vedat 
Arsalan'ın babası. Tek kattan oluşan bu hanın yine 
büyük bir ahşap kapısı vardı. 

Kireççiler Hanı: 

Bu han İbn-i Hulekan Okulu'nun yanında inşa 
edilmiş ve şu an o arazi otopark olarak kullanılıyor. 
Tek katlı bu hana Kendinave bölgesindeki kireççiler 
gelir burada kireç satarlarmış.

Seyit Aziz Hanı: 

Bu han Kale'nin büyük kapısının karşısındaki 
Neccarlar Camisi'nin  (Marangozlar Camii) 
yanındaydı. Han iki katlı olarak inşa edilmişti. 
Bu hanın ilk katında birkaç derici (kürkçü) vardı. 
Handa büyük bir havuz vardı. Hayvan derileri 
alınır ve bu havuza doldurulup daha sonra gereken 
işlemlerden geçirilirdi. Burada def ve davul 
gibi ritim aleti de yapılır ve satılırdı. Ayrıca yün 
satanlara has birkaç oda da vardı. 

Fettah Nalband Hanı:

 Bu han Sinema Hamra karşısındaydı. Tek katlı ve 
Hoşnav aşireti çalışanları ağaç odun ve kömürlerini 
buraya getirip satışa sunarlardı. 

Abdullah Nalband Hanı: 

Bu han ise, kasap pazarının bulunduğu yere 
düşerdi. Tek katlı ve içerisinde kireççiler 
bulunurdu. 

Saadi Cambaz Hanı: 

Bu han tek katlıydı ve Yahudilerin bulunduğu Tacil 
Mahallesi'ndeydi. İçerisinde sadece büyük ve küçük 
baş hayvanların alışverişi yapılırdı.
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Usta sanatçı Casım Latif, 1947 yılında Erbil'de 
Arap Mahallesi'nde dünyaya geldi. Henüz 1 yaşına 
yeni basmışken babası Latif Abdullah Kadir hayatını 
kaybeder ve bu nedenle büyük bir eksiklikle büyümeye 
başlar. 

Casım Latif, 1954 yılında okula yazılır ve eğitim hayatı 
ortaokulu bitirinceye kadar devam eder çünkü maddi 
sorunlar sebebiyle ortaokulu bitirir bitirmez polis 
müdürlüğüne başvurur ve orada daktilo yazarı olarak 
tayin edilir. 

Sanatçı Casım Latif, uzun yıllar aynı yerde çalışmış 
ve daha sonra emekliye ayrılmıştır. Ancak hayatının 
sonuna kadar evlenmemiştir. 

Sanat Hayatı: 

Okul yıllarında öğretmenleri tarafından sesi fark edilir 
ve okul korosuna girer. Ayrıca güzel Kur'an okuması 

daha da ilgi görmesine vesile olur. Henüz çok küçükken 
Arap ve Türk sanatçıları taklit eder ve başarılı da 
bulunur. 

Zaman geçtikten sonra o dönemin usta müzisyenleri 
Cevdet Şakir ve Adnan Kerim kendisi için bazı besteleri 
notaya dökerler. Aynı zamanda usta isim Adnan Şakir'in 
bu gencin yol almasında büyük emeğinin olduğu bilinir. 

1973 yılında Bağdat Devlet Televizyonu Türkmence 
Bölümü'ne müracaatta bulunur ve orada uygun görülüp 
çok sayıda şarkıyı ölümsüzleştirir. Sanatçı anadili 
Türkmence'nin haricinde Arapça ve Kürtçe şarkılar da 
yorumlardı. 

Edebiyat içerisinde de güzel dörtlük ve horyatlara imza 
atmış olan usta sanatçı, 10 Mayıs 2019'da dünyaya 
gözlerini yumdu. 

Değerli sanatçı Necmeddin Aşık, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını 
kaybetti.

Kerkük'ün Bulak Mahallesi'nde 1951 yılında dünyaya gelen Necmeddin Aşık, geçtiğimiz 
haftalarda rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Altmış sekiz yaşındaki sanatçı bir 
süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 

Sanatçının büyük bir katılım ile Kerkük'ün Şeyh Mühiddin Camisi'nde cenaze namazı kılındı 
ve hemen ardından cenaze toprağa verildi. 

Necmeddin Aşık, yetmişli yıllarda halk arasında ün kazanmış ve Türkmen halk makamları ile 
ismini duyurmayı başarmış ve sevilmiştir. 

Erbilli Türkmen Sanatçı Casım Latif Hayatını Kaybetti

Türkmen Halk Sanatçısı Necmeddin Aşık Vefat Etti

İkinci El Araçlara Yönelik Karar Piyasayı Çökertti
Röp: Ali Antar / Foto: Ali SalimIKBY İçişleri Bakanlığı, 2 Mayıs 2019 tarihinde çarpmış, 

onarılmış, sele maruz kalmış arabaların ithal edilmesini 
yasakladı. Karar, İçişleri Bakanı Kerim Sincari'nin imzasının 
olduğu resmi bir belge ile duyuruldu.

IKBY İçişleri Bakanlığının aldığı bu karar, otomobil ticareti 
yapan ve araç almak isteyenler arasında endişeye neden 
oldu, çünkü 1 Temmuz tarihinde uygulamaya geçecek olan 
çarpmış, onarılmış, sele maruz kalmış arabaların ithalini 
yasaklamak amacıyla alınan bu karar sonucunda otomobil 
fiyatları gözle görünür bir şekilde yükseldi ve piyasayı da felç 
etti.

Tba gazetesi olarak araç ticareti yapan ve araba galerisi 
sahipleriyle piyasanın son durumunu görüştük. Her ne 
kadar bazıları insanların can sağlığı açısından kararı olumlu 
olarak değerlendirse de tüccarların çoğu kararın getireceği 
sonuçlardan endişeli.

Galeri sahibi Hendren Dler Küreci, “Son zamanlarda araba 
piyasası çok kötü bir durumda. Fiyatlar çok yüksek ve alıcı 
yok. İnsanlar sadece arabalara bakmak ve fiyat sormak için 
galerileri ziyaret ediyor.” dedi.

Araç fiyatlarının yükselmesi ve satışlarının azalmasının 
nedenini açıklayan Hendren Dler Küreci, “Hükümet 
kabinesinin oluşturulmaması, şimdiye kadar siyasi tarafların 
anlaşamaması, piyasada istikrarsızlık yaratmış durumda. 
İnsanlar paralarını piyasaya sürmüyor. Bu durumun başka 
sebepleri de var tabii ki, maaşların düzgün bir şekilde 
ödenmemesi ve birçok nedenden dolayı insanlar maddi 
sıkıntıda ve araba alıp satamıyorlar.” şeklinde açıklama yaptı.

Küreci konuşmasının sonunda, IKBY İçişleri Bakanlığının 
otomobil ithali hakkında aldığı kararın piyasa üzerinde 
oluşturduğu etkilere değinerek, “Çarpmış, onarılmış, sele 
maruz kalmış arabaların ithal edilmesinin yasaklanması 
piyasayı oldukça etkileyecek. Fiyatlar çok yükselecek 
ve kimse araç alışverişi yapamayacak. Bu şekilde piyasa 
tamamen duracak.” ifadelerinde bulundu.

Başka bir galerinin sahibi 
olan Kerim Abbas Yasin, 
Tba mikrofonuna 
yaptığı açıklamada 
otomobil piyasının 
kötüye gittiğine 
vurgu yaparak, 
“Bir süredir araç 
piyasası tamamen 
durmuş halde. 
Bahsettiğimiz 
bu durumun mart 
ayından itibaren daha 
da ağırlaştığını 
söyleyebiliriz.” diye konuştu.

İçişleri Bakanlığının kararından bahseden Kerim Abbas, 
“İçişleri Bakanlığının aldığı çarpmış, onarılmış, hava 
yastığı olmayan arabaların ithal edilmesini yasaklamaya 
yönelik aldığı karar piyasayı olumsuz etkiledi. Piyasa zaten 
durmuştu. Bu karardan sonra fiyatlar yükseldi ve insanların 
araç alacak güçleri kalmadı. Bu yüzden bu kararı kötü bir 
karar olarak görüyoruz. Bizim burada 13 bin 500 dolara 

sattığımız Toyota Corolla'nın aynısı, şikrektte 20 bin 
doların üzerinde bir fiyata satılıyor. Bu araçların ithali 
yasaklanırsa, düşük fiyatlı arabalar piyasada kalmazsa, 
insanlar araç alamaz.” dedi.

Ayrıca Kerim Abbas, “Bu karar hakkında söylenecek 
çok şey var. 2 şirketin çıkarı için bu karar alınmış 
olabilir. Biz de kendi şirketimizi kurduk ve araba ticareti 
ile uğraşıyoruz, ama devlete bel bağlamış bu 2 şirketle 
mücadele edecek gücümüz yok.” şeklinde açıklama 
yaptı.

Diğer araç tüccarlarından farklı düşünen Reşat Berzinci 
Tba’ya yaptığı açıklamada IKBY İçişleri Bakanlığının 
kararının olumlu bir karar olduğunu açıkladı ve bu kararın 
insanların can güvenliğini korumak için alındığına işaret 
ederek, Dubai ve Orta Doğu'dan Irak'a getirilen arabalarda 
hiçbir emniyetin olmadığını bildirdi. Araçların olası 
kazalarda büyük facialara yol açacak kadar emniyetsiz 
ve kötü olduğunu söyledi.

Reşat Berzinci, Bakanlığın aldığı kararın olumsuz 
taraflarına da değinerek, “Piyasa zaten zayıftı. Çok 
sayıda araba ithal edilmiş ve zengin insanlar, içinde 
olduğumuz duruma güvenemediklerinden dolayı 
ve hükümetin kurulmamasının yanı sıra gündemde 
olan sıkıntıları göze alarak paralarını korumak amaçlı 
piyasaya katkı sağlamıyorlar. Onlar araç almadıkları 
için piyasada hareket olmuyor. Bu kadar olumsuzluğun 
olduğu bir süreçte İçişleri Bakanlığının böyle bir karar 
alması fiyatları yükseltti ve piyasayı adeta felç etti.” dedi.

Son olarak Berzinci, “Her ne kadar bu durum herkesten 
fazla bizi etkilese de, bu karar piyasayı dondursa da ben 
bu kararı tamamen destekliyorum. Böylece bilinçsiz 
tüccarların kalitesiz araçları ithal edip insanların canını 
tehilikeye atmalarını engellemiş oluruz.” diyerek karara 
ilişkin düşüncelerini paylaştı.
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Röp: Ali Antar

Uzmanlar, her ramazan da olduğu gibi  bu 
ramazan ayında da beslenme düzenine dikkat 
edilmesi konusunda uyarılarda bulundu. 

Ramazan ayı, oruç tutanlar için beslenme ve yaşam 
şeklinin değiştiği bir aydır. Ramazanın gelmesiyle 
birlikte oruç tutanlar için günlük beslenme üç ana 
ve üç ara öğünden oluşması gerekirken, sahur ve 
iftardan oluşan iki ana ağır öğüne dönüyor. Yeterli 
ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için 
günün oruç tutulmayan bölümünde en az 2 öğünü 
tamamlamak ve sahur öğününü atlamamak gerekir.

Sahura kalkılmaması  ya da sahurda sadece su 
içilmesinin zararlı olduğu unutulmamalıdır. Çünkü 
bu beslenme tarzı yaklaşık 16  saat olan açlığı, 
ortalama 20 saate çıkarmaktadır. Bu da açlık kan 
şekerinin daha erken saatlerde düşmesine ve buna 
bağlı olarak günün daha verimsiz geçmesine neden 
olmaktadır. Bu durumun aksine eğer sahur öğünü, 
ağır yemeklerden oluşursa gece metabolizma hızı 
düştüğü için yemeklerin yağa dönüşme hızı ve kilo 
alma riski artmaktadır. Bu nedenle sahura mutlaka 
kalkılmalıdır.

Ramazan'da en sık görülen beslenme yanlışlarından 
birinin sahurda aşırı yemek tüketmektir. Sahurda 
süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler 
gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı yapılabilir 
ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve 
salatadan oluşan bir öğün tercih edilebilir.

Gün içerisinde aşırı acıkma problemi olanların 
midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı 
geciktiren kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur 
pilavı gibi yemekleri tüketmesi; aşırı yağlı, tuzlu ve 
ağır yemekler ile hamur işlerinden uzak durulması 
uygun olacaktır.

Bu süreçte dikkat edilmesi gereken bir diğer husus 
da iftar sofraları için hazırlanan yiyecekler ve 
bunların tüketim miktarlarıdır. İftar sofralarında 
bir insana yetecek yemeğin 2-3 kat fazlası 
bulunabilmektedir. İftarda kan şekeri çok düşük 
olduğundan kısa sürede çok miktarda besin 
tüketme isteği doğmaktadır. Yapılan en büyük 
hatalardan birisi de çok hızlı bir şekilde, çok yüksek 
miktarda besin tüketmektir. Beyin doyma emrini 

yemekten 15-20 dakika sonra verir. Çok hızlı 
yemek yendiğinde bu süre zarfında fazla miktarda, 
enerjisi yüksek besinler yenilir ve bu durum hem 
sağlık açısından risk oluşturabilir hem de ilerleyen 
günlerde kilo alımına zemin hazırlayabilir.

Sıvı tüketimine dikkat!

Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısı 
artmakta ve metabolizma bu yeni duruma uyum 
sağlamaya çalışmaktadır. Sıcaklıkların etkisiyle 
artan terleme ile birlikte yeterince sıvı alınmazsa 
su ve mineral kaybı sonucu, bayılma, bulantı, baş 
dönmesi gibi sağlık problemleri yaşanabilmektedir.
Ramazan ayında vücudun sıvı ihtiyacı daha da 
artmaktadır. Uzun süreli açlık sonrası gerekli 
olan sıvıyı yerine koyabilmek için iftar ile birlikte 
belirli aralıklarla gerekli olan su içimi büyük 
önem kazanmaktadır. Özellikle yaşlılarda, böbrek 
hastalığı bulunan kişilerde, kalp ve tansiyon 
hastalarında sıvı tüketiminin doktor kontrolü 
ve takibinde hesaplanması, bu doğrultuda 
uygulanması daha sağlıklı olacaktır.

Günde ortalama en az 2-2,5 litre (12-
14 su bardağı) su içmeye, bununla 

birlikte Ramazan ayında sıvı ihtiyacını 
da karşılayacak ayran, taze sıkılmış 

meyve-sebze suları, sade soda vb. sık sık 
tüketmeye özen gösterilmelidir.

Kafein içeren içecekler yerine süt, meyve suyu, 
ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çayları tercih 
edilmelidir.

Oruç tutarken yeterli ve dengeli beslenmeye özen 
gösterin.

Tek seferde büyük porsiyonlar yerine, iftardan 
sonra aralıklarla ile her seferinde azar azar küçük 
porsiyonlar şeklinde beslenin.

Yemeklerinizi hızlı yemekten kaçının, yavaş yavaş 
ve iyice çiğneyerek tüketin.

Sahur öğününüzü atlamayın, mutlaka yapın.

Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam 
tahıllı ekmekler gibi yiyeceklerden oluşan 

hafif bir kahvaltı yapabilir ya da çorba, 
zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan 

oluşan bir öğün tercih edebilirsiniz.

İftara peynir, domates, zeytin gibi kahvaltılıklar 
veya çorba gibi hafif yemeklerle başlayıp 10-15 
dakika sonra az yağlı et yemeği, sebze yemeği veya 
salatayla devam edebilirsiniz. 

Hem enerji veren hem de kan şekerini dengeli bir 
şekilde yükselten besinler (beyaz ekmek, pirinç 
pilavı gibi glisemik indeksi yüksek olan yiyecekler 
yerine bulgur pilavı, kepekli ekmek veya kepekli 
makarna vb.) tercih edin.

İftarda aşırı şerbetli, yağlı tatlılar yerine; sütlü 
tatlılar (sütlaç, güllaç, muhallebi vb.) veya meyve 
tatlıları tercih edin.

Susama hissi duymasanız bile iftar ve 
sahur arasında sık sık su için. Suya ek 

olarak kafein içeren içecekler yerine de 
süt, ayran, sade soda, taze sıkılmış meyve-

sebze suları, ıhlamur ve kuşburnu gibi 
bitki çayları tercih edebilirsiniz.

Yemekleri pişirme yöntemlerinin de önemli 
olduğunu unutmayın. Özellikle ızgara, haşlama, 
fırında, buğulama gibi sağlıklı yöntemlerle 
hazırlanan yemekleri tercih edin.

Kavrulmuş, kızartılmış ve tütsülenmiş 
yemeklerden uzak durun.

İftardan 1-2 saat sonra kısa mesafeli 
yürüyüşler yapmak sindirime yardımcı 

olacaktır.

Beslenme düzenindeki değişikliklere bağlı olarak 
oluşabilecek bağırsak sorunlarını önlemek için sıvı 
tüketiminize dikkat edin. Ek olarak, yemeklerde 
lif oranı yüksek yiyecekler (kuru baklagiller, 
kepekli tahıllar, sebzeler) ve ara öğünlerde de taze 
ve kuru meyveler, hoşaf ve kompostolar, hurma, 
ceviz, fındık, badem gibi kuru yemişler tercih 
edebilirsiniz.

Ramazanda Sağlıklı 
Beslenme Önerileri


