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GIRIŞ

rak, 2022 yılını gergin bir atmosferle 
ve de hükûmet kurma kriziyle kar-
şılamıştır. 10 Ekim 2021’de yapılan 

erken parlamento seçimlerinde İran’a ya-
kınlığıyla bilinen Şii Koordinasyon Çerçevesi 
içerisinde bulunan siyasi partilerin Mukteda 

es-Sadr’a karşı yenilmesi ve sonrasında Sad-

r’ın söz konusu grupları dışarıda bırakacak 

şekilde bir hükûmet kurma çabasına giriş-

mesi, durumun protesto gösterileri ve ardın-

dan kısa çaplı çatışmalara evrilmesine sebe-

biyet vermiştir. Ardından Mukteda es-Sadr’ın 

siyasetten çekilmesiyle Şii Koordinasyon 
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Çerçevesi geniş bir ittifak oluşturarak hükû-

meti kurmayı başarmıştır. 

Türkmen siyasi partileri, Irak merkezî 

hükûmetinin kurulması yönündeki siyasi 

pazarlıkların, Türkmen bölgelerinin aleyhi-

ne olabilecek bir şekilde sonuçlanmaması 

konusunda uyarılarını sık sık dile getirmiştir. 

Türkmen siyasi partileri bu amaçla Kerkük’te 

ve Bağdat’ta toplantılar düzenlemiştir. Hükû-

met programında erken seçim olmasına 

rağmen, Irak’ı 2026 yılına kadar yönetmesi 

beklenen Muhammed Şiya es-Sudani hükû-

metinde Türkmenlerin bakanlık düzeyinde 

temsilinin sağlanmaması, Türkmen toplu-

muna yönelik dışlanma politikalarının devam 

ettiğini göstermektedir. Ayrıca diğer yandan 

ITC Başkanı Hasan Turan 2022 yılında, Türk-

men bölgelerine yeni açılım politikası kapsa-

mında bir dizi ziyaret gerçekleştirmiştir.

Irak genelinde güvenlik durumunda is-

tikrar sağlanmış olsa da Türkmen bölgele-

rinde terör tehdidi varlığını korumaktadır.  

2022 yılının Aralık ayında Kerkük ve Diyala 

vilayetlerinde IŞİD’in düzenlediği saldırıda 

80 kişinin hayatını kaybetmesiyle birlikte gü-

venlik kaygıları tekrar söz konusu olmuştur. 

10 Aralık 2017 tarihinde IŞİD’e karşı zafer ilan 

edilmesine rağmen Türkmen bölgelerinde 

insani dram devam etmiştir. 400’ün üzerinde 

Türkmen kadın başta olmak üzere Türkmen 

bölgelerinden kaçırılan 1200 Türkmen bu-

lunmaktadır.  Kaçırılanların kurtarılması için 

Irak hükûmetinin çabaları yetersiz kalmakta-

dır. Türkmen kadınların kurtarılması gerekti-

ğini ilk kez, Necef’in en yüksek Şii dinî Merci 

Ayetullah Sistani dile getirmiştir.

HÜKÛMET KURMA ÇABALARI VE 
TÜRKMENLER

2003 yılından beri Irak’ta kurulan hükû-

metler; Şii, Sünni ve Kürt toplulukları temsil 

eden siyasi partilerin ortaklığıyla kurulmuş-

tur. Bu denklemde Türkmenlerin Irak mer-

Irak’ta Türkmenler, içinde yer almayacakları bir hükümeti tanımayacak
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kezî hükûmetindeki temsili gerektiği gibi 
sağlanmamış ya da hiçbir şekilde gerçekleş-
memiştir.  Bu nedenle 2020 yılında Türkmen-
lerin üstlendiği devlet bakanlığı hariç daha 
önce üstlenen bakanlıkların tamamı etnik 
kimlikten ziyade mezhep kimliklerine göre 
gerçekleşmiştir. 10 Ekim 2021 seçimlerinde 
73 sandalyeyle seçim birincisi olan Mukteda 
es-Sadr, bu denklem yerine ulusal çoğun-
luk hükûmeti kurma arayışı içerisine girmiş-
tir. Sadr’ın bu tutumu yaklaşık bir yıl süren 
hükûmet kurma krizine neden olmuştur. 
Hükûmet kurma krizinin Türkmen bölgeleri 
için güvenlikle ilgili meselelerden ve siya-
si açıdan bir tehdit teşkil etmeye başlama-
sıyla birlikte ITC ve Birleşik Irak Türkmenleri 
Cephesi Koalisyonu, hükûmet kurma krizinin 
çözümü için 1 Ağustos 2022’de Türkmenlerin 
girişimini açıklamıştır. Türkmenlerin bu girişi-
mi birkaç önemli noktayı içermiştir: 

1.  Krizden çıkış haritası çizilmesi ama-
cıyla siyasi parti ve koalisyon liderleri 
tarafından Bağdat’ta ulusal diyalog 
başlatılması.

2.  Tüm bileşenleri temsil eden bir hükû-
metin kurulması veya vilayetleri birer 
seçim bölgesi olarak baz alan seçim 
sistemiyle yeni erken seçimin gerçek-
leşmesine kadar Mustafa el-Kazımi 
hükûmetinin devam etmesi.

3.  Yüksek Seçim Komiserliği yasasının 
değiştirilmesi ve komiser üyeliğine 
liyakatli kişilerin getirilmesi amacıyla 
yeni bir seçim yapılması.

4.  Ulusal diyaloğun başlatılmasından iti-
baren bir sene içerisinde parlamento 
ve vilayet meclisi seçimlerinin yapıl-
ması. 

  .Alhurra, 31 Ekim 2022 ,انتخاب عبد اللطيف رشيد رئيسا للعراق 1

5.  Bağdat’ta siyasi krizi fırsata dönüştür-
meye çalışan ve istikrarı bozan terör 
örgütlerinin faaliyetlerinin önüne ge-
çilmesi. 

6.  Kerkük’ün statüsüne dokunulmaması 
ve 2017 yılının Ekim ayında yapılan Ka-
nun Uygulama Operasyonu’nun kaza-
nımlarının korunması.

ITC ve Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi 
Koalisyonu Başkan Hasan Turan, Irak Başba-
kanı Mustafa el-Kazımi tarafından düzenle-
nen ulusal diyalog toplantısında, 1 Ağustos 
2022’deki hükûmet kurma krizinin çözümü 
için Türkmenlerin girişimini hatırlatmıştır. 29 
Ağustos 2022’de Sadr’ın siyasetten tama-
mıyla çekilmesinden sonra 2022 yılının Eylül 
ayında IKBY’nin siyasi çıkarları ve baskıları 
neticesinde Birleşik Irak Türkmenleri Cep-
hesi’ni dışarıda bırakarak kurulan Devlet Yö-
netimi Koalisyonu, krizin en önemli nedenle-
rinden olan cumhurbaşkanı seçimini 13 Ekim 
2022’de gerçekleştirmiş ve parlamento, Ab-
dullatif Reşit’i ikinci tur seçimlerde 162 oyla 
cumhurbaşkanı seçmiştir. Aynı gün içerisin-
de Abdullatif Reşid, Fırateyn Akımı Başka-
nı Muhammed Şiya es-Sudani’yi hükûmeti 
kurmakla görevlendirmiştir.1

Türkmenler, yaşadıkları bölgelerin Arap 
ve Kürt toplumları ayıran bölgeler olması 
nedeniyle olası bir çatışmadan fazlaca et-
kileneceklerdir bu yüzden de hükûmetin 
kurulması gerekliliğine sık sık vurgu yap-
mışlardır. Ne var ki Birleşik Irak Türkmenleri 
Cephesi bu koalisyonda yer almamış, Devlet 
Yönetimi Koalisyonu’nun içerisinde yer alan 
ittifaklardan seçilen Türkmen milletvekilleri 
koalisyon içerisinde bulunsalar bile Türkmen 
kimliğinin temsili sağlanamamıştır. Bu ne-
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denle hükûmet kurma krizinin 

çözülmesini isteyen Türkmen-

ler, Kerkük başta olmak üzere 

Türkmen bölgelerinin Arap si-

yasi partileriyle Kürt siyasi par-

tileri arasında pazarlık malze-

mesi hâline getirilmesine karşı 

durmuşlardır.

Irak’ın üçüncü asli unsuru 

olmalarına rağmen Türkmen-

leri temsil eden bir bakanlık 

verilmemiştir ancak Azim Koa-

lisyonu’ndan Türkmen kökenli 

Sabit Bişar, Irak Savunma Ba-

kanlığını üstlenmiştir. Hristi-

yanlar dâhil olmak üzere tüm 

bileşenler, etnik ve dinî kimlik 

esasına göre hükûmette tem-

sil edilmelerine rağmen Türk-

menlerin temsil edilmemesi, 

Irak’ta Türkmenlere yönelik 

sistematik dışlama politikaları-

nın devam ettiğini göstermek-

tedir. Irak’ta dengeli bir siyasal 

yapının kurulması için Türk-

menlerin en azından bakanlık 

düzeyinde temsil edilmesi, 

Irak’ın toplumsal ve toprak bü-

tünlüğünün korunması açısın-

dan önemlidir. Nitekim Türk-

menler, bulundukları bölgele-

rin stratejik öneminden dolayı 

Irak birliğinin korunmasında 

önemli rol üstlenmektedir. 

Türkmenlerin Irak’taki stratejik 

önemi, 2014 yılında IŞİD’e karşı 

gösterdikleri direniş ve 2017 yı-

lında IKBY’de gerçekleştirilen 

referanduma karşı duruşlarıyla 

net bir şekilde görülmüştür. 

TÜRKMEN 
BÖLGELERINDE 
GÜVENLIK DURUMU

10 Aralık 2017 tarihinde dö-
nemin Irak Başbakanı Haydar 
el-Abadi’nin terör örgütü IŞİD’in 
yenildiğini açıklamasının ar-
dından Irak’ın genelinde nispi 
bir istikrar sağlanmıştır ancak 
Türkmenlerin yoğunlukla ya-
şadığı Kerkük, Diyala’ya bağlı 
Hanekin ve Selahaddin vilaye-
tine bağlı Tuzhurmatu ve Amirli 
ilçelerinde belli aralıklarla IŞİD 
saldırıları devam etmiştir. IŞİD’in 
Türkmen bölgelerinde, özellik-
le köylerdeki saldırıları, önceki 
yıllara göre azalmasına rağ-
men yine de devam etmiştir. 19 
Nisan 2022’de Diyala’ya bağlı 
Türkmen nahiyesi Karatepe’de 
IŞİD’,n gerçekleştirdiği saldırı 
sonucunda 3 Haşdi Şaabi men-
subu hayatını kaybetmiştir. 18 
Aralık 2022’de Kerkük’ün gü-
neyinde yer alan Riyad nahiye-
sine bağlı Safra köyünde Irak 
federal polis güçlerinin devri-
yesi sırasında terör örgütü IŞİD 
tarafından daha önceden yola 
yerleştirilen bombanın patla-
ması sonucu 11 asker hayatını 
kaybetmiştir.  Bu saldırıdan iki 
gün sonra 20 Aralık 2022’de Di-
yala’da IŞİD saldırısı sonucu 11 
kişi Elbu Bali köyünde hayatını 
kaybetmiştir. 21 Aralık 2022’de 
IŞİD Kerkük’e bağlı Zab bölge-
sinde güvenlik güçlerine karşı 
gerçekleştirdiği saldırı sonucu 
4 güvenlik mensubu hayatını 

Hristiyanlar dâhil 
olmak üzere tüm 

bileşenler, etnik ve 
dinî kimlik esasına 

göre hükûmette 
temsil edilmelerine 

rağmen 
Türkmenlerin 

temsil edilmemesi, 
Irak’ta Türkmenlere 

yönelik sistematik 
dışlama 

politikalarının 
devam ettiğini 

göstermektedir.
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kaybetmiştir. ITC Kerkük Milletvekili Erşat Sa-

lihi bu saldırılarla ilgili olarak Başbakan Suda-

ni’ye hitaben, “Kerkük çok hassas bir bölgedir. 

Irak’ın güvenliği Kerkük’ün güvenliğine bağ-

lıdır. Bazı tarafların Kerkük’ün güvenliğini ze-

delemek ve burayı siyasi pazarlık hâline ge-

tirmek istediğini seziyoruz. Başbakanı bir kez 

daha uyarıyoruz; Kerkük’ün siyaset ve gü-

venlik dosyalarını ihmal etmeyin” ifadesinde 

bulunmuştur. Saldırıların Kerkük’ün doğusu 

ve Diyala’nın kuzeyinde, vilayet merkezle-

rinden uzak bölgelerde gerçekleşmesi, IŞİD 

hücrelerinin Diyala’nın kuzeyinden başlayan 

kuzeye doğru ilerleyen Hemrin Dağları’nda 

yuvalandığını göstermektedir. 

20 Ağustos 2017’de Musul’a bağlı Türk-

men kenti Telafer’in IŞİD’den kurtarılma-

sından sonra Telafer merkezinde 25 Aralık 

2018’de bomba yüklü araç saldırısından baş-

ka herhangi bir terör eylemi gerçekleşme-

miştir. IŞİD’in, 20 Ocak 2022’de Suriye’nin Ha-

seke ilçesinde Goyran Hapishanesi’ne saldırı 

düzenlemesinin ardından hapishaneden ka-

çan IŞİD militanlarının Telafer ilçesine tehdit 

oluşturacağı yönünde uyarılar yapılmıştır an-

cak Telafer ilçesindeki mevcut güvenlik du-

rumu istikrarını korumuştur. 2022 yılının Aralık 

ayında Irak Ordusu ve 53. Haşdi Şaabi Tugayı 

tarafından IŞİD militanlarına karşı geniş çap-

lı bir askerî operasyon düzenlenmiştir. Diğer 

yandan Irak’ın 2022 yılına hükûmet kurma 

kriziyle girmesi nedeniyle Kerkük’ün güven-

liğinin etkileneceği yönünde spekülasyonlar 

yapılmıştır. Irak Temsilciler Meclisi başkanın 

ikinci yardımcısı olan Şahavan Abdullah’ın 

Kerkük’teki ofisine yapılan silahlı saldırının 

ardından Erşat Salihi, Kerkük’ün hükûmet 

kurma çekişmelerinden uzak tutulmasına ve 

15 Ekim 2017 tarihindeki Kanun Uygulama 

Askerî Operasyonu ile elde edilen kazanım-

ların korunmasına dair çağrı yapmıştır.

Öte yandan, 15 Ekim 2017 tarihinde Ka-

nun Uygulama Operasyonu adı altında yapı-

lan askerî operasyonla Kerkük ve diğer Türk-

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn görevinden ayırılırken.

Irak Genelkurmay Başkanı, Kerkük’te 9 polisin öldürüldüğü bölgede incelemede bulundu.
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men bölgelerinden çıkarılan 
Peşmerge güçlerinin geri dön-
me tartışmaları zaman zaman 
gündeme gelmiştir. Ortak Ope-
rasyonlar Komutan Yardımcısı 
Tahsin el-Hafaci, Mayıs 2022’de 
yaptığı bir açıklamada karma 
etnik yapılı bölgelerde Irak Or-
dusu ile Peşmerge güçlerinden 
oluşan iki tugayın eğitimlerini 
tamamladıklarını ve bütçede 
tahsisatın yapılmasıyla güvenlik 
boşluğunun olduğu bölgelerde 
göreve başlayacaklarını belirt-
miştir.2 Irak Ordusunun kontrol 
ettiği bölgelerle Peşmerge’nin 
kontrol ettiği alanlar arasında 
kalan bazı güvenlik boşlukları, 
IŞİD militanları tarafından Türk-
menlerin bulunduğu bölgelere 
saldırılar gerçekleştirmek ama-
cıyla kullanılmaktadır. Bu ne-
denle Irak Ordusu ile Peşmerge 
güçleri arasında koordinasyon 
sağlanması Adil Abdulmehdi 
hükûmeti döneminden itibaren 
konuşulmaya başlamıştır. Koor-
dinasyonun sağlanması gerek-
liliğini dile getiren Türkmenler, 
Peşmerge’nin, Kerkük, Diyala, 
Musul ve Selahddin vilayetleri-
nin idari sınırları dışında kalma-
sına vurgu yapmaktadır.

Türkmen bölgelerinde 2022 
yılına özgü bir diğer güvenlik 
gelişmesi de İran tarafından 
İranlı muhalif silahlı gruplara 
yapılan balistik füze saldırıları 

 ,Kirkuk Now “بانتظار الموازنة االلوية المشتركة من الجيش العراقي والبيشمركة جاهزة لالنتشار في كركوك ومدن اخرى”, 2
19 Mart 2022. 

 .el-Şarkul Avsat, 28 Eylül 2022 “قصف إيراني عنيف على مواقع في إقليم كردستان العراق”, 3

olmuştur.3 Kerkük’ün Altınköprü 
nahiyesine bağlı Şirav köyünde 
İranlı muhalif ve İran tarafından 
terör örgütü olarak kabul edilen 
İranlı Kürdistan Demokrat Par-
tisi’ne mensup silahlı grupların 
konuşlandığı belirtilmektedir. 
Türkmenlerin bulunduğu böl-
geler için yabancı silahlı grup-
ların oluşturduğu tehdidin de-
vam etmesi hem bölgenin gü-
venliği için tehlikeli bir durum 
yaratmakta hem de Türkmen 
bölgelerin bölgesel ve ulusla-
rarası çatışma alanına dönüş-
mesi riskini doğurmaktadır.  

140. MADDENIN 
ETKINLEŞTIRILMESI

27 Ekim 2022’de Irak hükû-
metinin yaklaşık 1 yıllık ge-
cikmeyle kurulmasından 1 ay 
sonra hükûmeti teşkil etmekle 
görevli Devletin İdaresi Koalis-
yonu, 28 Kasım 2022’de Kür-
distan Yurtseverler Birliği (KYB) 
lideri Bafel Talabani’nin evinde 
bir toplantı düzenlemiştir. Türk-
menler hariç Irak’taki tüm taraf-
ları içine alan Devletin İdaresi 
Koalisyonu, Bafel Talabani’nin 
evindeki toplantıda Irak Ana-
yasası’nın 140. maddesinin et-
kinleştirilmesi şeklinde bir karar 
almıştır. Irak Anayasası’nın 140. 
maddesi 1968 ile 2003 yılları 
arasında Irak’ta yapılan demog-
rafik değişimlerle ilgili normal-

ITC’nin katılmadığı 
Devletin İdaresi 
Koalisyonu’nun 
Bağdat’taki son 

toplantısında 
140. madde 

uygulanmasının 
etkinleştirilmesi 

kararı, Irak’ın 
üçüncü en büyük 

etnik unsuru 
olan Türkmen 

toplumunun 
iradesinin dikkate 

alınmadığı 
anlamına 

gelmektedir.
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leşme, nüfus sayımı ve referandum olmak 
üzere üç aşamadan oluşan bir çözüm süreci 
öngörmektedir.

140. maddenin en geç 31 Aralık 2007 
tarihine kadar uygulanması anayasada ön-
görülmüştür. Ne var ki 28 Temmuz 2019’da 
Federal Yüksek Mahkeme, 140. madde 2007 
yılı sonu itibarıyla sona ermesine rağmen 
anayasal sınırları zorlayarak bu maddenin 
hâlâ geçerli olduğunu tartışmalı bir şekilde 
karara bağlamıştır.

ITC’nin katılmadığı Devletin İdaresi Ko-
alisyonu’nun Bağdat’taki son toplantısında 
140. madde uygulanmasının etkinleştirilmesi 
kararı, Irak’ın üçüncü en büyük etnik unsuru 
olan Türkmen toplumunun iradesinin dik-
kate alınmadığı anlamına gelmektedir. KYB 
yetkilisi ve Sudani hükûmetinde Irak Adalet 
Bakanlığını üstlenen Halit Şivani, bu karar so-
nucu üst düzey bir komisyonun kurulduğunu 
ve 10 gün içerisinde söz konusu komisyonun 
göreve başlayacağını açıklamıştır. 140. mad-
denin uygulanması için daha önce oluşturu-
lan komisyonun başkanı Bedir Örgütü lideri 
Hadi el-Amiri’nin yerine başka birinin de se-
çileceği belirtilmektedir.

23 Aralık 2022’de Maliki’nin valilerin siya-
si kazanımlara göre belirlenmesi yönündeki 
açıklamasından sonra 140. maddenin Dev-
letin İdaresi Koalisyonu gündemine alınma-
sının tesadüf olmadığını söylemek müm-
kündür. 140. maddenin gündeme gelmesi 
Kerkük’te valilik düzeyinde bir değişikliğin 
siyasetçilere göre yapılacağının ilk sinyali 
şeklinde okunmaktadır.

Irak’ın İdaresi Koalisyonu tarafından 140. 
madenin uygulanmasının etkinleştirilmesi, 
Kerkük başta olmak üzere karma etnik yapılı 
bölgelerde sağlanan nispi güvenlik durumu-

nu olumsuz etkileyebilir. Türkmenler sürece 
dâhil edilmeden bölgelerinin kaderinin be-
lirlenmeye çalışılması, Türkmen toplumunun 
dolayısıyla bölgedeki Türkmen siyasi partile-
rin ve güçlerin tepkisine sebep olabilir. Türk-
menlere ek olarak Kerkük’teki Araplar, nor-
malleşme, nüfus sayımı ve referandum aşa-
malarından oluşan 140. maddenin sadece 
referandum sürecine değil tamamına karşı 
çıkmaktadır. 140. madde 2023 yılında Kerkük 
ile ilgili tartışmaların daha sık gündeme gel-
mesi beklenebilir. Bu madde üzerinden Kürt 
siyasi partilerin, Kerkük’ün güvenlik yapısı ve 
idaresi konusunda değişiklik talep etmesi 
söz konusu olabilir. 

IKBY’DE TÜRKMENLERIN 
DURUMU

1991’de Irak’ın kuzeyinde uçuşa yasak 
bölgenin oluşturulmasıyla fiilî bir otonom 
Kürt yönetimi oluşturulmuş ve 1992’de par-
lamento teşkil edilmiştir. Irak Kürt Bölgesel 
Yönetimi (IKBY) ise resmî olarak 2003’te ku-
rulmuştur. Bu yönetim Saddam Hüseyin reji-
minin yıkılmasıyla meşruiyet ve resmiyet ka-
zanmıştır.  2003-2022 arası dönemde 2005, 
2009, 2013 ve 2018 yıllarında toplam beş kez 
parlamento seçimleri yapılmıştır.  IKBY Par-
lamentosu 111 milletvekilinden oluşmaktadır. 
2018 seçimlerinden sonra çıkan sonuca göre 
bölge parlamentosunda bölgenin iki büyük 
partisi Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) 45 
milletvekili ve Kürdistan Yurtseverler Birliği 
(KYB) 21 milletvekiliyle sandalyelerin çoğun-
luğunu oluşturmaktadır. Bölgede yaşayan 
oluşumlara da parlamentoda kota sistemi 
üzerinden 2005 seçimleri öncesinde 5, daha 
sonra 11 sandalyelik temsil hakkı tanınmıştır. 

IKBY Parlamentosunda kotalara göre 
Türkmenlerin temsil dağılım şöyledir: ITC 1, 
Türkmen Kalkınma Partisi 2, Türkmen Reform 
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Partisi 1, Millet Partisi 1 milletvekiliyle temsil 
edilmektedir. ITC dışındaki partiler sadece 
IKBY’de temsil edilmektedir. Türkmenler, IK-
BY’de ikinci ana unsur olarak tanınsa da IK-
BY hükûmetinde ve parlamentoda oluşum/
azınlık kotası üzerinden temsil edilmektedir. 
Bu durumda Türkmenlerin millî temsil hak-
larını kendinde gören Irak Türkmen Cep-
hesi (ITC), IKBY’de Türkmenler için azınlığı/
oluşumu kabul edip kota sayısını arttırabilir 
ki bu durum gerçekleşirse kotadan sadece 
Erbil’deki Türkmenler değil idari olarak mer-
kezî hükûmete bağlı ancak siyasi olarak IK-
BY’ye bağlı Kifri Türkmenlerinden de en az 
1 milletvekili IKBY Parlamentosunda temsil 
hakkı kazanabilir ya da Türkmenler azın-
lık statüsünü kabul etmeyip bölgede ikinci 
ana unsur olarak diğer Türkmen partileriyle 
koalisyon oluşturabilir ve güçlü bir şekilde 
temsil edilebilir. Bu noktada ITC, IKBY’deki 
Türkmenlerin haklarını elde edebilmek için 
farklı politika izleyebilir; Erbil, Süleymaniye 
ve Duhok vilayetlerinden oluşan IKBY’de, Er-
bil ve Duhok’un KDP, Süleymaniye vilayetinin 
ise KYB hâkimiyetinde olduğu bilinmektedir.

IKBY’deki Türkmen nüfus, Erbil ve Sü-
leymaniye vilayetlerinde yoğunluk gös-
termektedir.  ITC, KDP ve KYB üst düzey 
yetkilileriyle müzakere edip Türkmenlerin 
IKBY’deki haklarını talep edebilir. Ayrıca, fi-
ilî olarak Süleymaniye vilayetinden yöne-
tilen Kifri ilçesi, zaman zaman terör örgü-
tü IŞİD’in saldırılarına maruz kalmaktadır. 
Bu saldırılarla birlikte ilçede işsizlik ve göç 
olayları gündeme gelmiştir. Dolayısıyla Kifri 
ilçesindeki güvenlik boşluğunu kapatmak 
için ITC, Türkmenlerden oluşmak kaydıyla 
bir Türkmen Gücü’nün kurulmasını ve IKBY 
Parlamentosundan Türkmenlere özel bütçe 
tahsis edilmesini Peşmerge Bakanlığından 
talep edebilir. Türkmenler, IKBY’de toplam 

kota sayısının 11’den 15’e, Türkmen kotasının 
5’ten 7’ye çıkarılmasını savunmaktadır. Ayrı-
ca azınlıkların/oluşumların gerçek temsilci-
lerinin seçilmesi için özel çaba sarf edilmesi 
ve kotadan yararlanan gruplarının da seçim 
komisyonunda yer alması gerektiğini dile 
getirmektedir. 

ITC nin yerel siyaset dengelerini de dik-
kate alması önemlidir. Türkmenlerin iddia 
ettikleri kota sandalye sayısının artırılması, 
genel olarak Türkmenler için faydalı olacak-
tır. Geçmiş dönemlerde yapılan seçimlere 
bakıldığında ITC, Erbil’den her seçimde mil-
letvekili çıkarmayı başarmıştır. Süleymaniye 
vilayetinde yaşayan Türkmenler ise bölge 
parlamentosunda temsil edilmemiştir. Kifri 
ilçesinde ITC haricinde hiçbir Türkmen parti-
sinin olmaması, ITC’ye güç ve avantaj sağla-
dığı söylenebilir. Türkmen toplumunun millî 
temsil hakkını kendisinde gören ITC, KYB 
bölgesinde olan Kifri ilçesinden de milletve-
kili kazanabilir. Kotanın artırılması durumun-
da, bu sandalyenin ITC’ye kazandırılması için 
KYB’nin üst düzey yetkilileriyle görüşmeler 
gerçekleştirmesi önemlidir. ITC böylece Er-
bil ve Süleymaniye arasında siyasi dengeyi 
de önemli ölçüde sağlayabilir.

Irak topraklarından Türkiye ve İran’a yapı-
lan saldırıları engellemek için Irak Başbakanı 
ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Muham-
med Şiya es-Sudani, 23 Kasım 2022’de dü-
zenlediği Ulusal Güvenlik Toplantısı’nda Sınır 
Muhafızları Gücü’nün kurulması kararını al-
mıştır. Kararla ilgili Irak Silahlı Kuvvetler Ge-
nel Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya 
Resul, oluşturulacak güce IKBY sınırların-
da (Erbil, Süleymaniye ve Duhok) yaşayan 
vatandaşların başvurularının değerlendiri-
leceği yönünde açıklamada bulunmuştur. 
Bu durumda ITC, Irak İçişleri Bakanlığıyla 
görüşerek IKBY sınırları içerisinde yaşayan 
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Türkmen vatandaşların da bu güç içerisinde 

yer almalarına öncülük edebilir. Türkmenler, 

siyasi olarak IKBY’ye, idari olarak merkezî 

hükûmete bağlı olan Kifri ilçesinde işsizlik 

ve güvenlik nedeniyle göç etmek zorunda 

kalmıştır. Söz konusu Sınır Muhafızları Gü-

cü’nde başta Kifri ilçesi olmak üzere IKBY’nin 

farklı illerinde yaşayan Türkmenlerin görev 

yapması hâlinde bölgede yaşanan işsizlik ve 

göç olaylarının da önüne geçilebilecektir.

TÜRKMEN BÖLGELERINDE 
INSANI DURUM

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 başlama-

sıyla bu bölgelerdeki göçler daha da artmış-

4 “UNHCR - Iraq Factsheet”, ReliefWeb, 2022 December. 
5 “Iraq Master List Report 127 July - September 2022”, Displacement Tracking Matrix.
6  .Anadolu Ajansı, 23 Şubat 2022 ”العراق.. خبراء أمميون يجرون مسحا في بلدة تعرضت لهجوم كيماوي”
.el-Şarkul Avsat, 6 Aralık 2022 ,“فريق أممي يتهم »داعش« باستخدام أسلحة كيماوية في العراق” 7

tır. 2014 yılında IŞİD’in Irak’a girmesiyle birlik-
te 5 milyonun üzerinde insan yerini değiştir-
mek zorunda kalmıştır. 2022 yılının Aralık ayı 
itibarıyla Irak’ta yerinden edilenlerin sayısı 
1,2 milyon kişi olarak belirtilmektedir. Geri 
dönüş yapanların sayısı ise 4,9 milyon kişi 
olmuştur.4 Tuzhurmatu ilçesinden yerinden 
edilmiş 19 binden fazla insan bulunmaktadır. 
2022 yılında Tuzhurmatu’ya 1.506 göçmen 
geri dönmüştür. Telafer ilçesine geri dönen-
lerin sayısı 363.630 olarak bilinmektedir. Hâ-
len Telafer’den göç edenlerin sayısı 72.948 
olarak bilinmektedir.5

BM’ye bağlı bir uluslararası ekip, Ma-
yıs 2022’de Kerkük’e bağlı Tazehurmatu’da 
IŞİD’in kimyasal silah kullanmasıyla ilgili bir 
araştırma gerçekleştirmiştir.6 Şarkul Avsat ta-
rafından yayımlanan bir habere göre, BM’ye 
bağlı uluslararası ekip Tazehurmatu’da IŞİD 
tarafından kimyasal silah kullanıldığını kanıt-
lamıştır.7 Türkmenlerin göç ettiği bölgelerin 

Kerkük’te Türkmenler, Suriye’de IŞİD hapishanelerinde tutulan 400 Türkmen kadının serbest bırakılmasını istedi. 
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başında Musul vilayetine bağlı Telafer ilçesi, 
Selahattin’e bağlı Tuzhurmatu ve çevresi gel-
mektedir. 19 Aralık 2022 tarihinde Ayetullah 
Sistani, BM heyetiyle yaptığı görüşmede ka-
çırılan Türkmen kadınların kurtarılmasına vur-
gu yapmıştır. Daha önce kurtarılan Türkmen 
kadınlarının topluma kolay entegre olmaları 
için Sistani’nin fetva çıkarması istenmiştir. Bu 
yönde bir fetva gelmemesine rağmen Sista-
ni’nin vekili Abdulmehdi el-Kerbelai kaçırılan 
Türkmen kadınlarını karşılamış ve onlara her 
türlü destek vermeye hazır olduklarını ifade 
etmiştir. Ancak hâlihazırda 400 Türkmen kadı-
nının IŞİD’in elinde olduğu belirtilmektedir. Bu 
kadınların kurtarılması için Irak merkezî hükû-
metinin çabaları yetersiz kalmıştır. Sistani’nin 
kaçırılan Türkmen kadınlarının kurtarılmasına 
vurgu yapması, Irak merkezî hükûmetinin ve 
uluslararası toplumun dikkatini bu kadınların 
kurtarılmasına çekmesi açısından önemlidir. 

TÜRKMEN BÖLGELERINDE 
KALKINMA VE IMAR SORUNU

Irak merkezî hükûmetinin Türkmen böl-
gelerindeki imar ve kalkınma çabaları yeter-
siz kalmıştır. Özellikle IŞİD terör örgünden 
zarar gören Telafer ve Tuzhurmatu ilçeleri 
başta olmak üzere birçok Türkmen bölge-
sinde yeniden inşa süreci gerçekleşmemiş-
tir. Bu nedenle yerinden edilenlerin geri dö-
nüşü mümkün olmamaktadır. Tuzhurmatu 
çevresindeki Bayat köylerinin imar edileme-
mesi nedeniyle 19 bin insanın geri dönüşü 
mümkün olmamaktadır. Keza Telafer ilçesin-
de 70 bin üzerinde Telaferli yerlerine döne-
memektedir.  Diğer yandan IŞİD tarafından 
tahrip edilen insanlığın ortak mirası Telafer 
Kalesi’nin imarı için yapılan çağrılara rağmen 
ciddi adım atılmamıştır. Asurlular dönemin-
de inşa edildiği bilinen Telafer Kalesi, Telafer 
Türkmenlerinin gözünde birleştirici bir sem-

boldür. Irak’ın antik çağlardaki en zengin şe-
hirlerinden biri olan Telafer arkeolojik kalesi, 
Soban ve Karatepe, Tal Taya, Abu Merye ve 
yüzlerce başka siteden oluşmaktadır. 2022 
yılının Haziran ayında İtalyan bir heyet Telafer 
Kalesi’nde incelemede bulunmuştur. Musul 
Valisi Necim el-Cuburi Telafer Kalesi’nin inşa-
sı için daha önce söz vermesine rağmen bu 
yönde bir çalışma henüz görülmemiştir. 

Diğer yandan yapımı yaklaşık iki yıl süren 
ve açılışı IKBY baskısı nedeniyle bir süre er-
telenen Kerkük Uluslararası Havaalanı’nın 20 
Ekim 2022 tarihinde açılmasıyla Türkmenler 
açısından önemli bir adım atılmıştır. Ardından 
Türk Havayolları, Kerkük’e düzenli uçuşlarını 
başlatmıştır. Havaalanı Kerkük, Selahaddin ve 
Musul vilayetlerinden uçuş yapmak isteyen 
milyonlarca insana hizmet vermektedir. Nite-
kim Musul’un havaalanı, IŞİD’in vilayeti kontrol 
etmesiyle birlikte hizmetten çıkmıştır ve Türk 
bir şirket tarafından yeniden imar edilecek 
olsa da yapımı zaman alacaktır. Bu nedenle 
Kerkük Havaalanı’nın açılışı, Kerkük ve çevre-
sindeki bölgelerin Türkiye başta olmak üzere 
komşu ülkelerle olan ilişkilerin güçlenmesine 
ciddi katkı sağlayabilir. Türkmenlerin Türkiye 
ile Irak arasında ticaret, sanayi ve turizm alan-
larında köprü niteliğinde bir rol üstlenmeleri 
beklenmektedir ancak havaalanın açılışının 
ardından bazı uçuşların kötü hava koşulları 
gerekçesiyle Erbil Havaalanı’na yönlendirildi-
ği görülmektedir. İddialara göre, Erbil Hava-
alanı’nın Kerkük Havaalanı’ndan etkilenme-
sinden dolayı, bazı seferler kasıtlı olarak Erbil 
Havaalanı’na yönlendirilmektedir. 

2023 YILINDAN BEKLENTILER VE 
ÖNERILER

2023 yılında Irak merkezî hükûmetinde 
Türkmen temsilinin sağlanılması yönünde 
çabaların sürdürülmesi beklenmektedir. 
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Türkmen siyasi partileri, Irak merkezî hükû-
metinde bakanlık düzeyinde ve diğer alan-
larda temsilini güçlendirmesi önemlidir. 

Irak Bağımsız İnsan Hakları Komiserli-
ğinde Türkmenlerin temsilinin sağlanması 
gereklidir. Nitekim Türkmenlerin Irak’ta ma-
ruz kaldıkları insan hakları ihlalleri gerektiği 
şekilde duyurulmamaktadır. Irak’taki Türk-
men siyasi partilerin ve sivil toplum örgüt-
lerinin Türkmen bölgelerindeki insani duru-
ma odaklanması ve insan hakları ihlallerini 
belgelemesi önem kazanmaktadır. Özellikle 
Ayetullah Sistani tarafından da dile getirilen 
kaçırılan Türkmen kadınların kurtarılması için 
ulusal ve uluslararası yolların denemesi ve 
kamuoyu oluşturulması yerinde olacaktır. 

Irak topraklarından Türkiye ve İran’a yapı-
lan saldırıları engellemek için Irak Başbakanı 
ve Genel Kuvvetler Komutanı Muhammed 
Şiya es-Sudani, Sınır Muhafızları Gücü’nün 
kurulması talimatı vermişti. Talimatla ilgi-
li Irak Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı 
Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, oluşturu-
lacak güce katılmak üzere IKBY sınırlarında 
(Erbil, Süleymaniye ve Duhok) yaşayan va-
tandaşların başvurularının değerlendirilece-
ğini açıklamıştır. Bu durumda Türkmenlerin 
temsil hakkını kendisinde gören ITC, Irak İçiş-
leri Bakanlığıyla görüşerek IKBY sınırları içe-
risinde yaşayan Türkmen vatandaşlarının da 
bu güç içerisinde yer almasını sağlayabilir. 
Türkmenler, siyasi olarak IKBY’e idari olarak 
merkezî hükûmete bağlı olan Kifri ilçesinde 
işsizlik ve güvenlik nedeniyle göç etmek zo-
runda kalmıştır. Söz konusu Sınır Muhafızları 
Gücü’ne başta Kifri ilçesi olmak üzere IKBY’yi 
farklı illerinde yaşayan Türkmenlerin görev 
yapması göç olaylarının önüne geçilebilir.

2023 yılında Türkmenleri bekleyen 
önemli bir husus da vilayet seçimleri olacak-

tır. Irak merkezî hükûmeti tarafından vilayet 

seçimlerinin bir yıl içerisinde gerçekleştiril-

mesi planlanmaktadır. Vilayet seçimlerinin 

gündeme gelmesiyle Kerkük’ün karma etnik 

yapıya sahip olmasından dolayı vilayet mec-

lisindeki sandalye dağılımı ve yönetim pay-

laşımına ilişkin %32 (%32 Türkmen, %32 Kürt 

ve %32 Arap) formülü tartışmaları söz konusu 

olabilir. Vilayet seçim tartışmalarına ek ola-

rak Kasım 2022’de 140. maddenin etkinleş-

tirilmesi kararının alınması nedeniyle 2023 

yılı Türkmenlerin Irak’taki varlığı ve siyasi 

nüfuzlarının geleceğinin belirlenmesi açısın-

dan kritik bir yıl olabilir. Önümüzdeki süreçte 

Kerkük’ün statüsü ve valilik meselesinin da-

ha sık bir şekilde gündeme gelmesi söz ko-

nusuyken bu noktada Türkmenlerin ne kadar 

hazırlıklı olduğu sorusu ortaya çıkmaktadır. 

Irak’ta Türkmenler için tahsis edilen hemen 

her görev için birden fazla aday çıkaran Türk-

menlerin, ortak yol haritası ve valilik için tek 

aday üzerine yoğunlaşması yerinde olacak-

tır. 

Türkmen bölgelerini terör örgütlerinin 

tehdidinden uzak tutmak için Irak merkezî 

hükûmetinin gerek PKK gerekse İran’a teh-

dit oluşturan terör örgütlerinin Irak toprak-

larından özellikle Türkmen bölgelerinden 

uzaklaştırılması güvenliğin sağlanması için 

zorunludur. Söz konusu terör örgütlerinin 

Irak topraklarından çıkartılması hem bölge-

nin güvenliğini sağlar hem de komşu ülke-

lerle iyi ilişkiler geliştirmesini kolaylaştırır. 

Irak siyasetine bakıldığında hükûmette yer 

alan siyasi partilen çoğu silahlı güce sahiptir. 

Dolayısıyla Irak Türkmenleri de Irak’ın siyasi 

mekanizmasında etkin ve söz sahibi olmak 

istiyorsa silahlı gücünün kurulduğunu ilan 

ederek Irak güvenlik sistemi içerisinde yerini 

alabilir.
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