
RefeRanduma doğRu IRak’In 
ve TüRkmenleRin Geleceği 

konfeRansI

15 Eylül 2017 tarihinde ORSAM ve TEPAV işbirliğiyle “Re-
feranduma Doğru Irak’ın ve Türkmenlerin Geleceği” başlı-
ğıyla bir konferans düzenlenmiştir. Konferansta Irak Türk-
men Cephesi Başkanı ve Irak Parlamentosu Kerkük Millet-
vekili Erşat Salihi konuşmacı olmuştur. Konferansa farklı 
ülkelerin büyükelçiliklerinden gelen temsilcilerin yanı sıra, 
Türkiye’den akademisyen, medya mensupları, uzman araş-
tırmacılar, Türkmen kurum temsilcileri ve geniş bir dinle-
yici kitlesi katılmıştır. Erşat Salihi, IKBY tarafından yapıl-
ması planlanan referandumun Irak’a ve Türkmenlere etkisi, 
Türkmen bölgelerinin güncel durumu, Irak’taki gelişmelere 
karşı Türkmen siyasetçilerin tutumuna ilişkin bir konuşma 
yapmıştır. 
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Konferansta temel olarak
•	 Irak	ve	Suriye	Türkmenlerinin	ilişkisi,
•	 Yapılması	öngörülen	referandumun	Türkmen	bölgelerine	etkisi,
•	 Tek	taraflı	atılan	adımların	Kerkük’e	etkisi,
•	 Türkmenlerin	IŞİD	ile	mücadelesi,
•	 Yerlerinden	olan	Türkmenlerin	geri	dönüşleri,
•	 Kerkük’te	yaşanan	bayrak	krizi,
•	 Kerkük	Valisi	Necmeddin	Kerim’in	görevden	alınması,
•	 Türkmenlerin	Irak	sosyal	dokusundaki	önemi,
•	 Kerkük’ün	Türkmen	ve	Kürtler	açısından	önemi,
•	 2003	sonrası	Kerkük’te	yaşanan	demografik	değişim,
•	 Irak’ın	toprak	bütünlüğünün	önemi,
•	 2014	sonrasında	Telafer’de	yaşanan	gelişmeler,
•	 Haşdi	Şaabi’nin	kuruluşu	ve	resmîleşmesi,
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•	 Türkmen	 Koordinasyon	
Kurulu’nun	kurulması,

•	 Erbil	 ile	 Bağdat	 arasında	
gerçekleşen	müzakereler,

•	 Habur	 Sınır	 Kapısı’nın	
IKBY	için	önemi,

•	 Kerkük	petrolleri,
•	 Türkmenlerin	Irak’ta	yaşa-

dığı	zorluklar,
•	 Kerkük’e	 özel	 statü	 veril-

mesi	
gibi	konular	ele	alınmıştır.
Bu	konular	kapsamında	yapılan	konferansta	aşağıdaki	noktalar	ön	pla-

na	çıkmıştır.
*	 Irak	 ve	 Suriye	Türkmenleri,	 Irak’ın	 endişelerini	 paylaşmakta	 ve	

Irak’ın	 toprak	 bütünlüğünü	 savunmaktadır.	 Irak	 ve	 Suriye	 Türkmenleri	
zor	dönemlerden	geçmektedir	ve	yapılması	planlanan	 referandumla	yeni	
bir	kriz	yaşamaktadır.	Saddam	Hüseyin	döneminde	Türkmenler	gibi	Kürt-
ler	 de	Araplaştırma	politikalarıyla	mağdur	 edilmiştir.	Buna	 rağmen	 şim-
di	Kürtler,	Türkmenleri	benzer	bir	şekilde	mağdur	etmekte	ve	yaşadıkları	
yerlerden	etmek	istemektedir.	 Irak’ın	küçük	bir	modeli	olan	Kerkük’teki	
yapının	değiştirilmesi	Irak’ın	ve	bölgenin	dengelerini	bozacaktır.	Tek	ta-
raflı	atılan	adımlar	bölgedeki	kardeşliğe	ters	düşmektedir.	Yapılması	plan-
lanan	referandum	ertelenmemeli,	süresiz	olarak	iptal	edilmelidir.

*	 IKBY,	 Irak	Anayasası	 doğrultusunda	kurulduğu	 için	Türkmenler	
bu	yapıya	saygı	göstermektedir.	Irak	Türkmen	Cephesi,	Kuzey	Irak’ta	ya-
pılan	seçimlere	katılarak	parlamentoda	temsil	hakkı	kazandığı	ve	IKBY’de	
ikinci	unsur	olduğu	halde,	kendilerine	verilen	azınlık	kotalarına	IKBY	ta-
rafından	kukla	vekiller	yerleştirilmektedir.

*	 	Kültür	ve	dilinden	taviz	vermeden	kendi	bölgesinde	yaşayan	ve	
Türkiye	ile	Irak	arasında	köprü	vazifesi	gören	Türkmenler,	IŞİD	ile	yapı-
lan	mücadelede	çok	şehit	vermiştir.	2.000	şehit	veren	80.000	nüfusa	sahip	
Tuzhurmatu	ilçesi	gibi	400.000-500.000	nüfusu	olan	Telafer	de	çok	fazla	
şehit	vermiştir	ve	bu	ilçede	neredeyse	hiç	Türkmen	kalmamıştır.	Yerlerin-
den	olan	Telaferli	Türkmenler	evlerine	geri	dönmeyi	istemektedir.	Irak’ta	
istikrarın	 sağlanması	 bütün	 grupların	 faydasına	 olacaktır.	 Bu	 bağlamda	
Irak’ta	IŞİD’e	karşı	destek	veren	herkesin	referanduma	karşı	çıkması	ge-
rekmektedir.	Irak’ta	olduğu	gibi	Suriye’deki	Türkmen	bölgeleri	de	tehdit	
altında	bulunmaktadır.	Telabyad	ile	Telafer’deki	Türkmenlerin	birbirleriyle	

2.000 şehit veren 
80.000 nüfusa sahip 
Tuzhurmatu ilçesi gibi 
400.000-500.000 
nüfusu olan Telafer de 
çok fazla şehit vermiştir 
ve bu ilçede neredeyse 
hiç Türkmen kalmamıştır.
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akrabalık	ilişkileri	bulunmaktadır.	Sincar	örneğinde	olduğu	gibi	IŞİD’in	
bıraktığı	 her	 yer	 PKK/PYD’ye	 bırakılmaktadır.	 Bu	 anlamda	Türkmen-
lerin	 en	 büyük	 korkusu	Telafer’dir.	Türkmenler,	 Sincar’da	 olduğu	 gibi	
Telafer’e	de	PYD/PKK’nın	yerleşmesini	istememektedir.	PKK’nın	Tela-
fer’e	yerleşmesinden	kimse	fayda	sağlamayacaktır.

*	 Kerkük’teki	 resmî	binalara	 IKBY	bayrağı	 asılmasının	yasal	 bir	
zemini	 yoktur.	 Türkmenler	 bu	 olayı	 eleştirdiği	 zaman	 “parlamentoda	
eleştirin”	diyenler,	parlamento	bayrakların	indirilmesi	doğrultusunda	ka-
rar	alınca,	“mahkeme	kararı	yok”	demişlerdir.	Başvuru	sonucu	mahkeme-
den	karar	çıkınca	da	bu	kararı	tanımamışlardır.

*	 Kerkük’ün	Havice	ilçesinin	kurtarılması	operasyonu	için	23	Ey-
lül	tarihi	belirlenmişti.	Ancak	IKBY,	25	Eylül	için	referandum	kararı	aldı.	
IKBY,	Havice’nin	kurtarılması	operasyonun	başlamasını	istememektedir.	
Referandum	kararının	hiçbir	hukuki	boyutu	yoktur.	Referandum	için	ne	
Irak	Parlamentosunda	ne	de	IKBY	Parlamentosunda	bir	yasa	çıkartılma-
mıştır.	İki	parti	kendi	arasında	anlaşıp	karar	vermiştir.	Referandumun	tar-
tışmalı	bölgelerde	yapılması	bir	iç	savaşa	yol	açabilir.

*	 Kerkük	Valisi	Necmeddin	Kerim	yolsuzluk	nedeniyle	görevden	
alınmıştır.	Hakkında	yüzlerce	yolsuzluk	dosyası	bulunan	valinin	görevden	
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alınmasının	 referandum	 kararıy-
la	 bir	 ilgisi	 yoktur.	 2003’ten	 son-
ra	Kerkük’ün	nüfusu	850.000’den	
1.650.000’e	 çıkmıştır.	 Kerkük’e	
yeni	gelenler	Kürtlerdir	ve	bu	du-
rum	demografik	bir	değişime	sebep	
olmuştur.	Bu	bağlamdaTürkmenler	
ortak	yaşamı	savunmaktadır.

*	 Irak’ın	 toprak	 bütünlüğü	
bütün	komşularını	ilgilendirmekte-
dir.	Türkmenler,	 Irak’ın	 sosyal	 çi-
mentosudur	ve	bu	nedenle	IŞİD,	ilk	
önce	Türkmenleri	ve	Türkmenlerin	
yaşadığı	 bölgeleri	 hedef	 almış-
tır.	Bu	süreçte	Türkmenler,	gerçeklerin	anlaşılması	için	her	yere	heyetler	
yollamaktadır.	Erbil’deki	yönetim,	Bağdat	ve	diğer	aktörlerle	referandum	
konusunda	pazarlık	yapmaya	çalışılmaktadır.	Referandumun	ertelenmesi-
ni	değil,	iptal	edilmesini	isteyen	ve	kimsenin	zararlı	çıkmasını	istemeyen	
Türkmenlere	göre	referandum	yapılırsa,	Kürtler	diğer	gruplara	göre	daha	
zararlı	çıkacaktır.

*	 Kürtler,	Irak’ın	güneyinde	yer	almasına	rağmen	petrol	bölgesi	ol-
duğu	için	Kut’u	kendi	sınırlarına	katmak	istemektedir.	Diyala	ve	Selahad-
din	vilayet	meclisleri	referandumun	vilayetlerinde	yapılmaması	için	karar	
çıkarttı.	Bu	kararlar	açıkça	göstermektedir	ki,	Türkmenler	silahlı	çatışmayı	
hiçbir	zaman	tercih	etmemektedir	ve	sorunların	hukuki	yollarla	çözülme-
sinden	yanadır.

*	 Irak’ta	en	çok	birlikte	hareket	eden	grup	Türkmenlerdir.	Irak	Türk-
men	Cephesi	ve	diğer	partilerdeki	Türkmenlerin	de	katılımıyla	Türkmen	
Koordinasyon	Kurulu	kurulmuştur.	Ben	sadece	Irak	Türkmen	Cephesi’ni	
değil,	bütün	kurulu	temsilen	burada	bulunmaktayım.	Millî	konular	günde-
me	geldiği	zaman	bütün	Türkmenler	aynı	noktada	buluşabilmektedir.

*	 Herkes	eleştirilebilmelidir,	kimse	eleştirilemez	değildir.	Yeri	gel-
diğinde	Türkiye’ye	bile	eleştiri	yöneltilebilir.	Irak	Türkmenleri	zor	durum-
da	 kaldığı	 zaman	 herkesten	 yardım	 isteyebilir.	Avrupalıların	 eğittiği	 ve	
silahlandırdıkları	gruplar	Türkmenlere	tehdit	oluşturacaktır.	Bugün	herkes	
bu	tehdidin	farkına	varmalıdır.	Türkmen	halkının	can	güvenliği	tehlikede-
dir.	Bunun	sorumluluğu	Irak	merkezî	hükümetindedir.

*	 Referandum	gerçekleşirse	Türkmenlerin	önünde	–refarundum	son-
rasına	açıklayacağımız–	iki	seçenek	bulunmaktadır.	Türkmenlerin	silahlı	
gücü	olmamasına	rağmen	 istedikleri	üç	kararı	Bağdat	parlamentosundan	

Irak’ta en çok birlikte 
hareket eden grup 
Türkmenlerdir. Irak 
Türkmen Cephesi ve 
diğer partilerdeki 
Türkmenlerin de 
katılımıyla Türkmen 
Koordinasyon Kurulu 
kurulmuştur. 
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çıkartabildiler;	 üstelik	 7	 vekillerine	 karşılık	 60	Kürt	 vekile	 rağmen	 bu	
kararları	aldırabilmişlerdir.

*	 Kerkük,	 Türkmenler	 nezdinde	 bir	 Türkmen	 şehri	 olduğu	 için	
önemlidir.	Kürtler	ise	Kerkük’e	petrolden	dolayı	önem	vermektedir.	Bu	
şehir,	Türkiye	ve	diğer	ülkeler	için	de	önemlidir.

*	 Kerkük	 nüfusu	 sistematik	 olarak	 arttırılmış;	 2003	 sonrasında	
Kürt	 nüfus	 ihraç	 edilmiştir.	 Kürtler,	 Saddam	Hüseyin	 döneminde	Ker-
kük’ün	dışına	göç	etmek	zorunda	kaldıysa	Türkmenler	de	göç	etmek	zo-
runda	kalmıştır.	Dışarıdan	gelen	Kürtler,	Kerkük’te	de	kimlik	çıkartarak	
iki	farklı	vilayete	kayıt	olmaları	sebebiyle	iki	farklı	vilayette	oy	kullan-
maktadır.

*	 Her	millet	kendisine	göre	bir	hedef	belirleyebilir.	Ancak	belirle-
nen	bu	hedefler	kendi	bölgeleriyle	sınırlı	kalmalıdır.	Kendi	bölgeleri	dı-
şında	hedef	belirleyen	gruplar	çatışmalara	neden	olmaktadır.	50	yıl	önce	
Erbil	de	bir	Türkmen	şehriydi.	Telafer’de	mezhep	kavgası	çıkartıldı.	Ku-
zey	Irak’ta	kukla	Türkmenlere	siyaset	yaptırıyorlar.	Bu	kukla	siyasetçiler,	
Türkmen	kotasını	doldurabilmek	için	IKBY	tarafından	desteklenmekte-
dir.	Bu	politikalar	Saddam	Hüseyin’in	uyguladığı	politikalara	benzemek-
tedir.	Saddam	Hüseyin	döneminde	de	Bağdat’ta	rejim	tarafından	destek-
lenen	kukla	Kürt	siyasetçiler	vardı.	Türkmenlerin,	Kuzey	Irak’ta	yeterli	
hakları	yoktur.

*	 Irak	Türkmenleri	arasında	mezhep	kavgası	sadece	Telafer’de	ya-
şanmıştır.	Başka	bir	Türkmen	bölgesinde	mezhep	kavgası	yaşanmamıştır.	
Ancak	Sünni	 ve	Şii	Türkmen	kardeşlerim	oylarına	 bana	 verdiler.	 2014	
senesinde	Telafer’de	yaşananlar	Suriye’de	yaşanan	gelişmelerle	ilgilidir.	
Telafer’deki	mezhep	 kavgası	 dış	 etkilerden	 dolayı	 yaşanmıştır.	 Bağdat	
hükümeti,	PKK’nın	Telafer’e	yaklaşmasına	 izin	vermemektedir.	Kuzey	
ve	güneye	kaçan	Telaferli	Türkmenler	evlerine	geri	dönmek	istemektedir.

*	 Referandumdan	sonra	Erbil	ve	Bağdat	pazarlık	masasına	oturursa	
yapılacak	pazarlık	Türkmen	bölgeleri	üzerinden	yapılacaktır.	Türkmen-
ler,	kendi	üzerlerinden	verilecek	hiçbir	bedeli	kabul	etmeyecektir.	Erbil	
ve	Bağdat	hükümeti	arasında	gizli	bir	anlaşma	yapılmasını	istemiyoruz.	
Böyle	bir	gizli	anlaşma	savaşa	neden	olabilir.

*	 Kerkük’ten	petrol	çıkartılmaktadır.	Ancak	Kerkük’te	günlük	kaç	
varil	petrol	çıkarıldığı	açıklanmamaktadır.	Habur	Sınır	Kapısı’nın	kont-
rolü	 için	3	yıl	kendi	arasında	 savaşan	KDP	ve	KYB,	Kerkük	petrolleri	
için	de	uzun	yıllar	savaşmayı	göze	alacaktır.	Bölgede	yaşanan	çatışma-
lardan	 en	 çok	Türkmenler	 etkilenmektedir.	Çünkü	 çatışmalar	Türkmen	
bölgelerinde	yaşanmaktadır.	Batının	verdiği	silahların	Türkmenlere	karşı	
kullanılmasından	endişe	duymaktayız.	Silahlar	bu	şekilde	kullanılırsa	bu	
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durumu	 uluslararası	 kamuoyunda	
açıklayacağız.

*	 Irak	 Türkmenleri,	 Tür-
kiye’deki	 ve	 diğer	 ülkelerdeki	
STK’ların	 desteğine	 ihtiyaç	 duy-
maktadır.

*	 Türkmenler	ile	Kürtler	be-
raber	 yaşamaktadır	 ve	 birbirlerine	
karşı	 bir	 düşmanlık	 duymamakta-
dır.	Ancak	Kerkük	Valisi	Necmed-
din	Kerim	 gibi	 bazı	 Kürt	 siyaset-
çiler	 iki	grup	arasında	düşmanlığa	
neden	 olacak	 hareketlerde	 bulun-
maktadır.	Bu	 durum	da	Türkmen-
ler	ile	Kürtler	arasındaki	ilişkileri	etkilemektedir.

*	 Musul	 ve	Sincar,	 IŞİD’e	 teslim	 edilirken	Musul’da	 Irak	 ordusu,	
Sincar’da	ise	peşmerge	vardı.	Haşdi	Şaabi	Irak’taki	dinî	mercilerin	fetva-
sıyla	 IŞİD’e	 karşı	 savaşması	 için	 kurulmuştur.	Bugün	Haşdi	Şaabi,	 Irak	
ordusuna	yardımcı	olmaktadır.	Haşdi	Şaabi’ye	İran	destek	verdiyse,	peş-
mergeye	de	Türkiye	destek	vermiştir.	Herkes	hata	yapabilir,	Haşdi	Şaabi	
içerisinde	 de	 bazı	 kişiler	 hata	 yapmış	 olabilir.	Ancak	Haşdi	 Şaabi,	 Irak	
Parlamentosu’nun	 aldığı	 karara	 göre	 resmî	 güvenlik	 güçlerine	 bağlı	 bir	
kurumdur.

*	 Kerkük’e	 sadece	 peşmerge	 değil,	 PKK’lı	 teröristler	 de	 getirildi.	
Türkmenlerin	de	Kerkük’te	gönüllü	Türkmen	gücü	var.	Ayrıca	hem	Haşdi	
Şaabi’nin	içerisinde	hem	de	kendi	köylerini	koruyan	ve	aşiretlerinden	olu-
şan	Türkmen	silahlı	güçler	de	bulunmaktadır.

*	 Goran	 Hareketi	 referandum	 için	 yapılan	 IKBY’deki	 parlamento	
oturumlarını	boykot	etmektedir.	Bu	durum	Kürt	grupların	kendi	arasındaki	
sorunların	çözülmediğini	ve	devam	ettiğini	göstermektedir.	Türkmenlerin	
birlik	olmadığı	konusunda	eleştiriler	var;	ama	kimse	Kürtlerin	arasındaki	
bu	ayrılıkları	dile	getirmemektedir.	Referandumu	Kürtlerin	kendilerinden	
bile	kabul	etmeyen	gruplar	varken,	diğerleri	nasıl	kabul	edecektir.

*	 Irak	 ve	Suriye	Türkmenleri,	 aynı	 bölgenin	 insanlarıdır	 ve	 arala-
rında	fikir	birliği	bulunmaktadır.	Suriye	Türkmenleri,	gelecekte	Suriye’de	
kurulacak	yeni	siyasi	yapının	içerisinde	yer	almalıdır.

*	 Kerkük’te	yaşanan	gelişmeler	yeterince	Türkiye’nin	gündeminde	
yer	almamaktadır.	Irak	Türkmenleri,	Osmanlı	İmparatorluğu’nun	yıkılışın-
dan	beri	100	yıl	boyunca	kendi	kaderlerine	teslim	edilmiştir.	1959	yılın-
da	Kerkük’te	gerçekleşen	Türkmen	katliamının	Türkiye’deki	gazetelerde	

Goran Hareketi 
referandum için yapılan 
IKBY’deki parlamento 
oturumlarını boykot 
etmektedir. Bu durum 
Kürt grupların kendi 
arasındaki sorunların 
çözülmediğini ve devam 
ettiğini göstermektedir. 
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yayınlanmaması	 için	 sansür	 kararı	 çıkartılmıştır.	 Bütün	 bunlara	
rağmen	Türkmen	milleti,	bugün	Irak’ta	var	olmaya	devam	etmek-
tedir.

*	 Türkmenler	Kerkük’te	ortak	yaşam	istiyor.	Bunun	tek	şartı	
Türkmen	kimliğinin	üzerinde	oyun	oynanmamasıdır.

*	 Mesud	Barzani’nin	başkanlık	süresi	dolmuştur.	Kendisine,	
başkanlık	süresinin	2	yıl	arttırılmasını	karşılığında	tartışmalı	böl-
gelerde	referandumun	yapılmaması	teklifi	götürüldü.

*	 IKBY,	 Bağdat	 hükümetinden	 bütçe	 payını	 alamadığını	
söylemektedir.	Ancak	IKBY	yaptığı	petrol	satışlarından	bütçeden	
alması	gereken	payını	almaktadır.	IKBY,	elde	ettiği	petrol	gelirle-
rine	ek	olarak	kaçak	petrol	satarak	daha	fazla	gelir	elde	etmektedir.

*	 Birleşmiş	Milletler,	Kerkük’e	özel	 statü	verilmesini	 des-
teklemektedir.	Eğer	Kerkük’e	özel	bir	statü	verilirse,	Kerkük	hiç-
bir	yere	bağlı	olmadan	yönetilecektir.


