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الخالصة
حخبس وً فئت٠ ٚ ٓاق اٌزببئٚت أر١ حٍبٟب فٙ أ٘ذافٌٝي إٛصٌٍٛ ش١ك عس٠ عبش طشٟ اإلطبس االجخّبعٟ فٟ٘حّش صٕبعت اٌّمب
ٍْٛحخ٠ ٓ٠ٌئه اٌزٚٓ أ١بْ اٌعّالء ُ٘ ِٓ ب١ بعض األحٟ ف.ًبُ٘ اٌّفضٙٗ ِم١ٍْ عٛى٠ لعبث ِخخٍفت عّب لذٛ حٌِٝٓ إٌبس إ
 ِجبيٍٝب عٙعىسٚ ً١ّت اٌبحذ عٓ عذة أفىبس لذ حجزة اٌع١ٕ بْٟ٘ اٌّمبٚسٚ ز٠ ذ١ ح،ٜ االخشٟ٘ اٌّمبًّٟٕب ف١ِٙ لعًبِٛ
ُٟ فِٙ ْ ٕ٘بن ِىب.ِٕب ٘زاٛ٠ ّٝت أطاللب ً ِٓ اٌمشْ اٌسبدس عشش حخِٙ ٓد٘ب وأِبوٛجٚ ٟ٘ اٌّمبّٟ حح.عٍّٗ اٌخبص
ِٓ ُٞ اٌىشد١ٍ االلًٟ ف١ ٕت أسب٠ ِذٟج ٘زٖ اٌذساست ف٠ ٌزٌه أجش.بٙرمبفخٚ ةًٛٙ ِٓ اٌم١ٕت اسب٠ت ٌسىبْ ِذ١ِٛ١ٌبة ا١اٌح
، ًشا١أخٚ . اٌّشاجعٚ  االخببسٚ ِبثٍٛذ حٕبلً اٌّع١ ِٓ حٟش اٌشخص٠ٛ اٌخطٟب ِىبْ ٘بَ فٌٙ ٟ٘ اٌّمب، ضب٠ أ.اٌعشاق
.ت٠الخصبدٚ ت١اجخّبعٚ ت١رمبفٚ ت١بس١ب سِٕٙ شة١بء وز١ اٌفشصت ٌألشخبص ٌٍخحذد عٓ أشٟ٘فش اٌّمبٛح

THE EFFECTS OF ERBIL CAFES ON PUBLIC OPINION
ERBİL KAFELERİNİN KAMUOYUNA ETKİLERİ
ABSTRACT
The cafes industry in the frame of sociality go through a rough road to reach their goals on
meeting the customers tastes and needs, every group of people have different expectations for
what their favorite café might be like. Sometimes the customers are among those who hold a
dominated position in other cafes, they visit in the intention of seeking several ideas that
attracts the customer to reflect on their own. Coffee shops protect their presence as important
places reaching from the 16th century to the present day. There is an important place in
everyday life of people of Arbil of coffee and the culture of coffee. Therefore, this study was
conducted in the city of Erbil in the Kurdish Region of Iraq. Also, Coffee shops have an
important place in the personal development of individuals, who have served many functions
such as information, news, reference. Lastly, coffee shops provide the people with an
opportunity to talk about many things political, cultural, social and economic.
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Özet
Rekabet ve çatıĢmaların gösterildiği bir sosyal alan olarak Kafeler. Bu alana göre iki tane
vardı.
Ġlk kategori, materyal baĢarısı, çoklu bahisler, belirli bir karakterin empoze edilmesi veya bir
atmosfer yaratılması için baskın aktör kategorisidir. Ve yerli halkın ve turistlerin öncülerinin
tüm isteklerini karĢılamaya çalıĢın. Siyasi söylem doğrultusunda, Yeni bir aktörler sınıfı,
tüketim ve maddi faydaya dayalı temel ilkeleri reddetmeye çalıĢan belirsiz özellikler ile
ortaya çıkar. Kahvehâneler 16. yüzyıldan günümüze kadar gelen önemli mekânlar olarak
varlıklarını korumaktadırlar. Erbil halkının gündelik yaĢamında kahvenin ve kahvehâne
kültürünün önemli bir yeri bulunmaktadır Bu nedenle bu çalıĢma Irak Kürt Bölgesel
Yönetimi‟nde yer alan Erbil Ģehrinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu çalıĢmada Erbil‟de
kahvehânelerin farklı isimler altında faaliyet gösterdiği tespit edilmiĢtir. Kültürün maddi
unsurları arasında yer alan kahvehâneler, aynı zamanda kültürün birçok manevi unsurunun
yaĢatıldığı mekânlardır. Ayrıca kahvehâneler bilgi, haber, referans sağlama, etki etme gibi
birçok iĢleve sahip olan ve bireylerin siyasî, kültürel, sosyal ve ekonomi gibi birçok konuda
konuĢma Ģansı bularak bireylerin kiĢisel geliĢiminde önemli bir yere sahip olabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Erbil, kahvehâneler, kamuoyu, kahvehâne kültürü.
1- Giriş
Kültürel yaĢam, haber ve haber alıĢveriĢinde bulunmak ve bazı ticari veya diğer
iĢlemleri tamamlamak için insanların ev dıĢında buluĢtuğu sosyal mekanlar olarak kafe ve
restoranlar gibi bir dizi yiyecek ve içecek alanı yarattı.
Erbil Ģehri, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi‟nin en eski Ģehirlerinden biri olup, Irak'ın
kuzey bölgesinde yer almaktadır. Aynı zamanda Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi‟nin
baĢkentidir. Kürtler ile birlikte diğer milletlerin de bir arada yaĢadıkları Ģehirdir. Bu da
Erbil'in kahvehâne kültürünü zengileĢtirmiĢtir.
Erbil Ģehrinde kahvehâne kültürü; insanların boĢ vakitlerinde uğrak mekânlarından biri
olarak, toplumunun gündelik yaĢantısında önemli bir yer tutmaktadır. Genellikle iĢsizlerin,
esnafların, sohbet etmek isteyenlerin, arkadaĢları ile buluĢmak isteyenlerin de ilgi odağı olan
bu mekânların Kürt kültüründe istisnai bir konumu vardır. Genel olarak bu mekânlar, günlük
yaĢamın stresini atlatmak ve insanların konuĢarak rahatlamak için uğradıkları kapalı
yerlerdir. (Mohseni, 2002, s. 103). Bu da toplum içinde olan bilgi ve bilimlerin, sosyal
değiĢimin, sosyal ilkelerin birleĢme sebebi olmuĢtur. (Aqrawe, 1975, s. 142).
Kürt toplumunun kültürü ise Ģimdiki zamanlarda çok büyük bir değiĢim içindedir.
(Yaghoobı, 2008, s. 64). Erbil Ģehrindeki kahvehânelerden söz edersek, burada kahvehâneden
çok çayhâne kültürü daha yaygındır. Bu yüzden de çay içmek arzusu çok fazladır. Buna
örnek olarak misafirlikte, niĢanlarda, düğünlerde çay ikramında bulunurlar; özellikle
arkadaĢların buluĢma yeri çayhânelerdir. Burada toplanan kiĢiler çoğunlukla vakitlerini
sohbet ederek, masa oyunları oynayarak geçirirler.
Kahve Erbil‟de çok eskiden beri kamusal alanda bir sosyal amaç olarak kullanılmıĢtır.
Erbil halkının söylemine göre genelliklede esnaflar, iĢsizlerin özelliklede emeklilerin mekânı
olarak bilinir.
Teknolojinin geliĢmesiyle birlikte kahvehâneler sadece yaĢlıların, emeklilerin ya da
esnafların yeri olmaktan çıkıp, gençlerin en uğrak mekânlarından biri haline gelmiĢtir.
Özellikle interneti rahatlıkla kullanmalarıyla kahvehaneler gençlerle dolmuĢtur.
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2. Kahvenin Kelime Anlamı
Kahve, "çay" ya da "qahwah" Arapça kökenli bir sözcük olup ilk zamanlarda; Ortaçag
Arapça sözlüklerinde ve özellikle de Ģiirlerde “sarap” anlamında kullanılmıĢtır (ġahbaz,
2007, s. 4). Bazı eski zamanlarda, kahvenin (bade) yanı sıra içki anlamında, hatta Ģarap
anlamında da kullanılmaktadır. Kahve, rayiha koku, güzel koku anlamlarına da
gelebilmektedir. Yemen ve civarında, kahveye ''bun'' adı verilmektedir (Yıldız, 2007, s. 22).
"Sir James Murray" New English Dictionary‟e yazdığı coffee maddesinde, kelimenin
yabancı kökenli olduğunu Güneybatı Etiyopya‟da, kahvenin ana vatanı sayılabilecek Soha
bölgesindeki Kaffa Ģehrinin bu bitkiye adını verdiğini söylemiĢtir. Fakat bu varsayımı
destekleyecek hiçbir kanıt yoktur. Güneybatı Etiyopya‟da, kahve bitkisinin ana vatanı
sayılabilecek olan Soha bölgesinde ise bitkiye ve çekirdeğine bunn denilmektedir. Bugün
Ġngilizcedeki “bean” kelimesi de tane, tohumu anlamına gelen “bunn”dan türetilmiĢtir
(TaĢtan, 2009, s. 55).
"Kahve kelimesinin kökenine iliĢkin bir diğer varsayım ise onun Ġbrani kökenli
olduğu ve koyu/kara anlamına gelen qehe(h)‟ten türetildiği, Arap diline de Kitab-ı Mukaddes
vasıtasıyla girdiği yönündedir" (TaĢtan, 2009, s. 56).
3. Kültür Tanımı ve Açılımı
Kültür, bir millete Ģahsiyet veren, diğer toplumlarla arasındaki farkı ortaya koyan,
tarihin seyri içerisinde teĢekkül etmiĢ, o millete has maddi, manevı varlık ve degerlerin
ahenkli bir bütünüdür (ĠĢinibilir Y. , 2010, s. 15) Kültür kelimesi, yüzyılın baĢlarında
Ġngilizceye culture olarak geçmiĢtir ve çiftçilik, doğal büyümenin gözetilmesi gibi
anlamlarda kullanılmıĢtır. Yüzyıllardan itibaren kelimenin anlamı insan geliĢimini de içine
alacak biçimde geniĢlemiĢtir. Ancak kelimedeki en can alıcı değiĢim, anlamına yüklenen
soyut kavramlardan sonra gerçekleĢmiĢtir. Bu değiĢim sürecine dair kesin bir tarih
verilmemekle birlikte, kimi çalıĢmalarda kültür teriminin, insanın yetiĢtirilmesi, iĢlenmesi,
eğitilmesi anlamındadır. Ġlk kez kullananların Romalı filozoflar Cicero ve Horatius olduğu
belirtilmektedir. Cicero tarafından cultura Ģeklinde kullanılan terim insan nefsinin terbiyesi
anlamına gelmektedir ve kültür kelimesi aynı zamanda insanın gerekli bilgileri edinerek akıl
yürütme, belli ilkelere göre davranma, nefsine hakim olma, kiĢilik sahibi olma Ģeklinde de
bugün kullanılmaktadır (OĞUZ, 2011, s. 126).
Günlük hayatta kullandığımız kültürün insani kavramı, felsefe, müzik gibi konularda
genel bilgi, düĢünüĢ ve takdir nezakatı almıĢ seçkin kiĢiyi temsil eder. Ama sosyolojide
kullandığımız kültür, ondan çok ayrıdır. Bireylerin toplumda yaĢamaları nedeniyle
öğrendikleri Ģeylerin toplamı anlamında kullanılmaktadır. Bu açıdan her toplumun bir kültürü
vardır. (Tezcan, 2012, s. 195). Kültür farklı anlamlara sahip terimlerden biri olarak karĢımıza
çıkmaktadır. Kültürlü birey dendiğinde kibar ve nazik, yaĢamın iyi yanlarından tat alan, kiĢi
olarak ifade edilir. Kültür terimi servete ve boĢ vakit sahip olan kiĢilerin yukarıda sıralanan
beceri örüntülerine gerçekleĢtiren kiĢiler için kullanılır. Sosyolojik açıdan toplumdaki her
normal kiĢi kültürlüdür (Güler, 2016, s. 13).
4.kamuoyu
Bu nedenle kamuoyu, insanın görüĢünü ifade etme hakkının öznel bir kazancıdır. Olgun
kamuoyu duygusal ve rasyonel kalır. Ulusun varlığının samimi bir ifadesi, hissi, sesi ve
ilerlemesi ve yükseliĢe doğru sürekli hareketi: Duygusal kamuoyu, genellikle medeni,
entelektüel ve ideolojik milletin geri kalmıĢlığının bir ifadesidir, belirli bir konuya tepkisi
hızlıdır (SALIM, 2016, s. 8).
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Rasyonalizm, olaylarla yüzleĢme düĢüncesine dayanan düĢüncedir. Bu olgun görüĢ,
köklerini tarihin derinliklerinden olan ve zamanın kıvrımlarındaki uygar boyuta sahip olan bir
ulus hakkında dürüstçe ifade edilen görüĢtür.
Bu millet, kamuoyunun özlemleri doğrultusunda hedeflerine ulaĢmayı hak ediyor.
Medya bilimcileri, bu görüĢün aĢağıdaki 7 meddenin etkileĢimden oluĢtuğunu
kanıtladılar:
1. Bireyin ait olduğu sosyal sınıfın niteliği, kökeni ve çevresi
2. Aldığı kültür türü (burada dini okulların, enstitülerin, yabancı misyonların, yabancı
kültürün unsurlarının ve internette bilgi akıĢı, uydu kanalları, vb. Rolü).
3. Din ve geleneklerin mirasının önemi
4. ĠletiĢim ve iletiĢimin etkisi.
5. Okulun ve evlerin önemi.
6. Birey veya ait olduğu topluma meydan okuyan geçmiĢ insan deneyimlerinin önemi.
7. YaĢadığı ve geleceği düĢündüğü koĢullar (SALIM, 2016, s. 6)
Kamuoyu, bireysel görüĢlerin toplamından baĢka bir Ģey değildir. Bireysel
etkileĢimdeki birey, belirli bir aritmetik denklemde baĢka bir faktöre eklenebilecek bir faktör
değildir. Bu, Ģeylerden silinebilecek veya baĢka Ģeylere eklenebilecek ayrı bir Ģey değildir.
Her bir birey diğerinden farklıdır ve toplumsal cinsiyet iliĢkileri ve yaĢ, dini, fonksiyonel,
konut, yaĢam ve diğer iliĢkilerle ilgili sosyal iliĢkiler dokusunda kendine özgü bir konuma
sahiptir (D.Atıf ALABD, Muhtar ALTAHME, 2005). Ve bilinmeyenlerde ya da boĢlukta
formüle edilmemiĢ, onun sosyal kiĢiliğinin ve onun çok özel özelliklerinin bir sonucu olan
herhangi bir olay hakkında sırrını gizleyip gizlemediğini ya da gizli kaldığını düĢünen fikir.
Ampirik araĢtırmalar, tüm bireylerin yayın mesajlarına benzer davranmadığını
göstermiĢtir. Çoğunlukla kendi kararlarını verirler ve çevrelerindekiler tarafından kendi
davranıĢlarını çizerler. Bu nedenle, kolektif geliĢim, özellikle kamuoyunun geliĢimi,
bazılarının hayal edebileceğinden daha karmaĢık görünüyor (SALIM, 2016).
5- Kamuoyunun boyutları:
1. Tarihsel boyut: Kamuoyunun belirli bir coğrafyada ve belirli bir zaman diliminde
yaĢamıĢ olan bir grup insanın spesifik geliĢimini yansıttığı gerçeği. Olayların kronolojik
sıralamasına bağlı, daha sonra tarihsel gerçeklere bağlı.
2. Siyasi boyut: Ulusların oyunu, dünya düzeni, demokrasi ve nükleer silahların
yayılması, Büyük Ortadoğu'nun yaratılması, çeĢitli ittifaklar, terörizmle mücadele ... ve
modern küreselleĢme (D.Atıf ALABD, Muhtar ALTAHME, 2005, s. 13).
3. Ekonomik boyut: Kamuoyunun ekonomik yapı ve onun üç ekseni ile etkileĢimi:
üretim, tüketim ve dağıtım. Pazarlama, reklamcılık ve reklamcılık sanatının yanı sıra olumsuz
Ģoklara veya olumlu geliĢmelere maruz kaldığında da etkilidir. Temsilciler seçimleri ve
muhalifler ile muhalifler arasındaki yönetim oyunlarında politikacılar tarafından yatırım
yapılır (SALIM, 2016).
4. Psikolojik boyut: Kamuoyunun edinilmesi, duygu ve heyecanla karakterize, özgül ve
dinamik bir davranıĢ yaratan ve bazen genel olarak medeniyetin özünde ve özellikle de dini
inancın özünde yer alan psikolojik duygulara dönüĢen ahlaki bir ortamdır (D.Atıf ALABD,
Muhtar ALTAHME, 2005, s. 15).

522

6- ERBİL’DE KAHVEHÂNE KÜLTÜRÜNÜN OLUŞUM SÜRECİ
6.1.Erbil’de İlk Kahvehânelerin Ortaya Çıkışı
KıĢ geceleri uzun olduğu için insanlar kahvehânede buluĢurlar her kahvehânede bir
insanın kendine özel bir hikayesı vardır ve o hikâyenin özel hürmeti vardır, çoğu zaman
kahvehânede dini, platonik aĢk, vefalı ve roman anlatılır. Erbil Ģehrinde insaların içinde
kalan hayalleri, hikâyeleri anlattan kahvehâne (Abdullah hayal) kahvehânesidir ki Erbil
kalesinin altında bulunmaktadır. (Abdulxafar, 1988, s. 157). Erbil eski bir Ģehirdir, tarihi
zengin bir medeniyet mirasına sahiptir. Kahvehânelerde bu eserleri kullanmaktan paysız
değil.
Erbil’de Bilinen Kahvehâneler
1- Mama EniĢte ve Arman Kahvehânesi en eski kahvehâneler sayılır, yeri çarĢı
havuzuna yakındır (Kurda M. S., 2009, s. 2470).
2- Ġbrahim Kahvehânesi Erbil kalesinin içinde yer almaktadır.
3- Hacı Sabır (Sabirok) Kahvehânasi, memur salonuna yakındır .
4- Kanabi Kahvehânasi ,Hacı Sabır kahvehânesi karĢısındadır .
5- Said Salim bin Said Garib kahvehânesi, yeri Kanabi kahvehânesinin civarındadır
(Abdulxafar, 1988, s. 157).
6- Abo Kahvehânesi, bu kahvehâne aile kahvehânesi olarak tanınmıĢlar, sahipleri
babadan oğula geçerek günümüze kadar gelmiĢ, bu kahvehâneyi ikiye bölmüĢler , kıĢ ve yaz
bölümü olarak; küçük bir su havuzu yaz bölümünün ortasındadır , yeri Hanaka camisinin
karĢısındadır.
7- Mama Celil Kahvehânesi, yeri Abdullah Ģeyho apartmanındadır, buranında kıĢ ve
yaz yeri vardır.
8- Hasan Rıza Kahvehânesi, Ģimdiki Maçko kahvehânesidir .
9- Hasan Kanun Kahvehânesi, Teyrava mahallesinin tek kahvehânesiymiĢ
10- Taki Kahvehânesi, iĢçi ve ustaların uğrak kahvehânesiymiĢ Kale caddesinde çarĢı
karĢısında.
11- Ali Feleh Kahvehânesi, Erbil kalesinin altındaki dükkânlardanmıĢ.
12- Bayiz Kahvehânesi, yeri bu ad ile tanınmıĢ.
13- Antar Kahvehânesi, Ankava yolu üzerine düĢmüĢ (Kurda M. S., 2009, s. 2473).
6.2.Erbil’de İstatistiklerle Kahvehâne Sayısı
2013 yılında Kürdistan'da kahvehâne ve lokanta sayısı 5815 tanedir (krust.net, 2016),
Erbil'de ise kahvehâne ve restorant sayısı 415 tanedir. (Ebrahim, 2013, s. 49).
ĠĢçiler sendika baĢkanlığının istatistiğine göre 2015 yılında kahvehâne sayısı 356
tanedir. Tüm bu kavehânelerin açılmalarıda hükümet tarafından izin verilmiĢ ve sendikada
adları yazılmıĢtır ama birçoğunun izni olmadığı için adları sendikada kaytedilmemiĢ (Slewa,
2016) .
6.3.Kahvehânelerin Toplumsal Yaşamda Yeri ve Temel İşlevleri
Kahve bitkisi ilk kez 15. yüzılda Güney Arabistan'da yetiĢtirilmeye baĢlamıĢtır. Bu
bölgedeki insanların kahve içme alıĢkanlığı baĢlamıĢtır. Bu geliĢme 16. ve 17. yüzyılları
arasında Avrupa ülkelerine yayılmıĢtır (Yağbasan, Ustakara, 2008, s. 235) .
Kahvenin sosyal hayatta yaygınlaĢmasından sonra Araplar bütün kutlamalarda ve
bayramlarda kahve ikram etmeye baĢlamıĢlardır. Kahve içmeye davet etmek, Araplar
arasında yemeğe davet olarak algılanmaktadır (Yıldız C. , 1996).
Kürdistan Bölgesinde kahve kullanıĢının tarihi çok eski değildir. Kürdistan'da, ilk kez
1895 yılında ticaretle uğraĢan (Muhammad Emin Mahmut) ilk kez kendi eliyle çayı
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Süleymaniye'ye getirmiĢtir. Önceden sadece zenginlerin evinde bulunan misafirlere ikram
edilirdi, sonradan bütün Ģehre yayılarak bir gelenek haline gelerek; günümüze kadarda büyük
önem görmüĢtür (Baker, 2013).
Günlük yaĢamın bir parçası olan kahve, önceleri sosyal bir statü göstergesi olarak
eğlence, konuĢma ve misafirilik gibi sosyal aktivitelerin içeceği olmasıyla da yazal
metinlerde sembol değeri kazanan bir kelime olmuĢtur (Yağbasan, Ustakara, 2008, s. 239).
Kahvehânelerin mühim görevlerinden birisi, farklı dinden ve ırktan olan insanların bir araya
toplayarak kolaylık sağlamasıdır, Mısır‟da Magribliler, Araplar, Hırıstiyanlar ve Yahudiler
aynı kahvehânede bir araya gelmektedirler (Yıldız, 2007, s. 38). Erbil ġahrinde de, kürt, Arap
ve Türkmenler aynı kahvehânede toplanıp eğleniyorlar.
Kahvehâneler sosyal tabakalar, meslekler ve gelir düzeyine göre çeĢitlilik
göstermektedir, insanlar daha çok yaĢ faktörünü esas alarak aynı kahvehâneye gitme
eğilimindedirler. Kahvehâneler sosyal iliĢkilerin devamlı ve düzenli bir biçimde sürdürülmesi
yönünden etkili oldukları ve toplumun daha geniĢ kesimleriyle sürdülen yüz yüze iliĢkilerede
fonksiyonel bir öneme sahip olduğudu ifade edilebilir (Yıldız C. , 1996). Kahvehâneler
eskiden çoğu insanların sevdiklerini ve önemsedikleri kiĢilerle zaman geçirmek ve dinlenmek
için huzur verici bir mekân olmuĢtur (Kurda, 2016, s. 8) .
6.4. Erbil’de Kahvehâne Türleri
AĢağıdakiler Erbil Ģehrinin Kahvehane ve özellikleridir:
6.4.1. Kardaran kahvehânesi
Kardaran kelimesi borçlular anlamına gelir, bu kahvehâne Erbil Ģehrinde kapalı çarĢının
baĢköĢesinde yer almaktadır. Eskiden bu kahvehâneye gelenlerin çoğu borçluymuĢ, bu
kahvehânenin kuruluĢ tarihi 1960 yılından öncedir. Birçok yoksul insanın bu kahvehâneye
gitme sebebi paralarının olmamasından dolayı aybaĢında paralarını öderlerdi. Bundan dolayı
1960 yılında bu kahvehânenin adı (Kardaran Kahvehânesi) olarak adlandırıldı. Günümüzde
bu kahvehâneye gidenleri çoğu emekli, edib, Ģair ve yazarlardır (Hakem, 2014). Bu
kahvehânede kimse borçlu olduğunu söylemekten utanmaz çünkü buraya gelenlerin çoğu
borçludur (Hakem, 2014).
6.4.2. Emekliler kahvehânesi
Erbil'de Bahi Ģar kahvehânesi denince insaların aklına HanâniĢin kahvehânesi gelir.
HanâniĢin kelimesinin anlamı kürtçe Emekliler demektir. Bu kahvehâneye giden insanların
yaĢları ortalama 50 yaĢ üstüdür. Buraya gelenlerin çoğu devlet tarafından emekli olanlardır.
Bu kahvehâna Erbil Bakanlığı tarafından yönetilir. Bu yer emekliler için açılmıĢ ve yaĢlılar
burada oturup birbirleryle konuĢup, oyun oynarlarmıĢ. Bu kahvehânede kütüphâne olduğu
için burada oturanlar zamanlarını kitap okuyarak geçirirler. (aljazeera.net, 2016).
Bu kahvehâne Ağustos 2008 tarihinde Erbil Belediye BaĢkanı tarafından emekli-lere
hizmet vermek için açılmıĢ, emekli kimliği olmayanları içerye almazlarmıĢ.
Bu araĢtırma ile ilgili soru formunu doldururken bu kahvehânede oturan emekli
avukatla tanıĢtım, 71 yaĢındaydı. Ona göre bu kahvehâneye gelen emekliler arkadaĢlarıyla
görüĢmek, konuĢmak ve sohbet ederek zaman geçiriyorlarmıĢ. ArkadaĢlarla zaman geçirmek
için en uygun yerin Kahvehâne olduğunu dile getirdi. (Muhame, 2016) .
6.4.3. ĠĢçiler Kahvehânesi
Bu kahvehâne usta ve iĢçilerin çoğunlukla uğradığı bir mekândır. Bazen iĢ aranyanlarda
bu kahvehâneye uğrarmıĢ burda bulunan ustalara çıraklık ya da iĢbaĢı yapıp geçimlerini
sağlarlarmıĢ. ĠĢe alınanlar kazandıkları parayla eve ve çocuklarının ihtiyaçlarını karĢılarmıĢ
(Bexally, 1997, s. 123).
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Bu yüzden bu kahvehâne iĢ arayanların veya iĢten sonra dinlenenlerin yeridir, örneğin
(usta Azad Muhammed) 55 yaĢında marangozluk iĢini yaptığını söylüyordu. Böylece kimin
marongozla iĢi, bina, apartman ve ev yapanlar usta bulmak için bu kahvehaneye gelirmiĢ.
(Muhamad, 2016). Ona göre bu kahvehâne onun için bir gelir kaynağıymıĢ. Ayrıca usta
(PiĢtivan) 48 yaĢındayıdı, 17 yaĢından beri bu kahvehânenin müĢterisiymiĢ, eskiden buraya
gelenler çoğu iĢ bulmak amacıyla ama Ģimdilerde ise bir adet haline gelmiĢ
vazgeçemiyorlarmıĢ (peĢtewan, 2016).
6.4.4. Kültürlüler Kahvehânesi
Kitap okumak için kütüphânelerden ayrı mekânlarda vardır. Bu mekânlardan biride
kahvehânelerdir. Bu kahvehâne kitap okuyanların buluĢma merkezidir, gezete dergi ve kitap
okumak gibi toplumun ilgisini çeken bir mekandır. (ABBAS, 2014, s. 42). Kültürlüler
kahvehânesinden kasıt Maçko kahvehânesidir. Erbil'in en eski kahvehânelerinden biridir. Bu
kahvehâne 1950 yıllarında yapılmıĢ ve bu kahvehâne eskiden Ģimdiye kadar devamlı açıktır o
zamandan Ģimdiye kadar edip yazar Ģair kültürlü ve ünlü gezetecilerin uğrak yeridir (Kurda
M. S., 2009, s. 2474). Zamanında çaydan baĢka meyve suyuda müĢterilere ikram edilirdi,
çünkü rahmetli Maçko çok iyi bir meyve suyu ustasıydı ve tavla domine oyunu oynarlardı
(Kurda, 2016, s. 6). Maçko öldükten sonra oğlu (Tahsin) bu iĢi devr aldı. Tahsin'de öldükten
sonra kardeĢi (Muhsin) yerine geçti ama domine oynunu kaldırdı yerine satranç oyununu
koydu (Kurda M. S., 2009, s. 2474).
Bu kahvehane Erbil kalesinin altında bulunduğu için kapalı çarĢının karĢısına düĢer
çoğu insanlar burayı ziyaret eder bunların arasında kadınlarda vardır. Kadınlar bu
kahvehanede normal bir Ģekilde burda oturup çay ve kahve içerler ama oyun oynamazlar
(Naser, 2016) .
6.4.5. Siyasetçiler Kahvehânesi
Devlet eliyle yetiĢtirilen kahveciler sayesinde darbe standartlarını ve amaçlarını
gerçekleĢtirebilecek kahvehâneler kurulması planlandı. Bu dönemde kahvehâneler önemli bir
propaganda ve telkin vasıtası haline gelmiĢti (Ulusoy, 2011, s. 163). Toplumsal yapı
dönüĢümleriyle birlikte Ģehir kahvehânelerinde fikir, siyaset ve edebiyat içerikli sosyal
faaliyet alanları ortaya çıkmaya baĢlamıĢtır. Büyük bir simgesel değer taĢıdığı için kahvehâne
mekânının baĢlangıçta câmilerin tartıĢmasını kendi aralarında yaparlarmıĢ (Sami, 2010).
Halkın siyasi sohbetlerinin dinlenmesi, bunların belgelenmesi, raporların devletin en üst
kademelerinde değerlendirilmesi ve siyasi sohbet yapanların ve sohbet yapılan yerlerin
kovuĢturmaya uğramamasıdır (Kırlı, 1999-2000, s. 60) .
Her ne kadar kahveâneler bir kamu alanı sayıldığı için sosyal bir sermaye olarak bakılır
(Desmond Manderson. Sarah Turner, 2006, s. 654). Kahvehânelerin ev gibi iĢten sonra
buluĢmak, kongre ve siyasi parti toplantıları yapmak için; özellikle elliler ve altmıĢler yılınde
kurt parti kongralari için önemli bir yer olduğunu söyleyebiliriz. Günümüzde hükümet
adamları ve siyasi partilerde olanlar bu kahvehaneye giderler (Baker, 2013).
AraĢtırmacı 4.5.2016 tarihinde BahiĢar kahvehânesinde çalıĢmıĢtır. Her nekadar yaĢlı
ve emeklilerin çok olduğu bir mekânsa da orada bulunan iki yaĢlı adam araĢtırma için sorular
sorulmuĢtur. Bu yaĢlılardan biri hangi siyasi parti için çalıĢıldığını sormuĢtur, araĢtırmacı
araĢtırma için geldiğini söylemesine rağmen inanmamıĢlar, parti ve hükmet için bizden bilgi
almaya gelmiĢsin demiĢler, araĢtırmacıya yardımcı olmamıĢlardır. Aynı günde baĢka
insanların yanına gitmiĢ, çok güzel bir Ģekilde görüĢüp sorular sorulmuĢ ve cevaplar
verilmiĢtir. Daha sonra üç kiĢiden biri vakti olmamak bahanesiyle, öbürü ben bu Ģehirli
değilim, diğeri de araĢtırmacıya sen parti için çalıĢıyorsun demiĢ ve her nekadar
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konuĢulduysa da inanmamıĢlardır. AraĢtırmacının Baas rejiminin zamanında olduğu gibi bu
yoldan bilgi topladığını iddia etmiĢtir. Bu durum yaĢlıların Ģimdiye kadar siyasetçilerin
korkusunu yaĢadıkları anlaĢılmıĢtır.
6.4.6. Sessizler Kahvehânesi
Erbil Ģehrinin en sesiz kahvehanesidir. Bu kahvehânenin sahibi çaycı Çelebi'dir. Bu
kahvehânede toplanan müĢterilerin çoğu sağır ve dilsizdirler. Sadece oynanan oyunların sesi
gelir, müĢterilerin sesi duyulmaz. Onlar kendi yöntemleriyle konuĢurlar sadece kahvehâne
sahibi onları anlar ve konuĢur onların sayısı Kürdistan bölgesinde 2000 kiĢidir (Rwdaw,
2016).
6.4.7. KuĢ Kahvehânesi
Bu kahvehâne diğer kahvehânelerden farklıdır. Bu kahvehane kuĢ severlerin, kuĢ alıp
satmak ve oyun oynama yeridir. KuĢlar adeta bir çaycı gibi bu kahvehanede çalıĢıyor. Bu
kahvehâneye gelenlerin çoğu kuĢlarla ilgilenenlerin yanında bazılarıda sadece kuĢlara
bakmak için zaman geçirirler. Buraya gelenlerin yaĢı (45) üzerindeler (Abdulkair, 2016).
Çoğu zaman bu kuĢlar arasında yarıĢmalar yapıyorlar baĢarlı olanlar ödül alırlar. Aynı
zamanda kuĢları almak ve satmak yarıĢmalarıda olur, çoğu zaman para almak ve satmak için
oynarlar buda bir heves haline gelmiĢ.
Aynı zamanda bilgi almak için Dana Abdulkadir yaklaĢık (45) yıldan fazladır bir çaycı
gibi bu kahvehanede çalıĢıyor. Dediğine göre cuma günleri diğer günlere nazaran daha
kalabalık oluyor. Çünkü birçok insanlar kuĢlarını alıp satmak için pazarlık yapya gelirler.
Ayrıca gençlerde buraya gelir onlar (18) yaĢ ve üstündedir, amaçları kuĢlardır. (Abdulkadir,
2016).
6.4.8. Kahvaltı ve Kahvehâne
Sabahın erken vakitlerinde Erbil Ģehrinde gezerken bütün restorant, hamam ve
kahvehânelerin açık olduğunu görürüz. Açık olmalarının sebebi kahvaltı hazırlamalarıdır.
Sadece iĢçiler için değil belki toplumun bir çok insanı içindir. Bunların çoğunun yaĢı 25- 50
yaĢları arasıdır. Bu kahvehânelerde bölünmüĢtür, örneğinı iĢçiler Ģehrin bir kaç
kahvehanesinde görünürler ya da kuĢlarla ilgilenenler yani çoğu kahvehâneler iĢ yerleriymiĢ
gibi. Kahvaltıda bu yiyecekler sunulur (teĢrip, mercimek çorbası , nohut çorbası , mıhlama ,
yumurta ,peynir , yoğurt) kahvaltıdan sonra her birinin iĢi olsa iĢinin baĢına gider
(youtube.com, 2013) .
6.4.9. Ġskan Caddesi Kahvehânesi
Ġskan Caddesi Erbil Ģehrinde iskan mahalesine düĢer. Bu kahvehane (60‟lık ve 30‟luk)
caddelerinin arasında bulunmaktadır. Ġskan caddesi Erbil Ģehrinin önemli bir gece pazarıdır.
Erbil'in en kalabalk pazarlarından birisidir. Gece yarılarına kadar (24) saat açık olan tek bir
pazardır (bot.gov.krd, 2015). Her kim iskan cadesine gidiyorum derse hangi kahvehaneye
gidiyorsun diye sorarlar.
Maç olduğu zamanlar ister milli maçlar olsun ister yabancı bu cade dolup taĢar. Çoğu
zaman bu cadenin yolu kapanır araba giriĢleri kapanır, sadece yürüyerek kahvehaneye
giderler. Maç zamanlarında kahvehanelerde boĢ yer kalmaz maçı seyretmek için bu yüzden
Ġskandaki kahvehane sahipleri maç zamanında iĢlerinin çok iyi olduğunu söylüyorlar. Yani
normal günlerden daha çoktur, müĢteriler bir saat önceden kahvehaneye gelirler (Ahmed,
2015).
6.4.10. Kan bağıĢı Kahvehânesi
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Erbil'deki tüm kahvehânelerden ayrı bu kahvehâne her ne kadar vakit geçirmek ve
sohbet etmek için doğru bir mekân olsada aynı zamanda ücretsiz kan bağıĢı yapılan bir
yerdir. Ġnsanların canını kurtarmak için kan bağıĢında bulunuyorlar (kurdistan24.net, 2015).
Sayın Gazi Sabir'le röportaj yaparken (1969) doğumlu ve polis olduğunu öğrendik. Kan
bağıĢı grubunun bir üyesidir. Saylo kahvehanesinde oturup insanların ücretsiz kan bağıĢı
yardımında bulunmalarına yardım ediyordu. Ġnsanların burada toplanma sebebi çoğunlukla
kan ihtiyacı olan hastalara ve Erbil dıĢındanki hasta ve yaralılara kan bulup yetiĢtirmektir
(Sabir, 2016) .
Sayın Mustafa Ömer (36) yaĢında, ona göre burada toplanmanın en doğru yol olduğunu
söylüyordu. Ġnsanlar kan ihtiyacı olduğu zaman kapı kapı dolaĢmaktansa buraya gelip
kolaylıkla kan bulup insanlara yardımda bulunmaktadırlar. Bazı zamanlarda kan
bağıĢlayanlar kan testlerini kendi paralarıyla öderlerdi. (Ömer, 2016) .
Sayın Abdulkahhar kan bağıĢı iĢlerini yapıyor. Ücretsiz kan bağıĢında bulunan insanları
biraraya getirmek için baĢka yerlerde bulunmaktadır. Sayın Abdulkahhar bu yerlerin
hastahaneler dıĢında Erbil Ģehrinde ayrıca üç kahvehanede olduğunu söyledi. Sayın
Abdulkahhar bu kahvehanelerden biri Saylo ve kan bağıĢı üyelerinin sayısı 800 kiĢidır ,
ticaret bölgesindeki kahvehanenin üye saysı 300 – 400 kiĢidır ve Tacil sokağındaki
kahvehanenin müdavimi sayısı 1000 kiĢiden fazladır (AbdulAlqahar, 2016) .
5.3.11. Ramazan Ayı ve Kahvehâne
Ramazan ayında, Kahvehâneler eğlence ve oyun oynama merkezi durumuna
gelmiĢlerdir, Bu durum kahvehânelere karĢı olumlu bir bakıĢ açısı geliĢtirilmesini sağlamıĢtır.
Eğlenceli, „bir ay süren bir festival‟ olarak ve yılın bu ayında ibadetle birlikte özgürlüklerin
de yaĢandığını savunmaktadır (ġahbaz, 2007, s. 72).
Bu ayı da tam otuz gece boyunca ''sini-zarf'' denilen oyunları oynanır. Bu oyun
günümüzde de devam etmektedir. yaĢlı ve gençler arasında bu oyun sadece dört el aracığıyla
oynanmaktadır. Sini bakırdan yapılmıĢ 30-35 santimetre olan yuvarlak bir tepsidir. Özel
olarak tunçtan dövülmuĢ ve zarf adı verilen de on bir adet kahve fincandır, ufak bir boncuğu
bataniya altında fincanlardan birine saklayarak daha sonra karĢı tarafın bu boncuğu
bulmasıyla bu oyun oynanır. Bu oyun altı veya sekiz veya on kiĢiyle, iki takım arasında
oynanır. Normal olarak her takım üç kiĢiyle kurulur, bunlardan biri usta diğer kiĢilerde
yardımcı olur. Bazı durumlarda takım sayısı dört veya beĢe de çıkarılır (Bayatli, 2009, s. 5).
7- Kahvehanedeki sosyal ilişkiler:
Kahve dükkanı sahipleri bir yandan birbirleriyle bir yandan da kafe ile bağlantı kurarlar.
Mekan içinde yer alan her Ģeydeki aktörler ve kafenin içinde ortaya çıkan sosyal iliĢkiler,
aktif katılım sürecine bağlıdır. Bireyin ve toplumun, aralarındaki iliĢkileri yöneten farklı
davranıĢ kalıplarını ve eğilimleri öğrendiği sosyal yetiĢtirme üzerine etkileĢim. (Faaliyetler
aracılığıyla topluluk yanıtı) (HASHM, 2017, s. 9). Güncel geleneklerde evli olmayanları
evlerinde davet etmek imkansızdı.
Shabab cafe onların arkadaĢları ile iletiĢim kurmak ve oyunlar oynayıp eğlenmelerini
sağlıyor. Hikâyecilerin hikayelerini ve haberlerini anlatmak için düzenli olarak kahve
dükkanlarına gelmeleri gerekiyordu ve kahveciler sabırla bekledi.Anlatıları merakla takip
eder ve onlarla etkileĢime girer.Bazı kafeler mektupla biliniyordu, bu yüzden zanaattaki
insanlar çalıĢmalarını ve ticaretlerini iletiĢim kurmak ve geliĢtirmek için mevcuttu.
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8- Kafe ve psikolojik etki
Psikolojik etkenler kafelerin öncülerindendir ve kafe mekanının onlara yansıttığı alandaki
performansında büyük rol oynar. Onlara, baĢarıları ile birlikte farklı motivasyonları ve ilgi
alanları arasında iç mutabakat elde etmeyi baĢaracak yeterli fırsatlar sağlayın. Çevresindeki
ortamlarla iliĢkilerinde dıĢ uyumluluk Çevresel çevre insan davranıĢının ana nedeni ve
görünümü olduğu zaman ve Çevre hakkında konuĢuyoruz, bireyin yaĢadığı, insan iliĢkilerini
etkilediği ve etkilediği gerçek koĢulların kümesine atıfta bulunuyoruz. Ġki yönlü bir ortam ile
Birey tarafından hissedilen duygular olarak ifade edilir. Bu mekana ait olması ve içindeki
kimliğinin ifadesiyle, aynı zamanda tatmin ve keyif duygusu, entrika, heyecan ve güvenlik
duygusuyla kendi alanı içinde (SHAQHA, 1423 AH).
Kahve dükkanı sahiplerinin fiziksel ve psikolojik ortamlarının bakımı, onları cezbetmek ve
onları kafe mekanına uyarlamak ve mümkün olduğunca uzaklaĢmak için çalıĢır. Gerilim
atmosferinden, aralarındaki boĢluktaki aktiviteler sayesinde.
Mekânın binlerce kimliğini ifade etme yeteneği Günün uzun saatlerini çalıĢarak geçirirler
gerilim atmosferinden uzaklaĢmak için bu alanda hobilerini geliĢtirin aktiviteler sayeinde. Bu
mekânı ele geçirdikten sonra ona ifade eden ve ona yardım eden özel semboller kullanarak
kendisine özel bir kimlik kazandırarak kiĢisel karakterini verin (Kırlı, 1999-2000) .
Yere ait olması ve içinde kalması ve dolayısıyla performansını etkilemesi Uzayda güvence
sağlamanın önemi kadar Kaos ve kaotik rahatsızlıklara karĢı koruma sağlayarak ve mekanı
keyifli bir yer haline getimeye ve katılımı göz önünde bulundurarak kafenin içi Ve iletiĢim
9. Kadın kafeler
Onlarca yıldır kahve dükkanları erkeklerin, özellikle de olgun olanların koruyucusudur ve
egemen gelenekler nedeniyle kadınlara yasaklanmıĢtır. Toplumsal değiĢimin bir sonucu
olarak alıĢveriĢ merkezlerinde kadın kafeleri popüler hale gelmiĢtir. ancak kadınlar ve büyük
katılımın ardından hızla geliĢen kafeler haline gelmiĢtir. Kahve dükkanlarına dönüĢen kadın
olgusu, özellikle 2003'teki değiĢimden sonra ve vatandaĢların Suriye, Lübnan, Körfez ülkeleri
ve diğer Arap ülkelerinin ve topluluklarının ve onların nüfuzlarından göç ve dönüĢünden
sonra yaygınlaĢtı. Tüm resmi ve gayri resmi medya, sigaranın insan sağlığına olan zararlı
etkilerinden, özellikle de maskenin sigara içmesinden (SHAQHA, 1423 AH, p. 43).
Son zamanlarda, restoranlarda ve kafelerde bir kokteylin yokluğu nadir görülürken, aynı
zamanda perdenin yayılma olayı, farklı sosyal ve kültürel boyutları ele almaya baĢladı ve
muhafazakâr muhafazakâr topluma aykırı.
Kadın kafeleri, arkadaĢlarıyla buluĢma fırsatı bulduğu kadınlar ve genç kadınlar için önemli
bir çıkıĢ noktası haline geldi. Ve bunların bazıları, sabah veya akĢam kahveyi yudumlamak
ve dostça konuĢmayı ve kendi kendini açığa çıkarmadıkça değiĢ tokuĢ etmek için tek baĢına
ya da yakın bir arkadaĢla huzur bulmak için onlara giderler (D.Atıf ALABD, Muhtar
ALTAHME, 2005). Bu, akıllı iletiĢim sayesinde bile, birçok kafein rekabetinin yanı sıra, özel
bir koĢuĢturmaca ve koĢuĢturma karıĢımı arayan müĢterilerle bile mümkün.
10. SONUÇ
Kahvehâne Kürdistan bölgesinin tüm köylerinde yoktu (50) evden fazla olmasaydı
Kahvehâne olmazdı , yada iki köyün yolu üstünde yada iki Ģehir arasında Kahvehâne
görülmezdi. Kahvehânenin olmaması sosyal iliĢkinin bitmesine neden olurdu , yada sosyal
iliĢki durumuna büyük bir etkisi olmuĢtur çünkü kahvehâneler bilgi alıĢveriĢi yapmak için,
sohbet ve geliĢme düĢünce zenginleĢtirmek için önemli bir yerdir. (Xsbak, 2005, s. 424).
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1 - Kafeler kendi karakterlerini üretirler ya da benimserler, ki bu da daha geniĢ bir alanda
rekabet edebilmek için bir araçtır ve tüketiciler için oturma düzenleri ve müzik resimleri ve
davranıĢ kuralları isteklerini yerine getirdikleri bir mal olarak hizmet ederler, MeĢru Ģiddetin
uygulandığı yerin yargı yetkisi dahilinde, tüm mekanı bir yazıcıya yükleyerek, ister popüler
kafelerde isterse çağdaĢ kafelerde olsun, sadece kabul etmeye istekli olanlara eriĢime izin
verin.
2 - Siyaset söylemine göre kafe, teknik enjeksiyon için bir araç ya da sanatçılar ve yeni
yazarlar olarak kültürel alanın oyuncuları olarak değil, direniĢ aydınları için bir araç olarak
hizmet edebilir.
3 - Yılın görüĢünün kompozisyon ve kompozisyonunda birçok faktör vardır. Doğal
faktörlerden toplumsal ya da ekonomik faktörlere kadar, toplumda hakim olan politik
sistemin doğasına ek olarak, ister otoriter isterse demokratik olsun.
4- Kahvehâne ilk baĢta açıldığı zaman sadace çay ve kahve içmek içindi ama aslında
konuĢmak ve sıkıntısı olanı teseli etmek içinde .
5- Kahvehâne Erbil Ģehri sosyal yaĢam halkı tarafından bir kültür gibi bakılıyor.
6- Kahvehânenin rolü , arkadaĢlar arasını güçlendirir günlük yaĢamlarını düzeltir , çünkü
kahvehâne arkadaĢların buluĢması için iyi bir yerdir .
7- Her ne kadar kahvehânenin davamlı gedenler için bir faydası olmasada ama davamlı
gediyorlar . buna rağmen Erbil Ģehirinin bir kısım kahvehâneleri iĢ bulmak için günlük yaĢam
giçirmek için , baĢka bir kısmı hayırlı bağıĢlar ve yardımlar için yani kan bağıĢı yapanlar her
nekadar
madi kazançları olmasada ama ruhları huzurlu ihyacı olan birini ölümden
kurtarıyorlar diye.
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