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GİRİŞ

ITC’DE BAŞKANLIK DEĞİŞİMİ

10 EKİM 2021 PARLAMENTO SEÇİMLERİ VE SONUÇLARI

TÜRKMENLERİN MERKEZÎ HÜKÛMETTE TEMSİL ARAYIŞI

KERKÜK VALİLİĞİ TARTIŞMALARININ YENİDEN GÜNDEME GELMESİ

TÜRKMEN BÖLGELERİNDE GÜVENLİK DURUMU

TÜRKMEN BÖLGELERİNDE İNSAN HAKLARININ DURUMU

SONUÇ



921’de krallık olarak kurulan Irak dev-
leti 100 yaşını doldurmasına rağmen 
Irak’ın üçüncü kurucu unsuru olan 

Türkmenler, siyasi, kültürel ve sosyal haklarına 
kavuşamamıştır. Irak devleti, yüzyıl içerisinde 
önemli değişimler geçirmiştir. 1958’de gerçek-
leşen Hür Subaylar darbesiyle Irak, krallıktan 
cumhuriyete geçmiştir. Türkmen aydınların Os-
manlı Devleti’ndeki tecrübeleri Irak’ın kurumla-
rında kurucu rol almalarını sağlamıştır. Ömer Ali 
Bayraktar, Mustafa Ragıp Paşa gibi Irak Ordusu-
nun Türkmen komutanları, örneğin 1948 Filistin 
Savaşı’nda önemli roller üstlenmişlerdir. Irak’ın 
kuruluşunda önemli rol üstlenen Türkmenler 
gerek kraliyet döneminde gerekse cumhuri-
yet döneminde birçok mezalimle karşı karşıya 
kalmıştır. Kraliyet ve cumhuriyet döneminde-
ki gelişmeler ve 2003 yılından sonra Türkmen 
bölgelerinin tartışmalı olarak nitelendirilmesi 
gibi meseleler, Türkmenlerin mevcut durumu-
nu etkilemeye devam etmektedir. 

10 Ekim 2021 erken parlamento seçimleri, 
İran ve ABD arasındaki gerilimin Irak yansıma-

ları Irak’ın tüm etnik ve dinî gruplarını yakından 
ilgilendirdiği gibi Türkmenleri de yakından ilgi-
lendirmiş ve etkilemiştir. Bu bağlamda Irak’taki 
yeni hükûmetin kurulma süreci ve ABD ve İran 
arasında Irak üzerinden yaşanan gerginliklerin 
olumsuz etkileri Türkmenlerin Irak’taki duru-
munu dolaylı ve doğrudan etkileyen hususlar 
olmuştur. Öte yandan her ne kadar 2017’de te-
rör örgütü IŞİD’e karşı Irak merkezî hükûmeti 
tarafından zafer ilan edilmiş olsa da 2020 yılın-
da olduğu gibi 2021 yılında da IŞİD eylemleri 
devam etmiştir. Özellikle Türkmen bölgelerinin 
IŞİD gibi terör örgütlerinin hedefi hâline geldi-
ği görülmüştür. Diğer yandan 2021 Türkmen 
siyasetinde Irak Türkmen Cephesi (ITC) baş-
kanlığındaki değişiklikler, seçim tecrübesi gibi 
önemli gelişmeler meydana gelmiştir. Bu ça-
lışmada, 2021 yılında Türkmen bölgelerindeki 
siyasi ve güvenlikle ilgili gelişmelerin yanı sıra 
Türkmenlerin merkezî ve yerel hükûmetlerde 
temsil arayışı ve insan hakları durumu gibi ge-
lişmeler incelenecek ve Türkmenler açısından 
önümüzdeki süreçte neler yaşanabileceğine 
dair çıkarımlar yapılmaya çalışılacaktır.

3www.orsam.org.tr
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28 Mart 2021 tarihinde Erşat Salihi baş-

kanlığında ITC yürütme kurulunun gerçek-

leştirdiği olağanüstü toplantıda Hasan Turan, 

ITC başkanı olarak seçilmiştir. Değişimin ge-

rekçesi, Salihi’nin milletvekilliği göreviyle ITC 

başkanlığını yürütmekte yaşadığı yoğunluk 

olarak gösterilmiştir. Bu değişimle birlikte 

ITC içerisinde de bazı değişiklikler söz konu-

su olmuştur. Bu değişikliğin 10 Ekim 2021’de 

gerçekleşen seçimlere bir hazırlık olarak 

değerlendirmek yanlış olmayabilir. Bu de-

ğişim kapsamında Kerkük İl Başkanı Hişam 

Bayraktar ve Selahaddin İl Başkanı Heytem 

Haşim Muhtaroğlu, ITC başkanı yardımcıları 

olarak seçilmiştir.1 Yapılan bu değişikliklere 

bakıldığında Türkmenlerin en önemli yerle-

şim yerlerinden biri olan Musul’un başkanlık 

düzeyinde temsil edilmediği görülmektedir. 

Dolayısıyla gelecek süreçte Türkmen bölge-

lerinin ITC içerisinde temsiline riayet edilme-

si, ITC’nin tüm Türkmen bölgelerini kapsama-

sı açısından önemlidir.

1 “Irak Türkmen Cephesi’nin yeni başkanı belli oldu”, Rudaw, 28 Mart 2021, (Erişim Tarihi: 25 Aralık 2021). 

2003 yılında Türkmenler, karşılaştıkları so-
runları aşmak için bir araya gelme ve kendi 
aralarındaki çok başlılık sorununu giderme 
çabası içerisine girmişlerdir. Türkmenler, gös-
terdikleri tüm çabalara rağmen Irak’ta siyaset, 
güvenlik, ekonomi ve kültür alanlarında zayıf 
kalmışlardır. ITC’deki başkan değişikliği, yeni 
bir Türkmen siyasetine gidilmesi şeklinde de 
okunabilir. Nitekim ITC Başkanı Hasan Turan, 
13 Kasım 2021’de yaptığı açıklamada Türk-
men toplumunu ilgilendiren stratejik hedefleri 
gerçekleştirmek için “ortak liderlik ve vizyon” 
çağrısında bulunmuştur. Hasan Turan’ın açık-
lamasından yola çıkarak, Türkmenlerin ge-
lecek süreçteki hedefleri aşağıdaki şekilde 
özetlenebilir:  

• Türkmen bölgelerinde güvenlik statükosu-
nun korunması ve federal silahlı kuvvetle-
rin Türkmen bölgelerinde güçlendirilmesi

• Türkmenlerin merkezî hükûmette, bölge 
ve yerel hükûmetlerde kurucu unsur ola-
rak temsillerinin sağlanması

ITC’DE BAŞKANLIK 
DEĞIŞIMI Irak Türkmen Cephesi’ne göre, Peşmerge'nin Kerkük'e 

dönüşü petrol krizi yaratabilir.
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• Türkmen bölgelerinin imarı ve yerinden 

edilenlerin geri dönüşünün sağlanması

• Irak genelinde Türkmen birliğinin sağlan-

ması 

• Irak’taki yerel, uluslararası ve bölgesel 

güçlerle ilişkilerin geliştirilmesi

Türkmen toplumunun bu hedeflere ulaş-

ması için ITC başta olmak üzere Türkmen siya-

si partilerin bir araya gelerek siyasetlerini göz-

den geçirmeleri gerekmektedir. Oysa 2003 

yılından bu yana Türkmen siyasi güçleri, Irak’ın 
diğer birleşenlerine açılmakta etkili bir siyaset 
yürütememiştir. Türkmenlerin Irak’taki üçüncü 
unsur olarak haklarını elde etmeleri için siya-
si anlamda güçlü şekilde bir araya gelmeleri 
kaçınılmazdır. Dolayısıyla çok partililik sorunu-
nun ve parti içi sorunların giderilmesi büyük 
bir önem arz etmektedir. Nitekim bu gibi so-
runlar Türkmenlerin 10 Ekim 2021 erken parla-
mento seçiminde halkın seçime katılma mo-
tivasyonunu düşürerek Türkmenlerin seçim 
performansını olumsuz etkilemiştir. 
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Irak’ta 10 Ekim 2021’de gerçekleştirilen er-
ken parlamento seçimleri, Türkmenlerin 2021 
yılındaki ana gündemi olmuştur. Söz konusu 
parlamento seçimleri, 2003 yılından itibaren 
başlayan siyasi süreçte dönüm noktası olarak 
nitelendirilmiştir. Zira bu seçimlerde daha ön-
ceki seçimlerden farklı bir seçim sistemi belir-
lenmiştir. Buna göre daha önce her bir vilayet 
seçim bölgesi olarak ele alınırken, 2020 yılı 9 
sayılı Parlamento Seçim Yasası’yla her vilaye-
tin nüfus oranı baz alınarak belirlenen sandal-
ye sayısının dörtte biri oranında verilen kadın 
kotasına göre daraltılmış bölge seçim sistemi-
ne gidilmiştir. Bu hâliyle her vilayet birden faz-
la seçim bölgesine bölünmüştür. Yeni seçim 
yasası da Türkmenlerin yeni siyasi yaklaşım 
benimsemelerini gerektirmiştir.

Kerkük vilayeti, 2020 yılı 9 sayılı Irak Seçim 
Yasası’yla üç bölgeye ayrılarak parlamento-
daki 12 sandalyenin dağılımı, il merkezinde 
4; Kerkük’ün doğusunda 5 ve Havice ilçesi ile 
Riyad nahiyesini kapsayan bölgede ise 3 ola-

2 “Ahzab Türkmaniye Tahuz el-İntihabat Bi-Kaima Vahide” Anadolu Ajansı, 1 Eylül 2021, (Erişim Tarihi: 25 Aralık 2021).

cak şekilde belirlenmiştir. Türkmenlerin yo-
ğunlukla bulunduğu seçim bölgesi 2. seçim 
bölgesi olarak adlandırılmıştır. 9 sayılı 2020 
yılı Irak Milletvekili Seçim Yasası’yla Kerkük’ün 
üç seçim bölgesine ayrılması, Türkmen siya-
si partilerin gelecek seçimlere yönelik yeni 
stratejilerini ortaya koymasını sağlamıştır. Ye-
ni seçim yasası ve Kerkük’teki güçlü rekabet, 
Irak Türkmenlerini erken seçim hazırlıklarına 
itmiştir. 10 Şubat 2021’de Türkmen siyasi par-
tileri, tek listeyle seçimlere katılmak için Irak 
Türkmenleri Cephesi seçim koalisyonunu kur-
mak üzerinde anlaşmışlardır. Ancak koalisyon 
başkanlığı konusundaki anlaşmazlıklar nede-
niyle Irak Türkmen siyasi partileri yeni bir an-
laşmaya vararak 8 Nisan 2021’de dokuz siyasi 
partinin, seçimlere tek liste olarak katılacağı 
açıklanmıştır.2

Kerkük, Musul, Selahaddin, Diyala, Erbil, 
Bağdat ve Süleymaniye vilayetlerinden Türk-
menler seçimlere katılmıştır. Türkmenlerin se-
çimlerde bilinen aday sayısı 80’dir. Türkmen-

10 EKIM 2021 
PARLAMENTO 
SEÇIMLERI VE 
SONUÇLARI Irak'ta ekim ayında yapılacak seçimlere Türkmen partiler tek 

listeyle katılacak.
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lerin güçlü oldukları bölgeler, Kerkük merkez, 
Telafer, Tuzhurmatu bölgeleri öne çıkmıştır. 
Diğer Türkmen bölgeler, daraltılmış seçim 
bölge sistemi nedeniyle diğer etnik grupların 
çoğunlukta olduğu bölgelere dâhil edilmiştir. 
Dolayısıyla seçimlerdeki performanslarını za-
yıflatmıştır. 8 Nisan 2021’de 9 Türkmen siyasi 
partisi bir araya gelerek Birleşik Irak Türkmen-
leri Cephesi listesinin kurulduğunu açıklamış-
tır.3

Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi (BITC) 
Listesine Katılan Türkmen Siyasi Partileri: 

1. Irak Türkmen Cephesi (ITC)

2. Türkmen Karar Partisi

3. Türkmen Adalet Partisi

4. Türkmeneli Partisi

3 “Tahalif Turkmani Lihavz el-İntihabat el-Mubekire”, Anadolu Ajansı, 8 Nisan 2021, (Erişim Tarihi: 20 Ocak 2022).

5. Türkmen Milliyetçi Hareketi

6. Milliyetçi Türkmen Hak Partisi

7. Türkmen İrade Partisi

8. Türkmen Vefa Hareketi

9. Irak Türkmen İslami Birliği

BITC listesine dâhil olmayan Türkmen si-
yasi partileri ve diğer siyasi güçlerle hareket 
eden, bağımsız Türkmen siyasetçiler arasın-
da iş birliğinin olmaması Türkmenlerin Irak 
genelindeki 83 seçim bölgesinden en güçlü 
olduğu Kerkük vilayeti 2. seçim bölgesinde 
oylarının dağılmasına sebep olmuştur. Irak 
Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliğinin (IBY-
SK) açıkladığı resmî seçim sonuçlarına göre, 
Kerkük’ün ikinci seçim bölgesinden iki Türk-
men aday kazanmıştır.

3  “Tahalif Turkmani Lihavz el-İntihabat el-Mubekire”, Anadolu Ajansı, 8 Nisan 2021, (Erişim Tarihi: 20 Ocak 2022).

Kerkük Vilayeti 2. Seçim Bölgesine İlişkin Veriler

Etnik Gruplar Aday Sayısı Toplam Oy Sayısı Kazanan Aday Sayısı

Türkmenler 22 67.767 2

Kürtler 5 29.352 2

Araplar 30 44.779 0

Kerkük Vilayeti 2. Seçim Bölgesinden Kazanan Adaylar

Aday Siyasi Parti Oy Sayısı

Erşat Reşat Salihi BITC 23.060

Geylan Kadir 
Kürdistan Yurtseverler Birliği 
(KYB)

13.239

Necva Hamit KYB 11.887

Garip Asker Tazeli Fetih Koalisyonu  7.731
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Yukarıdaki verilerden anlaşıldığı üzere sa-
dece 5 adayla seçime giren Kürtlerin toplam 
oyları düşük olmasına rağmen iki aday kazan-
mışlardır. Buna karşın Kürtlerden yaklaşık yüz-
de 60’tan fazla oy alan Türkmenler de iki aday 
kazanmıştır. Arap adaylarının fazla olması da 
yine 2. seçim bölgesinde seçim kayıplarına yol 
açmıştır. Türkmenlerin Kerkük’te ikiden fazla 
aday kazanmasına engel olan, aday çokluğu 
ve düşük katılımla birlikte, seçimlerde kulla-
nılan aygıtlardaki arızalar ve bazı seçmenlerin 
isimlerinin seçim dairelerinde bulunmaması 
gibi hususlar olmuştur.

Kerkük vilayetinin 2. seçim bölgesinde 
Türkmen aday sayısının fazla olması ve aday-
ların belirlenmesinde ön seçim gibi bir planın 
uygulanmaması güçlü adayların BITC dışına 
çıkmasına sebep olmuş ve Irak siyasetinde 
az bilinen adaylar seçimlerden kısa bir süre 

önce öne çıkmaya başlamıştır. Böylece Türk-

menlerin Kerkük’teki oyları farklı adaylar ara-

sında dağılmıştır. Diğer yandan Türkmen siyasi 

partiler arasında uzun zamandan beri devam 

eden siyasi anlaşmazlıkların BITC Koalisyo-

nu’nu zayıflattığı söylenebilir. Bu durumun da 

halkın seçime katılımını olumsuz yönde etki-

lediğini ifade etmek mümkündür. Kerkük 2. 

seçim bölgesi Türkmen çoğunluklu olmasına 

rağmen kullanılan oyların sadece yüzde 47’si 

Türkmen oyu olmuştur 

Musul’un 4. seçim bölgesinde (Telafer il-

çesi) de Kerkük’ün 2. bölgesinde olduğu gibi 

nüfusun kahir ekseriyeti Türkmen olmasına 

rağmen Türkmen adaylarının çokluğundan ve 

Türkmen seçmeninin iyi organize olmamasın-

dan dolayı ancak kadın kotasından 1 milletve-

kili çıkarabilmişlerdir.

Musul Vilayeti 4. Seçim Bölgesine İlişkin Veriler

Etnik Gruplar Oy Sayıları Aday Sayısı Kazanan Aday Sayısı

Türkmenler 118.504 18 1

Araplar 52.093 1 3 2

Kürtler 21.504 3 1

Musul Vilayeti Dördüncü Seçim Bölgesinden Kazanan Adaylar

Aday Adı Siyasi Parti Oy Sayısı

İbrahim Muhammed Kabo Hişam Al Osman Kürdistan Demokrat Partisi 16.419

Muhammed Ferman Şahir Selman el-Cuburi Bağımsız 15.358

Nayif Mukeyif Şenan Debbas el-Şimmeri Bağımsız 17.197

Züleyha İlyas Bekkar Hasim Reform Hareketi 4.919
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4. seçim bölgesinde kotadan kazanan 
Türkmen adayın aldığı oy sayısı 4.919’dur. Do-
layısıyla yaklaşık 90 binin üzerinde Türkmen 
oyu aday çokluğu nedeniyle dağılmıştır. Bu 
bölgede 3 Türkmen aday rahatlıkla kazana-
bilecekken Türkmen siyasi parti sayısının çok 
fazla olması ve güçlü Türkmen siyasetçilerin 
Telafer’ de ittifak kuramaması nedeniyle, Türk-
menler kadın kotasından sadece bir sandalye 
kazanabilmişlerdir.

6. seçim bölgesinden (Musul merkez) seçi-
me katılan iki Türkmen adaydan biri, 7. seçim 
bölgesinden (Reşidiye, Karakoyun, Yukarı ve 
Aşağı Şerihan) 5 Türkmen adaydan ikisi kazan-
mıştır. 4. seçim bölgesinin tersine Türkmenle-
rin bulunduğu 6 ve 7. seçim bölgelerinde Türk-
men adaylarının sınırlı olması nedeniyle üç 
Türkmen aday seçimleri kazanmıştır. Böylece 
Irak’taki seçimleri kazanan Türkmen adayları-
nın 4’ü Musul’dan olmuştur. Ayrıca Musul’daki 

Türkmen bölgelerinde halk katılımının yüksek 
olduğu belirtilmektedir.

Musul vilayetindeki Türkmen bölgelerinin, 
daraltılmış seçim bölgesiyle birlikte birbirin-
den ayrılması nedeniyle Türkmenlerin Mu-
sul’daki konumunun eskisine göre zayıfladığı 
ifade edilebilir. Ancak buna rağmen Telafer 
bölgesinden sadece bir Türkmen adayın se-
çimi kazanmasının iki temel nedeni vardır. Bi-
rincisi aday çokluğudur. İkincisi ise Telafer’deki 
Türkmenlerin büyük bir bölümünün Telafer’e 
geri dönememiş olmasıdır. Özellikle yurt dı-
şında olan Telaferlilerin seçim yasası gereği 
oy kullanamaması, Türkmenlerin Telafer’de 
seçime katılım gücünü zayıflatmıştır. Ek ola-
rak, Irak’ın genelinde seçimlerle Irak siyase-
tinde herhangi bir değişimin yaşanmayacağı 
algısının, vatandaşların seçimlere katılımını 
olumsuz etkilemesi Türkmenlerin pozisyonu-
nu zayıflatmıştır. 

Musul Vilayeti 4. Seçim Bölgesine İlişkin Veriler

Etnik Gruplar Oy Sayıları Aday Sayısı Kazanan Aday Sayısı 

Türkmenler 118.504 18 1

Araplar 52.093 13 2

Kürtler 21.504 3 1

Selahaddin Vilayeti 2. Seçim Bölgesine İlişkin Veriler

Etnik Gruplar Oy Sayıları Aday Sayısı Kazanan Aday Sayısı 

Türkmenler 36.304 11 1

Araplar 34.438 15 1

Kürtler 14.171 3 1
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Selahaddin Vilayeti 2. Seçim Bölgesinde Kazanan Adaylar

Aday Adı Siyasi Parti Oy Sayısı

Mehdi Taki İsmail Fetih Koalisyonu 14.823

Kerim Şükür Muhammed Kadir el-Davudi Kürdistan Koalisyonu 12.158

Ammar Cebir Halil Abdülhamit Takaddum Koalisyonu 13.408

Nasık Mehdi Garib Bağımsız 7.172

Selahaddin vilayeti 2. seçim bölgesinde 
kullanılan toplam 154.821 oydan 12 Türkmen 
adayın aldığı oy sayısı 39.616’dır. BITC’nin Tuz-
hurmatu’daki adayı ve ITC Başkan Yardımcısı 
Heytem Haşim Muhtaroğlu ise 2.669 oy almış-
tır. Tuzhurmatu ilçesindeki 12 Türkmen adayın 
4 sandalye için yarışması nedeniyle ilçeden 
Türkmen kökenli hiçbir aday seçimleri kaza-
namamıştır.

Tuzhurmatu’daki adayların Türkmen seç-
menine yönelik güçlü siyasi söylem geliştire-
memeleri, Türkmenlerin oylarının dağılmasına 
sebep olmuştur. Tuzhurmatu ile birlikte başka 
bir önemli Türkmen yerleşimi olan Emirli de 
Tuzhurmatu ile aynı seçim bölgesi içerisinde 
seçimlere girmiş ve Emirli’de 2018’de millet-
vekili seçilen Mehdi Taki İsmail, yeniden mil-
letvekili seçilmiştir.

Daraltılmış seçim bölgesiyle birlikte Bağ-
dat’ın farklı semtlerine yayılan Türkmen nüfu-
sun oyu dağılmıştır. Bu nedenle Türkmen si-
yasi partilerin Bağdat’taki seçime katılımlarının 
Bağdat’ta Türkmen nüfusunun da olduğunu 
ispatlamak amacıyla yapıldığı ileri sürülebilir. 

Türkmen nüfusun önemli bir kısmı da yeni bir 
seçim bölgesine bölünen Diyala vilayetinin 4. 
seçim bölgesindedir. Bu bölgede Karatepe ve 
Saadiye gibi önemli Türkmen yerleşim yerleri 
bulunmaktadır. Ayrıca Hanekin ve Cabbara’da-
ki Türkmenlerin güçlü adayları bulunmamıştır.  
Diyala vilayeti 4. seçim bölgesindeki ITC adayı 
Zeynep İsmet 52 oy almıştır.  Diyala’da 1. seçim 
bölgesinden Türkmen kökenli Muhammed Ku-
teybe Salih Bayatlı, 11.719 oy alarak seçimleri 
kazanmıştır.

Erbil’de 3 Türkmen adayın aldığı toplam oy 
ise 1.304 olmuştur.  Süleymaniye’deki BITC’nin 
adayı Birsen Cihat Bayatlı ise 445 oy alabil-
miştir. İdari olarak Bağdat merkezî yönetimi-
ne ancak siyasi olarak IKBY’e bağlı olan Kifri 
ilçesindeki Türkmenlerin oyu, Süleymaniye 
ile Diyala ili arasında dağılmıştır. Erbil ve Bağ-
dat vilayetlerinin daraltılmış seçim bölgeleri-
ne bölünmesi ve Türkmenlerin oylarının farklı 
bölgelere dağılması nedeniyle bu bölgelerde 
herhangi bir Türkmen aday kazanamamış-
tır. Bu nedenle Süleymaniye vilayetinin BITC 
adayı, Kifri’deki oylarının önemli bir kısmını 
kaybetmiştir.
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2021 Irak Parlamento Seçimlerinde Kazanan Türkmen Adaylar 

Sıra No:
 Adayın Adı 
Soyadı 

Liste/ Koalisyonu Bölge
Aldığı Oy 
Sayısı

1- Erşat Salihi BITC Kerkük 2. Seçim Bölgesi 23.060

2- Garip Asker Tazeli Fetih Koalisyonu Kerkük 2. Seçim Bölgesi 7.731

3- Lokman Reşidiyeli Takaddum Koalisyonu Musul 7. Seçim Bölgesi 5.680

4- Sabit Beşşar Hasim Reform Hareketi Musul 6. Seçim Bölgesi 9.983

5- Züleyha Bekkar Hasim Reform Hareketi Musul 4. Seçim Bölgesi 4.919

6-
Münteha 
Abdülvahap 

Fetih Koalisyonu Musul 7. Seçim Bölgesi 7.456

7- Mehdi Taki Fetih Koalisyonu Salahattin 2. Seçim Bölgesi 14.823

8-
Muhammet 
Kuteybe Bayatlı

Azim Koalisyonu Diyala 1. Seçim Bölgesi 11.719

Türkmenler, parlamentodaki milletvekili 
sayısını korumuşlarsa da Kerkük vilayetinde-
ki Türkmen milletvekili sayısı son seçimlerle 
üçten ikiye düşmüştür. Diğer yandan Telafer 
ilçesindeki üç Türkmen milletvekili sayısı bi-

re düşmüştür. Önümüzdeki süreçte Türkmen 
milletvekillerinin parlamentoda bir araya ge-
lerek hükûmet içerisinde Türkmen temsil ta-
lepleri önemli gündem olacaktır.
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10 Ekim 2021’de erken seçim sonuçlarının 
açıklanmasının ardından Türkmenler, gelecek 
hükûmette temsil arayışı içerisine girmiştir.  
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Tu-
ran başkanlığındaki bir heyet, 18 Ekim 2021’de 
Irak’ın başkenti Bağdat’taki siyasi liderlerle 
görüşmelere başlamıştır. Ziyaretine Ammar 
el-Hekim (Hikme Akımı lideri) ile başlayan Tu-
ran, Haydar el-İbadi (eski Irak Başbakanı), Ha-
di el-Amiri (Fetih Koalisyonu lideri), Birleşmiş 
Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Özel 
Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert, Sadr 
Akımı Heyeti Başkanı Ahmet el-Mutayri ile gö-
rüşmüştür. Turan ayrıca 1 Aralık 2021 tarihinde 
de Kanun Devleti Koalisyonu lideri eski Irak 
Başbakanı Nuri el-Maliki ile bir araya gelmiştir.

Turan, Bağdat’taki görüşmelerden önce 
13 Kasım 2021’de yaptığı “Türkmenlerin birliği, 
Irak’ın bölünmesini engelledi. Türkmen bölge-
lerine yönelik komplolar devam etmektedir. 
2007 yılında Kerkük’ün bölge statüsüne ka-
vuşturulmasını sunduk. Türkmenler, Peşmer-
ge’nin geri dönüşüne karşıdır. Türkmenlerin 
stratejik hedeflerini gerçekleştirmek ve Bağ-

dat’ta güçlü bir sesle Türkmenlerin hedeflerini 
talep etmek için ortak liderliğe davet ediyo-
ruz” açıklamalarıyla Türkmenleri ilgilendiren 
temel güncel meseleleri ifade etmiştir. Hasan 
Turan’ın bu açıklaması, Türkmen bölgelerinin 
hükûmet kurma sürecinde pazarlık konu-
su olma ihtimalinin önüne geçme çabası ve 
Türkmenlerin hükûmette temsil edilmelerini 
sağlamak için hazırlık yapma çağrısı şeklinde 
okunmuştur. Ayrıca ITC Kerkük Milletvekili, 
Erşat Salihi, 2 Kasım 2021’de yaptığı bir açık-
lamada, “Türkmenler gelecek hükûmette bir 
bakanla Irak’ın asli kurucu unsuru olarak tem-
sil edilecekler.” ifadesini kullanmıştır.

10 Ekim 2021 yapılan parlamento seçim-
lerinin ardından seçim sonuçlarına yönelik 
yapılan itirazlar ve gelecek hükûmetin uzlaş-
macı hükûmet veya çoğunluk hükûmeti olup 
olmaması gibi sorunların nasıl şekilleneceği 
belirsizliğini korumaktadır. 2022’de kurulacak 
hükûmette Türkmenlerin kabinede hak ettik-
leri temsilin sağlanması için Türkmen siyasi 
partilerin, partiler üstü hareket etmesi gerek-
mektedir. Türkmen siyasi güçlerin Irak’taki di-

TÜRKMENLERIN 
MERKEZÎ 
HÜKÛMETTE TEMSIL 
ARAYIŞI  Irak'taki Türkmenleri tek çatı altında toplayan "Birleşik Irak 

Türkmenleri Cephesi" seçim programını açıkladı.
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ğer siyasi partilerle bütün Türkmenler adına 
hareket edecek heyet bulması önemlidir. 
Ayrıca 2022’de karma etnik yapılı bölgelerin 
statülerinin tartışmalı bölgeler olarak yeni-

den gündeme gelmesi söz konusu olabi-
leceğinden Türkmenlerin Irak’taki varlığının 
ciddi tehditlerle karşılaşması söz konusu 
olabilir.
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Kerkük Valiliği, 10 Ekim 2021 seçimleriyle 

birlikte tekrar gündeme gelmeye başlamış-

tır. Nitekim gerçekleştirilen erken parlamen-

to seçimlerinde Kerkük Vali Vekili Rakan Said 

el-Cuburi milletvekili olmaya hak kazanmıştır. 

Cuburi’nin parlamentoya gitmesi durumunda 

yerine kimin geçeceği tartışmaları söz konu-

su olmuştur. 2017 Ekim’den bu yana Kerkük 

valiliği makamını kaybeden Kürtler, tekrar bir 

Kürt valinin atanması için çaba göstermek-

tedir. 2018 Kerkük’te parlamento seçimleri-

ni boykot eden KDP, Eylül 2021’de Kerkük’te 

seçimlere katılmak için seçim propagandası-

na başlamıştır.4 KDP’nin bu adımı, daha önce 

KYB’ye bırakılan Kerkük’te Kürtler arası yeni 

bir rekabete yol açmıştır. Irak Bağımsız Yüksek 

Seçim Komiserliği tarafından açıklanan nihai 

sonuçlara göre KDP, Kerkük’te iki milletveki-

li kazanmıştır. Bu durum, KDP’nin Kerkük va-

lilik makamını elde etme yönünde isteklerini 

4 “Beda Arabat Avam el-Demokrati el-Kurdistani Yaud İla Kerkük Min Ecil İstilhlal el-Hamla el-İntihabiye”, Kirkuk Now,                                    
9 Eylül 2021, (Erişim Tarihi: 7 Ocak 2022).

5 “İtihad el-Vatani Fi Kerkük: Budun Mansıb Muhafız Kerkük Len Nuşarik Fi Muhadasat Teşkil el-Hukume”, Kirkuk Now,                                  
2 Kasım 2021, (Erişim Tarihi: 7 Ocak 2022).

güçlendirebilir. Dolayısıyla Kerkük Valiliği ve 

Irak Cumhurbaşkanlığı makamı, iki Kürt siyasi 

parti arasında pazarlık konusu olabilir. Nitekim 

2003 yılından bu yana Kürtlere ayrılan cum-

hurbaşkanı makamı, KYB’li şahsiyetler tarafın-

dan doldurulmuştur. 

KYB, seçim sonuçlarının ardından hükû-

met kurma çabalarının başlamasıyla birlikte, 

KYB yetkilisi Hasibe Abdullah, “Kerkük’te nor-

malleşme olmadan ve Kerkük Valiliği KYB’ye 

verilmeden siyasi ittifak görüşmesine hazır ol-

madıklarını açıklamıştır.”5 Bu açıklamadan an-

laşıldığı üzere, Süleymaniye’de 2021 halk gös-

terileriyle ortaya çıkan halkın kötü ekonomik 

durumu ve KYB’nin içindeki ayrışmalar, KYB’yi 

petrol zengini Kerkük’e yöneltmektedir. Dola-

yısıyla KDP ile KYB arasında Kerkük valiliği ile 

cumhurbaşkanlığı makamları siyasi ittifak ko-

nusu olabilir. 

KERKÜK VALILIĞI 
TARTIŞMALARININ 
YENIDEN GÜNDEME 
GELMESI Irak Türkmen Cephesi, hükûmet kurma sürecinde Kerkük'ün 

pazarlık konusu olmamasını istiyor.
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Türkmenlerin Kerkük Valiliğine yönelik 
yaklaşımıysa Kerkük’ün ana bileşenlerinden 
biri oldukları düşüncesinden kaynaklanmak-
tadır. 2003 yılından itibaren başlayan siyasi 
süreç içerisinde Türkmenler farklı dönemler-
de Kerkük valisinin Türkmenlerden olmasını 
istemiştir. 12 Haziran 2020 tarihinde ITC tara-
fından yapılan yazılı açıklamada da Kerkük’ün 
demografik değişiklik geçirdiği belirtilerek 
Kerkük Valiliğinin Türkmenlere verilmesinin 
bir hak ve halk isteği olduğu belirtilmiştir.6  ITC 
Başkanı Hasan Turan 13 Kasım 2021’de yaptığı 
açıklamada, “IKBY, Kerkük’ü merkezî hükû-
metin kurulması hesaplarına karıştırmak isti-
yor” diyerek Bağdat’taki yöneticilere “seçim 
sonuçları merkezî hükûmetin kurulmasında 
önemlidir. Ancak Kerkük meselesi bizim için 
daha önemlidir” çağrısında bulunmuştur.7 
Turan’ın bu açıklamasından anlaşıldığı üze-
re Kerkük Valiliğinde herhangi bir değişimin 
olması durumunda Türkmenlerin gerçek an-

6 “Beyan lil-Cebhe el-Turkmaniye: Mansıb Muhafız Kerkük İstihkakuna… Medine Tageyrat Dimografiyen”  Nas News, 12 Temmuz 
2021, (Erişim Tarihi:  8 Ocak 2022).

7 “Reis el-Cebhe el-Turkmaniye Fi Kelime Muhme”, 13 Kasım 2021, (Erişim Tarihi: 10 Ocak 2022). 

lamda söz sahibi olması ve 2003 yılından bu 
yana ortaklaşa yönetilmesi gereken Kerkük 
valilik makamının Türkmenlere verilmesi şek-
linde okunabilir.

Irak Anayasası’nın 125. maddesiyle Türk-
menlerin idari ve siyasi haklarının güvence al-
tına alınmasına ve 2012 yılı 8 sayılı parlamento 
kararıyla Türkmenlerin Irak’ta asli unsur ola-
rak kabul edilmesine rağmen gerek merkezî 
hükûmet gerekse yerel yönetimlerde Türk-
menler hak ettikleri siyasi kazanımların karşı-
lığını görememişlerdir. Türkmenlerin Kerkük 
Valiliğini yönetme taleplerini daha güçlü bir 
şekilde iletebilmeleri için ortak hareket etme-
leri gerekmektedir. Valilik makamının, Türk-
men bir şahsa verilmesi için Türkmen siyasi 
partilerin Kerkük’te dürüstlüğüyle tanınan ve 
şehrin tüm bileşenleri arasında kabul gören 
isimler, Kerkük’e vali atanmak üzere Irak siyasi 
güçlerin liderlerine ve Kerkük’teki siyasi parti-
lere önerilebilir. 

6  “Beyan lil-Cebhe el-Turkmaniye: Mansıb Muhafız Kerkük İstihkakuna… Medine Tageyrat Dimografiyen”  Nas News, 12 Temmuz 
2021, (Erişim Tarihi:  8 Ocak 2022).

7 “Reis el-Cebhe el-Turkmaniye Fi Kelime Muhme”, 13 Kasım 2021, (Erişim Tarihi: 10 Ocak 2022). 
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2021 yılında Irak’ı istikrarsızlaştıran siyasi, 

sosyal ve ekonomik birçok sorun doğrudan 

veya dolaylı olarak Irak’ın güvenliği üzerinde 

de etkili olmuştur. Irak’ta varlık gösteren te-

rör örgütü IŞİD ve PKK militanları, söz konusu 

istikrarsızlıklardan faydalanarak kendilerine 

hareket alanı oluşturmaya çalışmıştır. Söz ko-

nusu terör örgütleri, Irak’ın çeşitli bölgelerinde 

terör eylemlerini sürdürmüşlerdir. Terör örgü-

tü IŞİD’e karşı Irak’ın eski Başbakanı Haydar 

el-İbadi tarafından 9 Aralık 2017’de zaferin 

ilan edilmesi8 üzerinden dört yıl geçmesine 

rağmen IŞİD militanları Irak’taki eylemlerine 

devam etmektedir. Kerkük’e bağlı Dakuk ve 

Havice ilçeleri; Selahaddin’e bağlı Tuzhurma-

tu ve Emirli; Diyala ’ya bağlı Hanekin, Karate-

pe, Beledruz, Kifri bölgeleri 2021 yılı içerisin-

de terör örgütü IŞİD militanlarının bölgedeki 

güvenlik güçleriyle sivillere yönelik saldırılar 

düzenlediği Irak’ın kuzeyindeki başlıca yerler 

olmuştur.

8 Mahir Şamitli ve Ahmet Ebul Ayneyin, “Irak Yalun Nasrul Nihayi Ala Devle el-İslamiye”, Reuters, 9 Aralık 2017, (Erişim Tarihi: 10 
Ocak 2022).

2021 yılının sonuna doğru Diyala, Kerkük, 

Selahaddin ve Musul vilayetleriyle IKBY sınırı 

arasındaki bölgeler başta olmak üzere Irak’ın 

genelinde IŞİD militanlarının gerçekleştirdi-

ği eylemlerde artış görülmeye başlanmıştır. 

IŞİD’in Türkmen bölgelerine saldırı düzenle-

mesi, Hamrin Dağlarındaki coğrafi koşullardan 

yararlanarak kolay bir şekilde yuvalanmasın-

dan kaynaklanmaktadır. IŞİD militanları Ker-

kük, Musul, Selahaddin ve Diyala vilayetleri 

arasındaki geniş alanlardan yararlanarak ey-

lemlerini gerçekleştirmektedir.  Ayrıca IŞİD’in 

eylemleri şehir merkezlerinde yoğunluk ka-

zanmıştır. 

Selahaddin vilayetine bağlı Türkmenlerin 

yaşadığı Emirli ilçesinde 9-10 Kasım 2021’de 

terör örgütü IŞİD’in gerçekleştirdiği iki ayrı 

saldırı sonucu 4 Türkmen hayatını kaybetmiş 

ve bir kişinin de kaybolduğu kaydedilmiştir. 

Mezhepçiliğin yeniden gündeme gelmesine 

sebep olan Diyala vilayetinin 29 Ekim 2021 ta-

TÜRKMEN 
BÖLGELERINDE 
GÜVENLIK DURUMU IŞİD saldırılarının önlenmesi için Kerkük'e takviye birlikler 

sevk edildi.



rihinde Mukdadiye ilçesindeyse 
IŞİD’in 10 kişiyi kaçırıp öldürme-
sinin ardından Kerkük’ün Yayçı 
nahiyesine bağlı Türkalan köyün-
deki Kerkük Kalkanı Güçleri’ne 
yapılan mayın saldırısı sonucu 2 
Türkmen asker öldürülmüş ve 4 
kişi de yaralanmıştır.

2021’de Irak güvenlik güçle-
ri IŞİD’e karşı birden fazla askerî 
operasyon gerçekleştirmiştir. 
IŞİD’in ikinci adamı olarak bili-
nen Sami Casim Muhammed 
el-Cuburi’nin (el-Hac Hamid) yurt 
dışında tutuklanması ve IŞİD’in 
Kerkük’teki keskin nişancı birimi 
sorumlusu Ebu Kutade’nin Irak 
güvenlik güçleri tarafından öl-
dürülmesi gibi operasyonlarla 
IŞİD’e karşı önemli kazanımlar 
elde edilmesine rağmen IŞİD 
militanları, Irak’taki faaliyetlerini 
arttırmıştır. Sadece Irak federal 
polis güçleri, 2021’de 20 teröristi 
öldürmüş Terörle Mücadele Ya-
sası kapsamında suçlu bulunan 
345 teröristi yakalamıştır. Diğer 
yandan federal polis güçleri, 
442 IŞİD barınağını çökertmiştir.9 
IŞİD’in Türkmen bölgelerindeki 
artan saldırılarına rağmen Irak 
güvenlik güçlerinin şu ana kadar 
gerçekleştirdiği askerî operas-
yonlar yetersiz kalmıştır.    IŞİD’in 
yoğun olarak hedef aldığı Dakuk, 
Tuzhurmatu, Hanekin ve Mahmur 
ilçeleri konumları itibarıyla kritik 
öneme haizdir. Söz konusu böl-
geler kuzey-güney ve doğu-batı 
güzergâhında yer alan önemli 

9 “Beynuhum İrhabiyun İtaha Bi-Ekser Min 4 Alaf  Matlub Fi 2021”, Alsumaria, 1 Ocak 
2022, (Erişim Tarihi: 6 Ocak 2022).

bölgelerdir. Bu bölgelerdeki ka-
çakçılık ve uyuşturucu ticareti de 
güvenlik sorununun derinleşme-
sine neden olmaktadır.

Türkmen Tugayı, 26 Aralık 
2021’de gerçekleştirdiği bir ope-
rasyonda Kerkük ile Selahaddin 
vilayeti arasında bulunan Fethe 
köyünde iki IŞİD militanını etki-
siz hâle getirmiştir. 19 Temmuz 
2021’de Sadr kentinde 30 kişinin 
ölümüne ve 50’den fazla kişinin 
yaralanmasına sebep olan saldı-
rının failleri 25 Temmuz 2021’de 
Kerkük’te tutuklanmıştır. Bu da 
Kerkük, Selahaddin ve Diyala 
vilayetleri arasındaki bölgelerin 
IŞİD terör örgütü için yuvalanma 
alanı hâline geldiğine dair önemli 
bir göstergedir.  

Kerkük ile Selahaddin ve 
Diyala’nın kuzeyinde bulunan 
Türkmen bölgelerinde güvenlik 
önlemlerin artırılması gerekmek-
tedir. Örneğin, Tuzhurmatu’nun 
çevresindeki köylerin IŞİD’e karşı 
korunması, 29 Ekim 2021 tarihin-
de Mukdadiye ilçesindeki son 
IŞİD saldırısıyla gündeme gelen 
mezhep kavgasının önüne ge-
çebilir. Bayat köylerinin nüfus 
çoğunluğunu Sünnilerin oluştur-
ması nedeniyle bu bölgelere IŞİD 
tarafından yapılabilecek saldırı-
lar, mezhep kavgası spekülas-
yonlarına yol açabilir. Bu konuda 
alınacak önlemler IŞİD’den za-
rar gören tarafların intikam alma 
olasılığının da önüne geçebilir. 
Nitekim bu tehlike, Mukdadi-

2021 yılının 
sonuna doğru 

Diyala, Kerkük, 
Selahaddin 

ve Musul 
vilayetleriyle 

IKBY sınırı 
arasındaki 

bölgeler 
başta olmak 
üzere Irak’ın 

genelinde IŞİD 
militanlarının 

gerçekleştirdiği 
eylemlerde 

artış görülmeye 
başlanmıştır.
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ye’de yaşanan olaylarda kendini göstermiştir. 
Genellikle “ölüm üçgeni” olarak adlandırılan 
Kerkük, Selahaddin ve Diyala vilayetleri ara-
sındaki bölgede IŞİD tehdidi 2021 yılı itibarıyla 
sonlandırılmamıştır. IŞİD tehdidinin bu bölge-
lerde devam etmesi, Bayat köyleri gibi bölge-
lerini terk eden Türkmenlerin geri dönüşünün 
önüne geçmektedir.

Irak’taki istikrarsızlıktan ve IŞİD saldırıların-
dan en çok etkilenen bölgelerin Türkmenlerin 
yoğunluklu olarak yaşadığı bölgeler olduğu 
görülmektedir. Bu bölgelerde başta IŞİD ve 
PKK olmak üzere terör örgütlerinin varlığı ve 
IKBY’nin bunu bahane ederek Peşmerge’nin 
bu bölgelere geri dönmesi konusundaki bas-
kısı göz önünde bulundurulduğunda, siyasi 
anlamda güçlü birlik görüntüsü vermekte zor-
lanan Türkmen siyasi güçlerinin ortak hareket 
etmesi gerektiği düşünülmektedir. Peşmer-
gelerin söz konusu bölgelere geri dönüşü yö-
nünde Irak merkezî hükûmetiyle IKBY arasın-
da bazı görüşmeler yapılmıştır. IKBY Peşmer-
ge Bakanlığının Medya Birimi tarafından 27 
Ekim 2021’de yapılan açıklamalara göre, Irak 
Ortak Operasyonlar Komutanı Yardımcısı Ab-
dulemir eş-Şimmeri, Peşmerge Genelkurmay 
Başkanı Cemal Eminki ve IŞİD’e Karşı Ulusla-
rarası Koalisyon temsilcilerinin katılımıyla Erbil 
Havaalanı’nda gerçekleştirilen toplantıda tar-
tışmalı bölgeler olarak adlandırılan Kerkük ve 
diğer karma etnik yapılı bölgelerde güvenlik 
boşluğunun giderilmesi için Peşmerge ve Irak 
ordu birliklerinden oluşacak iki ortak tugayın 
kurulması için son adımların atıldığı belirtil-
miştir.   Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin 
20 Kasım 2021’de aldığı bir kararla Peşmer-
ge’ye bağlı 20. Tugay’ın, Peşmerge Bakanlı-
ğından ayrılarak Irak Savunma Bakanlığına 
bağlanması, Türkmenler açısından endişeyle 
karşılanmıştır. Nitekim tartışmalı olarak ifade 
edilen bölgelerde, artan IŞİD saldırıları baha-
ne edilerek söz konusu bölgelerde güvenlik 
zafiyetinin ortadan kaldırılması amacıyla başta 

Kerkük olmak üzere Türkmenlerin yoğun ya-
şadıkları bölgelere konuşlanacağı konusun-
da şüpheler bulunmaktadır. Bu durum başta 
Türkmenler olmak üzere bölgede yaşayan di-
ğer unsurları da tedirgin etmektedir.

2017 sonundan itibaren alan hâkimiyetini 
kaybeden IŞİD’in saldırılarının önüne geçe-
bilmek için Peşmerge’nin karma etnik yapılı 
bölgelere geri dönüş kararını almaktan ziyade 
istihbarat faaliyetlerinin artırılması önemlidir. 
Nitekim IŞİD’in saldırı için kullandığı alanların 
büyük bölümü IKBY etkisinin nüfuz alanı dışın-
da olan Diyala, Selahaddin ve Musul vilayetin-
de bulunan Hemrin Dağları’dır. Irak Ordusu, 
federal polis ve Haşdi Şaabi’nin kontrol ala-
nına giren karma etnik yapılı bölgelerde Peş-
merge ile Irak istihbarat birimleri arasında bir 
koordinasyonun olması önemlidir. Kerkük’ün 
güneyinde bulunan Hilava Askerî Havaalanı 
gibi bölgelerde güvenliği sağlamakla sorum-
lu olan bazı Haşdi Şaabi güçlerine gerekli lo-
jistik desteğin sağlanmaması ve bazı birimlere 
maaşların ödenmemesi gibi sorunların devam 
etmesi güvenlik sorununa yol açabilir. Diğer 
yandan Irak güvenlik güçlerine termal kamera 
gibi gelişmiş ekipmanların da sağlanmaması 
güvenlik sorununu derinleştirmektedir.  Tuz-
hurmatu’da bulunan Şehit es-Sadr güçleri 
2021 yılının sonlarına doğru Yengice ve Tuz-
hurmatu’nun batısında bulunan mensupları-
nın maaş alamadıklarını birden fazla kez dile 
getirmişlerdir. Tüm bunlara ek olarak, Irak ge-
nelindeki güvenlik güçlerinin, özellikle Haşdi 
Şaabi güçlerinin siyasi partilere bağlı hâle ge-
tirilmesi, Irak Ordusunun terörle mücadelesini 
olumsuz etkilemektedir.

Türkmen bölgelerindeki güvenliği etkile-
yen bir diğer önemli mesele de uyuşturucu 
ticareti ve kaçakçılığın yayılmasıdır. Irak İçiş-
leri Bakanlığı tarafından Aralık 2021’de yapılan 
açıklamaya göre, 2021 yılında 11.907 kişi uyuş-
turucu kaçakçılığından tutuklanmıştır. Bunla-
rın yarısından fazlası da 18 ile 30 yaş arasın-
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dadır. Yerel polis kaynaklarına sadece Tuzhur-
matu ilçesinde uyuşturucu kaçakçılığından 
60 üzerinde tutuklama kararı bulunmaktadır. 
Kerkük, Tuzhurmatu ve Emirli bölgelerinde 
uyuşturucu kaçakçılığının yozlaşmış güvenlik 
mensupları tarafından kolaylaştırıldığı belirtil-
mektedir. Diğer yandan Irak’ın genelinde ol-
duğu gibi Türkmen bölgelerinde uyuşturucu 
tüccarları, 15 ile 25 yaş arasında olanları hedef 
almaktadır.10 Bu gösterge de orta okullarda 
uyuşturucunun yayıldığı iddialarını destekle-
mektedir. Uyuşturucunun Kerkük ve Tuzhur-
matu’ya gelmesinin, genellikle Süleymaniye 
ve Erbil vilayetleri üzerinden gerçekleştiği be-
lirtilmektedir. 

16 Aralık 2021 tarihinde Kerkük İstinaf Mah-
kemesi Başkanı Kasım Muhammed Selman, 
Mahkemedeki davalarının birinci derecede 
terör ve uyuşturucu davaları olduğunu be-
lirtmiştir. Selman uyuşturucu tehlikesine dik-
kat çekmek için “Uyuşturucu bağımlıları ülke 
genelinde çoğalmakta ve bu kötü durumun 
önüne geçilmezse toplumu felakete sürükle-
yecektir.” ifadesinde bulunmuştur. 2021 yılının 
sadece ilk altı ayı içerisinde Kerkük’te 170 kişi 
hakkında uyuşturucu ticareti ve kullanımı ne-
deniyle tutuklama kararı çıkmıştır. 2020 yılının 
ilk altı ayında ise uyuşturucu kaçakçılığı ve 
ticaretinden tutuklananların sayısı ise 150 kişi 
olmuştur. Bu da uyuşturtucuyla mücadelede-

10 “Erkam Mufziya lil-Dahliye el-Irakiye An Tervic el-Muhaderat”, Alaraby el-Cedid, 21 Aralık 2021 (Erişim Tarihi: 27 Ocak 2022). 

11 “İtikal 170 Şahıs Fi Kerkük Bituhem Tatallak bil-Muhadirat” 28 Haziran 2021, (Erişim Tarihi: 27 Ocak 2022).

12 Şurkat Kerkük ve Kuvve Muşterike Taktul Ahd Akber Tüccar el-Muhdarat” Alsumaria, 17 Aralık 2021, (Erişim Tarihi: 27 Ocak 2022).

13 Şurkat Kerkük ve Kuvve Muşterike Taktul Ahd Akber Tüccar el-Muhdarat” Alsumaria, 17 Aralık 2021, (Erişim Tarihi: 27 Ocak 2022).

ki yetersizlikten dolayı sorunun giderek art-

tığını göstermektedir, Yine 2021 yılının ilk altı 

ay içerisinde Kerkük’te 25 kg Kristal ve Kubar 

ve milyonlarca Tramadol maddesi ele geçiril-

miştir.11 17 Kasım 2021 ise Kerkük’te önemli bir 

uyuşturucu kaçakçısı güvenlik güçleriyle gir-

diği çatışmada hayatını kaybetmiştir.12 Irak’ın 

genelinde işlenen cinayetlerin yüzde 70’inin 

uyuşturucu etkisi altında olanlar tarafından 

gerçekleştiği belirtilmektedir.13 Diğer yandan 

uyuşturucunun yayılması, aile içi şiddeti artır-

maktadır. 

Uyuşturucunun yayılmasına sebep olan 

birden fazla neden bulunmaktadır. Birincisi 

uyuşturucu tehlikesiyle ilgili Narkotik ve Psi-

kotrop Maddelerle Mücadele Genel Müdürlü-

ğünün Irak’ın genelinde olduğu gibi Türkmen 

bölgelerindeki bilinçlendirme faaliyetinin yok 

denilecek derecede az olmasıdır. Diğer yan-

dan Türkmen bölgelerinin kuzey-güney ve 

batı-doğu ticaret yollarını birbirine bağlayan 

nitelikte olması bölgeyi uyuşturucu ticaretinin 

geçiş noktası hâline getirmektedir. Tüm bun-

lara ek olarak, düşük iş fırsatları da bazı genç-

leri uyuşturucuya yöneltmektedir. 2020 yılına 

nazaran 2021’de Kerkük başta olmak üzere 

Türkmen bölgelerinde uyuşturucu sorunun 

artması, 2022’de sorunun devam edeceğini 

göstermektedir. 

10  “Erkam Mufziya lil-Dahliye el-Irakiye An Tervic el-Muhaderat”, Alaraby el-Cedid, 21 Aralık 2021 (Erişim Tarihi: 27 Ocak 2022).
11 “İtikal 170 Şahıs Fi Kerkük Bituhem Tatallak bil-Muhadirat” 28 Haziran 2021, (Erişim Tarihi: 27 Ocak 2022). 
12 Şurkat Kerkük ve Kuvve Muşterike Taktul Ahd Akber Tüccar el-Muhdarat” Alsumaria, 17 Aralık 2021, (Erişim Tarihi: 27 Ocak 2022). 
13 Şurkat Kerkük ve Kuvve Muşterike Taktul Ahd Akber Tüccar el-Muhdarat” Alsumaria, 17 Aralık 2021, (Erişim Tarihi: 27 Ocak 2022).
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Türkmenlerin göç ettiği bölgelerin başında 
Musul vilayetine bağlı Telafer ilçesi, Selahat-
tin’e bağlı Tuzhurmatu ve çevresi gelmekte-
dir. Terör örgütü IŞİD’in Haziran 2014’te Irak’ın 
Musul ve Selahaddin vilayetlerini kontrol et-
mesiyle ciddi insan hakları ihlalleri meydana 
gelmiştir. Musul, Anbar, Selahaddin, Kerkük, 
Diyala ve Bağdat çevresinden yüz binlerce 
insan bölgesini terk etmek zorunda kalmıştır. 
IŞİD’e karşı askerî operasyonların başlamasıy-
la bu bölgelerdeki göçler daha artmıştır. 2017 
yılının Haziran ayında Irak’ta 3.351.132 vatan-
daş yer değiştirmek zorunda kalmıştır. 2021 yı-
lının Aralık itibarıyla Irak’ta yerinden edilenle-
rin sayısı 1.186.556 kişi olarak belirtilmektedir. 
Geri dönüş yapanların sayısı ise 4.952.232 kişi 
olmuştur.14 

Irak’ın kuzeybatısında bulunan Musul’a 
bağlı Telafer ilçesi, 16 Haziran 2014 tarihinde 
IŞİD’in kontrolüne geçmiştir. 2014-2017 yılları 

14 “Master List Report 124 October – December 2021, Iraq Mission Displacement Tracking Matrix” Irak Mission Displacement 
Tracking Matrix, (Erişim Tarihi: 27 Ocak 2022).

15 “Master List Report 124 October – December 2021, Iraq Mission Displacement Tracking Matrix” Irak Mission Displacement 
Tracking Matrix, (Erişim Tarihi: 27 Ocak 2022). 

arasında Telafer ve Musul’un çevresindeki Şe-

rihan ve Kuba gibi diğer Türkmen bölgelerinde 

Türkmenlere karşı ciddi insan hakları ihlalleri 

gerçekleşmiştir. IŞİD’in Telafer’i kontrol etme-

siyle birlikte ilçe nüfusunun büyük kısmı göç 

etmek durumunda kalmıştır. Telafer’den göç 

etmek zorunda kalan Türkmenlerin geri dö-

nüşleri için Telafer’deki imar projeleri yetersiz 

kalmıştır. 2021 yılı itibarıyla Telafer’e geri dö-

nüş yapanların sayısı 361.506 kişi olmuştur.15 

Telafer’e geri dönüşler büyük oranda Kerbe-

la, Necef ve Kerkük vilayetlerinden olmuştur. 

Türkiye’nin eski Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıl-

dız, 3 Nisan 2021’de Kerbela’da bir Türkmen 

semtinin olduğunu Twitter üzerinden açıkla-

mıştır. Yıldız’ın bu açıklaması Telafer’den göç 

eden Türkmenlerin dönmediğini ve yeni bir 

hayat tesis ettiklerini göstermektedir. Kerbela 

gibi iş fırsatının çok olduğu bir yerden iş im-

kânlarının çok sınırlı olduğu Telafer ve çevre-

TÜRKMEN 
BÖLGELERINDE 
INSAN HAKLARININ 
DURUMU Kerkük'te Türkmenler, Suriye'de IŞİD hapishanelerinde 

tutulan 400 Türkmen kadının serbest bırakılmasını istedi.



22

2021 Yılında Türkmenler ve 2022’den Beklentiler298

www.orsam.org.tr

Şubat 2022
ANALİZ

sine dönmek zordur. Ayrıca 150 
bin civarında Telaferli Türkmenin 
Türkiye’ye göç ettiği tahmin edil-
mektedir.

2014 yılındaki terör örgütü 
IŞİD saldırıları nedeniyle Tuzhur-
matu ilçesinden göç edenlerden   
19.890 kişi geri dönememiştir.16 
İlçesinden göç etmek zorunda 
kalanlarının büyük çoğunluğu-
nu Bayat köyleri oluşturmak-
tadır.  Telafer’in hâlihazırda Irak 
içerisinde önemli bir nüfusu geri 
dönmemiştir. Özellikle Türkiye’ye 
sığınmak zorunda kalan Telaferli-
lerin geri dönüşü sağlanmamıştır. 
Telafer ilçesinin nüfusunun 525 
bin civarında olduğu takdir edil-
mektedir. Telafer’e dönemeyen 
Türkmenlerin temel sebebi gü-
venlik ve iş fırsatlarının bulunma-
masıdır. Diğer yandan IŞİD’den 
zarar gören bölgelerin imarının 
yapılmaması birçok aileyi evsiz 
durumda bırakmaktadır. 

Türkmen bölgelerinden göç 
edenlerin geri dönüşü için birden 
fazla adım atılmıştır. Tuzhurmatu 
ve Emirli ilçelerinde geri dönü-
şü için aşiretler arası görüşmeler 
gerçekleşmiştir. Diğer yandan 10 
Ekim 2021 parlamento seçimleri, 
bölgedeki geri dönüşü hızlandır-
mıştır. Nitekim birçok siyasi taraf 
geri dönüşü teşvik ederek Tuz-
hurmatu ve Emirli çevrelerinden 
göç eden ailelerin seçimlerde 
desteğini almak istemiştir. 

16 “Master List Report 124 October – December 2021, Iraq Mission Displacement Tracking 
Matrix” Irak Mission Displacement Tracking Matrix, (Erişim Tarihi: 27 Ocak 2022).

17 “Putting the pieces back together: Finding unity in Tuz Khurmatu”, United Nations 
Development Programme, (Erişim Tarihi: 27 Ocak 2022). 

Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP), Irak’ta yerinden 
edilenleri geri dönmeye teşvik 
etmek için yeniden bütünleşme-
yi ve birliği destekleyen bir ortam 
oluşturmak için yerel barış me-
kanizmalarını desteklemektedir. 
Japonya destekli Toplum Temelli 
Uzlaşma ve Yeniden Entegras-
yon Projesi kapsamında Tuzhur-
matu çevresindeki yerinden edi-
lenlere ve IŞİD bağlantısı ithamıy-
la mağdur edilenlere sosyo-eko-
nomik destek verilmiştir. UNDP 
toplumsal barış ve entegrasyon 
kapsamında Tuzhurmatu çevre-
sinde 200 evi restore etmektedir. 
Bu program kapsamında UNDP, 
Eylül 2021’de bölgedeki yerel 
güvenlik yetkileri ve yöneticilerin 
arabuluculuk ve çatışma çözme 
kapasitelerini artırma programı 
gerçekleştirmiştir. Bu programa 
Tuzhurmatu Kaymakamı Hasan 
Zeynelabidin ve Emirli Kayma-
kamı Adil Şükür de katılmıştır. Bu 
programın amacı, geri dönenen 
aileleri topluma kazandırmaların-
dan kaynaklanabilecek olası ge-
rilimlerin önüne geçmek olarak 
belirtilmektedir. Bu bağlamda 
ifade edilebilir ki Tuzhurmatu’da 
IŞİD’e üye olmayan militanlarının 
ailelerine hoşgörü gösterilmek-
tedir. UNDP desteğiyle Irak’ın ge-
nelinde 9 bin ailenin geri dönüşü 
planlanmaktadır.17 

Telafer ve Tuzhurmatu çevre-
sine geri dönemeyenlerin temel 

Irak’ın 
kuzeybatısında 

bulunan 
Musul’a bağlı 

Telafer ilçesi, 16 
Haziran 2014 

tarihinde IŞİD’in 
kontrolüne 

geçmiştir. 2014-
2017 yılları 

arasında Telafer 
ve Musul’un 
çevresindeki 

Şerihan ve 
Kuba gibi diğer 

Türkmen 
bölgelerinde 

Türkmenlere 
karşı ciddi insan 

hakları ihlalleri 
gerçekleşmiştir.
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gerekçesi tarıma dayalı olan bu iki bölgedeki 
işsizlik ve birçoğunun evinin yıkılmış olması-
dır. Irak merkezî hükûmetinin IŞİD’e karşı zafer 
ilan etmesinin üzerinden 4 yıl geçmiş olması-
na rağmen, IŞİD’den en çok etkilenen bölge-
lerin başında gelen Telafer’de yeniden imar 
faaliyetlerine dair önemli bir aşama kaydedi-
lememiştir. Diğer yandan IŞİD’den büyük zarar 
gören Türkmen bölgelerinde altyapı, sağlık ve 
eğitim gibi kamu hizmetlerinin eksikliğinin ya-
nı sıra bölgeye geri dönecek olan ailelere iş 
olanakları sağlanamamakta, bu durum Telafer 
halkının bölgeye dönüşüne engel olmaktadır. 
Güvenlik noktasında hâlen önemli sorunla-
rın olması da geri dönüşleri önleyen diğer bir 
önemli sorun olmaktadır. Merkezî hükûmete 
bağlı güvenlik güçlerinin bölgedeki asayişi 
sağlayan tek güç olmaması ve idari yöneti-
min de merkezî otoriteyi sağlamada yetersiz 
kalması, yerlerine dönen ailelerin sicil kayıtları 
noktasında güvenilir bir soruşturmadan geç-
mesini engellemektedir.

2014’te terör örgütü IŞİD’in Telafer’in ya-
nı sıra, Kerkük’e bağlı Tazehurmatu nahiye-
si, Dakuk ilçesi, Beşir köyü ile Selahaddin’e 
bağlı Tuzhurmatu, Emirli gibi ilçeleri, Diyala’ya 
bağlı Karatepe, Beledruz, Kızlarbat gibi Türk-
men yoğun yerleşim yerlerine yönelik terör 
eylemleri nedeniyle Türkmenler ciddi insan 
hakları ihlallerine maruz kalmıştır. Hatta bir-
çok Türkmen kadın etnik ve mezhebî kimlik-
leri nedeniyle IŞİD tarafından kaçırılmışlardır. 
Hâlen IŞİD’in elinde tutulan ve akıbeti bilinme-
yen Türkmen kadınların olduğu bilinmektedir. 
Irak merkezî hükûmetinin kaçırılan Türkmen 
kadınlara ancak 2019’un sonlarına doğru ilgi 
göstermiştir. 2021 Ocak ayında medyaya sızan 
bir belgeye göre hâlihazırda Telafer’den 400 
Türkmen kadın kayıptır. 

Türkmen Kurtarma Derneği Başkanı ve Irak 
İnsan Hakları Yüksek Komiserliği üyesi Ali Ba-

18 Suadad al-Salhy,  The untold tragedy of Iraq’s Shia Turkmen women abducted by Islamic State,  Middle East Eye, 18 Şubat 
2021, (Erişim Tarihi 18.04.2021). 

yatlı yaptığı bir açıklamada, Telafer’den 600’ü 
kadın, 200’ü çocuk olmak üzere yaklaşık 1200 
kişinin IŞİD tarafından kaçırıldığını belirtmiş 
ancak başka bölgelerden kaç kişinin kaçırıl-
dığı hakkında verinin olmadığını açıklamıştır. 
Middle East Eye’a göre de Şubat 2021’de ya-
yımlanan bir yazıya göre IŞİD tarafından Tela-
fer’den kaçırılanların sayısı 1.200’dür. Bunların 
600’ü kadındır. Kadınlardan şu ana kadar 131’i 
kurtarılmıştır.18

2021 yılının sonlarına doğru Birleşmiş Mil-
letler Irak Yardım Misyonu’na (UNAMI) Türk-
men Kurtarma Derneği aracılığıyla IŞİD mili-
tanlarının Türkmenlere karşı işlediği suçlara 
ilişkin 100 dilekçe sunulmuştur. 2021 yılı 8 sayılı 
Kurtarılan Yezidi Kadınlar Yasası’nın 7. madde-
sine göre Yezidi, Türkmen ve Şebeklere karşı 
IŞİD’in işlediği suçlar soykırım sayılmaktadır.  
IŞİD eylemlerinin soykırım olarak adlandırıl-
ması, Türkmenlerin milletlerarası hukuktan 
doğan haklarına başvurmasına yol açacaktır. 
Ayrıca Irak hükûmetinin bu bağlamda bazı yü-
kümlükleri de ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden 
yasanın 7.  maddesinin 2. fıkrasına göre Irak Dı-
şişleri Bakanlığı, IŞİD’in Türkmen ve diğer etnik 
gruplara karşı işlediği suçları uluslararası plat-
formlara götürmeli ve suçluların yargılanması 
taleplerini üstlenmelidir.

Kaçırılan Türkmen kadınlara yönelik Irak 
hükûmeti ve uluslararası örgütlerin ilgisinin 
yetersiz olması nedeniyle kaçırılan Türkmen 
kadınları hakkındaki rakamlarda bazı tutar-
sızlıklar söz konusudur. Türkmen kadınlarının 
kaçırılması üzerinden yaklaşık 4 yıllık bir sü-
re geçmesine rağmen birçok kadının akıbeti 
meçhuldür. Dolayısıyla Türkmen sivil toplum 
örgütlerinin kaçırılan Türkmen kadınların sa-
yısını tespit ederek uluslararası platformlara 
taşıması önemlidir. Irak’taki Türkmenlerin siya-
si ve sosyal haklarını elde etmeleri için Türk-
men Hakları Yasası’nın çıkartılmasının, 2022’de 
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Türkmenlerin ana gündem maddelerinden 
biri olması önemlidir. IŞİD’den kurtarılan Türk-
men kadınların haklarını güvence altına alabil-

mek ve kaderi belli olmayanları araştırmak için 
Türkmen Hakları Yasası’nda söz konusu kadın-
lara yer verilebilir.
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2021’de Irak siyaseti, toplumu, ekonomisi 
ve güvenliği erken seçimlerden ve sonuçları-
na yönelik yapılan itirazlardan doğrudan etki-
lenmiştir. 2021 parlamento seçimlerinin orta-
ya çıkardığı yeni siyasi sürecin etkisinin, 2022 
yılında kurulacak yeni hükûmetle netleşmesi 
beklenmektedir.  Dolayısıyla Irak Türkmenleri-
nin mevcut sorunları ve geleceklerine dair de-
ğerlendirmeler de yeni bir hükûmetin kurul-
masıyla yakından ilgilidir. Nitekim ilk kez 2021 
parlamento seçimleri sonuçlarıyla birlikte 
Irak’ta ulusal çoğunluk hükûmetinin kurulması 
güçlü bir şekilde dile getirilmiştir. Bu anlamda 
2022’de kurulması beklenen yeni hükûmet, 
Türkmenlerin Irak siyasetindeki geleceği nok-
tasında son derece önemlidir. Türkmen toplu-
munun sorunlarıyla yakından ilgilenebilecek 
güçlü bir parlamento grubunun kurulması 
önemlidir.  Dolayısıyla 2022’de yeni hükûmet-
te Türkmenlerin temsili, Türkmen toplumunun 
ana gündem maddelerinden biri olacaktır. Ni-
tekim 2021 parlamento seçimlerinde 8 millet-
vekili sayısını koruyan Türkmenlerin hükûmet-
te bakanlık düzeyinde temsil edilmeleri önem 
arz etmektedir.  Türkmenlerin asli kurucu un-

sur olarak hükûmetteki temsillerini bir devlet 
bakanlığıyla sınırlı tutmamaları gerekmekte-
dir.

2021’de Türkmenlerin Irak’taki durumunda 
gerek siyasi anlamda gerekse güvenlik ve in-
san hakları bağlamında ciddi bir ilerlemenin 
kat edildiğini ifade etmek doğru değildir. An-
cak ITC’de başkan değişikliği ve seçimler gibi 
önemli siyasi gelişmeler meydana gelmiştir. 
Bu gelişmelerin 2022 yılında Türkmenlerin 
durumuna yansıması kaçınılmazdır. Türkmen-
lerin yoğunluklu olarak yaşadıkları Kerkük, 
Telafer ve Tuzhurmatu gibi bölgelerden par-
lamentoya temsilci gönderme konusunda 
yaşadıkları zafiyet, bütün Türkmen siyasetçi-
lerini ve Türkmen partilerini bir araya gelmeye 
zorlamaktadır. Aksi takdirde Türkmenlerin Irak 
Parlamentosunda giderek diğer etnik gruplar 
karşısında zayıflaması devam edecektir.

ITC başta olmak üzere Türkmen siyasi par-
tilerinin Kerkük valilik makamının Türkmen biri 
tarafından yönetilmesi, Telafer ve Tuzhurmatu 
ilçelerinin vilayet statüsüne kavuşturulması 
yönünde net bir siyaset belirlemeleri gerekir. 

SONUÇ Irak'ta erken genel seçime doğru. 
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Diğer yandan Türkmenlerin gelecek süreçte 
yerel yönetimlerde Irak’ın üçüncü asli unsu-
ru olduklarını ortaya koymaları için gelecek 
seçimlere hazırlık yapmaları gerekmektedir. 
Bu kapsamda BITC Koalisyonu’nun periyodik 
toplantılar gerçekleştirerek 10 Ekim 2021 se-
çimlerindeki eksikleri gidermeye çalışması 
gerekir. Özellikle Kerkük’te seçim kütüklerine 
eklenen vilayet dışı seçmen sayısının belirlen-
mesi yönündeki çalışmaların seçimlerden kısa 
bir süre önceye ertelenmemesi gerekmekte-
dir. Diğer yandan Türkmenlerin Kerkük başta 
olmak üzere Türkmen bölgelerindeki varlıkla-
rına yönelik çalışmaların yapılması, seçimler-
den önce Türkmenlerin gelecek seçimlerde 
nasıl bir siyaset ve nasıl bir söylem benimse-
yeceklerinin belirlenmesi açısından önemlidir. 

2021’de Türkmen siyasetinin sadece parla-
mento seçimleri odaklı olduğu ortaya çıkmış-
tır. Ancak Türkmen siyaseti, parlamento seçim 
hazırlıklarının yanı sıra gelecek yerel seçim-
lere hazırlık yapmaları da önemlidir. Ayrıca 
demografik değişim sorununa karşı sosyal 
siyasetin geliştirilmesi, 2022’de Türkmenlerin 
üzerinde durması gereken bir mesele olabilir.  

Kerkük başta olmak üzere Türkmen böl-
gelerinin Irak Anayasası’nın 140. maddesi kap-
samında değerlendirilmesi, Türkmen siyasi 
partilerinin ulusal, bölgesel ve uluslararası 
kuruluşlara açılmasını gerektirebilir.  Gelecek 
süreçte ulusal çoğunluk hükûmetinin kurul-
ması Kürt siyasi güçlerinin hükûmette daha 
güçlü bir konuma gelmesini sağlayabilir. KDP 

gibi güçlü Kürt siyasi güçlerin bulunduğu bir 
hükûmette anayasanın 140. maddesinin tekrar 
gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Bu da 
Türkmen siyasi partilerinin, Türkmen bölgele-
rinin güvenliği için ileriye dönük siyaset üret-
mesi ve Türkmenlerin Bağdat’taki Arap siyasi 
güçlerle diyalog kanalları kurmasını gerektir-
mektedir.  

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin 20 
Kasım 2021’de aldığı bir kararla Peşmerge’ye 
bağlı 20. Tugay’ın, Peşmerge Bakanlığından 
ayrılarak Irak Savunma Bakanlığına bağlan-
ması, Kerkük’te Türkmenler ve Araplar tara-
fından Peşmerge’nin geri dönüşü şeklinde 
algılanmıştır. Erken parlamento seçim sonuç-
larının ardından KDP ile Sadr arasındaki yakın-
laşma, Türkmenler açısından Kerkük’ün yeni 
hesaplara bağlı olacağı endişesini uyandır-
mıştır. Kerkük’ün siyasi güçler arasında bir pa-
zarlık hâline getirilmesi, vilayette yeni gerilim 
ve çatışma dinamiklerini de tetikleyebilir. 

Terör örgütü IŞİD’in 2014 yılında Türkmen 
bölgelerine girmesi nedeniyle göç etmek 
zorunda kalanların Türkmen bölgelerine geri 
dönüşleri, Türkmenlerin Irak’taki varlığını koru-
yacak ve birlikte gelecek siyasi süreçte ağır-
lıklarını artıracaktır. Türkmen bölgeleri arasın-
daki sosyal etkileşim faaliyetlerinin artırılması, 
Türkmenlerin hem toplumsal ve siyasi birliğini 
geliştirebilir. Bu noktada Türkmen siyasetçile-
rin, Türkmen siyasi partilerin ve Türkmen sivil 
toplum örgütlerinin tek bölge odaklı hareket 
etmemeleri yerinde olacaktır.
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