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odern Irak devletinin Os-
manlı Devleti sonrasında
İngiltere’nin bugünkü Irak

topraklarında kurulmasının ar-
dından, Osmanlı döneminin yö-
neticileri olan Türkmenler, yani
Irak Türkleri, yönetici konumun-
dan geriye düşmüş ve Irak’ta hiçbir
dönemde hak ettikleri haklara sa-
hip olamamıştır. Bunun yerine
asimilasyon, baskı, sindirme ve
şiddet eylemleri gibi insanlık dışı
uygulamalara maruz kalmışlardır.
Özellikle Saddam Hüseyin rejimi
tarafından Türkmenler üzerinde
kurulan baskı, rejimin devrilme-
sinden 20 yıl gibi bir süre geçme-
sine rağmen etkisini devam ettir-
mektedir. Türkmenlerin devlet
mekanizmasından büyük ölçüde
dışlanması, siyaset yasağı, Türk-
men liderlerin asılması gibi Türk-
men kimliğinin yok edilmesine
yönelik politikalar, Türkmenlerin
yeni Irak’ta etkin bir siyaset izle-
mesini de sınırlamaktadır. 

IRAK’TA TÜRKMEN
KİMLİĞİN ZORLU SÜRECİ 

Bu açıdan 16 Ocak 1980’de Türk-
men liderler Doç. Dr. Necdet Ko-
çak, Albay Abdullah Abdurrahman,
Dr. Rıza Demirci ve Adil Şerif ’in
Saddam Hüseyin rejimi tarafından
idam edilmesi, daha sonra aynı
yıl içerisinde 70’e yakın Türkmen
aydının daha aynı uygulamaya ma-
ruz kalması Türkmen tarihinin
önemli dönüm noktalarından biri
olmuştur. Bu anlamıyla söz konusu
uygulama 1924’teki Levi Katliamı,
1946’daki Gavurbağı Katliamı,
1959’daki Kerkük Katliamı’nın ar-
dından Türkmenler açısından Irak
tarihindeki en büyük travmalardan
biri olmuştur. Zira Irak’ta, Türk-
menlerin siyasi ve sosyal örgütlü
hayatına yön veren isimler kısa
bir süre içeri-
sinde idama
mahkûm edi-
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lerek, hakları yenen Türkmenlerin
örgütlü bir bütünlük ve hareket
oluşturulmasının önüne geçilmiş-
tir. Böylece Irak’taki Türkmenlere
yön verebilecek aydın ve yetişmiş
insanlar saf dışı bırakılmıştır. Bu
kişiler dışındaki aydın ve lider
özellikli kişiler ise ya Irak dışına
kaçmış ya da geri çekilerek halktan
kopmuştur. Böylece Türkmenlere
yön verebilecek yeni aydın ve aydın
hareketlerinin ortaya çıkması da
engellenmiştir. 

Tarihin şiddetle anılan yıllarına
bir not olarak düşülen bu olay,
Irak’taki Türk kimliğinin geleceğini
etkileyen en önemli olaylardan
biri olarak nitelendirilebilir. Bu
olayla birlikte Türkmenler daha
kapalı bir toplum hâline gelirken,
yapılanların cezasız kalması ya da
göz ardı edilmesiyle Türkmen hal-
kının Irak devletine olan inancını
azalttığını ifade etmek mümkün-
dür. Nitekim bu olayın ardından
da Türkmenlere yönelik baskı ve
asimilasyon politikaları devam et-
miş, 1991 Altunköprü Katliamı,
1996 Erbil Katliamı gibi olaylar
Irak’taki Türkmen tarihinde iz bı-

rakan acı olayların başında yer al-
mıştır. Her ne kadar Türkmen ha-
reketi yeniden canlanmış olsa da
Irak’taki denklem içerisinde varlığı
derecesinde yer aldığını söylemek
mümkün değildir. Bu varlık sadece
siyasi açıdan değil, ekonomik, kül-
türel ve sosyal alanda da yeteri
kadar kendini gösterememektedir.
Türkçe eğitim veren okullara giden
öğrenci sayısı her geçen gün azal-
dığı gibi bazı okullar da kapan-
makla karşı karşıya kalmaktadır.
Erbil başta olmak üzere Kerkük
gibi Türkmenlerin yoğunlukta ya-

şadığı yerlerde ekonomiyi ve pazarı
elinde bulunduran Türkmenler ya-
vaş yavaş kaybetmektedir. Türk-
menler siyasi ve sosyal haklar açı-
sında kazanım sağlamış olsalar
bile Türkmenler Irak’ta hak ettikleri
seviyeye gelememiştir. Nitekim
Türkmen kimliği Irak’ta gittikçe
erozyona uğramaktadır.

2003 SONRASI
TÜRKMENLERİN DURUMU

Türkmenler 2003 sonrası Irak’taki
siyasi sistem içeri-

sinde hak ettikleri
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pozisyona gelemezken hem yerel
hem de genel politikada günden
güne geri plana atılmıştır. Özellikle
doğrudan Türkmenlere yönelik
yapılan saldırı eylemleri, fidye kar-
şılığı adam kaçırma, suikastlar,
Kerkük, Telafer ve Tuzhurmatu
başta olmak üzere Türkmen yer-
leşimlerinde yaşanan bombalı sal-
dırılar devam etmiştir. Irak’taki
siyasi çekişme Türkmenlere siyasi
kazanımlar sağlarken, bu çekiş-
menin ortaya çıkardığı güvenlik
boşluğu Irak’taki en korumasız
halk olan Türkmenleri olumsuz
etkilemiştir. Irak merkezî hükû-
metinin güvenlik birimlerini siyasal
amaçlar doğrultusunda kullanma-
sının yanında Türkmen bölgelerine
yeteri kadar güvenlik ve koruma
sağlayamaması, Türkmenleri şiddet
eylemleriyle karşı karşıya bırak-
mıştır. 

Terör örgütü IŞİD’in özellikle
Türkmen bölgelerine yaptığı
insanlık dışı saldırılar da göz
ardı edilmemelidir. Her ne
kadar uluslararası kamuoyunda
etkili olabilecek ölçüde yer
almasa da IŞİD’in kimyasal
silahla saldırı yaptığı tek bölge
Türkmen yerleşimleri olan
Kerkük’e bağlı Tazehurmatu ve
Beşir olmuştur.

Özelikle 2014 Haziran’ında terör
örgütü IŞİD’in Irak’ta hâkimiyet
bölgeleri oluşturmasından sonra,
siyasi olarak geri planda kalan
Türkmenler, IŞİD’in ortaya çıkar-
dığı bütün olumsuzluklarla karşı
karşıya kalmıştır. Türkmenler doğ-
rudan IŞİD’in hedefi hâline gelir-
ken, IŞİD’in kontrol ettiği ya da

etkide bulunduğu başta Telafer ve
Musul olmak üzere, Kerkük, Tuz-
hurmatu, Diyala gibi yerlerden
göç etmek zorunda kalmıştır. Bi-
lindiği kadarıyla 600 binden fazla
Türkmenin mülteci konumuna
düştüğü söylenmektedir.

Türkmenlerin bir kısmı Irak’ın gü-
neyindeki Necef, Kerbela ve Hille
gibi bölgelere göç ederken, bir
kısmı Irak’ın kuzeyinde Duhok ve
Erbil’e bir kısmı ise Türkiye’ye göç
etmek zorunda kalmıştır. Böylelikle
Türkmenler göç ettikleri bölgelerde
azınlık nüfus konumuna düşm-
üştür. Terör örgütü IŞİD’in özellikle
Türkmen bölgelerine yaptığı in-
sanlık dışı saldırılar da göz ardı
edilmemelidir. Her ne kadar ulus-
lararası kamuoyunda etkili olabi-

lecek ölçüde yer almasa da IŞİD’in
kimyasal silahla saldırı yaptığı tek
bölge Türkmen yerleşimleri olan
Kerkük’e bağlı Tazehurmatu ve
Beşir olmuştur. Hâlen bu kimyasal
saldırının etkileri bölge halkı üze-
rinde görülmektedir. Öte yandan
700’den fazla Türkmen kadının
da hâlen IŞİD’in elinde bulunduğu
bilinmektedir. Bu konuyla ilgili
Irak’taki en büyük Şii dinî merci
Ayetullah Ali es-Sistani dahi açık-
lama yapma gereği duymuştur.
Sosyal hayatın uzağında kalan
Türkmenler, gittikleri bölgelerde
yabancılık çekmiş, işsizlik, eğitim-
sizlik gibi sorunlarla karşı karşıya
kalmıştır.  Aralık 2017 itibarıyla
IŞİD’in toprak hâkimiyeti bitirilmiş
olsa bile Kerkük ve çevresindeki
Türkmen bölgelerinde IŞİD’in et-
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kinliği devam etmekte ve terör
saldırıları gerçekleştirmektedir.
Öte yandan IŞİD’le birlikte özellikle
Telafer’deki Türkmenler arasında
çıkan mezhepsel gerginliğin de gi-
derilmesi, Telafer’e Türkmenlerin
dönüşü öncesinde en önemli ko-
nulardan biri olmuştur. Nitekim
hâlen Tuzhurmatu’nun çevresin-
deki Türkmen yerleşimleri Yengice
ve Bastamlı, IŞİD’den temizlense
bile, buradan göç eden Türkmenler
hâlen yerlerine tam anlamıyla dö-
nebilmiş değildir. 

Kısa vadede Türkmenlerin sorun-
larına bir çözüm üretilmesi çok
mümkün görünmemektedir. IŞİD
sonrası yeniden yapılanma ve si-
yasi-sosyal dengelerin sağlanması
için büyük çabaya ihtiyaç duyul-

maktadır. Bu kapsam içerisinde
Türkmenlerin sorunlarının en azın-
dan bir kısmının çözümü için ça-
lışılması, Türkmenleri az da olsa
rahatlatacaktır. Ancak Irak’taki si-
yasi, ekonomik, sosyal ve güven-
likle ilgili konulardaki istikrarsızlık
özellikle Türkmenleri olumsuz
yönde etkilemektedir. Örneğin,
Ekim 2021’de yapılan erken par-
lamento seçimlerinin ardından
hükûmetin kurulması bir yıldan
fazla süre almış, bu durum ülkede
istikrarsızlık ortaya çıkarmıştır.
Bu nedenle Türkmenlerin sorun-
larının çözülmesine ilişkin etkili
adımlar atılması mümkün olma-
mıştır. Daha da ötesinde Türk-
menlere yeni hükûmet içerisinde
de bakanlık verilmemesi, Türk-
menleri siyasal sürecin dışında bı-

rakmıştır. Bu noktada Türkmen-
lerin haklı davasının iç kamuoyu
ve uluslararası alanda daha etkili
biçimde anlatılması ve farkındalık
oluşturulması gerekmektedir. Bu
nedenle öncelikle Türkmenlerin
daha bütüncül ve etnik, mezhebî,
siyasi çıkar ayrışmalarından uzak
durarak Türkmen kimliğini önce-
leyerek hareket etmesi Türkmen-
lerin sorunlarının çözülmesindeki
en kritik konudur.

Tarihsel travmaların aşılması
için Türkmenlerin önüne
politika yapıcılar ve aydınlar
tarafından kısa, orta ve uzun
vadeli hedefler konularak belirli
amaca yönelik yol haritaları
çizilmesi, Türkmenlerde hedef
birliğini kolaylaştırabilir.

Sonuç olarak Türkmen liderlerin
asılmasının üzerinden 43 yıl geç-
mesine rağmen hâlen bu olaylar
üzerinden politika üretmek bir
fayda sağlamayacaktır. Tarihsel
travmaların aşılması için Türk-
menlerin önüne politika yapıcılar
ve aydınlar tarafından kısa, orta
ve uzun vadeli hedefler konularak
belirli amaca yönelik yol haritaları
çizilmesi, Türkmenlerde hedef bir-
liğini kolaylaştırabilir. Bu olaylar
her zaman akılda tutularak ve
unutulmasına izin verilmeyerek,
Türkmen kimliğinin daha da güç-
lenmesine katkı sağlanabilir. Bu
açıdan önemli olan tarihte yaşamak
değil, tarihi yaşayarak tarih yaz-
maktır. Türkmen siyasetçilerin de
gelecek için çıkmaz oluşturan so-
runların çözümüne katkı yapması,
tarihe Türkmenler adına düşülecek
önemli bir not olacaktır. ∂
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