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“REFERANDUMA DOĞRU IRAK’IN VE
TÜRKMENLERIN GELECEĞI” KONFERANSI
15 Eylül 2017, Ankara

O

rtadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) 15 Eylül 2017 Cuma
günü “Referanduma Doğru Irak’ın ve Türkmenlerin
Geleceği” başlıklı bir konferans düzenledi. Konferansta Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Irak Parlamentosu Kerkük Milletvekili Erşat Salihi konuşmacı olmuştur. Konferansa farklı ülkelerin büyükelçiliklerinden gelen
temsilcilerin yanı sıra, Türkiye’den akademisyen, medya
mensupları, uzman araştırmacılar, Türkmen kurum temsilcileri ve geniş bir dinleyici
kitlesi katılmıştır. Konferansta
Erşat Salihi, IKBY tarafından
yapılması planlanan referandumun Irak’a ve Türkmenlere
etkisi, Türkmen bölgelerinin
güncel durumu, Irak’taki gelişmelere karşı Türkmen
siyasetçilerin tutumuna ilişkin konuşma yapmıştır.
Irak ve Suriye Türkmenlerinin aynı endişeleri paylaştığı belirtilmiş olup Türkmenlerinin zor bir dönemden geçtiği belirtilmiştir. IKBY’nin Irak Anayasası
doğrultusunda kurulduğu için Türkmenlerin bu yapıya saygı gösterdiği ifade edilmiş olup Irak Türkmen
Cephesi’nin IKBY seçimlerine katılarak temsil hakkı
kazandığı belirtilmiştir. Türkmenlerin Irak ve Türkiye arasında köprü vazifesi gördüğü ifade edilmiş
olup Türkmenlerin IŞİD ile mücadelede binlerce şehit
verdiği belirtilmiştir. Irak’ta olduğu gibi Suriye’deki
Türkmen bölgelerinin de tehdit altında olduğu ifade
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edilmiştir. IŞİD’in bıraktığı bölgelerin PKK/PYD
tarafından doldurulduğu ifade edilmiş olup Türkmenlerin en büyük korkusunun Telafer’e de PKK/
PYD’nin yerleşmesi olduğu belirtilmiştir. Havice’nin
kurtarılması operasyonu için 23 Eylül tarihinin belirlendiği ifade edilmiş olup IKBY’nin Havice’nin kurtarılmasını istemediği için referandum tarihini 25 Eylül
olarak belirlediği ifade edilmiştir. Referandum için Irak veya
IKBY Parlamentosu’nda yasa
çıkartılmadığı belirtilmiş olup
referandumun tartışmalı bölgelerde yapılmasının iç savaşa
yol açabileceği belirtilmiştir.
Kerkük eski Valisi Necmeddin
Kerim hakkında komisyonlarda yüzlerce yolsuzluk dosyası bulunduğu ifade edilmiş
olup görevden alınmasının
referandum ile ilgili olmadığı belirtilmiştir. Türkmenlerin Irak’ın sosyal çimentosu olduğu belirtilmiş
olup IŞİD’in öncelikle Türkmenleri ve Türkmen
bölgelerini hedef aldığı ifade edilmiştir. Kerkük’ün
Türkmenler nezdinde Türkmen şehri olduğu için
önemli olduğu belirtilmiş olup Kürtlerin Kerkük’e
petrol için önem verdiği ifade edilmiştir. Kerkük’e
dışarıdan gelen Kürtlere Kerkük kimlikleri verildiği
ifade edilmiş olup Kürtlerin iki farklı vilayette oy
kullandığı belirtilmiştir. Goran’ın referandum için
yapılacak IKBY’deki parlamento oturumlarını boykot edeceği ifade edilmiş olup Kürt grupların kendi
arasındaki sorunların devam ettiğini belirtilmiştir.
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