
Vilayet kabul edildikleri
dönemde Telafer’in
nüfusunun Tikrit ve
Duhok’tan fazla olmasına
rağmen Telafer’in vilayet
yapılmaması; Irak’ta Türkmen
nüfusun çoğunlukta olduğu
bir ilçenin vilayet yapılmaması
yönündeki siyasi iradenin
açıkça ortaya çıkmasına neden
olmuştur.
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M usul’un yaklaşık 70 km
kuzeybatısında yer
alan, Türkiye sınırına

110 km mesafede bulunan Irak’ın
en büyük ilçesi ve bir Türkmen
kenti olarak bilinen Telafer’in il
(vilayet) statüsüne kavuşması,
Irak’ın farklı dönemlerinde gün-
deme gelen bir konu olmuştur.

Nitekim Telafer’in vilayet statüsü
kazanması hususu Irak Türkmen-
lerinin ve bilhassa Türkmen siyasi
partilerinin uzun dönemdir gün-
dem maddelerinden biri olmuş
olmasına karşın bu çabalar sonuç-
suz kalmıştır. Irak Planlama Ba-
kanlığına bağlı Ulusal İstatistik
Merkezinin verilerine göre, 2018
yılı itibarıyla Irak’ın en büyük ilçesi
konumunda bulunan Telafer’de
çevre köyler ve nahiyelerle birlikte
511.000 nüfus yaşarken ilçe mer-
kezinin nüfusu 215.000 olarak bi-
linmektedir.

Telafer’in Statüsüne İlişkin
Gelişmeler

Telafer ilçesinin vilayet statüsüne
kavuşturulması meselesi ilk kez
1976 yılında gündeme gelmiştir.
Yalnızca Telafer değil; 1976’da Te-
lafer ile birlikte Necef, Tikrit ve
Duhok ilçelerinin de ilçe statü-
sünden vilayet statüsüne dönüş-
türülmesi için çalışmalar başlatıl-
mıştır. Fakat çalışmaların netice-
sinde Telafer dışındaki diğer üç
ilçe vilayet statüsü kazanırken Te-
lafer vilayet statüsü kazanma hakkı
elde edememiştir. Vilayet kabul
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edildikleri dönemde Telafer’in nü-
fusunun Tikrit ve Duhok’tan fazla
olmasına rağmen Telafer’in vilayet
yapılmaması; Irak’ta Türkmen nü-
fusun çoğunlukta olduğu bir ilçenin
vilayet yapılmaması yönündeki si-
yasi iradenin açıkça ortaya çıkma-
sına neden olmuştur. Diğer yandan
Telafer’e yönelik bu tavrın sergi-
lenmesinde, Telafer nüfusunun
büyük çoğunluğunun Türkmen
olması ile birlikte Türkiye sınırla-
rına oldukça yakın bir konumda
bulunmasının da etkisi olduğunu
söylemek yanlış olmayacaktır. Alı-
nan bu karar, Irak’ta Türkmenlerin
siyasi, ekonomik ve toplumsal
alanda meşru haklarını ararken
karşılaştıkları zorlukları; etnik ve
dinî oluşumlar içerisinde Türk-
menlere yönelik sergilenen ayrım-
cılığı bir kez daha somut şekilde
gözler önüne sermiştir. 

2014 ile birlikte önce Musul’u,
ardından diğer bölgelerle
Irak’ın üçte birini kontrol eden
terör örgütü IŞİD varlığı;
Telafer’in vilayet olması ve
diğer tüm siyasi tartışmaların
bir kenara bırakılmasına neden
olmuştur.

2002 yılında Telafer’in vilayet ol-
ması hususu tekrar gündeme gel-
miş olsa da ABD’nin Irak’ı işgali
ve sonrasında yaşananlar konunun
bir kez daha askıda kalmasına, bir
sonuca ulaşılmamasına neden ol-
muştur. İşgal sonrasında 2005 yı-
lındaki seçimlerde Irak’taki Türk-
men siyasi partileri, işgal sonrası
yeni siyasi ortamda Telafer’in vi-
layet olması yönündeki taleplerini

yinelemiş hatta bu husus Irak
Türkmen Cephesi’nin (ITC) 2005
yılındaki seçim programında yer
almıştır. Pek çok Türkmen siyasi
ise Telafer’in vilayet statüsüne ka-
vuşturulmasını seçim vaadi olarak
dile getirmiştir.

2014’te Irak Bakanlar Kurulu, dö-
nemin Türkmen Bakanları Casim
Muhammed Cafer (Gençlik ve
Spor Bakanı) ve Turhan Müftü’nün
(Vilayet İşlerinden Sorumlu Devlet
Bakanı) önerileri üzerine anaya-
sanın 61 ve 80. maddelerine da-
yanarak Telafer’in vilayet olmasını
öngören yasa tasarısını onaylamış
ve kararın oylanması için parla-
mentoya sunmuştur. Ancak Musul
ve Selahaddin vilayetinin yerel hü-
kûmetleri, Telafer’in vilayet olma-
sına karşı çıkmıştır. Özellikle Irak
Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY)
bağlı Kürt siyasi partiler, Irak’taki
“tartışmalı bölgeler” statüsünde
değerlendirilen bölgelerden biri
olan Telafer’in il statüsü kazana-
mayacağını; aksi takdirde bu du-
rumun anayasanın 140. maddesine
aykırı olacağını öne sürmüşlerdir.
Bakanlık Kurulunun almış olduğu
kararın parlamento tarafından
onaylanmasını isteyen Telafer halkı
ise Şubat 2014’te bu yönde pro-
testo gösterileri düzenlemişlerdir.

Fakat 2014 yılı Irak’ın işgal, iç
savaş ve terör sarmalı içerisinde
yaşadığı onlarca yılın ardından
tecrübe edeceği yeni bir karanlık
dönemin başlangıcı olmuştur.
2014 ile birlikte önce Musul’u, ar-
dından diğer bölgelerle Irak’ın üçte
birini kontrol eden terör örgütü
IŞİD varlığı; Telafer’in vilayet ol-
ması ve diğer tüm siyasi tartış-
maların bir kenara bırakılmasına
neden olmuştur. Irak, 2014-2017
yılları arasında IŞİD terörünün
ağır zulmü altında mücadele ve-
rirken bilhassa Irak’ın kuzeyinde
yer alan Türkmen bölgeleri de bu
zulmü en derinden hissetmiştir.

IŞİD Sonrasında Telafer ve
Yoğunlaşan Vilayet Statüsü
Meseleleri

2017’de Irak hükûmetinin IŞİD’e
karşı zafer ilan etmesinin ardından
Telafer’de ciddi bir yeniden inşa
ihtiyacı doğmuştur. Buna paralel
olarak ilçede nüfusun büyük bir
kısmının göç etmesi nedeniyle alt-
yapı ve üstyapıda gerçekleştirilecek
yeniden imar süreci, ilçeden göç
eden nüfusun tekrar dönmesi için
daha da önem kazanmıştır. Fakat
2017’den bu yana hâlen ilçede
ciddi anlamda bir inşa sürecine
girişilmediği gibi bölgeden göç et-
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mek durumunda kalan Türkmen
halkın büyük kısmı da henüz Te-
lafer’e dönebilmiş değildir. Zira
yeniden inşa sürecinden ziyade
günümüzde Telafer’deki temel
kamu hizmetlerinin pek çoğu dahi
sağlanamamaktadır. Nitekim Irak
Bağımsız Yüksek İnsan Hakları
Komiserliği Üyesi Ali Beyatlı, Te-
lafer’in Irak hükûmeti ve ülkede
faaliyet gösteren uluslararası ör-
gütler tarafından ihmal edildiğini
birçok kez ifade etmiştir.

2019’un Mayıs ayında Irak Baş-
bakanı olarak görevi üstlenen Mus-
tafa Kazımi’nin, IKBY’deki temas-
ları kapsamında Halepçe’ye yaptığı
ziyaret ve ziyaret esnasında Ha-
lepçe’nin vilayet statüsü kazanması
için bir komisyon kurularak çalış-
maların başlatılacağını açıklaması
yeni tartışmaları da beraberinde
getirmiştir. Kazımi’nin söz konusu
açıklamasının ardından Irak’taki
Türkmen kamuoyu ve Türkmen
siyasiler, yıllardır Irak’ın gerek nü-
fus gerekse de idari sınırlarının
genişliği açısından en büyük ilçesi
konumunda olmuş Telafer’in vi-
layet statüsü kazanmasına yönelik
hiçbir çalışma yapılmazken Ha-
lepçe’nin vilayet yapılma çalışma-
larının Başbakan tarafından bizzat
ele alınmasını tepkiyle karşılamış-
lardır. Türkmen asıllı Musul Mil-
letvekili Muhtar Musevi, Kazı-
mi’nin açıklaması sonrası Telafer’in
vilayet yapılması gerektiği husu-
suna vurgu yaparak ilçenin hâli-
hazırdaki sınırlarıyla birlikte vilayet
olmak için hazır olduğunu açıkla-
mıştır.

Hiç kuşkusuz Telafer’in vilayet ol-
ması, on yıllardır bu uğurda önemli
çabalar ortaya koymuş Irak Türk-
menleri için pek çok olumlu sonucu

beraberinde getirecektir. Özellikle
ilçeden göç etmiş nüfusun dönüşü
için önemli bir cazibe sağlayacak
ve IŞİD’in getirdiği yıkımın da or-
tadan kaldırılması için idari an-
lamdaki süreçlerin önündeki tı-
kanıklıkların daha kolay çözümünü
sağlayacaktır. Telafer’de hâlihazırda
146 devlet kurumu faaliyet gös-
termektedir. Bunun yanı sıra bir
üniversite (Telafer Üniversitesi),
234 ilkokul, 70 ortaokul ve lise
de burada bulunmaktadır. Altyapı
ve üstyapının işlerliği ve kamu
hizmetlerinin sağlanması ile bir-
likte söz konusu bu kurumlar çok
daha işlerlik kazanabilecek; öte
yandan buğday yetiştiriciliği gibi
tarımsal faaliyetlerle birlikte geç-
mişte olduğu gibi kentin finansal
gelişiminin de önü açılabilecektir. 

Tüm bu olumlu yanlarının öte-
sinde, Telafer’in vilayet statüsü
kazanıp kazanamayacağı sorusu
hiç şüphesiz Irak’ın gerçeklikleri
ile birlikte ele alınmalıdır. Zira
mevcut veyahut da yakın gelecek-
teki hükûmetlerin Telafer’e vilayet
statüsünü kazandırma girişimleri,
bölgede hükûmetlerin altından
kalkamayacağı pek çok tartışmayı
beraberinde getirecektir. Evvela
Telafer’in Irak’taki tartışmalı böl-
gelerden biri olması ve tartışmalı
bölgelerin merkezî hükûmet ve
IKBY arasındaki statülerinin ne
olacağına dair çözümsüzlük, Telafer
noktasında atılacak adımları da
engelleyecektir. Zira tıpkı Telafer
gibi, diğer bir tartışmalı bölge olan
ve Türkmen nüfusun yoğun olarak
yaşadığı Tuzhurmatu da aynı sorun
ile karşı karşıya kalmıştır. 2014’te
alınan Bakanlar Kurulu kararı ne-
ticesinde Tuzhurmatu, Felluce ve
Ninova Düzlüğü denilen yerlerin
il yapılması Bakanlar Kurulu ta-

rafından tartışılmış ve ilgili taraf-
ların konuya dair yasa hazırlığı
yapması tavsiye edilmiştir. Fakat
Tuzhurmatu’nun tartışmalı böl-
geler içerisinde yer alıyor oluşu,
karar alıcılar üzerinde önemli bir
baskıya neden olmuş ve söz ko-
nusu karar şimdilik rafa kaldırıl-
mıştır.

Öte yandan siyasi, ekonomik, top-
lumsal ve güvenlik anlamında hâ-
lihazırda birçok kronik problemini
çözememiş, aksine daha da zor
bir dönem ile karşı karşıya olduğu
görülen Irak hükûmetinin en azın-
dan yakın gelecekte Telafer’in vi-
layet olması gibi bir gündeminin
olmayacağı gözlemlenmektedir.
Bu çerçevede Kazımi’nin Halep-
çe’nin vilayet olma meselesini gün-
deme getirmesi, parlamentodaki
gücünü arttırmak amacıyla Kürt
siyasi partilerin desteğine duyduğu
ihtiyacın bir yansıması olarak de-
ğerlendirilebilir. Dolayısıyla Ha-
lepçe’nin vilayet olması tartışma-
larının tekrar gündeme getirilme-
sinden de anlaşılabileceği gibi,
Irak’ta siyasi birtakım hedeflere
ulaşmak amacıyla bu tür konuların
birer pazarlık unsuru olarak kul-
lanılması olağan bir durum olarak
kendini göstermektedir. Bu an-
lamda Iraklı Türkmenlerin, Telafer
konusu dâhil Türkmen davasındaki
haklılıklarını elde etmek için Irak
siyasetinde güçlü bir konumda
bulunmaları son derece elzemdir.
Türkmenlerin nitelikli siyasiler va-
sıtasıyla gerek Irak Parlamento-
sunda gerekse de yerel hükûmet-
lerdeki güçlü temsili, geçmişten
bugüne Türkmenlerin lehine çoğu
zaman bilinçli şekilde çözümsüzlüğe
itilen meselelerin Türkmenler lehine
sonuçlanabilmesi için son derece
büyük önem taşımaktadır.
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