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AYDIN MARUF

Irak Türkmen Cephesi’nin tutumu birdir. Bu sadece Kerkük’te
değil, bütün Türkmeneli bölgesinde boykot edildi
Türkmen Cephesi olarak her zaman referandumun Irak
Anayasası’na uygun olmadığını söyledik. Zamanlama açısından
yanlıştır
Irak’ın bölünmesi Türkmenlerin de bölünmesi manasına gelir
Tek taraflı hareket etmek, hem kendilerine zarar veriyor, hem
de Erbil-Bağdat arasındaki ilişkileri olumsuz etkiliyor
Şu anki haklar, Türkmenleri ikna etmek, Türkmenlerin
desteğini almak için yapılan girişimlerdir.
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Türkmen Lider ve Siyasilerden
Talabani’ye...
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Irak Kürdistan Bölgesinde
Referandum Serüveni

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi’ndeki (IKBY)

siyasi taraflar ile IKBY Başkanı Mesud Barzani’nin
Salahaddin’de gerçekleştirdikleri toplantıda, 25 Eylül’de
referandumun yapılacağı belirlendi.
Referandum tarihinin belirlenmesinin ardından 7
Haziran 2017’de gerçekleştirilen toplantıda referandum
komitesi seçilerek, IKBY ve “Tartışmalı Bölgeler”de
referandum için ilk adım atıldı.
4

Neden hala “Türkmence Akademi”
kurma projesi göz ardı ediliyor?

Tarihçi ve Kürt Akemisi üyesi Prof. Dr. Muhsin

Muhammed Husen “Türkmence Akademi” kurulmasına
ilişkin, “Zamanında bu yasa çıktı ve birkaç nüsha
kopyaladım ayrıca Türkmen yetkililere verdim, ama
maalesef takip edilmedi” dedi.
Tarihçi ve Kürt Akemisi Üyesi Prof. Dr. Musin
Muhammed Husen, Tba’nın, “Türkmence Akademi”ye
ilişkin sorularını yanıtladı.
7

Tuğla fabrikalarının açılması küre
işinin azalmasına neden oldu

Uzun yıllar kürecilik yapan Abdülhalik Hacı Tofik, tuğla

yapım aşamalarına ilişkin, “Tuğlaların küre içinde pişmesi
için bir gün bir gece küreyi yakardık” şeklinde açıklamada
bulundu.
Kürelerin tuğla kapasitesine ilişkin yaptığı açıklamada
Tofik, “Genellikle bizim zamanımızda küreler 8000 tuğla
kapasitesindeydi ama 10000 ve 12000 tuğla kapasiteli
küreler de vardı” dedi.
8
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TÜRKMENLER REFERANDUMU
BOYKOT ETTİ Mİ?
içerisinde bunun gerçekleştirilmesini istiyoruz. Biz
Kürtlerin ya da Kürdistan Bölgesi’nin Irak içerisinde
kalmasını istiyoruz. Irak’ın bölünmesi Türkmenlerin
de bölünmesi manasına gelir. Bu nedenle bizim, etnik
veya mezhepsel hiçbir projeye, Irak’ı bölecek bir projeye
destek olmamız mümkün değil.
Yapılan siyasi hamleler tek taraflıdır. Bizim tarafımızdan
kabul edilmeyecektir. Bundan sonraki süreçte mutlaka
diyalog yoluyla çözüme gidilmeli. Irak Anayasası’da ne
varsa sorunlar ona göre çözülmeli.

“

Tek taraflı hareket etmek, hem kendilerine
zarar veriyor, hem de Erbil-Bağdat
arasındaki ilişkileri olumsuz etkiliyor.

Referandum öncesi medyada Türkiye’nin
referandum sürecini alttan desteklediği yönde
haberler çıktı. Ancak referandum sonrasında en
sert tepkiler Türkiye’den geldi ve gelmeye de devam
ediyor. Bundan sonraki süreç nasıl işler?

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi ve
Erbil Milletvekili Aydın Maruf, ITC’nin referandumu
boykot etme kararına ilişkin, “Irak Türkmen
Cephesi’nin tutumu birdir. Referandum sadece
Kerkük’te değil, tüm Türkmeneli bölgesinde boykot
edildi. Irak Türkmen Cephesi, referandumu, tüm
bölgelerde boykot etti” şeklinde açıklamada bulundu.
Aydın Maruf, “Irak Kürdistan Bölgesi’nin Türkiye’yi
dinlemesi gerekiyordu. Tek taraflı hareket etmek,
hem kendilerine zarar veriyor, hem de Erbil-Bağdat
arasındaki ilişkileri olumsuz etkiliyor” dedi.
Aydın Maruf, Irak Anayasası’na değinerek, “Şu anki
Irak Anayasası’na baktığımız zaman ayrılmakla iligili
veya referandum ile lgili bir madde yok. Yani bu tek
taraflı oldu” şeklinde açıklamada bulundu.
ITC olarak “Kürtlerin veya Kürdistan Bölgesi’nin Irak
içerisinde kalmasını istiyoruz” diyen Maruf, “Irak’ın
bölünmesi Türkmenlerin de bölünmesi manasına gelir”
şeklinde değerlendirmede bulundu.
ITC Yürütme Kurulu Üyesi Maruf, “Bizim, etnik veya
mezhepsel hiçbir projeye, Irak’ı bölecek bir projeye
destek olmamız mümkün değil” dedi.
IKBY tarafından sunulan dini ve uyruksal oluşumların
hakları için hazırlanan 15 maddelik taslağa ilişkin
Aydın Maruf, “Bunların amacı, Türkmenlerin oyunu
kazanmaktı. Bu amaçla yapılmıştır” diye konuştu.
ITC Yürütme Kurulu Üyesi ve Erbil Milletvekili Aydın
Maruf, Tba’nın, ITC’nin referandumu boykot kararı ve
son dönemde yaşanan siyasi sürece ilişkin sorularını
yanıtladı.

“

Referandum bütün Türkmeneli
bölgesinde boykot edildi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC), Irak Kürdistan Bölgesi
Yönetimi’nin (IKBY) gerçekleştirdiği referandumu
resmi olarak boykot ettiğini bildirdi. Ancak bu karar
sadece Kerkük’te alınmış gibi yansıtıldı. Boykot
kararı Erbil’de de uygulandı mı?
Irak Türkmen Cephesi’nin tutumu birdir. Bu sadece
Kerkük’te değil, bütün Türkmeneli bölgesinde boykot
edildi. Irak Türkmen Cephesi, referandumu tüm

bölgelerde boykot etti. Biz de Irak Türkmen Cephesi
olarak önemli bir yer olan Erbil Merkezde kararı boykot
ettik, ayrıca Erbil’de birçok Türkmen de bu
kararı boykot etti. Bu, bizim merkeziyet içerisinde
yürüttüğümüz bir çalışmadır.

Referandum süresince Irak Türkmen Cephesi’ne
ve şahsınıza çokça eleştiri geldi. Bu konuda neler
söylemek istersiniz?
Son yüz yıl içerisinde tarihte bir ilk yaşandı. Bölgede
gerçekleştirilen özel bir toplantıda Goran Hareketi ile
Irak Türkmen Cephesi olarak referandum kararını
boykot ettik. Bu da bize nasip oldu. Farklı bir görüş
çıkması, özellikle de Erbil’den çıkması bu hassas
dönemde çok önemlidir.
Yapılan eleştiriler de insanın çalışmasına bağlıdır. Bir
insan sürekli konuşuluyorsa, gündemdeyse, çalışıyor
demektir. Biz bölgede sürekli çalışmalar yapıyoruz.
Ayrıca bizim durumumuz farklı. Irak Kürdistan
Bölgesi’nde milletvekilleri ve meclis vilayetlerinde
bulunan devlet adamlarının içinden Irak Türkmen
Cephesi adına bir tek ben referandumu boykot ettim.
Bu eleştirilerin gelmesi de gayet normal.

“

Türkmen Cephesi olarak her zaman
referandumun Irak Anayasası’na uygun
olmadığını söyledik.

Referandum yapıldı ve sonuçlar açıklandı. Sizce
bundan sonraki süreç nasıl işler?

Irak Kürdistan Bölgesi’nin Türkiye’yi dinlemesi
gerekiyordu. Tek taraflı hareket etmek, hem kendilerine
zarar veriyor, hem de Erbil-Bağdat arasındaki ilişkileri
olumsuz etkiliyor. Şu anki Irak Anayasası’na baktığımız
zaman ayrılmakla iligili veya referandum ile ilgili bir
madde yok. Yani bu tek taraflı oldu. Şu anki durumun
ortaya çıkması doğaldır, çünkü hiçbir taraftan kabul
görmüyor.
Türkiye-Irak Kürdistan Bölgesi ilişkileri çok önemli bir
aşamaya gelmiştir. Türkiye her zaman 1991 yılından
sonra, hem Irak Kürdistan Bölgesi’ndeki halka,
hem Irak’taki halka hiçbir ayrım yapmadan siyasi,
diplomatik ve insani yardımlarda bulunmuştur. Türkiye
eminimki bundan sonra da buradaki etnik gruplara
sahip çıkarak, destek verecektir. Ancak bu referandum
bu ilişkilere zarar verdi.

“

Sonuçta biz Irak’ın bir parçasıyız. Mutlaka
bunu düşünmek gerekir.

Referandumdan bir gün önce 24 Eylül’de Arapça
açıklanan dini ve uyruksal oluşumların hakları için
hazırlanan 15 maddelik taslak hakkındaki fikirleriniz
nelerdir?
Bu adım yanlıştır. Bunların amacı, Türkmenlerin
oyunu kazanmaktı. Bu amaçla yapılmıştır. Bu taslak
2012 yılında da yapılmıştı, ama pratikte yapılmamıştı.
2010 yılında da bu şekilde bir girişim oldu ama pratikte
yapılan bir şey yok. Bu nedenle anayasada garanti altına
alınan haklarla atılan adımları kabul ediyoruz. Ama şu
anki haklar, Türkmenleri ikna etmek, Türkmenlerin
desteğini almak için yapılan girişimlerdir. Bu nedenle
bizim bu hak ve hukukla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Bize
hiç sorulmadı, hiçbir bilgimiz yok. Bize hiç sunulmdı,
içeriğinde ne olduğunu dahi bilmiyoruz.

Referandumun yapılması öncelikle burada yaşayan
insanların endişelenmesine, tedirginliğine sebep
Son zamanlarda Merkez hükümet tarafından bazı
kararlar alınarak yaptırımlar uygulanmaya başladı.
oldu. Biz Türkmen Cephesi olarak her zaman
Bu konudaki fikirleriniz nelerdir?
referandumun Irak Anayasası’na uygun olmadığını
söyledik. Zamanlama açısından yanlıştır, ayrıca tek
Bu adımlar referandum nedeniyle atıldı. Referandum
taraflı alınan bir karardır. Bu nedenle biz boykot
yapılmasaydı bu tür tepkiler de ortaya çıkmazdı.
ediyoruz, tanımıyoruz ve karşıyız.
Herhangi bir yaptırım veya ambargo uygulanacaksa,
bu halkı cezalandırmak amacıyla yapılmaması gerekir.
Esas konu, bundan sonrasının ne olacağıyla
Erbil’de Türkmenler de Kürtler de Hristiyanlar da
alakalı. Referandum Kuzey Irak’taki vatandaşların
yaşıyor. Sonuçta biz Irak’ın bir parçasıyız. Mutlaka bunu
düşünmek gerekir.
tedirginliğine sebep oldu. Bundan sonra mutlaka
Bağdat-Erbil arasında diyalog yapılmalı. Irak
Haber: Eymen ERBİLOĞLU
Foto: Çoban Mustafa Nevzat
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Türkmen Lider ve Siyasilerden Talabani’ye...
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, “Allah
rahmet eylesin, Talabani, doğal olarak kendi partisi,
kendi milleti için çalışırdı, ama aynı zamanda da bir
tek inancı vardı, özellikle Türkmen bölgeleri tek taraflı
idareyle olmaz, ortak idareyle olabilir, yani Türkmen, Kürt,
Arap idaresiyle ortak olabilir görüşündeydi. Bu önemli
görüşlerinden biriydi.” dedi.
Salihi, “Talabani’nin partisinde olanların kendisiyle aynı
düşüncelere sahip olmalarını ve tek taraflı düşünmeme
siyaseti yapmalarını temenni ederiz” şeklinde açıklama
yaptı.

Eski Irak Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yürtseverler

Birliği (KYB) Genel Sekreteri Celal Talabani, 3 Ekim’de
tedavi için bulunduğu Almanya’da hayatını kaybetti.
Celal Talabani’nin vefatı nedeniyel Türkmen lider ve
siyasetçiler taziye mesajlarını Tba’ya iletti.
Eski Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Türkmen
Kardeşlik Ocağı-Erbil kurucusu Sanan Ahmet Ağa, “Başta
kendi adıma,Türkmenler ve Erbilliler adına ailesine, yakın
dostlarına ve parti üyelerine başsağlığı diliyorum” şeklinde
taziye mesajında bulundu.
Sanan Ahmet Ağa, Talabani’nin siyasi hayatına ilişkin,
“Celal Talabani kendi adı ve kişiliğiyle tanılan bir
politikacıydı. Kendisini tanıdığından beri davasının
yolunda ilerlemiştir ve hiçbir zaman davasından geri
kalmamıştır. İster kalemle, ister konuşmayla zamanı
geldiğinde silahlada mücadelesini vermiştir. Milleti için
yaptığı işler takdire şayandır ve sağ-sol yapmamıştır. Aynı
zamanda inandığı davasını sırtından vurmamıştır” dedi.

Erbil Türkmen Listesi Başkanı Mahmut Çelebi, “Celal
Talabani, Irak siyasetine damga vurmuş bir şahsiyettir.
Vefatı, Irak milletleri için büyük bir hüsrandır” şeklinde
duygularını aktardı.
Talabani’nin Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunduğu
zaman süresince, “güzel bir şekilde yönetiğini ve ağırlığını
koyduğunu” belirten Mahmut Çelebi, “Erbil Türkmenleri
ve özellikle Erbil Türkmen Listesi olarak sayın Talabani’nin
vefatı hepimizi üzmüştür. Allah’tan rahmet diliyoruz.
Maalesef elimizden başka bir şey de gelmiyor” dedi.
Türkmeneli Partisi Başkanı Riyaz Sarıkahya, “Çok değerli
Devlet adamı, halk adamı, değerli insan dava ve mücadele
adamı sayın Celal Talabani’yi kaybetmekten millet olarak
büyük üzüntü duymakayız” ifadesinde bulundu.
Talabani’nin, “Türkmenlerin dostu ve arkadaşı” olduğunu

Celal Talabani’nin Türkmenlere yakın olduğunu kaydeden
Ağa, bunun sebebini şöyle açıkladı:
“Demokrasiye inanmış, her zaman demokrasi bayrağını
kaldırmıştır ve bu yolu takip etmiştir. O demokrasinin
ne kadarı uygulanır veya ne kadarı uygulanmaz, bu ayrı
boyut. Fakat kendisi olabildiğince demokrasi ve eşitlik
taraftarıydı. Kerkük’te büyüdüğü için Türkmenlerle haşır
neşir haldeydi. Tabi bu da bir etken. Benimle aile olarak
akrabalığı vardı. Aynı zamanda arkadaşım ve dostumdu.”

Kenan Şakir Üzeirağalı, Celal Talabi ile yurt içinde ve yurt
dışında çok sayıda görüşme gerçekleştirdiklerini ifade
ederek, “O dönemde bizi bağlayan milli prensiplerimizdi.
Her ne kadar partiler ayrı olsalarda ana hedefemiz,
Türkmen milletinin haklarını yeni Irak’ta belirlemekti.
Dolayısıyla Sayın Celal Talabi ile yurt içinde ve yurt
dışında çok görüşmeler, oturumlar ve toplantılarımız
olmuştur” dedi.
“Celal Talabani, kendisi bir tarihe sahiptir. Aynı zamanda
inkar edilemeyen bir siyasetçiydi. Talabani toparlayıcı ve
tüm tarafların saygısını kazanan biriydi’’ diyen Üzeirağalı
sözlerine şöyle devam etti:

Talabani’nin sadece politikacı değil, aynı zamanda idareci
bir adam olduğunu belirten Ağa, “Başka bir huyuda vardı,
en zor durumda gülümseten sözle konuyu yürütürdü ve
telafi ederdi. Sonra da istediğini yapardı. Ama iki günden
sonra veya bir günden sonra ayrı bir konudan bahsederdi”
ifadesinde bulundu.
Eski ITC Başkanı, “Rahmetlinin bu huyunu Süleyman
Demirel’e sorduklarında, Demirel, ‘Politika için, dün
dündür, bugün bugündür’ şeklinde cevap vermişti.
Talabani, bu olayı çok iyi kullanırdı, aynı zamanda da icab
ederse doğruya boyun eğerdi, fakat kendine ait
olan kararları ayrı olarak hesaplar ve yapardı” şeklinde
değerlendirme yaptı.

“Özellikle güvenli bölge belirlendikten sonra Celal
Talabani ile aramızda refakat ve yoldaşlık vardı. Burada
farklı bir atmosfer yaratıldı ve böylelikle Türkmen
mücadelecileri ve milliyetçileri sahaya inerek parti ve
kuruluşlar kuruldu. Bu partiler; Irak Milli Türkmen
Partisi, Türkmen Bağımsızlar Hareketi, Türkmeneli
Partisi ve Türkmen Kardeşlik Ocağı’dır. Bunlar bir araya
gelerek Irak Türkmen Cephesini oluşturdular” şeklinde
açıklamada bulundu.

“Irak çapında ve Kürtlerin içinde Muasır bir siyasetçiydi.
Celal Talabani iyi bir devlet adamıydı. Irak’ın yeni
yapılanmasında Celal Talabani gibi insanlara çok
ihtiyacımız vardı. Düşünce yapısıyla, çalışmalarıyla ve
genç yaşından itibaren mücadele sürdüren biriydi.

belirten Sarıkahya, “Rahmetli Talabani kültürlü ve bilgili
bir insandı. Karşı görüşleri kabul eden bir şahsiyete sahipti.
Rahmetli Celal Talabani sorunların diyalog ve görüşme
yollarıya çözümünden yanaydı. Hiçbir zaman karşı tarafı
yok saymazdı. Özellikle karşı tarafta olan başka milletler
ve dindeki insanların haklarına büyük ölçüde riayet
edip saygı gösterirdi. Hatta Bağdat’ta oluşan siyasi süreç
içerisinde hiçbir güç olmazken, sayın Talabani’ye karşı
güven vardır. Biz Türkmenler de Bağdat’ta bir sorunumuz
olduğu zaman, Celal Talabani’ye giderdik ve bizim için
mutlaka bir şeyler yapardı. Bizim bulunmadığımız
mahfillerde bile Türkmenlerden söz edip dile getiren çok
değerli bir siyasi adamdı ve devlet adamıydı” şeklinde
düşüncelerini ifade etti.

Büyük yazar Taha Hüseyin’in bir deyimi vardır; ‘Essehil
Mumtenii’. Yani basit laflarla büyük problemleri
halletmek. Celal Talabani de böyleydi. Huylarından
birisi de fıkralarlar anlatıp şakalaşmaktı. Birgün
Diyarbakır’daydık ve Ankara’da bir toplantıya gidiyorduk.
Uçakta ITC, KDP ve KYB’den üst düzey bir heyet vardı.
Talabani dedi ki ‘Ben pilotun yerinde olsam, uçağı çevirip
direk Bağdat’a iner, bu uçaktaki herkesi Saddam’a teslim
ederdim, Kürt-Türkmen hepsi rahatlardı’.”
Celal Talabani’nin Irak’ın en kritik döneminde iki
dönem cumhurbaşkanlığı yaptığını belirten Üzeirağalı,
“Bağımsızlar hareketi olarak da ilişkilerimiz vardı.
Hem bizim hem de onların milli prensipleri dahilinde
ortak noktalarımız vardı. İki millet olarak yeni Irak’ı
yapılandırmak istiyorduk ve kurulacak olan devle tin
de vatandaşlık haklarını savunan bir devlet olmasını

Vefatından dolayı büyük üzüntü duyduğunu aktaran
Türkmeneli Partisi Başkanı, “Biz onu hep bir Türkmen
dostu olarak gördük. Celal Talabani KYB’ye bir siyaset
çizgisi çizmiştir. Bu çizgi ise bütün gruplar ile saygı
ve hukuk içerisinde kurmaktı. Dileğimiz Talabani
vefat ettikten sonra da aynı çizg ide devam etmeleri.
Talabani’nin vefatı Irak ve bölge için büyük bir kayıptır.
Dünyayı çok iyi bilen bir liderdi ve Irak’ı bilen bir liderdi”
diye konuştu.
Sarıkahya, Talabani’ni Kürdistan federal bölgesinin
kurulmasında büyük katkı sağladığını ifade ederek, “Amacı
bölgeyi Türkiye ile yakın tutmaktı. Her zaman Kürdistan
federal bölgesi Kürt ve Türkmenlerin ortak bölgesidir
demiştir” ifadesinde bulundu.
Sanan Ahmet Ağa, “Celal Talabani bize o kadar yakındı ki
zamanında 250 dönüm askeri tedripler için bize arsa tahsis
etti. Duvarlarını da yaptık. Aynı zaman da hastane için
arsa aldık. Süleymaniye’de ITC adına okul için arsa verildi
ve orada okullarımızı ayrıca ana okullarımızı açtık. Her
alanda bizlere yardımcı oldular” dedikten sonra sözlerini,
“Ruhu şad olsun, Allah affetsin” dileğiyle tamamladı.

Rıyaz Sarıkayha, Talabani’nin vefatı nedeniyle, “Allah gani
gani rahmet eylesin, Kürt, Türkmen ve Irak halkının başı
sağolsun. Mekanı cennet olsun” şeklinde taziye dileklerini
aktardı.
Türkmen Bağımsızlar Hareketi Başkanı Kenan Şakir
Üzeirağalı,

istiyoruduk. Bağımsız hareketi başkanı olarak 20’ye yakın
toplantımız olmuştur. Kriz zamanlarında ve ateşkes
izleme gücünde ITC’nin büyük bir rolü vardı. Zaten bu
gücün yüzde 95’i Türkmen’di. Yüzde 5’i ise Hristyan’dı.
Celal Talabani’nin toparlayıcı bir gücü vardı” şeklinde
açıklamada bulundu.
Haber: Ziya Uzeiry
Foto: Abdullah Ahmed
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Her Gecenin Gündüzü Vardır

Diyar ERBİL

Tarih boyunca vatana sadık vatandaş,
toprağa canını feda etmekten
kaçınmayan evlat ve devleti baba
bilip emrinde amade olan bir millete
mensubuz elhamdülillah. Şanımız,
sanımız ve büyüklüğümüz de Allah’a
imanımız ve bu ulu değerlere sahip
olduğumuzdan kaynaklı olsa gerek.

Birinci dünya savaşı akabinde
emperyalist odakların planlarıyla çizilen
haritalar ve paylaşılan pasta sonucu biz
Irak Türkleri (Türkmenler), Irak devleti
sınırları içinde kaldık. Irak içindeki Türk
diyarı Türkmeneli’nde varlığımızı devam
ettirdik.
Tarih, coğrafya, medeniyet, kalıtlar,
mezarlıklar, kültürel varlıkların hepsi,
ama hepsi Türkmeneli haritasındaki
toprakların öz be öz Türkmenlerin
toprağı olduğuna tanıklık eder ve
ispatlar. Buna karşın, hep tarihte
kalmışız, eskileri yâd edip ağıt yakmakla
suçlanırız çoğu zaman. Geçmişi
olmayanın geleceği de olmaz deyip
konuyu kısa yoldan kapatmak en
makulüdür.
Yıllardır, işkence, tasfiye, soykırım,
inkâr ve her türlü zulme maruz kalan
milletimiz, bütün bu zulümlere göğüs
gererek varlık mücadelesini sürdürmüş
ve ayaklarının üzerinde durmayı
başarmıştır. Her dönemde, o dönemin
gerektirdiği şartlara özgü yöntemlerle
hep diri ve canlı kalmayı başarmıştır.
Bazen bir hoyratçımızın yazdığı horyatla
milli duygularımızı canlı tutmuşuz.
Bazen bir şarkı ile ülkümüzü içimizde
yaşatmışız. Bazen ölümü göze alıp
davayı yaşatmayı seçmişiz. Bazen de
hayata sımsıkı sarılarak zorluklara
katlanmış, çekmişiz acıları. Son günlerde
yaşadığımız hadiseler de yıllardır
yaşadığımız bu dalgalı süreçlerden ayrı
değildir.

de zorla içine alma teşebbüsü, çoğu
Kürtleri bile tatmin etmedi. Bir emrivaki
politikasını uygulayarak Irak’ı ve özellikle
Türkmenleri sindirme politikası da
başarılı olmadı. Olmayacaktır da.
Böyle hayati bir meselenin oldu-bittiye
getirilmesi akla mantığa sığmaz. Çok
açık ve net söylüyorum, Bağdat’taki
merkezi hükümet bir yana, her
zaman için bölgedeki Türkmenlerin
ağırlığını hiçe sayıp, onları muhattap
almamaları Kürtler için çözümsüzlük
ve istikrarsızlık neticesi doğuracaktır.
Bilinmeli ki sizin için Kürdistan olan,
bizim Türkmeneli’mizde atılacak her
adım ve uygulanacak her politika
Türkmenlerin rızası alınarak birlikte
yapılmalı. Aksi halde kendiniz çalar
kendiniz oynarsınız. Sonucu da hüsran
olur. Çünkü Irak’ta, Türkmenlerin
içinde olmadığı bir denklemin başarıya
ulaşması imkânsızdır. O Türkmenler
de Kürtler tarafından seçilen Türkmen
kılıfındakiler değil, halkın gerçek
temsilcisi olan Türkmenler olmalıdır.
Kürtlerin haklarını talep etmelerinden
doğal bir şey yoktur. Ancak bir hak
talep ediliyorsa, başkalarının hakkını
çiğneyerek olmamalı. Böyle olursa
haklıyken haksız duruma düşersiniz.
Bazı insanlarımız yaşanan bu süreci
olumsuz olarak değerlendirip,
sonuçlarını felaket olarak
nitelendirmiştir. Fakat Türkmen milleti
bu sınavı çok büyük bir başarıyla
vermiş ve kesinlikle kazançlı çıkmıştır.
Türkmeneli’nin başkenti Kerkük başta
olmak üzere Türkmeneli’nin çoğu
bölgelerinde referanduma katılım
yok denecek kadar az oldu. Böylelikle
Türkmen halkı inandığı ve güvendiği
gerçek temsilcilerinin çağrılarına icabet
ederek referandumu boykot ettiler.
Lider ile halkın en güzel kaynaaşma ve
dayanışma örneklerinden birine şahit
olduk. Birlik ve beraberliğimizi daha
da güçlü kılan bir durum ortaya çıktı.
Bunların hepsi güzel şeylerdir. Bunların
yanı sıra çok kısa bir süre önceye kadar
Irak’ta Türkmenler göz ardı edilip,
hiç dile getirilmezken, artık hem Irak
hem dünya kamuoyu Türkmenlerin
de davasından ve endişelerinden
haberdardır. Artık dünya medyası
Türkmenlerin de sesine kulak veriyor.

Bu kadar olumlu şeyleri gördükten
sonra her zaman krizleri fırsata çevirip
yararlanmak gerekiyor. Peki, maazallah
Milletçe zorlu bir süreçten geçtiğimiz
varsayalım ki bu güzel şeylerin tersi
herkesçe malumdur. Bölgede bir sürü
olmuş olsa. Ne yapmalı? Yine oturup ağıt
tezgâhlar kuruluyor, bu kirli tezgâhın bir mı yakmalı? Pes mi etmeli? Beyaz mendil
parçası da bağımsızlık referandumunun
mi sallamalı? Hayır efendim. Ümidimizi
yapılmasıydı. Referandumun hangi
yitirmeyeceğiz. Milletçe zor bir süreçten
şartlarda yapıldığı, ne kadar taraflı ve
geçtiğimiz doğrudur. Ancak Türkmeneli
gayri nezih olduğu ayrıca gerçek anlamda bizimdir, biz de Iraklı olmamızın yanısıra
katılımın ne seviyede olduğunu en başta
Türkmenelili’yiz. Bu topraklarda tek
referandumu yaptıran ve yapanlar çok
bir sokak bile elimizde kalsa, tek bir
iyi biliyor. Halk ise onlardan daha iyisini Türkmen yaşıyorsa, bu dava hedefine
biliyor ve anlıyor.
ulaşana dek devam etmeli, edecektir. Bu
böyle bilinmeli. Sloganımız, millet ölmez,
Sonuçların açıklanması, bu gerçekleri
Türkmeneli bölünmez.
teyit eder nitelikteydi. Çünkü filmi
yazan senarist ilk başta aklında her şeyi
Ünlü şairimiz rahmetli Tevfik Fikret bu
tasarlamış. Rol alanlar da çizilen plana
dizeleri, benim dilime tercüman olmuş
göre kendilerince mükemmel oynadılar.
gibi:
Akıllarından geçirmedikleri tek şey,
“Zulmün topu var, güllesi var, kalesi
halkın tümünün aptal olmamasıdır.
varsa,
Yalan söyleye söyleye ve söylete söylete
Hakkın da bükülmez kolu, dönmez yüzü
sonunda kendilerini inandırmaya
vardır
çalışıyorlar.
Göz yumma güneşten ne kadar nuru
kararsa,
Irak’ın anayasasına aykırı olarak yapılış
Sönmez ebedi her gecenin gündüzü
şekli, zamanlaması ve ihtilaflı bölgeleri
vardır.”

Referandum Serüveni
Irak Kürdistan Bölgesi

Yönetimi’ndeki (IKBY)
siyasi taraflar ile
IKBY Başkanı Mesud
Barzani’nin Salahaddin’de
gerçekleştirdikleri
toplantıda, 25 Eylül’de
referandumun yapılacağı
belirlendi.
Referandum tarihinin
belirlenmesinin ardından
7 Haziran 2017’de
gerçekleştirilen toplantıda
referandum komitesi
seçilerek, IKBY ve
“Tartışmalı Bölgeler”de
referandum için ilk adım

atıldı.
Referandumun belirlenen
tarihte yapılacağı
kararının ardından, 8
Temmuz 2017’de Yüksek
Referandum Kurulu’unun
IKBY Başkanı Mesud
Barzani başkanlığında
yaptığı ilk toplantının
amacı referandum süreci
için hazırlık yapmaktı.
Toplantıda öne çıkan
önemli noktalardan
biri de, parlamentonun
aktivleşmemesi
gereçesiyle Değişim
Hareketi (Goran) ve
İslami Topluluk’un
(Komal) katılmamasıydı.
Yüksek Referandum
Kurulu’nun ilk
toplantısının ardından,
kurulun berlirlediği
heyet, 10 Temmuz
2017’de Belçika’ya
ziyaret gerçekleştirdi.
Referandum konusunda
Avrupa ülkeleriyle
müzakere yapmak
amacıyla parlamenterler
ve Avrupa Birliği (BM) ile
toplandılar.
Bütün erteleme çabaları
ve uyarılarından
ardından, 14 Eylül
Perşembe günü IKBY
Başkanı Mesud Barzani,
ABD’nin DEAŞ’le
Mücadele Koalisyonu
Özel Temsilcisi Brett
McGurk, BM Irak
Özel Temsilcisi Jan
Kubis, ABD Bağdat

Büyükelçisi Douglas
Silliman, İngiltere’nin
Irak Büyükelçisi Frank
Baker ve beraberlerindeki
heyetlerden oluşan
Yüksek Koalisyon
Heyeti’ni karşıladı.
Heyetin, toplantıda
IKBY Başkanı’ndan
referandumu erteleme
karşılığında alternatif
sunduğu belirtilmişti.
Söz konusu toplantıdan
3 gün sonra yani 17
Eylül’de Referandum
Yüksek Kurulu, Seçim
ve Referandum Yüksek
Komisyonu’nun

katılımıyla Yüksek
Koalisyon Heyeti’nin
alternatifini tartışma
amacıyla toplandı,
toplantıdan sonra 2
karardan oluşan bir bildiri
yayınlandı.
Bildirideki ilk karar,
“Şu ana kadar sunulan
öneriler halkımızın kabul
göreceği ve inanacağı
garantileri taşımadığı için
referandum süreci devam
edecektir” şeklindeydi.
Bildiride yer alan bir diğer
kararda ise şu ifadelere
yer verildi:
“Halkımızın kendi
kaderini tain etme
hakkını elde edebilmek
adına, uluslararası
toplumun tüm ilgili
taraflarıyla yapıcı ve
sorumlu bir içtenlikle
diyalog sürecini devam
ettiriyoruz.”
Bildiriye göre,
koalisyonun sunduğu
alternatif reddedildi ve
referandum sürecine
devam edilmesi kararı
alındı.
İşleyen referandum
sürecinde, Seçim ve
Referandum Yüksek
Komisyonu düzenlediği
basın toplantısında,
referandum ve seçmenler
hakkında veri ve bilgi
paylaştı.
Seçim ve Referandum
Yüksek Komisyonu

Sözcüsü Şervan Zırar,
seçmen kayıtlarında
vefat etmiş 65 bin kişinin
ismin bulunduğunu ve bu
konuda ciddi bir çalışma
yürüttüklerini belirterek,
şu açıklamada bulundu:
“Komisyon referanduma
hazır. 65 uluslararası
medya ve 6 uluslararası
gözcü, kayıt yaptırdı.”
Birçok uluslararası
uyarıya rağmen
referandum süreci devam
etti. İlk elektronik oy saat
farkından dolayı Çin’de
kullanıldı.
Söz konusu gelişmeler
sonrasında belirlenen

tarihte (25 Eylül)
referandum için oylama
başladı. Oy sandıkları
(Erbil, Süleymaniye,
Duhok, Kerkük,
Tuzhurmatu, Hanekin,
Celevle, Karatepe,
Şengal, Mahmur, Telkef,
Hamadiye, Şehan,
Zumar, Rabia, Nemrud,
Bartella) il ve ilçelerine
yerleştirildi. Oylama
için 12 bin sandığın
hazırlandığı bildirildi. Oy
sandıklarının 7 bini IKBY
yönetimi içersindeki
bölgelere, 5 bin sandık
ise tartışmalı bölgelere
yerleştirildi.
Referendum yapıldıktan
2 gün sonra, Seçim ve
Referandum Yüksek
Komisyonu resmi
sonuçları bildirdi. “Evet”
oy oranı %92.73, “hayır”
oy oranı ise %7.2 olarak
bildirildi.
Bildiride yer alan diğer
detaylar şöyle:
Toplan seçmen sayısı: 4
milyon 581 bin 255.
Genel olarak katılan
seçmen sayısı: 3 milyon
305 bin 925. Oran: %72.16
Evet oyu kullanan seçmen
sayısı: 2 milyon 861 bin
471. Oran: %92.73.
Hayır oyu kullanan
seçmen sayısı: 224 bin
468. Oran:%7.27.
Hazırlayan: Ziya Uzeiry
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Referandumun İç ve Dış Yansımaları

Dr. Soran Salahattin Şükür

Bağımsızlık referandumu, bölgesel ve

küresel ağır tepkilere rağmen yapıldı.
Şimdi bu siyasi olgunun; Kürtler,
Türkmenler ve bölge ülkeleri açılarından
kısa bir değerlendirmesi ve olası
yansımaları üzerinde duralım. Öncelikle
Kürtler açısından artı ve eksilerine
bakalım.
Bir kere her şeyden önce bu girişimin
bir anlam kazanması için bağımsızlık
ilanı şarttır, çok kısa bir süre içinde
bağımzlık ilanı ile pekiştirilmezse büyük
ölçüde anlamını yetirmiş olur. Başbakan
Neçirvan Barzani’nin referandumun
amacı bağımsızlık veya Kürdistan Bölgesi
sınırlarının çizilmesi olmadığı yönündeki
açıklaması, bu girişim bağımsızlık ilanı
açısından sadece erken bir uyarı olarak
nitelendirilebilir. Ayrıca referandum, orta
vadedeki gelecekte olası bağımsızlık ilanı
kararının yaratacağı etki ve karşılaşacağı
tepkiler açısından da bir ölçüm olarak
kabul edilebilir.
Kürdistan Bölgesi’nin iç siyasi dengeleri
açısından etkilerine gelince, bu tamamen
Irak ve komşu ülkelerinin ciddi
yaptırım uygulayıp uygulayamayacağı
ile ilişkilidir. Bölge ülkelerinden ciddi
yaptırımlar uygulanır ve bu yaptırımlar
Kürtlerin geçmişte elde ettikleri
kazanımlara ya da bölgede zor ekonomik
koşullarda yaşayan vatandaşlara olumsuz
bir şekilde yansıması durumunda,
referandum kararına muhalefet eden
siyasi partilerin elini güçlendirir, aksi
takdirde, yani bölge ülkeleri tarafından
ciddi bir yaptırımın uygulanmaması
halinde, bu kararın arkasındaki lider ve
kurumlara büyük prestij sağlar.
Bu bağlamda başta Irak olmak üzere
ilgili komşu ülkeler olan Türkiye ve
İran’ın yaptırım olasılıkları üzerinde
durmak gerekir. Aslında Irak

anayasal ve uluslararası hukuk norm
ve teamüllerinden doğan haklarını
kullanarak; askeri, siyasi ve ekonomik
olmak üzere birden fazla yaptırım
uygulayabilir. Ancak bunun için güçlü
bir irade şarttır. DEAŞ gibi güçlü bir
terör örgütü ile üç yıldır mücadele etmesi
ve son dönemde kazandığı başarılar
Irak ordusu ve güvenlik güçlerinin
tecrübesini arttırmış, aynı zamanda
Başbakan Abadi’nin de siyasi konumunu
güçlendirmektedir. Yani, Irak artık
2013 yılı öncesi durumundan çok uzak
bir görünümde ve askeri yaptırım
uygulayabilir güçtedir. Ancak Kürtler
de artık eskisinden daha güçlü bir
askeri yapıya sahipler, özellikle son
dönemde Peşmerge güçlerinin, başta
ABD ve Almanya olmak üzere batı
ülkeleri tarafından yapılan askeri
yardım ve takviyelerle gücünü
arttırmaktadır. Bu durum iki taraf
arasında askeri çatışma olasılıklarını
tehlikeli kılmaktadır. Dolayısıyla, taraflar
askeri alternatiflerden olabildikçe uzak
durmaya çalışacakları düşünülebilir.
İran açısından olaya baktığımızda, bu
ülkenin askeri bir müdahele olasılığı
yok derecede zayıf bir ihtimaldir. İran’ın
olası askeri müdahelesi, ABD ile zaten
gergin olan münasebetlerinin daha da
gerginleşmesine yol açacağı kesindir.
İran, maceracı Trump başkanlığındaki
Amerika ile asla sıcak temasa girmek
istemez. Ekonomik açıdan ise, 1990
yılından bu yana bölge ile İran arasındaki
ticari ilişkiler hiç bir zaman stratejik
düzeyde olmamıştır. Dolayısıyla İran’ın
uygulayacağı ekonomik yaptırımların
caydırıcı nitelik taşımayacağı kesindir.
Son zamanlarda Türkiye ile IKBY
arasında güçlü stratejik işbirliği süreci
geliştirilmiştir. Özellikle petrol yatırımı
ve satışı alanında imzalanan ikili
anlaşmalar, Kürtlere, Bağdat’ın insiyatifi
dışında bağımsız ekonominin ilk
temellerini atma şansını vermektedir.
Dolayısıyla Türkiye’nin tutumu, Kürtler
açısından büyük önem arz etmektedir.
Referandum öncesi Türkiye’nin farklı
makamlarından yapılan uyarılarda
referandumun iptal edilmesi gerekliliği
çok ciddi bir şekilde vurgulanmaktaydı.
Türkiye’ye rağmen yapılan referandum,
başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak
üzere Türk yetkililerde büyük tepkiye
neden olmaktadır. Bunun da bir

Havice kurtarıldı

yansıması olarak Ankara’dan ciddi
yaptırım sinyalleri peş peşe gelmektedir.
“Bu yaptırımlar hakikaten uygulanır
mı” sorusuna cevap vermeden önce
şunu açıklamakta fayda var; Türkiye ile
bölge arasında gelişen iyi münasebetler
karşılıklı menfaat ve çıkar esası üzerine
inşa edilmiştir. Yani Türkiye’nin
uygulayacağı her yaptırımın, bölgeye
olduğu kardar kendisine de zararı
dokunacaktır. Sınırın kapatılması
durumunda IKBY alternatif ticaret
ortaklık arayışları içine girmesi büyük
ihtimal. özellikle petrol sevkiyatının
Türkiye üzerinden durdurulması halinde,
IKBY’yi geleceğe yönelik alternatif
yolları düşünmeye iter. Bu bağlamda,
beyin fırtınası anlamında, karşımıza iki
alternatif sevkiyat yöntemi çıkmaktadır.
İlki petrol sevkiyatının İsrail’in “Hayfa”
limanı üzerinden yapılmasıdır. İkincisi
ve daha da uygulanabilir olanı petrol
sevkiyatının Kuzey Suriye’de PYD’nin
kontrolündeki bölgelerden Akdeniz’e
açılacak bir koridor ile Avrupa ve
dünyaya pazarlanmasıdır. İkinci
alternatifin Türkiye üzerinde ekonomik
etkilerinin yanında çok ciddi stratejik
etkileri de söz konusu olabilir. Böyle bir
olasılık nisbeten ekonomik olarak fakir
düzeyde olan Suriye’deki Kürt kantonları
için ekonomik bir kaynak oluşturabilir.
Ayrıca bu durum IKBY ile bu
kantonlar arasında ekonomik ve siyasal
entegrasyonu üst seviyeye çıkarabilir. Bu
durumda bağımsız Kürt devleti söylemi,
Irak sınırlarını aşarak; Suriye, hatta
Türkiye ve İran Kürtlerini de kapsayarak
büyük federal ya da konfederal Kürt
devleti hedefine dönüşebilir. Görüldüğü
gibi Türkiye’nin uygulayacağı yaptırımlar
aleyhte ekonomik ve siyasal sonuçlar
yaratabilir. Bu durum, Türkiye’nin
daha temkinli hareket etmesine neden
olduğunu gösterir.

kurtarıldı” şeklinde yazılı açıklamada
bulundu.

Başbakan Haydar Abadi, 21 Eylül’de
Havice’yi kurtarma operasyonunun ilk
aşamasının başladığını duyurmuştu.
Daha sonra AbAdi, 29 Eylül’de yaptığı
açıklamada, “Havice’yi kurtarma
operasyonunun ikinci aşamasının
başladığını” bildirdi.
Irak güçleri, 21 Eylül’de Havice ilçesine
bağlı 11 köyü terör örgütü DEAŞ’tan
kurtardı.

operasyonlar neticesinde terör örgütü
DEAŞ’tan kurtarıldı.

Havice Operasyonları Komutanı
Korgeneral Abdulemir Yarullah, “Havice
ilçe merkezinin tamamı DEAŞ’tan

Referandumun gündeme taşıdığı önemli
parametrelerden birisi de Kerkük’ün
statüsü ve Türkmenlerin tutumu ile
ilgilidir. Olaylar şunu gösterdi ki,
bağımsızlık çabalarının olumlu yönde
sonuçlanması, Kerkük’te uzlaşma ve
sorunların çözülmesine endekslidir.
Türkmenlerin boykot eğilimi, Kerkük’te
referandumun “cılız” geçmesine neden
olmuştur. Umarım Kürt siyasi iradesi
bunu görmüştür ve önümüzdeki süreçte
Türkmenler ile dürüst bir ortaklığın
yollarını arama çabasında bulunurlar.

1990 yılından itibaren başlayan
bağımsız Kürt devleti çabaları DEAŞ
sonrası Kerkük ve diğer tartışmalı
bölgelerin de IKBY’nin fiili kontrolüne
geçmesiyle tüm taşlar yerinde oturmuş
gibi gözükmektedir. Artık Kürtlerin
Bağdat’tan alacakları kalmamıştır. Son
25 yılda rüzgar hep Kürtlerin istediği
yönde esmiştir, bundan sonra da ters
eseceği ihtimal dışıdır. Dolayısıyla
Askeri müdahale ihtimaline gelince, Türk da önümüzdeki beş yıl içinde sık sık
yetkililer böyle bir girişimi, Kerkük’te
benzer bağımsızlık denemeleri ile
Türkmenlere yönelik olası bir olumsuz
karşılaşabiliriz. Artık klişe sözler haline
durum halinde devreye sokabileceklerini geldi ama yine de tekrar etmekte fayda
ifade etmektedirler. Kerkük, Türkiye
var, Türkmen siyasi karar merkezi artık
sınırlarına yaklaşık olarak 400 Km
bu gerçeği görmeli ve buna göre yeni
uzaklıkta. Yani böyle bir müdahale
stratejiler belirlemelidir. Unutmayalım,
çok uzun bir kara askeri koridorun
yaptırımlar iki başlı bir silahtır, Kürtlerin
oluşturulmasını gerektirir. Bence böyle
bağımsızlık emelleri açısından olumsuz
bir koridorun açılması pek mümkün
olduğu kadar, olumlu sonuçlar da
gözükmemektedir. Hatırlanacağı gibi,
doğurabilir.
Türkiye’nin Suriye’de açtığı (26 Km)lik

Irak ordusu, polis, Haşdi Şabi ve çevik
kuvvet güçleri 4 Ekim’de kent merkezine
girdi.

Kerkük’e bağlı Havice ilçesi, düzenlenen

koridor iki aydan fazla zaman almıştır.
Kuşkusuz burada en önemlisi ve
dikkat çekeni ABD’nin tutumudur.
ABD, görünümde referandumun
yapılmamasından yana bir politika
sergilese de, “gizli” gündeminin ne
olduğu hakkında net bir şey söylemek
imkansızdır. Küresel siyasetin
merkezindeki Amerika’nın izni ve
rızası olmadan bu kadar hassas bir
olayın gerçekleşmesi pek inandırıcı
görülmemektedir. Aslında Irak, Türkiye
ve İran’ın uygulayacağı yaptırım
varsayımları da ABD’nin izleyeceği
tutumla sınırlıdır. ABD, 25 yılıdır
yatırım yaptığı IKBY’yi kaderine terk
edeceği düşünülemez. Dolayısıyla, ABD,
bölgenin statüsünü muhafaza etmek
koşuluyla orta ölçekte geçiçi siyasal,
diplomatik ve ekonomik yaptırımlara
göz kırpabilir.

Havice Operasyonları Komutanı
Abdulemir Reşid Yarullah yaptığı yazılı
açıklamada, Irak ordusuna bağlı 9’uncu
Zırhlı Birlik ile Haşdi Şabi güçlerinin

Havice ilçesinde 11 köyü DEAŞ’tan geri
aldığını belirtmişti.
Operasyonun başlamasının ardından çok
sayıda kişi kenti terketti. Kerkük Göç ve
Göçmenler Dairesi Müdürü Ammar
Sabah, operasyonun 2’nci aşamasının
başladığı son 24 saat içinde 3 bin 500 iç
göçmenin, Kerkük’ün güvenli bölgelerine
sığındığını kaydetti.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler
Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens
Laerke, BM Cenevre Ofisi’nde yaptığı
açıklamada, Irak güçlerinin Havice’yi
terör örgütü DEAŞ’tan kurtarmak için
yürüttüğü operasyonun başlangıcından
bu yana 12 bin 500 sivilin ilçeden
kaçtığını açıkladı.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı
koalisyon, örgütten kurtarılan
kentte 14 gün süren operasyon
sırasında bin DEAŞ militanının
teslim olduğunu kaydetti.
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Türkmen Basın Ajansı

Katalonya’da Olaylı Referandum

Fikret Terzibaşı

İnsanoğlunun, varlığını ve kimliğini ispat

eden ve peşinde mücadele verdiği birçok değer,
inanç ve davalar vardır. Bunlar İslami, milli ve
kişisel değerlerdir. Allah’a şükür biz Türkmenler
(Irak Türkleri) inançlı Müslüman bir milletiz.
Müslümanlık, bize Allah’tan büyük bir ihsandır.
Yalnız bugün yaşadığımız şartlar itibariyle
Türkmenlerin (Irak Türkleri) verdikleri en önemli
mücadele milli davadır. Bu dava milletimizin
varlığı, milli kimliği ve bekası ile ilgilidir.
Türkmen halkı, Osmanlı Devleti Irak’tan
çekildikten sonra kaderleri ile baş başa yalnız
bırakılmıştır. O tarihten itibaren Irak’ta
iktidara gelen rejimler, Türkmenleri hep göz
ardı etmişlerdir. Her türlü yasa ve insanlık dışı
siyasetlere tabi tutulmuşlardır. Ama buna rağmen
bu kahraman millet muazzam tarihine ve haklı
davasına inanan, bu yolda canlarını feda eden dava
adamlarına ayrıca mücadeleci fedakar insanlarına
dayanarak, milli varlık ve kimlik davasını
sürdürmüştür, milli değerlerine sahip çıkmıştır.
Eğer bugün varlığımızı ve milli değerlerimizi
koruyabilmişsek, bunu davalarına inanan,
mücadeleci adam gibi adam ve dava insanlarımıza
borçluyuz.

İber yarımadasının

referandumu İspanya hükümetinin
ve halkının iç işidir. İspanya
anayasasına saygı ve hukukun
üstünlüğüne riayet önemlidir”
ifadelerini kullandı.

Bağımsızlık referandumu için yerel
saatle 09.00’da oy verme işlemi
başlatılmasının ardından, İspanya
İçişleri Bakanlığı’ndan oy sandığı
ve pusulalarına el koyulduğuna dair
açıklama yapıldı.

Katalonya Başkanı Puigdemont,
bağımsızlık referandumu sonrası
Barselona’daki başkanlık konutunda
yaptığı konuşmada, referandumdan
“evet” sonucunun çıkması halinde
Katalonya parlamentosunda
kabul edilen yasalar gereği
adımların atılacağını belirterek,
“Egemenliğimizin bilek güreşini
kazandık” dedi.

kuzeydoğusunda yer alan İspanya’ya
bağlı Katalonya özerk bölgesinde,
yasa dışı ilan edilmesine rağmen 1
Ekim’de referandum gerçekleştirildi.

İspanyol hükümetinin Katalonya
Valisi Enric Millo, Katalonya
özerk bölgesinde yasa dışı
olduğu açıklanmasına rağmen
gerçekleştirilmek istenen bağımsızlık
Katalonya Özerk Yönetimi
referandumuna müdahale ile ilgili
Hükümeti Sözcüsü Jordi Turull,
olarak, “İstemediğimiz şeyleri

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar
Gabriel, sürdürülebilir siyasi çözüm
için tarafların bir an önce görüşmesi
gerektiğinin altını çizerek, hukuk
devleti ve İspanya Anayasası
çerçevesinde hareket edilmesi
gerektiğini söyledi. Katalonya özerk
bölgesi parlamentosu bağımsızlık
referandumuyla ilgili
yasa tasarısını 7 Eylül’de onayladı.
İspanya Başbakanı Mariano
Rajoy’un, “Bu referandumu önlemek
için hiçbir seçeneği dışarıda
bırakmadan elimden gelen her şeyi
yapacağım” şeklindeki açıklamasına
işaret eden yetkili, 9 Kasım 2014’te
Katalonya’da yapılan bağımsızlık
yanlısı halk oylamasındaki
görüntülerin, 1 Ekim’de “kesinlikle

Dava insanlarımız, haklı davalarına inanan gönül
verdikleri dava uğruna her şeylerini, hayatlarını
bile seve seve feda etmeye hazır olanlardır. Bu
insanlar her türlü şartlar altında , şartlar ne olursa
olsun davalarından vazgeçmeyen insanlardır.
Bugün yaşadığımız bu zor dönemde en fazla birlik
beraberlik içinde böylesine fedakar kahraman dava
adamlarına ihtiyacımız var.
Dava adamlarımız, çok dirayetli olmalıdırlar,
özelikle bu dönemde. Fikirleri ayırıcı değil
birleştirici olmalıdır. Dava adamları, yaptıkları
ve yapacakları, atılan her adımı çok iyi düşünür
ve istişare eder. Davasına ve milletine zarar
veren hiçbir adım atmaz, hareket etmez, yad
elleri sevindirmez. Türkmen davası ne yazık ki
birçok kez, zayıf iradesi dışında hareket eden
çaresiz, güdülen insanların ihanetine uğramıştır.
Bu yüzden bir dava adamı milleti tarafından
sayılmış ise ve sorumluluk koltuğuna oturtulmuş
ise, tarihimizi çok iyi bilmeli ve geçmişte olan
olaylardan ders çıkarmalı ve ibret almalıdır.
Geleceğe yönelik alınacak kararlarda doğruyu
yanlışı ayırt etmelidirler. Her türlü sorunların
üstünden gelebilmeli, attığı her adımı çok iyi
bilmeli. Hiçbir kimseye karşı yanılmamalı ve
ihanet içinde olmamalıdır. Aksi takdirde bu millet
bunu hiç bir zaman unutmayacak ve mutlaka tarih
ve gelecek nesiller sorgulayacaktır.
Bu davaya sahip çıkmak ve en doğru şekilde
sürdürmek, bu yolda beraber yürümek ve gelecek
kuşaklara örnek olmak boynumuzun borcudur ve
kutsal görevimizdir.

yapmak durumunda kaldık” dedi.
İspanyol polisi ve jandarması oy
verme merkezlerine müdahalede
bulundu. Polislerin müdahalesi
sırasında yüzlerce kişi yaralandı.
Vali Millo gazetecilere, “Hiçbir
şekilde Katalonlara yönelik bir
müdahale yapmadıklarını” söyleyen
Millo, “Zaten yasa dışı olan bir
referandumu englelemek için
seçim masaları, sandıklar ve oy
puluslarına müdahale ediyoruz.
İstemediğimiz şeyleri yapmak
durumunda kaldık” şeklinde
açıklamada bulundu.
Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı
Boris Johnson mesajında,”Katalonya

Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras
ve Dışişleri Bakanı Raül Romeva,
Barselona’da düzenledikleri
basın toplantısında, referandum
sonuçlarını açıkladı. Referandumda
seçmenlerin yüzde 90,9’unun (2
milyon 20 bin 144) “evet”, yüzde
7,87’sinin (176 bin 565) “hayır”
oyu kullandığını kaydedeb Turull,
oyların yüzde 2,03’ünün (45 bin
586) boş, yüzde 0,89’unun da (20
bin 129) geçersiz sayıldığını aktardı.
Avrupa Birliği (AB), Katalonya’da
gerçekleştirilen bağımsızlık
referandumunun İspanya
Anayasası’na göre yasal olmadığını
ifade etti.

yaşanmayacağını garanti ettiklerini”
söyledi.
İspanya Anayasa Mahkemesi, 12
Eylül’de Katalonya’ya bağımsız
devlet kurma hakkı veren yasayı
askıya aldığını ilan etmişti.
Referandum öncesi İspanyol
jandarması, yapılmak istenen
bağımsızlık referandumunu
önlemek adına operasyonlar
başlattı. Operasyonlar çerçevesinde
referandumla ilgili 2,5 milyon oy
kağıdı ve 4 milyon zarf ele geçirildiği
bildirildi.
Haber Merkezi

7

Pazartesi 9 Ekim 2017

Türkmen Basın Ajansı

Neden hala “Türkmence Akademi” kurma projesi göz ardı ediliyor?

Tarihçi ve Kürtçe Akemisi üyesi Prof. Dr. Muhsin

Tarihçi ve Kürt Akemisi Üyesi Prof. Dr. Musin
Muhammed Husen, Tba Gazetesi’nin yeni sayısında,
“Türkmence Akademi”ye ilişkin sorularımızı yanıtladı.

değişti. 3 Kasım 1994’te Bağdat’tan kaçıp Musul’a
gittim, sonra da Erbil’e geldim. Akademi’nin ismi
duruyordu, daha sonra 2007 yılında çıkan bir yasayla
Kürtçe, Türkçe, Süryanice Akademisi olarak değişti.
O dönem Şefik Kazaz akademi başkanıydı. Sonraları
akademiden ayrılıp siyasete döndü ve değişiklikler
üzerinde etkisi vardı. Aynı zamanda Türkmence
Akademi ile beraber Süryanice Akademi kararı da çıktı.
Onlar işe koyuldular, ben de kararın birkaç nüshasını
kopyaladım ve bazı Türkmen yetkililere verdim,
maalesef az sayıda Türkmen yetkili tanıyorum, ama
bu benim değil, onların hatasıydı. Onlara da saygım
var. Burada siyasette çalışan bir topluluk var. Onların
bölge hükümeti ile bağlantıları var, ben onlara, “Bu
sizin için bir çaba, size hep bu kalacak. Çalışın, burada
Türkmence Akademisi kurma kararı çıktı” dedim.
Onlar da bana “Çok teşekkür ederiz, çok iyi bir şey”
dediler. Çok istekli bir şekilde aldılar.

Akademi teriminden bize söz edebilir misiniz?
Akademi nedir?

Yani Türkmen yetkililer Türkmence Akademi’yi
kurma çabasında bulunmadılar mı?

Muhammed Husen “Türkmence Akademi”
kurulmasına ilişkin, “Zamanında bu yasa çıktı ve birkaç
nüsha kopyaladım ayrıca Türkmen yetkililere verdim,
ama maalesef takip edilmedi” dedi.
Dr. Muhsin, Türkmen ağızları ve akademinin
Türkmen dillerine sunacağı hizmetler hakkında
“Türkmence’nin yazıyla ortak bir dili var, yazıda Latin
alfabesi kullanıyorlar ve yeni Türkçe’yle yazılıyor. Fakat
Kürtçe’de ortak dil yok, Badinan bölgesinde Badini
lehçesi kullanılırken, Erbil ve Süleymaniye’de Sorani
lehçesi kullanılıyor. Türkmence Akademi ağızlara önem
verebilir” ifadelerinde bulundu.

yazılar sadece dil ile ilişkili değildir, kültür, siyaset ve
edebiyat bölümleri de var. Benim bağlantılarım sınırlı
ama eskiden beri tanıdığım arkadaşlarım var. Yasa
tasarısının bir kopyasını Nazım Sayeh’a, Kayınpederi
Widad Arsalan’a vermesi için de bir kopyasını Rujdi
Bakkal’a verdim. Bir diğer kopyasını da Türk Dili
Bölümü Başkanı Dr. Hazım Burhan’a verdim. Hepsi
heyecanla aldılar fakat hiç birşey yapmadılar. Bir sebebi
var demek istemiyorum, çünkü bir sebebi olabilir ama
ben bilmiyorum. Bunun onlara kazancı olacağını, zararı
olmayacağını söyledim. Türkmen yetkililer, “Hükümet
ve parlamento bize önem verdi, neden bu fırsattan
istifade etmek için çalışmayalım” demeliler. Bu iş için
çalışmadılar. Neden, bilmiyorum.
Şu an bu işi yapma görevi kimde?
Bu adımları atmamız gerekiyor. Türkmen adına
parlamentoda 5 temsilci var. Cevdet Neccar’a ilettim.
Cevdet Neccar, “Abdulsalam Barwari ile oturup bu işi
yapmanı sağlayacağım” dedi, ama şimdiye kadar ses
çıkmadı. Bunun üzerinde çalışılması gerekiyor, bu işi
gönüllülükle yapmak gerekiyor. Çünkü Kürt başkanlığı
bu konudan habersiz, onlar bizim Kürtçe akademimiz
var diyorlar. Eğer kendileri için çalışılmasını istiyorlarsa
hareket etsinler.
Dediğim gibi, Türkmen tarafının bu işi yapmakta
eksiklikleri var, özellikler de Bölge Parlamentosu’ndaki
5 Türkmen temsilci. Eğer kendilerini siyasi olarak
görmüyorlarsa bu başka, eğer çalışmıyorlarsa, diğer
siyasi gurupların yolunu açsınlar. Bu konuyla ilgili hala
kafamda soru işareti var. Neden Türkmen yetkililer
zararı olmayan bu faydalı konuda adım atmıyorlar?
Sorunları olmaz adımları atsınlar, gelsinler geçici
süreliğine Kürtçe Akademi’de 2 oda alsınlar veya
Salahaddin Üniversitesi’nde bir yer yapılıyor, gitsinler
oraya yerleşsinler. Önemli olan bu işe başlamaları ve
yerimiz yok nerde oturalım deyip bunu gerekçe olarak
göstermesinler. Kendi evinizde oturun ama çalışın.
Sizce bu akademi konusu nereye varır?

Doğrusu akademi işinde kimin bu işe kalkacağı,
hangi uzmanların olacağı ve nasıl kurulacağı
yasada belirlenmiştir. Kültür ve dili olan, kendini
tanımlayabilen, kitap yazabilen, araştırma yapan, panel
ve seminerlere katılan bir milletin, akademiye sahip
olma hakkı vardır. Bu, Saddam rejimi zamanında da
vardı. 1940 yılında Bağdat’ta Irak Bilim Derlemesi
vardı. 11 Mart 1970’te Kürt Bilim Topluluğu kuruldu,
ben bu topluluğa ve dergiye üyeydim, bu topluluk
da Bağdat’taydı. Daha sonra ismi Kürt Heyeti olarak

Evet, 4 Türkmen yetkili imzaladılar. Onlar da, Rahmetli
Bölge Bakanı Abdullatif Benderoğlu, Sanayi ve Ticaret
Bakanı Widad Hurşid Arsalan, Bölge Parlamenteri
Esat Şakir Erbil, Parlamenter Siham Enver Veli idi.
Yasa tasarısını imzaladılar ve yasa parlamentoda
onaylandı. Bu önemli bir adım, sadece Türkmence
üzerine çalışmakla kalmayıp daha sonra işleri ileri
seviyeye taşıyabiliriz. Dilin kendine has önemi var, bu
yüzden toplulukların ismi dillerledir, örneğin Arap
Dili Semineri Kahire-Şam. Akademinin önemi sadece
dil için değildir, bir dergi çıktığında, içinde bulunan

Türkmence Akademi’nin işi Kürtçe Akademi’den daha
kolay. Çünkü bildiğim kadarıyla Türkmence’nin yazıyla
ortak bir dili var, yazıda Latin alfabesi kullanılıyor ve
yeni Türkçe’yle yazıyorlar. Fakat Kürtçe’de ortak bir dil
yok, Badinan bölgesinde Badini lehçesi kullanılırken,
Erbil ve Süleymaniye’de Sorani lehçesi kullanılıyor.
Türkmen Akademisi ağızlara önem verebilir, örneğin,
Erbil, Kerkük, Altunköprü, Telafer, Dakuk, Tuzhurmatu,
Kifri, Hanekin ve tüm ağızları yeniden canlandırabilir.
Dil haricinde, kültür, seminer ve araştırma yapılabilir.
Türkmen şairlere önem verebilirler.
Haber: Ali Anter
Foto: Çoban Mustafa Nevzat
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Tuğla fabrikalarının açılması küre işinin azalmasına
neden oldu

Uzun yıllar kürecilik yapan Abdülhalik Hacı Tofik,

tuğla yapım aşamalarına ilişkin, “Tuğlaların küre içinde
pişmesi için bir gün bir gece küreyi yakardık” şeklinde
açıklamada bulundu.
Kürelerin tuğla kapasitesine ilişkin yaptığı açıklamada
Tofik, “Genellikle bizim zamanımız küreler 8000 tuğla
kapasitesindeydi ama 10000 ve 12000 tuğla kapasiteli
küreler de vardı” dedi.
Tofik, tuğla fabrikalarının açılmasının küre işinin
azalmısana neden olduğunu belirtti.
Küçük yaştan beri bu meslekle ilgilenen 1941 doğumlu
Abdülhalik Hacı Tofik, kürecilik mesleği hakkında
Tba’ya detaylı açıklamalarda bulundu.
Kürede tuğla hazırlamanın aşamaları nelerdir?
Kışın, toprak depolardık ayrıca köylerden de hayvansal
atık toplardık. Böylece baharda işe başladığımızda tuğla
malzemelerimiz hazır olurdu. Kürede tuğla yapımı
için ilk olarak ayaklarımızla, toprakla suyu karıştırarak
çamuru yoğururduk, daha sonra bu karışıma saman
eklerdik. Bu karışımı arabalarla, hayvansal atıkları

serptiğimiz meydana götürürdük.
Hayvansal atıklar, yaptığımız çamurun yere yapışmasını
engellerdi ayrıca tuğlanın birbirini tutmasını da
sağlardı. İki kişi meydanda özel kalıplarla hazırladığımız
çamura tuğla şekli verirlerdi. Bu tuğlalar bir süre
yatay bir şekilde kalırdı daha sonra kuruması için yan
tarafı üzerine dik şekilde durdururduk. Kuruduktan
sonra kürenin etrafında duvar yapardık daha sonra bu
tuğlaları küreye doldururduk. Tuğlaların küre içinde
pişmesi için bir gün bir gece küreyi yakardık.

Küreyi neyle yakardınız ?
Küreyi ham petrolle yakardık, saman ya da hayvansal
atığa ham petrolü dökerek yakardık ama sonradan bu
değişti ateşle yakılmaya başlandı. Küre işinin azalma
sebebi neydi? Kürecilerin çalışmasına izin verilmiyordu,
doğrusu küreciler de tanker dağıtımı işine merak
saldırlar. Bir de tuğla fabrikalarının açılması küre işinin
azalmasına neden oldu.
Tuğlaların fiyatı ne kadardı?

Kaç günde bir küre yakardınız ve her küre kaç tuğla
kapasitesindeydi?
Küre yakımı çalışanına göre değişiyordu, bazı küreler
dört günde bir yakılıyordu bazıları ise bir hafta ya da
daha fazla sürüyordu çünkü çalışanı azdı. Genellikle
bizim zamanımız küreler 8000 tuğla kapasitesindeydi
ama 10000 ve 12000 tuğla kapasiteli küreler de
vardı. Ama sonradan her küre kapasitesi 30000
tuğlaya yetişti çünkü bizim zamanımız küreyi tabaka
tabaka dolduruyorduk ama sonradan üç parmak
yada dört parmak mesafe bırakarak duvar şeklinde
dolduruyorlardı.

İmtiyaz Sahibi: Tba
Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Ferit ERBİLOĞLU
Editör: Eymen ERBİLOĞLU
Tasarım: Çoban Timur / Abdullah Ahmed

Doğrusu tuğla eskiden çok ucuzdu ama daha sonra
biraz fiyatı arttı. Bizim zamanımızda 1000 tuğla ya
bir buçuk ya da iki dinaraydı. Bazen bir dinara da
düşüyordu ama sonradan 1000 tuğla 50 dinara kadar
çıktı. Tuğla işinin eskiden çok kazancı vardı ama yine de
insanlar bu işi bıraktı.
Günün hangi saatlerinde çalışırdınız?
Biz, gün çıkmadan küreye giderdik akşam ezanına
kadar çalışırdık. Sonra eve dönerdik, bazen de öğleden
sonra dönerdik.
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